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Uampt Wtendernes fördrifwande / och 
hwad dar wtd wijdare forelupptt; 

Thomasdorff i Kuhrland dm 15. Julii 
ANNO 1701, 



'Edan Dans WongZ. Way:t 
[vctl 7- hujus med dcß Armee tili Rijga an-
kom/ och beordrat Hr. öftocvfun Heimer-
fen, at med trenne ßatrailioner af Riglste 

(Guarnifon majxhera Upp forblj Imigfem-
Häff tlll Dahl-Hälm/ at barsamiiiaitätcs 
»fätta Pofw/ och Ficndcrne derifrän för-
"drifroa/ till hwilkcn ända och -ttbstiUige 

Stycken ifrän Riga blifwit dljt forde / sä at Ficndcrne ey an-
nat aftaga knnnat / an at Hans May:t der flullc willia 
öfwergä; Hwarföre och Feltmarftalken Steinau fem upp widh 
Kockenhufen war/ sä stuitt han här cm Knndffap ftck/ sem 
snarast med de 4 Rcgcmenter Curaßerarescm han dar med sig 
hade/ sampt hwad of Dragouner dar war/ ned körn / och geeilt 
ernot berörde Dahl-Hälrn sa wäl Saxiske fem och dcels Ryste 
Troupper sainniandragit/ och allehanda pr-eparatorier giordt/ 
at hindra H:s May:t Landstigningen; Hafwer Hans May:t 
$019 hujus om Natten lattt 15 Battailloner flf Infanterie, nemt. 
afcZuaröie^östsilloner.afDahlMegemente 2:ne/Hälsingar-

Nk/ Närckte 1/ Wäßmanlänntngarne2 ne/ Wästerbätn2:ne 
och Upplänningarne -:ne Batailloner, nedan om Riga och Dos
senheim stijga utiBätar/Läddtoroch Strnsor/ jamptc Kongl. 
§Dldt):£Drabanter, cch2:neComragtiier af Kongl May.'v Lljf-
Regemente/som alle / fcdan till Loosen war uthgtfwen / £>ielp 
GUD/till Kläckan4worestegnetBätarne;Hwarme: Kongl. 
May:t t HERrans Narnpn begafsig öftrer Dynen, gäendes 
med Infanten et utl de smä Bätarne Mltt tut/ men Läddior och 

«, > Strnsorne med Cavalieriet, sampt 4• siycken Blockbaus och I 
1 Capare pä Sisdorne/ hwilka med fitt canot-eranik Ficndernc 

stoor ftada och afbrcick giorde, Och anlande H:s May:tt Kl. 5/ 
fattandeö wid Stranden uti Fiendens äsyn/som demforst pa 
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halfwaGtrömmen warft b?eftve/Posto. Och oanfedtFienderne 
icke längt ifrän Stranden en Redout hade nteb Styckenförfedd 
(fom fedan wid forste Treffningen öfwergafs) lenwnade doch 
H:s May:tt den famma/ och gick den förbtj/ emedan H:s May:t( 
warst blef/hurufüfomatffilligetroupperlangre upp paLandet 
enbusquerade flodo/ ocf) lembnat Elfzbredden ftij/ hwilkenHüS 
May:tt söökte atmtaga/ haftvandes General -Lieutenanten 
Paykul/ fom där Commendo t förstone forde/ den difpofition 
gwrdt/det han Wille hülla sig till en deel förtackt/ och lembna 
H:s 5ölat):tTerrainen, tiU deß H:sMay:t med5 ä 6ooo9ftcUUt 
künde komma tillandz/ dem hanftdan med ens arnade anfalla 
och öfwer ända kasta; Hwilket och Hans May:tz Landstiigning 
Mycket befordrade; sä at Hans May:t hade Tijd at stalla in* 

"Tanteriet ( öfwer hwilket General Lieutenanten Liefven com-
menderade sampt GeneraUMajorerne Maydel, Polle och Gref 
Steenbock hoos sig hade) Uti M Linia en ordre de Battaille, 
nan fom Fienderne sine troupper, fom paätstillige stallen woro 
pofterade, Hinte fammandraga/ fom giorde 7 ßattvilloner ttö 
Foot/och 4-2 Standarer till Hüft/ hwar ibland woro 4 Rege-
menter Curafterer af)6 Standarer och I Regemente Dra^ouner 
om 6 Compagnier, med hwilkede med tammelig god refolution 
Hans Maych Infanterie anhöllo/ och starck Salfwagofwo/ 
jemwal med ftttCavallerie sokte konlma H:s May:tt en flancg 
Men Hans May tt dem Tappert bemötte/ da deß Infanterie 
Salfwagaf/fom och en treffelig effeft gtorfre/ da och Capitain-
Lieutenanten och General-Majoren Horn, fom allenast i för-
stone 60 afKongl. Mayltz Drabanter ttöEmtd^()ahe/ med Lieu
tenanten och öfwersten Otto Wrangel fa Tappertpädemlöös 
ginge! attändoch de ey öfwer io stegh frän Fienderne woro/fom 
goi wo pa dem Eld/trängde de sig doch in med blatta Wärior/ 
och dem tillbakas drefwö; Hwarpä oche H:r Lieutenanten och 
Dfwersten Gref Carl Wrangel med de öfrige Drabanterne, sa-
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fom och Hr. General-Lieutenanten Spens tttefc de 2:ne Compa-
gnier af Lijf-Negemente tillkommo / och dem wudare fcutene-
rade, och Fiendernerepoullerade sampt ä nyo ttllsiimmans pK 
dem ginge/ Hwilkad0ch6a7ganger igenkommo/ efftersom H:s 
May:t fti lljtet Cavallerie hade. Men Hr. General-Majoren I 
Horn Mfd ett ftOOr vigeur p a 3 ä 4 Efquadroner tiüijta med da
ta Wärjan inträngde; f Itjftt matfo och Hr, Gen, Lieutenanten 
Spens med deß 2:ne Gompagnier en stoor vigeur wijst. Hans 
May:tt hafwer sielfi Höga Persohn warit till Doot stam för 
infanteriet, och där wld ettsiidantHieltemodwijst/ statt man 
deßlijke afensädan högHerre aldrig förspordt/ och vymedelst 
Fiendernes Infanterie, oachtadt det^gänger igen kom/ ala Char
ge tillbakas dref/ fom 5 ganger sig retirerade, doch med god 
contenance under faveurafdeß Cavallerie, hwilket H:sMay:t 
sedan med de ZOO Hästar doch estersatte och p ouril V eraäe, som d ä 
nöbgades lembna hela sitt Läger med Lagagie,Tälter och Fätt-
Stycken/som ochwälinrättade Magazin wid Marien Möhlen/ 
hwarest till i $00 Tunnor Rägh och Miöhl/forutan Gryn/Ärter 
och andre Vi^uaiier fans/effter dem ingen Tijd lembnades det 
fammaat nptända. Och syntes wäl somstnlle endeel giswit 
sigpaWägen nedertill vünamünde,hwilka sig dochftdanbaak 
omBackorne och Skogen allepä en Wäg begifwit up för äth 
längz Dünen; imedlertijdsomdeßeiflychtenförfölgdes/ det öft 
rige Cavalleriet med Kongl May:tz Lijf-Dragouner med stka 
Batar och Struserne öfwersattes/ till hwilkets ofwerflyndande 
derasExcellencer Herr General Och Gouverneuren Vellingk, 
6ch General-Lieutenanten Reenfchiöld woro commenderade, 
emedanBryggaN (om hwilken General' Lieutenanten Frölich 
hade atbeställa) för dett upwuxne starcke Wädret ey Hinte för 
anseentmotqwällenblifwasärdig; Och som jämwäl ett stycke 
bättre uthforeii)unemünde en annanSkantz sans/som Deels 
med Saxar och deels Ryßarbejattwar; hafwer Herr Genera! 

Major 



Major Mörner säsnart han medsittNegemente öfwerkom/ den 
samme npbndit/ dä och de som dar inne tili 90 Pcrsohner woro / 
stcndcs, hnrn alle de öfrtge rcdan fiychten tagit/ sig under Hans 
May:t fangnegoftvo; I medlerttjd och Guarniionen t Cobron 
SnPoslförlopp/ lembnandes Skantzen med Stycken och 
Ammunitions-Huufct / uti hwilket de en Lnnta med Eid an-
lagdt/femberördeKrnnt-Hnus antände/atdet mot morgonen 
creverade, MM doch Cl) siöttC stada gwrde / rttl fltt Skilt« 
Wachten där med npflög, och twenne andre Karlar i Skantzen 
blefferades ; Men Cavalltrietz Hdftol'/ fom pä ÄNgeil NtdaN 
för Skantzen i Bete ginge/ ja stramde blifwit/ attdeallelnp-
pit till Skogz/ och man störste möda hade dem at igcn finna/ 
förntan det nagre blifwit jkadde afde upflagne Bomber cch 
Granaten 

Widdenne ASion motte och en HoffmftEnvoye Hans 
Kongl May:t/ hwilkenfränMitau ankommen war/och öfwer 
Natten uti GobronSkantzlegat/ hwilcken nu warit Wittne 
öfwer Venne H:s MaychLyckelige defeente och Glorieufe a£fcion 
seendesdeDöde/ somHooptahls pä Platzen legat/ ochflattas 
Förlusten som Fienderne hafft till 2000 Mann >- Warandes ock 
mäste deelenafFiendensofficeraresom ickepaPlatzen blifwit 
Vöde/ bieflerade, som de öfwerkomne Trompetarer/ hwaraf 
Lwänne effter ätstillige Döde frägat/ hwar ibland stall warit en 
General Major ochEnvoye benembd Tramp, sampt äthstilligt 
andre/ Menden tredie ettPaquettBreefmedbracht/ tillFran-
tzöste Ambaffadeuren Comte deGuifcar, fcc&lttClM; Hwar^ 
emot afsaknaden pä Hans May: tz S'ijda ey kan räcknas öfwer 
200 Mann/der ibland de förnämste officerare som där wid blif
wit: ckro Hfwersten Palmquitt af Kongl. Mavch Guar die, sasom 
Och Majoren Wulff, och Mgtt Capiteineroch fubalterner; 
MenHtrr Gapit. Lieuh och Gen.Majoren Baron Arwed Horn > 
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•fÄttipt Lieutenanten och 0ftWVfittt Otto Wrangel och öfter
sten Knorring dtt bleßerade* Och sottl Feltmarstalken Steinau 
( htDtlfttt jatltpte Pttlttz Ferdinand afCurlaNd denne Battailien 
bijwistade/ men först wid BegynnelfenafaÄion med de 4 ku-

^railerer Regementer ankom/ och med Gen. Lieut Paykuls dis-
pofition säyes illa tittftctymntl sä atthan stall warit sinnad 
sigstraxt at afdraga) ttieO t>e (S^tste trouppernesig retirerat 
Wagen Up äth Dynen, pä Lutzos Holm ett Partie Nyßar af 
ZOO Mann jemptenägot Saxar lembnadt/ som dar starcktför-
tranchementerade woro / men i Mangel afBätar der ifräney 
afkomma künde; ja beorvradeHans Mat):ttöfttxHeimerfen 
hwilken pa Dahlholm stod/ dem at attaquera och nederlaggia/ 
fom hanoch Midnatz-Tijden mot den to huius effterkom/ och 
Holmen icke allenast intog; utanochalleRyßarnepä'4 Mann 
neder caputerade, forutrnt dem (om (ig sielfi Dyna-Strommen 
fordränckte; wid hwilken atraque(medanberörde Ryßar ffgh 
defperat wärt)Afwersten Helmerfen blefwen är; Men Hans 
May.'t sielssfedanHaNsMay:tHr. General Majoren Mörner 
med nägotmehr an 1000Haftat;tittMitau commenderade, at 
fattta fatnnte Ort t Contnbution fampt Hfwersten Kiingfporre 
med 240 Hästar tillBulder-Aa/ hwarestFienden des Magazin 
3 Mijhl frän Dynamünde hade/ äffende] medh Armeen den 12 
dito UP äth Dynen marcherave/ at up(okiaFienderne/hafwan-
des Fält-Marstalken Steinau wid Venne sin retrait iftün Koc-
kenhufen icke allenast lätit tillbakaskalla/ och till sig vraga ve 
dar stäenve Troupperaf Saxar/ utan och ve till Succurs an-
formte Ryßar/ fom berättes wara till 16000 Mann/ fom med 
Generalen Venediger redanmed honom stött till(ammans/har 
wiv Thomasdorp/med hwilka hanftdanlängre undangädt och 
allenast widh KOckenhufen ttdGuarnifon lembnat ZOO Saxar 
och 400 Ryßar. 
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H virföre H nt M ly:tt ffatc fökla att fölliadem eifinv 
men isynnerhet förstat empornera deras wid Neustadchen in-
mttade Magazin, fäfetn och/ medan som pä denne Sijdan om 
Kockcnhufen inge Warckare dar wid Broen somde lätit öfwer-
flä/ nägon Redout lätaupkasta ' atdymedelstbetaga Saxarne 
all Communication och Tillförsell. Hafwandes i medlertijd 
Hr. General MaiorenMörncr Deß Partie lyckeltgM fövrättaDt / 
och Staden Mitau sawal somSlattet/doch Utan refiKenee, in
fam OchBesattning dar inlagt/ hwar emot Commendanten 
fr an Glättet uthmarcberadt/ hafwandes bemelte Gen. M^jor 
och därfammastädes twenne Läddior med Ammuniticn och?ro-
viant bekommit / som sig till Dünamnndc arnat/at NU säledes 
det som Curlandarne till Konungen i Pohlen och de Saxsiste 
Trounöernes Underhäld contnbuerat, KottgL May:tz Armee 
till goda kommer. 

SammaledeshafwerHr öfw.Klingfporre med äfwaw 
berörde deß Partie,Det widBulder-Aa inrättadeMagazinetm-
tagit / jempte twanneLäddwr med rodt Klade och Ammunition, 
som tili Dnnamunde afgä stulle; hwarest den Der warande 
Wachten wal i förstonenägot motständ giordt/ och ifrä Huu-
sen dijtde sig renrerat,stütztstuttt/0ch HfwerstenKlingfporre 
twenne swäre blesfurer , den ena t Armen / och Den anDra i Sij-
dan giswtt/ men sig Doch om sijder da Hfwerstenbegynt tanda 
EldeniHuustt/ mäst gifwa; hwilket Magazin Hr. öfwerst: 
Klingfporre med starck Wacht förfedt/hwarest och NU Hr. öf* 
werft: Albedyhl commenderadat/ medan jom bemelte Kling
fporre för Defiblesfur nöDgatz dänfrän komma. Och som säle
des bäde för Dünamtinde som och Kockenhusen tilsorseln är aft 
sturen/ och man förnimmer att Uli famma Fastningar intet 
synnerligit Förräd och Underhäld finnas statt/sä förmodar man 
att dhe afsig sielfwa falla lärer. 

Gam-



Utllt Campetnentet wid Plettenbergh (CllhrltMd 

I gär Afftons inkommo de tijdender med en Corporai afLijf-
ländste Adels-Fahnan / som med en Cornet och >o Gemme hafft 
sin Postpäneigdm widKockenhusen/ att bemelte Comett ryckt 
med sitt Manflap för Fästningen / och insendt en Bonde/ lätan-
des ansätja Lommendanten, att dm Saxiste Armeen worefla-
gen/ och Hans Way:t wore päneigdm attbelägra Fästningen/ 
mm lätit demsörst äthwarna/ att de stulle gsdwilligit gifwa 
sigpä Kongl. May:tz Näd och Onäde/ effteri annan handelst/ 
och där de stulle giöra motständ/ intet Veen stulle komma där-
ifrän. Hwarpä Commendanten begiärt nägre ttjmars dila-
tion. Jmedlerttjd Guarnifonen dragit sig af/sampt ma Mtjnan 
effterdm andra/ som de under Fästningen hafft / antändt; Haft 
wandes Ryßarne / som i Guamizon legat/ gäbt ända bort till 
Ryßland/ mmde Saxiste sig till Birten begifwit/ hwarest Ar
meen säijes wara sammandragm. Warandes märckwärdigt / 
att stledes Kongl. MaychFtender mnom 8 Dagar pä Düna-
münde när (för hwilken man förlnodar Kongl. Älay:t ey Heller 
haftva afnöden att giöra nägot Skätt) abandoneradt twenne 
Pro vincier, nembligenLijfland och Cnhrland / och icke allenast 
lembnat effter sig öfwer nägre och Ntttto Metall-och Järn-
Stycken; utan och sAanseenlige Magaziner, hwaraf Kongl. 

den 17. Julii 1701. 

Maytz. Armee öfwer Ähr lärer knnna 
fubfiftcra. 


