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Edan Knrcktoherdenuti Wen-
dou war den 24 Maji klockan 0 
förmiddagen i Dorpt inkommen/ 
med berättelse/ at Fienden wore om 
morgonen rätt wid Gudztiänstens 
begynnelse infallen/och hade utplun-

drar Sochncn / sam pr bort, ört alt folcket med 
Hästar/ Boskap och Afwell/ warandes han Kyrckio-
beerben sielf med största möda undkommen; besaite 
Dswersten och Commendanten Herr Carl Guftaf 
Skytte Herr Majoren Freubmfelt ot giöra sigstraxt 
färdig/och säktia ester Fienden med sä mänga stifte 
Häftar af sitt lmderhaswande Manftap / som han 
kunde komma ni wäga. Och ehuruwäl Herr Ma
joren war narren tilförende med sitt folck kommen 
»frän Koykel/ och hästarne tämmeligen utmattade/ 
brachte han likwäl i hastigheet 169 hästar tilsam-
man / som ännu nägorlunda kunde hälla ut /^med 
hwilka Herr Lswersten och Commendanten Skyt
te siels giorde följe til den Haselouiffc odugelige bryg-
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gtatt/ dijt twä Galleyer och nägre Batar woreföp 
Ut skickade / da Herr -Ofwersten och Commendan
ten straxt lät sadla af / och öfwcrföra sadlarne pä 
Galeyerne , men hästarne fimma öfwer / och när de 
alle wore wäl öfwerkomne och upsadlade igen / re-
commenderade han Herr Majoren Fxeudenfelt dm 
honom anförtrodde Cornrnenderingen i bästa mat-
ton/ sä ät Fienden ey mätte med bytet kunna und-
komma. Deruppa marcherade Herr Majoren til 
Aija/ och när han befunnit att Fienden hade sig med 
roswet redan tilbaka dragit/ tog han 45 afdhebäst 
beredne hastarne ut/tillika medH^r i.ieur.Nandelstedt 
och Herr Cornetten Höghusen/sa och4Vo!unreurer 
nembl. Herr Capit Palmenbach,Herr Capirain Krieg/ 
Herr Lieur.Duwall ochHr.Fendrich Gyllenström/ och 
sedan han befalt Hr. Baron och Ryttmastaren Berent 
Rebinder/ och Hr. Ryttmästar. Anders Löschern von 
Hertzfeldt at i sachta maak taga efter med det öftige 
manskapet / och at gifwa god achtning pa när dhe 
hörde honom räka ihoop med Fienden och da skynda 
sig efter / marcherade han fort med fin förtrop til 
tit upsökia Fienden och honom imedlertijd uppehäl-
ta. Omskiönt nu wägen war tämmelig elak/ i det 
Herr Majoren hade wid Aija cch Kersekylla 2 paß 
at sättia sig öfwer / föruthan Morasten öfwer hwii-
ka han äntligen ftulle marchera, arbetade han Ilk-

wal 



wal sig om natten igenom alle deße swarigheeker/ttk 
deß han den 25 Maji om morgonen klockan 4/ 9 
Mijhl ftan Rapm blef Fienden warst emellan een al-
deles förfallen bryggia / och den Rapimfle Strö-
men Wäbst. När Fienden honom märckte/ satte 
han ftg straxt i god ordning til at Herr Majoren 
bemöta / och omskiönt Herr Majoren nödgades 
sielf stijga af hästen/ och lata honom leda öft 
wer broen / det de andra Ryttarne äfwenwäl gior-
de warandes deßutan mächta swag den starcka Fien-
den at angripa / wägade han dhet likwäl t Gudz 
nampn / och sä snart han war kommen öfwer broen/ 
anföll Fienden med ren fä stor ifwer och frijmodig-
het / at Ryßarne/ oachtat dhe ett starckt motständ 
giorde / nödgades wijka ett stycke tilbaka och lemna 
Herr Majoren alle Fangarne / som han öfwer 300 
til antahler hade bortfört/ säfom och nägra 100 hä
star och boskap; Men fatte sig likwäl straxt igen. 
Iincdlcrtijd sände Herr Majoren wäre förlöste Fän-
gar och boskap ti-baka i säkerhet / och lät Herr Lieu
tenanten Nandelstedt/ som tillika med Herr Corncr-
ten Hoghufen och dlx andra ofwannämbde Volun-
tairerne hållit sig i denne actionen mycket tappert 
och berömligen / bliswa qwar wid trouppen, men 
red sielf något tiibaka / och asfärdade een expreß 
til sitt efterkominande pame. • Men Herr Baron 

och 



och Ryttmästarm Rebinder sampt Herr Ryttrnasta-
ren Löschern von Hertzfelt som sig intet försummat/ 
och wäl hört flotten af träffandet med föm-ouppen, 
kommo i galop an / och när dhe jämwäl hade nwst 
leda hästarne öfwer den förfallne broen / gick Herr 
Majoren med heela sitt Corpo, utan at lästa nägot 
flott/ pä Fienden löst med wäriani handen/dä alt 
hwad ey kunde undkomma blesneder giort/ men de som 
undkomo blefwo en half Mijhl wags förfölgde in til Ra-
pinffe strömen Wöbst / där Fienden hade i sinnet at slä 
sitt Lager/och jättia sig igen. Men säsorn Hr. Maj: ey 
gafhonom nägon tijd/ntan satte imerfort efter/fä mäste 
han begiswa sig t strömen / der Rystarne igenom dhe 
wäres continuerltge Mutande sampt af flrack och 
confuilon hopetahls tumlade af hästarne / och fin-
go der dheras graaf / fa at mächtet fää kommo at 
simma öfwer it eller elliest med lifwet undfluppo/ un
dantagandes Ofwersten och Commendeuren öfwer 
dhe tvld gräntzen stående troupperne André Iwano-
wirz Rukawitznikoff, hwilkcn illa sargad och fän-
gen bles til Dorpt inbracht/ der han dock den 27hu-
jus klockan 4 om morgonen gas Up andan. Pä sä-
dant sätt föll Fiendens heela Läger / Tälter / Baga
ge, Mundtering/ zoo hästar / den döda Ofwersten 
RukawitznikoEs store Kamel med alle hans saker t 
wäre händer. Men säsom Herr Majoren ey hade 

nä-



nagre wagnar til handz / lemnade han Talter och 
andre ringare saker wäre Bönder til byte/ men ha-
siar / Gewahr / Sablcr och sädank mehr / såsom och 
Östvcrsten Rukawitznikoff med des Handpijk / Fah-
na / Pantzerftiorta och Mößa brachte han tilbaka 
med sig til Dorpt, Menden war 600 man til häst starck/ 
som den fängne Qfwersten för sm död hade bekiänt/ 
ehnruwal efter ögnemättet och anseendet antalet larer 
hafwa warit större. Pä wär sijda aro allenast 5 gemene 
död ffutne och 15 sargade / och af Officerarne alle
nast I Corporal blefwen; Men sargade aro Hr. Capi-
tain Krieg / Lieutenant Nandelstedt/Herr Baron och 
Lieutenant Carl Duwall och Herr Cornetten Hog-
hufen / hwilka likwäl alle med Gudz hielp komma 
sig före igen. Altfä har Gud igenom Herr Öfwer-
stens och Commendantens Skyttes brafwe och för-
sichtige Commando, sampt Herr Majoren Freuden-
felts och alle samptl. hans medhafwande Officerares 
och Gemehnes tappre och frijmodige fachtande / ne-
derlagt wäre Fiender/ fralßat wärt fängne folck/ gif-
wit oß igen wär bortröfwade boffap/ och beftiärt 
wäre käcke Soldater ett wackert byte; För hwil-

ken näd Gud den Högste wari cwinnerligen 
lofwat och prijfat. 


