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CONTINUATION 
til Rigiffa 

crättclsm/ 
Af det som ar förefallit / efter den merckwardige 

DESCENTEN 
Och der p4 fdllmnde 

G L O  R 1 E U S E  

ACTION, 
Som 

Dans Kongl. Way:t 
Har wid UIGA den 9 juiü genom Uudz 

Bistand mot Fienden lyckeligen förrattat. 

STOCKHOLM/ 
Tryckt titt Kongl. Booktr. hoos Sal. Wankift Anctm. 



Grattas nu / at Ms Kongi. W:t/ 
sedan hecla deß Armee med Artillerie och 
(I tilbehör/efter hand beqwamligen hade 
adr öfwer Dünen och sig wid.Cobron sam-

lat / den 12 der ifrän npbröt och gick efter 
Fienden den wagen at Borkowitz / der som han 
förmärktes hafwa stg satt/ warandes af en dehl 
Ryske/ och de öfrige Saxsiske Troupper äter igen 
förstärckter; men sä snart de Hans Kongl.May:tz 
wärAllernädigste Konungs anmarcke förnummit/ 
hafwa de sig jemwahl der ifrån längre bart at un-
dandragit. 
I medlertid lat Hans Kongl.May:t pa hanS 

Hög Grefl. Excell. Hen Gref Dahlbergs förslag / 
ett Detachement Cavallerie och Dragouner u^der 
jbfroctftctt Klingfporre ga tilSloye/ hivarest Fi-
enden et Magazin hade/det han genast fiq bemäck-
tigade/ ock som han hörde/ at Fiende.l mur Duna--
MÜnde commenderac ett partie at falvcra Dft sam» 

ma/ 



ma/ folgte han med 200 Ryttare och 50 Dra-
gouner dem va sporet efter/ hwilke ftiller alle med 
fina hastar mäste gifwa sig t Bulder ähn/och fä so-
kiasig wagen öfwer/dock/alt beswär oachtadt/ hin-
te pä Fienden (hwilken sig hade ftdlt uti en wal 
kringstangdBondegärd/ wid 100 manstark/ men 
snart mäste komma ut / sedan elden sattes pä gar-
den) ock sä slog det Saxsista partiet > ar ingen/utan . 
nägre som til fängatoges/ kom derifrän; dock ha-
de man der wid den olyckan/ at Ofwersten i sam-
ma anlop 2me swära bidkurer fick / hwar af 
den brafwe Mannen den 14 hujus afleed; Z 
Magazinet hafwer mö ti fittmct 800 Spann Rag/ 
400 Spann Miöhl/150 Span Hafta/48^ Jern-
stycken och 420 torna Granater. 

Elliest har man och har ifrån commenderat 
400 tNöN Infanterie och 120 til häst/ fOM NU UN-
der Ofwersten Albendilles anförande stal hälla 
Dunanmnde pä denne och andre sidan om Bulder-
ahn aldeles innesiuten/ kunnandes Kongl.May:tz 
Qrlogftepp pä Redden giöradet samma wid siö-
sidan / och wära BläckhuuS / hwilka hans Hög-
Grefl. Excell. til den andan pä sin wiße ort uti 
Dünendit nederäth läggia lätit/ denne defiein at 
med famnad hand i acht taga / sä at man forme-
nar at besättningen dersammastädes/ hwilken flal 



bestä af 400© GsMÄH RyßarMde utfwaltas/ 
ester de hafwa/ som man förnummit / mycket 
lijtet förrad pä matwaror der iime. 

Herr Gen, Major Mörner ar med sitk Corpo 
af 3000 comrhendcrat til MlWU / hwilken sykt 
uthan atafwänta något wijdaretilgiörande stg ge-
nast Kongl. May:tz Wapn undergås. Therfam-
mastades hafwa wäre fatt 8oooMufqueter,9ooo 
paar Pistoler/12OOO Alnar Kläde/ färdige klädnin-
ger för? a 8000 man/ock fågeö/ at wäre där fädt 
ock en stor Kista full med Gullstycken fingers länga/ 
som Zaren sändt til Konungen af Pählen at mynta 
til Oucarer.Dch skola Mraucrne hafwa Uppenba-
rat/hwarest det stora Shur-SaxiM Artilleriet lig
ger/ forn man menar wara i Birsen. 

Printz Ferdinand hade föruth öfwer hals och 
hufwud gifwit sig tädan med Herrar sä blcileradc 
Officerare,iom andra / samt Saxiske Fruentim-
ber/hwilket sig dijt retirerat. Men Fältmarflal-
ken Steino berättes wara pä wägen död funnen. 
Kurlandfke Furstl. Rädel lau skyndade sig imed-
lertijd til Hans May:t at bedia några goda 
Conditioner fot Landet / och hwad unge Her--
tigens eget Interefle beträffar / som man ock 
trocr at HanS May:t desto benägnare lährer 

4 betoilja/fom denne Expedition allenast länder til 
Konungens i Päland och deß anhangs sördrif-
wände. Nu 



Nu berättes frätt Mitaw/ yuru Kongl. 
May:t styndat sig til opbrätt och marche, ty 
Saxarne hade fatt sig iz ä 14 mihi ifrän Riga/ 
fdfom wijd Birsen / hwilken ohrt är fornficerad, 
och hafwa de dragit dijt dheras mackt stän Käken-
Hufen/ fä at allenast Befattningen är der qwar; 
Men wid Birsen är/ efter öfwerlöparnes och de 
fangne Officerares berättelse / 5:000 Saxar och 
16000 Ryßar. Konungen iPäland skall i desse da-
gar wara dijt komen. Herr General Major Mörner 
står t Mittaw med 2000 Man/ och logerar pä 
Slättet/ Adlen begynner at fökia salva Gardie, 
och feer / Gndi los! för oß alt wähl ut Den 
förborgade Minan i Kobron har ingen man ihiäl-
flagit/ dock stramt wära hästar til stogö / som 
största dehlen äro igensundne. Elliest fans en 
stiön Qwarn ett stycke deriftän med 4 par stenar/ 
och fatteS aldrig wattn / der hos 12 Bakugnar/ 
11000 Tunnor Miöhl 300 Tunnor Räg och en 
hoop Bröd som uthdelteS / och äro sedermehra 
Bagaregeseller ftän Riga dijt sände / fom nu sta 
i fallt arbete. Och således sedan Hans Kongl. 
May:t tappert drifwit Fienden pa andra sijdan 
Dünen tilbaka / haswer han derpa commende-
rar några Rkgementer ath Surtoiib / som in be-
komit Mitaw och Bauche/ och satt den i Gon- » 
tribution, Vnder 



Vnder thenna tiden haßver man thetenaPar-
tie fängar efter thet andra a 30/ 50. ja 100 tillij-
ka hijt infördt/ sä at m mot 1000 redan inbrackte 
aro/. förutan Ryßama. Men sedermehra haf-
toervftütrfien Budbrock med 100 Dragouner fört 
de Fängar af tyska nationen, (om uthi slaget 
wijd Düna äro tagne/til Reval/nembl. 1 Ostver-
ste/2 Capitainer, 4 Regementz-Qwartermästare/ 
5 Lieutn, 13 Underofficerare, 12 Corporaler, 1, 
Tromppettare/ 2 Hautboist./ 4 Trumflagare/ 
22Ryttare/ 302Mufqueterare, 4 Conftapler, 
3 Feldtskiärer / 3 Studio!!, 2 Drängiar / tilfam-
mans 376/samt tillijka med 94 Rysta Officera
re ; skolandes beste där med fänge traktamente 
forplägas / men gemene Ryßarne äro i Riga 
qwarhäldne at arbtta pä wallarna. Men om 
lofat fä afhämta the döda/ hafwa de hijtskickat 
tn Trompetare. Med hwad wilkor the läre fä 
them / och / hurumänga egenteligen aftheras sida 

aro blefne / skal fpecfficeras vthi närma
ste continuationen. 


