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Forord  
 

I forbindelse med mit lokalhistoriske arbejde efterlyste jeg gennem 

mange år arkivalier fra Næstelsø menighedsråd, også på Landsarkivet. 

Her havde man intet om Næstelsø menighedsråd, svarede man.  
 

Ved et senere besøg på Landsarkivet prøvede jeg endnu engang en 

forespørgsel om Næstelsø menighedsråd og nu var der pludselig 

positivt resultat. Arkivalierne havde ligget der hele tiden, men havde 

ikke været registreret. 
 

Blandt dette meget omfattende materiale fandt jeg Mogenstrup kirkes 

regnskabsbog for årene 1606 til 1686. Den dækkede altså krigsårene 

med svenskernes besættelse 1658-60. Da jeg vidste, at flere af Svend 

Poulsens bataljer foregik omkring Mogenstrup, kunne der være indført 

oplysninger om svenskernes hårde behandling af befolkningen og 

Svend Poulsens bedrifter. 
 

Bente Thomsen, der deltog i besøget på Landsarkivet, affotograferede 

de omtalte sider i protokollen, som nu er blevet renskrevet.  
 

Da protokollen dækker årene 1606-1687 kan den indeholde mange 

andre spændende lokalhistoriske oplysninger, som burde oversættes og 

renskrives. Protokollen opbevares i dag på Rigsarkivet. 
 

4. oktober 2021  Ole Krogh Jensen 

----------- 
 

På årets generalforsamling i ”Lokalhistorisk forening i Fladså” oplyste 

den tidligere formand Ole Krogh Jensen at ligge inde med ovennævnte 

kopier af Mogenstrup Kirkes regnskaber for 1658-60.  
 

Denne forening ytrede sammen med de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer for ”Foreningen Svend Gønge” (FSG) stor 

interesse for sagen.  

FSG har tidligere samarbejdet med Mogens Søgaard, exam.art. i 

historie – og til vor store glæde påtog han sig opgaven med at tyde 

disse meget mørke kopier af håndskrevne regnskaber. 
 

Det er foreningerne en stor glæde at fremlægge disse renskrifter. 
 

November 2021 
 

Lokalhistorisk forening i Fladså Foreningen Svend Gønge 

----------- 

 

Mogens Søgaard skriver om opgaven: 
 

Det har været spændende at arbejde med teksterne, og jeg synes også at 

der kommer nogle gode oplysninger frem, - om svenskens fremfærd og 

bøndernes vilkår. 
 

Det er et meget teknisk præget materiale, så der er nogle ting, man skal 

sætte sig ind i – se Bilaget. 
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Mogenstrup Kirches Indtegt Anno 1658. 

 

I dette aar ehr Indtet Korn aff Kirchevergen 

paa Kirchens Lager oppebaaren 

 

Tauffle penge 

Julefest ………………………….   3 Mk  4 skl. 

Paache ………………………….    2 Mk   

Pindse fest ……………………..    1 Mk   8 skl. 

 

Kirchens tiende haffuer Velbyrdige Frue Edel Sahl:  

Prodtz Munds till Rønnebechs Holmb i fæste, och er aff- 

gifften deraf Aarlig Rug – 1½ pd,  Biug  - 1½ pund,  

hafffuer Nu Fremlagtt Tingsvidne udsted aff Hammers 

Herrids ting den 1. October An 1660 dette Aar aff Kongl.  

Maysts. och Kierchens Anpartter Afhiemle att være oppebaar- 

rid wdi Negen, Rug – 11½ traffue 2 Neger,  Biug 11 traffue 

4 Neger, Haffre – 14 Neger deraf Kirchen til Regnes den 

Halffue partt – Rug 6 traffuer – Biug – 5½ traffuer Regned 

Hver traffue af Rug och Biug for 3½ shiper, Haffre 4 Neger 

Regned for 1½ shipe beløber sig Rug 21 shiper er: 11 Sldl 

Biug – 19 shiper i hver: shipe 12 Skilling – 1½ ship avr  

(= havre) 1 Sldl 

Er saa tilsamen Penge – 8½ Sldl: 23 Skilling 
                            

      

 Aff 2 Agre paa Blangsløff (Mark)         4 shiper Biug  3 M  Af 2 agre på Blangslev mark   4 skp byg  3 mk 

Kierchens Aarlig Land- 

gilder: 

Aff En Ager paa Koestrede 

(Mark) 

6 skl Kirkens årlige 

landgilde (-indtægt): 

Af 1 ager på Kostræde mark 6 skl 

Summa Indtegt dette Aar Aff En Jord paa Møens land 27 Skilling Samlet summen dette år Af en jord på Møn 27 skl 

Penge – 17 Sldl  2 skl Aff Kierchens Grd i Pederstrup 

Aff Holte mose 

2 Skipund ??  6 skl 

1 Sldl 

Penge: 17 sldl (og) 2 skl Af kirkens gård i Pederstrup 

Af Holte mose 

 2 skippund  6 skl 

 1 sldl 

 Aff Kiercheladen 1 Sldl  8 skl  Af kirkeladen  1 sldl  8 skl 
 

Mogenstrup kirkes indtægt anno 1658 

 

I dette år er intet korn af kirkeværgen 

på kirkens lager oppebåret (modtaget) 

 

Tavlepenge  (som af kirkegængerne er lagt i kirkebøssen) 

Julefest ………………….. 3 mk  4 skl 

Påske ……………………. 2 mk 

Pinsefest ………………… 1 mk  8 skl 

 

Kirkens tiende har velbyrdige Frue Edle (Urne), salig (afdøde) 

Pros Munds (enkefrue) til Rønnebæksholm, i fæste, og afgiften deraf 

(er) Årlig: Rug – 1½ pund, Byg – 1½ pund. (Der er) nu fremlagt (et)  

Tingsvidne (retslig dokumentation) udstedt af Hammer  

Herredsting den 1. oktober anno 1660, (at) dette år (er) af kongens og 

kirkens anparter (bevist) at være modtaget (af) kornneg (tienden 

blev taget, medens kornnegene endnu stod i traver på marken), 

rug: 11½ traver og 2 neg, byg: 11 traver og 4 neg, havre: 14 neg;  

Deraf til kirken regnes den (ene) halvdel, (nemlig): rug 6 traver,  

Byg 5½ traver, (idet) hver trave af rug og byg regnes for 3½ skæppe 

(korn), (og for) havre regnes 4 neg for 1½ skæppe (korn). (Samlet) 

beløber det sig (til): rug: 21 skæpper (svarende til) 11 sletdaler, 

Byg: 19 skæpper, (idet) hver skæppe (svarer til) 12 skilling. Havre 

1½ skæppe, (svarer til) 1 sletdaler 

Bliver så tilsammen (i) penge: 8½ sletdaler (og) 23 skilling 
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Mogenstrup Kirches Udgift 1658 

 

Visitatspenge ……………….……..…….. 6 mk 

Regnskabspenge ………………..……… 18 mk 

Viin och Brød till Kirchen ……..……….   3 Dl 

Det at hendte ……………………..…….   1 Dl 

Regenskabet at skriffue …………..……   6 mk 

Kirchen at holde reen  ……………..…..   3 mk 

Mai till Kirchen …………………..……   8 skl 

Smørelse till Klochen ……………..…..    8 skl 

Klocheren som Ringer Fast ..? --…4 Dl 8 Skilling 

 

 

Forleden Aar Er Kierchen Deroffuer Skyldig till Kierchen 

vergen Epter affligning  -  107 Sldl  18 skl 

 

Summa Kierchens wdgiftt dette Aar fra 

Philiphi 1658 till Aarsdagen 1659 Er 

 

Penge: …………………...124 Slette daller  26 Skilling 

 

Effter affligning Offuer Indteigtt och 

Wdgifft befindes att Kierchen bliffuer 

Skyldig till Kierche vergen 

Pendinge ………………………….. 107 Sldl  1½ skl  

Mogenstrup Kirkes udgifter 1658 

 

Visitatspenge ……………………….……… 6 mk 

Regnskabspenge ………………………….. 18 mk 

Vin og brød til kirken …………………..  3 dl 

For at hente det …………………………. 1 dl 

At skrive regnskabet ……………..…….….. 6 mk 

Renholdelse af kirken ……………………... 3 mk 

Maj (?) til kirken …………………………….. 8 skl 

Smørelse til kirkeklokken ………………....… 8 skl 

Klokkeren som ringer normalt …….……. 4 dl 8 skl 

 

 

Sidste år er kirken derover (af den grund) skyldig til kirke-

værgen efter udligning (opgørelse)  107 sletdaler (og) 18 Skl. 

 

(Samlet) sum (for) kirkens udgifter dette år fra Philippi (og) 

Jacobi dag (=1.maj) til samme dato 1659, er: 

 

Penge: ………………..124 sletdaler (og) 26 Skilling 

 

Efter afligning (opgørelse) over indtægt og  

udgift findes, at kirken  

skylder kirkeværgen: 

Penge: ………………….…107 sletdaler (og) 1½ Skl. 
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Mogenstrup Kirches Indtegt 1659. 

 

I dettte aar ehr Indtet aff Kirchens Indkomst oppebaaren, 

 

Tauffle penge 

Juell …………………………….. 1 Mk       8 skl 

Paaske ………………………….. 1 Mk 

Pindsefest ………………………  1 Mk        2 skl 

 

Kierchens tiende som velb: Frue Edel Sahl: Prodts  

Munds till Rønnebechs holmb haffuer i Feste dets 

Affgifft Aarlig – 1½ pund Rug – 1½ pund Biug; bruhes i 

forberørtte Tingsvinde forig Aar Ovenmeltt wdsted aff 

Hammers Herids ting 1. October 1660 att dette Aar aff 

Tienden intted Er Oppeborid, Eptersom landett aff  

Fienden Continuerlig vaar wnder deris gruelse 

och Contribution, saa Bønderne indted fra dennem Haffuer 

ydett medens Huer sin Anpart Høst sig indebeholdett 

Och derforr intted kand Kierchen nogett till Indtegtt 

Beregnes, Belangende Anden Kierchens Landgilde 

Nemblig aff 2 Agre paa Blangsløff M. 4 shiper Biug, aff en  

Ager paa Koestrede M. 6 Skilling; aff En Jord paa Møens 

land 24 Skilling, aff Kierchens gaard i Pederstrup 

- toe Rix daller 6 Skilling, aff Holte mose 1 Sldl: der 

aff Er och intted dette Aar Oppebaarid, saa som att 

Sognepresten der om giorde wnder Rettning dette 

Sandferdig att vere 

                Aff Kircheladen Er Oppeb. … 1 Sldl  8 skl 

        Summa Indteigtt  -  To Sldl:  To Skilling 

Mogenstrup kirkes Indtægt 1659 

 

I dette aar er intet af kirkens indkomst modtaget 

 

Tavlepenge 

Jul …………………….. 1 mk 8 skl 

Påske …………………. 1 mk 

Pinsefest ……………….1 mk 2 skl 

 

Kirkens tiende som velbyrdige Frue Edel (Urne) salig (afdøde) 

Pros Munds (enkefrue) til Rønnebæksholm har i fæste. Dets 

afgift årlig: 1½ pund rug, 1½ pund byg; (bruges ?) i forberørte 

tingsvidne (fra) forrige år ovenfor meldt, udstedt af Hammer 

Herredsting 1. oktober 1660, at (der) dette år af tienden intet er 

modtaget, eftersom landet af fjenden kontinuerlig var under 

deres voldsmagt og kontribution (skatter til fjenden), så (at) 

bønderne intet fra dem (hver især) har ydet, men hver sin 

anpart (af) høsten har beholdt. 

Og derfor kan kirken intet beregnes til indtægt. 

Angående anden landgilde (til) kirken 

Nemlig af 2 agre på Blangslev mark: 2 skæpper byg, af en 

Ager på Kostræde mark: 6 skilling, af en jord på Møn 24 

skilling, af kirkens gård i Pederstrup 

To rigsdler og 6 skilling, af Holte Mose: 1 sletdaler. Deraf Er 

og (heller ikke) dette år noget modtaget, således som 

sognepræsten derom gjorde underretning (om), at dette er 

sandt. 

               Af kirkeladen er modtaget: 1 sletdaler 8 skill. 

         Sum: indtægt: to sletdaler og 2 skilling 
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Wdgiffter dette Aar 

 

Visitatspenge  ………………………… 6 Mk 

Regnskabspenge ……………………..  1 Mk 

Viin og Brød till Kirken ……………..  3 Mk 

Do at hente …………………………..  1 Mk 

Regnskab at Skriffve …………….…..  6 Mk 

Kirkerne at holde Rene ………….…..   3 Mk 

Mai Till Kirken …………………………...   8 skl 

Smørelse till Klochen ………………….…   8 skl 

Klockeren som Ringer ……....……...   4 Mk 8 skl 

 

Kierchen bleffue Skyldig till Kierche Vergen 

forleden Aar Epter Affligningen 

             Penge -------------------  107 Sldl  1½ Mk 

 

Summa Er Mogenstrup Kierches 

Wdgiftt dette Aar Beregned fra Philipi 

1659 till Aarsdagen dernest Epter 

Anno 1660 Penge ………….. 124 Slette daller 

 

Anno 1662 den 19 Juni Haffuer Peder  

Hansen i Pederstrup  Kierche verge  

till Mogenstrup Kierche ladett forhøre 

samme Kierches Regenskaber for trei  

Aar, Førdst Beregned fra Philiphi  

Jacobi 1657 och till Aarsdagen dernest 

Udgifter dette (bemeldte) år 

 

Visitatspenge …………………………….….. 6 mk 

Regnskabspenge ………………………..…… 1 mk 

Vin og brød til kirken …………………..…… 3 mk 

For at hente det ………………………..…….  1 mk 

For at skrive regnskab …………………..…..  6 mk 

For at renholde kirkerne ………………..…… 3 mk 

Maj (?) til kirken ……………………….………… 8 skl 

Smørelse til klokken ………….……….………….. 8 skl 

Til klokkeren som ringer …………………… 4 mk 8 skl 

 

Kirken blev skyldig til kirkeværgen 

Sidste år efter udligningen (opgørelsen) 

     Penge: ……………... 107 sletdaler (og) 1½ Mk 

 

Sum: For dette år er Mogenstrup kirkes udgift, beregnet fra 

Philippi Jacobi (1. maj) 1659  

til årsdagen næst efter, 

Anno 1660: Penge: ………………….... 124 sletdaler 

 

Anno 1662 den 19 juni har Peder Hansen  

i Pederstrup, Kirkeværge til Mogenstrup  

kirke, ladet forhøre (efterlyse) samme  

kirkes regnskaber for tre år, først  

beregnet fra Philippi Jacobi (1. maj) 1657  

og til årsdagen følgende år. 
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Epter Och siden fra Philiphi 1658 och 

till philiphi 1660 som Er de tuende 

Aar wdi Krigens tiid imidlertid de 

Suenshe haffde Landet wnder deris 

Geualtt, da epeter Endelig Och  

Sidste Affligning Offuer Indteigtt Och  

wdgiftt Epter slige tiders till- 

stand, Befindes att Kierchen till  

Kierche vergerne bliffuer Skyldig 

som formeddelet wdi Kierchens Regen- 

skab Er att shriffuer til wdgiftt 

Penge – Ett Hundrede Tiffue halfanden 

Slette daller, Trediffue Skilling, 

Och dermed (er) forbemeldte trei Aars Regen- 

skaber Slutted och till Ende giortt 

       Datum Vordenborg    Ut supra 

 

Paa Sahl. Hrr Friederich. 

……………….  ………………..s 

Veigne Epter shriftlig Anbefaling 

 

 Clemendsen ?                  Peder  Niel.. ? 

       Olssen   ?                  P. Hammerichs ….? 

                                           m.m 

Efter og siden Philippi Jacobi 1658 (1. maj) og 

till Philippi Jacobi 1660, som er de to 

år, krigen har varet, imidlertid (imens) de 

Svenske havde landet under deres 

Herredømme. Da efter endelig og 

sidste opgørelse over indtægter og  

udgifter efter sådanne tiders tilstand,  

befindes (viser det sig), at kirken bliver  

skyldig til kirkeværgen, 

- som tidligere meddelt i kirkens regnskaber,  

- at skrive til udgift: 

Penge: Et hundrede og tyve, (samt halvanden) sletdaler (må vel 

læses om: 121½ sletdaler), og tredive skilling. 

Og dermed (er de) føromtalte tre års regnskaber afsluttet og 

tilendebragt.  

  Dato Vordingborg  ut supra 

 

På afdøde Hr. Friederich  

………………………………s 

Vegne efter skriftlig anbefaling 

………….        ……………. 

………….        ……………. 
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Mogenstrup Kierkes Indtegt Anno 60 

 

Ru  -    1½ pund              Deraff giffues dette Aar efter   

                                        Præstens forteignelse, lige som 

                                             hand bekommit, 

                                        Rug …. 12½ ship á 3 mk … 9 Sl  1½ mk  

Bygh -  1½ pund             Biug ….  6 ship á  2½ mk … 3 Sl  3 mk 

 

Den Jord paa Blangsløff march 2 aar uden feste 

      och derfor i dette aar indtet deraff giffuen 

Aff Holdte Moese ……………………………..….. 1 dl 

Landgilde aff Kirchens gaard  ………………….  2 Rixdl 6 skl 

  deraff giffuet ett aar  ikun      …………………...            1 skl 

Een ager paa Koestrede march  ………………….             6 skl 

Den Jord paa Møens Land, deraf ehr indtet 

   at bekomme, 

Tauffle penge,       Till Juell         2 mk   8 skl 

                              Till paashe      2 mk 

                              Pindsefest       2 mk   4 skl 

 

                      Begraffuelse penge 

Peder Pedersens barn i Borupgaard ……………………..  1 Rixdl 

for Anders Jørgensens  blinde broder ……….………….         1 dl 

for 1 Vindfelde  och 1 green .…………………………… 1 Rixdl 

for Peder Jydes Begraffuelse …………………………….     10 dl 

Landgilde aff Kircheladen ……………………………… 1 dl  8 skl 

 

Summa Indtegt 

      Penge                           32 Sldl    1 mk    2 skl 

Mogenstrup Kirkes indtægt anno 1660 

 

Rug 1½ pund    Deraf betales dette år efter 

                          Præstens fortegnelse, (hvilke 

                             beløb) han også modtager: 

Byg 1½ pund    Rug: 12½ skæpper à 3 mk = 9 sletdl og 1½ mk 

                          Byg: 6 skæpper à 2½ mk = 3 sletdl  og 3 mk 

 

Den jord paa Blangslev mark (har ligget) 2 år uden fæste (og 

dermed uden dyrkning) og derfor er der i dette år ingen indtægt 

Af Holte mose ……………………………. 1 dl 

Landgilde af kirkens gård……………….2 rigsdaler og 6 skl. 

   deraf har den et år kun givet ……..…………………..1 skl 

En ager på Kostræde mark …………………………….6 skl 

Den jord på Møn, deraf er intet    at modtage  

 

Tavlepenge:    Til jul ………..2 mk  8 skl. 

                       Til påske ……. 2 mk 

                       Til pinse ……..2 mk 4 skl 

 

           Begravelsespenge 

Peder Pedersens barn i Borupgård ……………….. 1 Rigsdaler 

For Anders Jørgensens  blinde broder ………..….       1 dl 

For 1 vindfælde og 1 gren …...…………………..  1 Rigsdaler 

For Peder Jydes begravelse ……………..………      10 dl 

Landgilde af kirkeladen  ………………..…...……      1 dl 8 skl 

 

Summa Indtægt 

                   Penge: ………………...  32 sletdaler   1 mk    2 skl  



   Mogenstrup kirkeregnskab 1658-60 side 9 

 

 

Mogenstrup Kirches Udgifft Anno 1660 

 

Regnskabspenge   ……………………………….  3 Rixdall. 

Visitatspenge …………………………….………  1 Rixdal.  

Vin och  Brød …………………………………..       3 dl 

Det at hendte ……………………………………      1 dl 

Smørelse till Klochen …………………………..…...          8 skl 

Maj till Kirchen ………………………………..…..          10 skl 

Kirchens regenskab at skriffue ……………….…  1 Rixdal. 

 

Kirchens vinduer at lade forferdige, som aff 

fienden bleffue ødelagte, giffuet glarmesteren ……... 15 mk 

Stabler af Søm till samme arbeide, ………………....   1 mk 4 skl 

Eet handfang och hengsler paa den østre loge …….….       28 skl 

Kiøbt 200 tagsteen huormed taget bleff flyet 

     huer 100 ……………………………………..1 Rixdal och 2 mk 

for samme steen at hendte …………………………… 2 mk 

Søm kiøbt for ……………………………………...……… 14 skl. 

 

Et Tingsvidne kostet efter Probstens befaling 

  om Kirchens Indkomst i Kriens tid ……………………….24 skl 

Noch Een tack till de 4 mend som var paa 

            Kirchen at besee  hindes brøstfeldighed ……… 1 mk                                                                                         

Mogenstrup kirkes udgifter Anno 1660 

 

Regnskabspenge ……………………………. 3 Rigsdaler 

Visitatspenge …………………………….….  1 Rigsdaler 

Vin og brød ……………………………….…          3 dl 

At hente dette …………………………….…           1 dl 

Smørelse til kirkeklokken ……………………….              8 skl 

Maj  til kirken …………..……………………….             10 skl 

For at skrive kirkens regnskab ……….……..   1 Rigsdaler 

 

For at reparere kirkens vinduer, som var blevet 

 ødelagt af fjenden, betalt glarmesteren ………..… 15 mk 

Stabler af søm til samme arbejde ………………..….1 mk 4 skl. 

Reparation af et håndtag og hængsler på den østre låge ...28 skl. 

Købt 200 tagsten, hvormed taget blev repareret 

   for hver 100 stk. …………………………. 1 rigsdaler og 2 mk 

For at hente disse sten ……………………                  2 mk 

Købt søm for …………………………………………… .14 skl 

  

Tingsvidne (retslig dokumentation) bekostet efter 

Provstens befaling om kirkens indkomst i krigens tid …...24 skl 

Endnu engang tak til de 4 mænd, som var på kirken for 

  at vurdere reparationsomkostningerne ……………...1 mk 



 

side 10 

Bilag  
 

Nogle tekniske oplysninger om penge- og afgiftssystemet i 1600-

tallets bondesamfund: 

 

a. Betalingen foregik ved, at tiende-ejeren tog det antal neg, som 

han var berettiget til, allerede mens negene var stillet op i traver på 

marken; man taler om at tage tienden i kærven. 

 

b. Tiende var 1/10 af høsten, hvoraf kirken fik 1/3, præsten 1/3 og 

kongen 1/3. 

 

c. Fra år til år var der forskellige værdisætninger af kornet, men i 

den sidste ende skulle det omregnes til penge. Derfor er der alle 

disse trin og redegørelser for tienden i regnskaberne. 

 

d. Penge-enhederne var en sag for sig, nemlig: Rigsdaler, sletdaler 

(værdi 2/3 af rigsdaleren), mark og skilling. Der var normalt 

følgende indbyrdes forhold mellem møntenhederne: 1 rigsdaler = 

6 mark à hver 16 skilling, altså går der 96 skilling på rigsdaleren. 

Derfor bliver 1 sletdaler lig 4 mark a’ 16 skilling, i alt 64 skilling. 

 

Imidlertid gør transskriptionen det ikke alene, - der er derfor 

tilføjet endnu et trin i ”oversættelsen” af teksterne, nemlig de 

tekster der med grålig baggrund står på tekstarkenes højre-sider. 

Her er der arbejdet lidt mere ”frit” med teksterne for at gøre dem 

nogenlunde sammenhængende og forståelige.  

 

Mogens Søgaard 

Mønter Eksempler på datidens mønter: 

 
En 4 mark mønt fra 1659 under kong Frederik III (1 sletdaler). 

Diameter 40,3 mm, vægt 21,02 gram. 
Møntens bagside viser Guds hånd, som med Retfærdighedens sværd afhugger 

svenskekongens hånd, der rækker efter den danske krone.  

Samme motiv ses i øvrigt på nogle danske faner, som svenskerne erobrede i 
1600-tallet, se Vol. 6 på 

https://www.svend-goenge.dk/historie2/faner-og-standarter.html  
 

 
En 16 skilling mønt fra 1644 under kong Christian IV. 

Diameter 28 mm, vægt 5,57 gram. 
Denne såkaldte 'krigsmønt' er skitseret af Chr. IV selv, og den skulle være med 

til at finansiere krigen mod svenskerne. Indskriften JUSTUS JEHOVA JUDEX 

(= Gud er en retfærdig dommer)har givet disse mønter det folkelige navn 
'Hebræermønter'. Navnet 'Jehova' står, uvist af hvilken grund, på hebræisk. 

Samme hebræiske symbol ses på faner i Vol. 5 på ovennævnte hjemmeside. 

https://www.svend-goenge.dk/historie2/faner-og-standarter.html
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