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Finskan torde blifwa Swenska: Men sä lärcc > 
denna samlingen, kanstje, wara tilräckelig, at 
deraf, och j synnerhet af sädana afgamla ord, 
som i Swenskan längst kommit ulur bruk, och 
utt Finskan äro hchalne, kunna fälla omdöme, 
om Finskan kan sägas, at hafwa warit i bör
jan enahanda spräk, och öswerens kommande 
med de gamla Leders spräk., efter deras me^ 
ning, som hälla före, at Sweriges och hela 5c-m-
ej,en5 första inwänare warit af det Finska folk
slaget, eller de försia 5c/rl,er, nemligm Kirer, 
r merer, Lvler sedermera (zjvcker och tycker, pä 
sina wiga orter, der de satt sig, kallade, säsom 
särskilte folckjkap, jämwäl Limmerier, Limbreroch 

^elrer, hwilke ock efter all liknelse af 
samma folchlkg äro utsprungne. 

ook?^l. 
Den 

I förra tiden namnkunniga 

Difländtska 
taden 

ĉ. > orpts 

U)ÄSTGRÄS,' 
Tryckt hos Kongl» 
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Staden DorptsBefkrifning. 
En i form tider Namkunniga gamla Sta

den vorpsr ligger, uti LiflandS Estniska 
krets wid Ryska gränsen, som efter den
na Staden kallas den Oo^riska, pä m 

Nöjsam och närsam ort, emellan twänne stora och 
fistricka insjöar, nämligen ?ejpu5 och Wvrr-ierw, 
wid en stor segelbar, der emellan löpande ä , som 
pä Estniska kallas Emmajoggi, det är, Moderäen, 
och pä Tyska och Swenska, Gmbcck, uppä en 
däld, omgifwen af stora och stöna äkerfält och 
ängar; och änskönt landet der omkring är högt, 
jämt och slätt, sä gjör kikwäl det höga landet e-
mot den nedriga ängmarcken, och äen, en hög och 
i mänga krokar och bugter gäende brandter wall. 

Denna Stadsens namn finner man i gamla 
bö^er och skrifter, sä ock pä mynt, pä ätffilligt 
sä l skrifwit, nemligen l^arpra, värker, 
l)t.rpren, 1"c>rs>srum, l^erparum och Oerparuin. Pä 
Swenska har man denna Staden gemenligen kal
lat Dorfft och Darft, pä Tyika, Dsrpt och 
Derpt, pä I^srin Oorpaeum. pä Ryska lurjovvxroä 
eller turjew, det är lörsn. Stad; men pä Estniska 
1^"u. som är det älsta namnet, som denna or
ten frän uråldriga tider haft, och af Esterna, sä
som detH landets jtitvänare, i M tider oförandrat 

j! 5 bliswit 
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blifwit behällit. Rytzarne wilja wäl pästä, at de^ 
ras Förste ^<nu VVIsäimlrir/, säsom utl 
^crersi)urZ>ffa samlingens andra stycke förmäles,sso^ 
lat denna Staden först hafwa anlagt är ivzo, och 
tster sitt namn ^uru kallat lurjuo, hwjlken Rytzar-
ne sedan med kringliggande landet är beflutit, 
til des Lilfländiska Ordens Mästaren Vol^vm den 
intog och afbrände. När säledes denna RytzarnaS 
med jord och bjälkar befästade Stad, tillika med 
stt Ryffa namn,war undergängen, och Biffopen 

, som denna orten fätt af sin broder, Bi
skopen Hlbreckr, til skäncks, wille uprätta för sig 
et Bissops-säte, mäwan icke tro, at namnet Dorpt 
dä först upkommit, aldraminst af det tilfälle, som 
tk<elck och andre berätta, nämligen at tim
mer-stockarne, som til eii ny stads upbyggande blif-
wit utför äen flottade, skolat fastnat wid landet, 
Vä somlige ropat pä Plattyffa, dar bet, det är, 
dit bättre, hwarafStaden sedan skolat blefwit kal
lad Värkers. Detta wil dermed bestyrkas, at utj 
gamla böcker och bref, sä ock penningar, som for
dom i denna Staden blifwit myntade, stär icke 
I)<"-P2r utan värker. Men sä är likwäl dct Est
niska namnet l^rlu längt äldre, som denna orten 
haft, innan Ryffa Försten Isroslan inkräktade sig 
denna engden, och under den tiden Rystarne den
na landsorten innehade, altid behällit, hwaraficke 
allenast namnet varder) utan ock alle de andre, 
som dermed öfwerens komma, otormodeligen flutit. 

Wil man gä widare och fräga hwarutaf det
ta namnet "l^rru kommit, sä synes mig at "l^srru 
sannolikast kan lcdaS af 
'rkvr och som gä pä et ut, sä at i^rru äc' 

^ ^ asblutit 
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afbrutit af ^Ksrmn-t, och ^Kcirruns: warande intet 
twifwel om,.at ju de gamle Ester, säsom ^Lycke^ 
bes, hwjlke detza länder alt intll Zshafwer besutlt, 
asto.ane, mätte häromkring pä högdcrna blottat 
och y^ft sina Hedniffa grymma offer, hwaroin 

(^)ffrjslver, L.r 8c/rIiicT non Ml. 
rwr Vi^ Det är: ^2r2M5 altar är icke mil
dare än v,Och kan i synnerh^r den Dorptista 
Men nogsamt witna , ar de gamle Ejter dyrkat 
^hor och andra de gamla Göthers och SmenffaS 
afgudar, emedan de manga Sochnar, byar och 
gäro^r sina namn af dem bekommit, säsom den 
Närmast ttl Dorpt luMöde byen l^i-nzncle, som 
Warit ^cs<iem,en i Dorpt anflag n och til?l-ken. 
r^e Hemman wr ind ld: det förstör
da Slottet 0!äem!il>rn och färjestället därunder, öf-
wer äen ^mbeck, ^yrex>»l^v» d. är 1"yrcs färja, 
sä ock Soknen ^'10. MZ, d. ä. Tliors s»anb, hwil-
ke Thors och Tyres namn behälla: likaledes här 
i Socknen Oclenfia af Vc^en, Sätesgärden V)!!,I» 
cv' ^lller. Odens broder, och byen K?r,!a wid äm 
Embeck af x.ire farmors Son, fä ock Socknen Ka-
nes»Z af Trolllkaps guden (^ane fätt namn, hwilkm 
til heder pigorna der i Landet Päffetiden när de 
gunga, och sina sj^lfdicktade wnor sjunga, bruka 
at fluta hmar mening med X.tike och Xanike, u-
tan at de sjelfw^ w>'ta, hwad detta ordstäfwet be
tyder. Härtil wil jag ock lägga godset eller Sä
tesgärden "lockelser, pä Estniska l^sklcne^er, 
fajt detta namnet ej kan ledas af annat än Ester
nas gudinna vZKl» eller 1'»K!ls,som troddes wag-

S« 

(z») Ub. l. <. zftz 
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ga nyfödda barn, (S) sä ser man likwäl, at Esters 
ne, efter sitt tungomäls art, wridit dct Swensta 
ordetDäka, d. ä.pjga eller flicka,som ännu i Östett 
göthland är i bruk, til Däkla, hwarmed syftas 
pä gudinnan Dian-,, som war en flicka eller mö, 
eller ock pä vik, som de fördärfwat til An 
kraftigare bewisärdet, at Esterne uti sina Drabb^ 
ningar, som de höllo med Tystarna, werkeligen an-
ropat Thor om hjelp, som berörde kelcl, pä sam^ 
ma stclle skrifwer; nämligen avirs, det är, 
Thor hjclp? ty hjclpa heter hos dem sv,ra, hjelp 
cil?i, och tom til l)jclp, .isipi. De som iut 
förstodo deras spräk, inbillade sig, at de äkallade en 
Gud, som hette ^Kor. plnrs. Men här mäste jag 
updragadet inkast, som kan gjöras emot ordet 

, i anledning af (Zorrfr. tyska 
öfwersättning af en felaktig l.irinjk manulciipr, derom 
Uti förcgäende Est-och Liflands beskrifning (e) för
mält är; hwilken tilsölge han uti sina Tyska an
märkningar, icke 'annorlunda genom en ny uttryck-
ning, söker at förkwäfwal^ors namn här i Lan
det, än han det gjör med Ockns namn, hwaras 
Eoknen Ocieupa ännu sitt namn behäller,twifwels-
utan efter de warit gamle Swcnske afgudar. 
I sadan afsigt menar Hrncic sig härutaf kun

na bewisa, at icke bemärkte afgudenThor, 
emedan uti denna l>-»rmska kladden läses bäde^o-
rzpirra och utan betyder det en Säck-
pipa ( pä Estniska TVrop!!!). Mcn hwem ser icke, 
yt ätskilnadcn kommit af SkrifwarenS glömsko, som 
förgätit at draga strek öfwer bokstafwen r, at der

as 
(5) Se kelclien! Lisl. Uikorl» PZL^. 27. (r) Se UtlDorpti* 

sta kretsen och anmärkningen htlMdn. 

kls blifwit l. Hwad uttydningen widkommer as 
Skräcksagan, at öselsboarnas store gud "fkorz. 
ptra eller höls före at wara född i en 
stog uti VVirjsncj och flugit til Osel, sä betydde 
det, säsom han säger, intet annat, än en Säck
pipa, hwilkens stora bast-pipa (rvro) som i en gros 
ton brummade, wid det de spelte pä den lilla pipan 
(l»U) eller cklc-nren» och kommit öselsboarna at tro 
^ägot gudommeligit war uti Säck-pipan, som de 
kallade men äfwen derföre, som jag me
nar, har det flutit af Thor. Han säger widare p, 
isy.at liköra pä Estnijka spräket betydde et kring-
siängt rum eller plats, det jag mig ej wet hafwa 
hört; men kan sä wara, at Esterne sina heliga trän 
och lundar, der de i Hedendomen offrade, instängt, 
säsom de gamla Swenske och Göther i Swerige 
gjordt, och Guden Thor warit helgade, kallat 
ra» hwaraf sedan andre dylika inhägnade helige 
Platser behällit ännu namnet pä somliga orter, kan
ske pä Osel. Om 'I^vi-5 namnets wyrdnad wil jag än.< 
nu detta tillägga, at säsom Esterne i stället för til-
namn kaka sig efter sin Fader, ibland ocksä Far, 
fader, nämligen det är^»cok5 
eller ^6ran^.icot,5ton, sä har jag j min ungdom, uti 
Wenckssa församlingen wid Dorpt, funnit TstorS 
namn behällit hos bönder, som kallades ThorS 

« Hans, eller Hans Thorsson, jämwäl med fader 
faders namns tiläggning, säsom ?Korc» 
^Urr, d. är ThorS Hansses Märten Hanssons, 

. eNer Mårten Hanssons, ThorsonS son. Z an< 
seende til sädana omständigheter, at Thors och de an
dra gamla Swenska eller Göthiska afgudarS namn, 
särdeles uti den Dorptista kret en bibehällas genom lands-
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landsorternas namn, förutan hwad eljest anfört är, 
sä är dct fäfängt, at nägon dem genom nya tlttyi^ 
ningar förwända söker, utan bbfwer man deki^ 
genom än mera styrkt uti den tankan, at Esterne 
fött dem af de gamla Göther, som efter sitt uttog i 
ifrän 8canc!len ellerSwerige til Rogg-fllerNug-ön,^ 
en tid pä den Dorptiska orten haft sittwistande? 
sch dragit sedan det Estniska eller Finska folksiagtt 
med sig pä sina Härfärder, sä et de höllos för ena< 
handa 'olck. Detta bekräftas uti den är »707 hos 
van ?ovllum j VlcrSclit tryckta cleicrl^rion la 
vonie, l^erre XV. lu5 clirs aureurs ( ^scit.^or-
oancj. pvmfi. mela. Hc! Krem» ? olow.) wö>^ 
rrenr auili clairimenr, czue öc (?Orki, ou le5 
^.liiens Lc Ie5 (Z6rz, svnr une rnemc jieuple, ^ui 
i»cc)ienr ia k>rul?e, I^a LoNr l^ancle Lc V.' 
Zc ilsa^^orrcnc cefre preuve; vans !e commevce-
menc, cjue I' orcirc ^"curonl^ue t' cmjizra ije la ?rus« 
ie Lc civ la l^i vvnic ^ on crouva, t^Ul la k^eli^vn <^e5 
anciens ^lulllqnx ^c5 kalzirans cle jg ^zartk Me!» 
«lic)na!e cle !a I^ivonie eroir la nieme, czue velie <?eS 
(Zol5. Det är, kort sagt, at Esterne och Göther-
ne woro ett och samma folk» och hade samma 
Gudsdyrkan. Uti desia östra länder finnes än fpät 
e^ter Götherna, dem pyrliis-; hos plinius (^uc-
röner kallar, och säger at de sträckte sig 6c>c>d sta
dier ifrän l^lenromoinon, en udd uti Preusten, 
ät norr. Ty förutan Landet ^gmOpiucn bibehälla 
<Zmcman5bäck wid kafwet s''cher om ?ernsu, Herre> 
gärden kvutlcli' x j Dorptiska kretsen, och Kurre^ 
kalla wid l^srva ströms utlopp i Finska wiken, 

Se min vlilert. ^ NareZis. 16. 
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(-urronernas namn, fast Esterne ester deras tun
gomäls art förwandla begynnelse bokstafwen O 
til X. Här i landet och i synnerhet Dorptiffa 
kretsen, torde man ock fä igen de Folkffaps sä
ten, som ^vrnanäes Uti 8canclienz beffrjfning §. 12. 
Nämner och ingen wet hwart de skola föras. Qr»-
i" torde hafwa suttit uti kanäen, pä Estniska 
I^annu wid Wortsjärwiske sjön, ^Z2N2li uti ka. 
neps och hwilket landstrek uti Hrnckz eki-o-
nicon veruz bäde O^annien och V/^annien kallass 
VlnixX Utj VInlpickr ; I^relr/gi Uti ^e^cl och k^ojel 
Nordan om äen Embeck; ^rockliranni uti ^rckul! 
Wid K.anäen; och säsom ^ornan^ez berättar, at 
Götherne, när de först landstigit, fördrifwit 
Vlime R.uZierna och hela landet under sig lagt, 
och uti 5 Konungars tid der uppehällit och för
ött sig, samt förenat sig med Esterna, sä är intet 
under, at de blifwit hällne för enahanda folk, 
och at Lifland, säsom l^enricuz iviomsnuz uti sin 
Oration 6e I^au^idus ^ivonlX, hällen k I^uAoc!<, är 
'557, talar, at Lifland fordom blefwit hällen 
för Lorkia OrienraIl5, det är Götharnas Land. 

Pä en Udd af förberörde i bugter gäende hö
ga wall, war det Vijkopeliga Slottet "byqt, och 
pä en annan, et stycke derifrän, den i sin tid präg-
tiga dom-kyrkjan, hwaraf denna kanten af det hö
ga landet kallades Dom - berget: Förborqen af 
Slottet, som stod pä ändan af thet sä kallade 
Dom-berget, hängdes wid Slottet, medelst en pä 
höga hwalfbogar bygd bro, med en rä öWt> sidor 
uppdragen mur af en mans högd öfwer Broen, 
sa at man genom Förborgen kunde jämt äkg 
stam til Domberget och Domkyrkian» Under 

detza 
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dcha högder war Staden dygd, ända ti! äen,Z 
Zifwen, tillika med Slottet, med en hög ringmur, 
och med mänga höga torn, säsom en halsmäne, 
och gick sedan muren emot äen ända fram uti en 
linea. Dock woro murarne sä gamle, ctdei mil^ 
tid lutade. Uti de Swensta tider hade man be-! 
Zynt befästa denna Staden utanför murarna, med 
nu brukeliga wullar, och pä lcndsstdan redan 
förfärdigat nägra starka Kslt-oner pa en mura^ 
fot med hwälfda gängar, eller doiurz miner rundt 
omkring under wallfotcn. Utom Staden war en I 
sior och widlöftig Förstad, som kallades Hackel-
werk, med Trä-och Humle, gärdar, der det ge
menare Borgare folket, säsom Handwerkare, Fi-
ffare och Äkare bodde. 

Kyrkjor uti denna Staden hafwa warit, när 
Ruckelffa k<.!'Zwnel» Är 1725 der infördes, Ät-
ta, och den Nionde wid utom Staden, 
säsom lieman lZieclen!,äcl< dm upräknar och skyl^ 
ler de l.urkelste för, at de dem förstört och bru
kat til oanständiga tanwor. I min lid wmo alle
nast rwä stora och wackra Kyrkjor i qodt och be
hällit ständ, nämligen 8. IVUuT cller SwcnstaKyr-
kan, der uti (^u.irm-onen ock dade sin särstilta 
GlldStjcnst. Är 1667 undergick denna KyrkiaN 
cn faselig wädeld, dä des stöna med hwitt Zcrn-
bleck bestagna höga Torn, med dct stora Orgel-
werket och alt innanrede tillika med 60 hus i Sta
den afbrändes, som sedan äterstältes igen, sä näe 
som pä Tornet och Orge-werket, och blef under mil> 
Salige Faders inseende, nägra är för Stadsens öf-
wergängtilRytzen,med en mycket kostbar Predikstol 
försedd. Den andra war 5. eller Tysta 

Kyrkian, 
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Kyrkian, hwaruti den Estnista församlingen ock 
hade sin GUdStjenst, med et högt Torn uppä, med 
hwitt Zernblek beslagit och innantil Wäl utprydt. De 
öfrige Kyrkjor, som der fordom warkt; deras sto-
do än murarna och pelarena utaf den i sinom tid 
prägtkga och stora Dom-kyrkjan, som kallades 8. 

Kyrkja. Lika sä stodo ock murarne och 
lelarena qwar af Rysta Kyrkjan; men as de an
dre, som Dfzminic.incr-Muncke-Kloster, ^lnolirer» 
Kyrkja» ^rancilci Jungfru-Kloster, Andelige 
Jungfrurs Kloster och »oh-irslz Kyrkjan utom 
Staden, fans i min tid dels stenhopar» dels in
gen ting igen. Husen i Staden woromäst grundmu
rade, och de prägtigste der ibland woro Hoff-
RättS huset, äc-zäemien och Räd-stugan, som wo
ro helt nybygde, säsom ock nägra walfra nya 
Köpmans hus; de andre woro gamla och blanda
de pä somliga ställen med Trähus. Portar woro 
l denna Stad tre, och den fjerde en gäng-port, 
nämligen Tysta, Nysta och Dom-porten, med den 
lilla 8. )c»cQl)8 Porten, som brukades allenast at 
gä igenom, ^ncjrear porten, som der warit, har 
antingen dlifwit igenmurad, eller lärer en af de 
andra Portar i förstone sä dlifwit kallad» 

Uti denna Stad war et hederligt Borgerffap, 
som lefde as stt Köpmanstap och handtwerk, och be
fattade sig ej med äkerbruk, säsom wid denna Sta
den icke heller nägra Stads äkrar woro, utan ha
de allenast IVlzZittrarcn et gods pä landet» til de
ras belöningar, k^ikratcn bestod af 2:ne Borg
mästare och 8 Rädmän» men tilförene har iVUtzi. 

ansenligare, och har Konung Srepksn 
i Polen, dä han rädde öfwer L>vr?r» Mstadt Sta-

M ' dm 
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den at. wälja sig 3 Borgmästare och iz Rädmä^ 
Sedan Biskop German ester Rystarnas sörjagaip ' 
de och deras Stads jmjews, säsom Rystarne 
l)o'pc kallade, upbrännande, uprättat här "för sig 
et Biskopsdöme, och kiomcista Konungen l-Ienric. -
emedan Kejsaren t'r>c^iic ll war satt j bann, til-' 
lagt honom genom öpet bref är 1224 witza länder 
under BiskopSdömet, nämliga: l^Mnu5, 
^e!, 8ol?oli^. L^ccal', IVloilc, /^Ium^u5, I^urme--
^unclä, jämte Rättighet at stä mynt (6) jämwäl 
Pafwen Lre^ciriuz IX meddelt honom är I22Y sin ' 
Stadfästelfe pä Biskopeliga slotet (e) sä ock Sta/ 
den med de mänga Kyrkjor- och Kloster och med ^ 
en stark och hög ringmur, samt Torn och Runde-
lar at omgifwas och befästas, dä ock denna Sta
den begynte ansenligen at tiltaga, bäde tilinwä-
nare och förmögenhet, sä at det vospriffa Bi> 
ftops dömet sedan blef hällit för det rikaste ibland 
alla Liftändiska Biskops domen. Men sä war lik> 
tväl denna Staden och Stiftet ständigt utstält, sä 
tvä! för utwärtes fiender, särdeles Rytzarnas an- ^ 
fall och härjande, som sielfwa Esternes samman- ' 
gaddningar och upror; i det de förre sökte altid, 
at äter inkräkta sig denna orten och hela landet, 
och de senare bemödade sig at afskudda sig deras 
träldoms ok, som Tyjkarne, under sten af Chri, ' 

stendo, > 
I)escris)tion l » I ivonie , 2. 

detta Slottet bar Kannnq re-
dä han w?d sltt w'slande införde del Lire»' », 

sia Evannemäls, mälet / och nas Staden en K^ppar-M^' 
5limia. Vonstionk - Breswet til Slvtts«Wachtmästorl>l 

pö huset/ som nilli sal. Fader äqt, vch jag t miNl^ ! 
l)ände» haft/ har denne store Konung ock här egenhändigt j 
MdttsirksWil. -
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siendomens införande dem pälagt, hwari^enom 
denna Stadens ro och tilwäxt esomoftast forstör
des. 

Är 1265 belägrade RyZen det nya Dorptiska 
biskops-slottet, men dä warande Biskopen ^lexan-

forfwarade stg manligen, til dch Härmästarm 
von Kreirliulen kom H0N0M tjl undsättning, 

Rygen brände up Staden, som dä ännu be-
swd merendels af Trähus, och icke tilfyllest vesä-
slad war, och gaf sig pä flygten, förfölgv af Bi-
stopen och Härmästaren in i RyHland. Dock ha
de denna Biskop är 1272 den olyckan, dä han 
biträdde med sir folk Härmästaren Orro von Ko» . 
cjerittem uti det stora feltstaget med Rystarna, at 
han i drabbningen föll, mcn af Rytzarne blefwo 
deremot z-ovv pä platsen, och de öfriae grepo til 
ftygtm. Uti den slagna Biskopens ställe blef äter 

tlciericuz Biskop i Do^ir. Efter denna segerwiNB 
Mngen kom Ltfland sä mycket mindre i ro, som 
krigs oroen icke allenast fortsattes af ^,n-,uer, 8a« 
wo^iter och Nystan utan ock af inwärteS mMällig-
hetcr imellan Biskoparna, Härmästare och Rid
dare-Ol^en, som täflade sins imellan om de in
kräktade godsen. Nu oaktat Härmästaren ttenric 
Von lDumjzesiiaZcn förlikte sia med Bilköpen kern» 
^Slclc i votpr, sä satte sig Ärkje-Biskop en i Riga 
v'remot, förbandt sig med de Hedniska ^irtsuer, 
hwilke kommo Arkje-Bistopen til hjelp, och här-
l^de Riddare-OrdenS länder med röfwande och 
drännonde p^ det grymmaste, och dermed war in-

kriget begynt. Är 1504 höltS i Dorpt ett 
BistoparnaS, Härmäjtarens, Riddare-

^ldenS ocy Adetenö sullmägtlga, til mMäUjghel?r-
M 2 naS 
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^as förlikande och Lands-fredens bibehällande, 
och beslöts, at om Rytzen oroade Landet, skulle 
de med famnad hand föra krig emot honom, men 
eljest skulle ingen för sig sjelf begynna nägot krig, 
Man de andras wetenskap, eller ock ingen hjelp af 
de andra fä. Men dermed woro dock mitzhällig-! 
heterne icke undanrögde, utan begynte äter at bri
sta ut är iZ2v, hwartil ordsaken war, at Visko-
xarnewille härska öfwer Riddare-Orden, och Riv-> 
Hare - Orden äter sökte at kufwa Biskoparna un
der sig, och minska deras mänga Biskops, domen i 
Landet. Sedan Biskopen i Dorpt, LnZeloerrvs von j 
Oalilen, är !Z4owar blefwen Ärkje-Blskop i Riga, 
och Härmästaren kurckarci von Drexlevve befästade 
Liflands gränsor med de nya Slotten ^l^ienduiA 
echk?rsuenl,urZ.understadigt krigande med Rysarna, 
som denna byggnaden förstöra wille,sä hwilade fullee 
oenigheten emellan Biskoparne och Riddare-Or
den, och syntes Lifland njuta nägon ro, dä ock 
Tyska Handlande inkommo i Landet, och satte sig 
hopetals neder, sä i Dorpt som andra städer, at id^ 
ka sin handel. 

Men sä upwäckte imedlertid AdlenS grymma 
förfarande, med sina under träldom bragte Böi^ 
der, at de reste sig är 1344, .först i ttarr-c,,, och 
sedan i XVirKnti, Wik och Ösel, ochstogo ihjäl 
alt hwad Tyskt eller Danjkt war, utan ätjkillnav, 
Man eller qwinna, ung eller gammal, pä det Vt 
mätte befria sig jfrän deras ok, och satte sig utl 
sin förra frihct igen. De gingo ock för Rewkl/ 
som de Danske innehade, ock sände bud til ^ 
fkopen. i Wiborg om hjelp, med tilbiudan, at 
dergifwa sig Swerige och lefwerera Rewel i Sw^ 
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liges händer. Men som bönderne inge ssickelige 
Anförare hade, och Härmästaren Vreylews kom den 
Daisske Stadhollaren til hjelp, sä blefwo Bönder
ne, fast de woro 10000 man starke, och sig tap
pert förfwarade, slagne och samtelige nedergjor-> 
de. Dermed war likwäl Bonde-kriget icke dämpat, 
Man de Valfiske Ester sände hemligen bud til 
Rytzarne och begärte deras hjelp, imedlertid gjor
de de ett olyckligt försök, at bemägtiga sig Fästet 
kellin genom krigs list , stoppade bewäpnade kar
lar uti Säckar, när de om afton skulle 
lefwerera tionde til kellin, men när de kommo til 
porten, blefwo de rögde och i sina säckar allesam
mans dräpne? och när Rytzen kom och föll in i 
Dorptiska Stiftet, gingoStiftets män emot honom 
och stogo honom wid 0«jettp5» at han med förlust 
Sf mer än 1000 man mäste siy. Härmästaren, sedan 
han med sitt antog skrämt de Wikiska Ester, at öf-
wttgifwa belägringen af Slottet bZ^lsl, derutide 
Oseljka Biskopen insperrat hade, gick han öfwee 
Isen til ösel i den stränga Wintren är i?45, ot 
twinga den -dselska Allmogen, och lät slä ihjäl 
9000 människor, unga och gamla, och föra bort 
alt det gemär, som han pä Oen fann. Och der
med tog Bonde-kriget en ända, som blottade icke 
allenast Ösel, utan ock hela Estland af Estniskt 
manfolck. 

Wid Biskopsstolens ledighet i Dorpt är i?75, 
hände det sig, at Dom,Herrarne utwalde sig m 
6f deras Ledamöter ^vkznnee Oamersu til Biskop, 
hwilken ock Päfwen VI. i Rom siadfä-
siade. Men Riddare-Orden utwalde en annan 
til Biskop j Dorpt, benämd ^ok»nncs lleber, och 
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förikajf.ide honom Mot-Päfwens Vll:deSi 
^vlZnon, staöfäftelse, (emedan denRomerjka Kyr
kjan t>ade dm tiden twänne stridiga huwuo) hwil-
ken de förde med bewäpnad hand in i Dorpt, och 
mäste Ozmerali wika och blifwa Dom-Herre igen, 
som han tilförene warit. Dock jlog hoppet ftlr sör 
Härmästaren och Hans Orcjen . ar dmne Biskop, 
som de hade satt pä Biskops stolen, skulle til ta 
fimhet underkasta sig och StiflttHärmästarmS och 
Ordens öfwerwälde; Men Vitkopen lleker, s>-
dan han hade satt Biskops Hatten uppä si.s, wttte 
han icke stä under Härmästarens Förmynderjkap, 
«tan förswarade sin och Dom-Capitlets rätt, li
ka som de förra Biskopar gjort, som änteligen i 
<tt'blodigt krig utbrast. . -. ' 

' Är 1394 lät Härmästare^', til at fä sa? 
Biskopen i Dorpt, fordra Skatt af honom o 
banS andeliga, mm som Biskopen heller wille. för-
swara sin frihtt med wärjan, sä förbandt han siz 
med ?!etcsuska NyHar, I.icrAuer och 8amc»Zirer». 
och gick sä med-en-stor magt lös pä Härmästare? 
sch hanS Or<lsn, dä det kom til ett sä hetsigt fes
tande, at de pä ömse sidor ledo stort nederlag. Dock 
bkcf twisten emellan Bissopen i Dorpt och Härmä-
fwren äret efter förlikt i Dam?,g, af P/ech;i;ka 
Högmälstaren (^onracl V0I, Är 142? 

jnföllo pjelcauviskcs Rytzar i DorptS Stift och gjor
da stor skada.^Detta säg Riddare Or^sn uppä, stilla 
fittjande, i mening at Dom - Capitlet i sin nöd 
skulle söka hjelp hos dem, och underkasta sig Rid-
Hare-Ok-tlen. Men Biskopen ^licocloricus j Dorpt 
»vände sig til I.,rrsuei-N2 och fördref med deras hjelp 
UvHglna» Zmedlertid sökte Riddare-5)cdm at 

giöra 
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gjöra Biskoparna i Landet all Spratt, som denän-
sin kunde.-Sedan o-ar Inan är 14795 
hade bemägtigat sig stora ^ovoZvsc,cl , begynte 
Rytzland bli ett mägtigt Nike, oä> utwjdgadeS.alt 
mer och mer dest grenser. Han i lät fördenfful en 
del af sin KrigS-Här infalla uti Liftas, och uti 
öfwa det grymmaste Tyranni, och sä med Roswet 
äter gä tilbakas. Detta grymma förfarande at 
hämnas, bragte en hop folk tilfamman i Lifland 
af Krigsmän' och Bönder til 100000 man, med 
hwilka Härmästaren föll in i Rytzland, och gjsr-
de honom Biskopen i Dorpt fölge. Men som Här
mästaren ej grep saken med alfware an, utan för
orsakade hos Biskopen den mitztankan, at Härmä
staren ärnade gä snart tilbaka, och bringa bade Sta
den Dorpt och BiskopSdömet under sig, hwarföre 
han ffyndade sig hem, at fättja sig och sina Slott 
och fästen i förfwar: hwar efter ock Härmästa
ren bröt op ock gick tilbaka, utan at uträtta något 
annat än retaRysien.athan äret ester kom och b/tal
te deras besök med härjande och brännande i Li-
land, samt folks ihjäifläende och bortförande. .Z 
mcdlertid tog förbittringen imellan Härmästaren 
och des OcZsn? broder och Vissoparna alt mer och 
mer til, sä at de icke allenast l^to Bilköparnas sän-
ningebud til Päfwcn, nämligen dem l^c-inuz frän 
Rewel med des fölge af 16 Personer, hwaribland 
woro Radmans söner ifrån Rewel och Dorpt, hwil
ka wille wid detta tilfället bese den stora Staden 

allesammans under wägen i Kurland utplun
dra, kläda dem nakna och stoppa under isen i strö-
men utan ock när den af Päfwen är 1480 
sörordnade Ärkie - Biskopen i Niga, 5cspli-m von 
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<Zru!,en emot Härmästarens förbod war kommen 
ti! Riga, at tilträda sitt Ärkje-Bistopsdöme, to-
goOrcjenz bröderne, uppä HärmästarenS befallning, 
och satte honom pä en Sto baklängs, gäfwo ho
nom Swantsen i handen, och^ ledde honom utom 
Porten, plundrade derhos alla Ärkie-Bistops-Sto-
len tilhöriga gods, at han af sorg och bekymmer 
tlti stor fattigdom mäste dö. 

Är 1502 föll Nysten in i Lilfland, stöttade 
och härjade pä det grymmaste hela Dorpts Sw't, 
och en stor del af närmaste länder, stönande hwar-
ken qwinnor eller barn, som blefwo delsihjälsiagne, 
dels stämde och sängne bortförde, sä at efter de
ras aftog wäl 40000 mennistor i landet sakna
des. Detta at hämnas gick den käcke Härm sta
ren V^olrer v»n ^arrenlieiS med sin ihopsamlade lilla 
Krigsmaqt in i Rytzland samma är, och neder-
lade af RyAens stora hä^, som honom kringrän-
na sökte, uti ett härt slag, wäl 40000 igen, hwari-
genom vallliuz j iviofcou blef twungen at siu-
ta fred pä 50 är. Under denna freden begynte 
Staden Dorpt äter idka friare sin handel, säsom 
ock i landet uprätta hwad som af fienden förstört 
blefwit, dä ock det T väntelista ljuset med I^urke-
ri Lära begynte at besträla de Liftändista Städer, 
som med glädje emottogs i Riga och Dorpt, men 
vptände, igenom somliaaS oförsigtiga predikningar, 
en sädan jfwer hos folket, at de bestormade kyr-
kjorna, sönderslogo beläten, brände up dem och be-
röfwade kyrkjorna all sin prydnad, fä at I>ulke< 

när han det höra fick, nödgades egenhändigt 
skriswa til Städerna Riga , Rewel och Dorpt om 
s6dant wäsendetS innehällande, hwilke bref ännn 
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til de sista Swenska tider icke woro förkomne, utan pä 
Rädstugan ibland de angelägnaste skrifter förwa-
lades til en wördsam äminnelse. 

Sedm c^k lVV^^s vv^8ll^l^vvi^ den 
eller Tyrannen,hade lagtd^Kn och under 

Rytzland, wände han sina tankar pä de Wästra 
Länderna, at underkufwa sig ocksä Lifland, ser-
delrs som ock den med hans Fader kalUms siutna 50 
äriga freden är 1553 til ända lopp, tagande sig 
en swep-sak af en ogrundad statt, som Dorpt 
tilförene stolat betalt, men nu i mänga är icke 
erlagt. Skenet til detta obilliga pästäende war» 
at de Dorptiste bönder i gamla tider siutit con-
lraH med plelco^ista borgare, at dem efterlätes 
ot hälla Bistäckar pä de högsta tallar uti de til 
plelcovv tilhörande stogar, som dä w^r ett ser-
skilt och sjelfrädande Förstendöme, hwarföre hwar 
Bonde, som dem hölt, stulle ärligen betala 6 hwita 
styfrar. Mm när stogarne blefwo utbuggne och 
rmner-il^e, har det uphört. Til at förekomma fa
ran som swäfwade bäde Siad och Land. för ögo
nen, affärd^dt, i början af äret 1554, Härmä
staren och Biskopen i Dorpt sina Sänningebud 
til lVsuscou, som stulle föreställa tsaren, at Lif
land aldrig warit skyldigt at betala näqon statt, 
och derhos söka at sörmä honom förlänga fre
den. Men (?2iten blef, oaktat alla inwänningar, 
faststäende wid sitt pästäende, at de mätte betala 
statt, efter han wille fä hafwat. Omsider lät han 
beweka siq, at ingä fredens förlängande uti 15 
ärs tid, dock med det wilkor, at innom z är stri
digheten om skatten med mera stulle blifwa af-
gjord. Nu emedan hwar man säg, at pä denna 
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freden intet war at bygga, sökte Härmästaren 
hjelp emot RyKen hos Konung i Sweri-
ge, hwilken ock rustade sig 'dertil, och siog Rys
sen, som är 1555 föll i Finland och belägrade 

dä man pä Lifländiska sidan hade ock 
borht gripa til wärjan, at skaffa sig en säkrare 
fred. "Men för inbördes oenigheters ssuld för
försummades detta tilfallet. Och som räddhägan 
för Iv^n ^a5iliev/it?c5 stora magt, som intet an
nat syftade pä, säsom 1'eticjuz ssrifwer, än <zt 
bli en umver^j ^sonÄlcli, sä begynte hwar söt 
sig at tänka pä sin enssilte säkerhet, i synnerhet 
Biskopen i Dorpt, ^<zc4ocu5 von <jer hwil
ken, til at ssaffa sig penningar, först pantsatte de 
Biskopliga godsen, och sedan försålde BissopS-
dömet ät en rik /^bor j I^lken-m, som war en 
Skomakare son, German VVe^Iancl wid namn, och 
reste derpä til Tyssland och blef äter (^nomcu-; i 
Cöln, och som han köpt Bissopsdomet för en rin
ga penninge lumma af den förra Biskopen 

Bey, sä blef där ett ordspråk af: Bifchops^ 
gab scin Bistchumumb ein 

von der Reck warss das Bisjchuin gae 
in d^eck. 

Är iff6 i snmi mänad kom Sändebud frän 
(^-Ären med nägra stänker,bestäcnde uti ett parIagt-
hundar, silkes Jägare-garn och ctt brokot täcke 
til Vissopen Weyland i Dorpt, som oaktat all 
höflighet, bwarmed han emottoqä, med räckan-
defordradessatt, utan nagotl^tänkjande. Bissopm 
lät sammankalla sitt rad och Stifts-Cancern, sä oc? 
stadsens IVliiZtärar och de äldsta as Borgersfapet, 
at rädgöra med dem, dä Stifts Clmtzlerm l^olä-

lcbuer. 
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lckuer, som m villa oe sig at wara lagklok och m 
stor it-tmt. sörforde dem fuller, at lofwa ärlig 
ssart, nänliam en mark Rigissa penningar för 
hwar männukia i Stifter, men intet hälla, i dm 
fakuanoga tankan , at det, som de i nöden lofwat, 
äterwmaa i den Kejserliga Cammar-Rätten, li
ka som den stormodige L^aren Ivan VV^lilievv.r^ 
erkänt Ty ka KetsarenS öfw^rwalde öfwer sig, hwil-
k»t därakriaa Rzdjluc länoe sedan sä w^l Sta
den som hela L mdet til största förderf. Sä äswm-
tyrli;' s^n ris^ra? dä w^ro, sä litet war man 
bekymrad i Lis land ar rusta och förena sig emot 
dm wränga (barens grymma medfart, som denz 
ögonssenligen förestod, utan förmte sig hellre Vi
skolen i Dorpt, sä ock BissvPM .^iLn» 
dickt^ulen pä ^)s'l mcd Härmästaren l^.-niic von 
^are.., at fortsätta de iawertes mitzhälligheter, och 
bekriga Marg-Grefwm Wilhelm frän Brandm-
burg. som dä war Ärkie-Vissop i Riga, för dm 
ordsaken ssuld, at han utom deras wetssap hade 
w'ldt Hertig Oristoplier frän Mecklenburg til 

De läto genom Fogde-Bref förkun
na honom krig, plundrade hans Slott (^remon 
och brände up NorinenKuf?, samt belägrade Ko-
kLlijnliel', där Arkje-Bissopen med sin Oachn-
wr inne war, och tog bägge dcha Försteliga Per
soner til fänga, hwilka de bortförde til Slottet 
>^?c! i fängmstap, derifrän de icke utstuppo, förr 
än Konungen 5l^!8IVlU^l)U8 i 
P^len, pä Riksdagen i Warlckau beslutit, til deras 
befrjelse begynna krig med Lifland. Dä de omsi
der nödgades icke allenast ställa dcha förnäma fän-
gar pä fri fot, utan ock köpa sig fred af Polen ... 
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med 60000 Riksd. Wid hwilket tilfälle, dä dt 
med Polen handlade, woro de Lifländste Stän^ 
der likwäl sä wida omtänkte om sin säkerhet, at de 
ingmgo med Polen et sörswarS förbund emot Rys-
sen. Sä snart <^2sr I^van WasilicwitT det weta 
fick, begynte han änyo at sjunga sin gamla wi> 
sa, och fordra skatt as Lifland^ hwarpä affärda-
des Sändebud til honom med kostbara stänker, 
til at ösweienskomma om en wiA wmm» as stat-
ten, och sluta frid med honom. När de wors 
vfwerens komne, at Lifland skulle för all hans gior-
da fordring betala i ett för alt 40000 Riksdalar, 
och sedan DorptS Stift ärligen erlägga 1000 Un
gerska gylden, skickade siraxt til de Lislän-
dige Sändebuds Herberge, som stulle taga emot 
de lofwade 40000 Riksd. och som Sändebuden 
ursäktade sig, at de inga penningar hade med sig, 
utan wille strifwa hem och ssaffa penningar, innan 
de reste ifrän , sä lät Lraren bjuda dem 
til mältids, och sätta toma fat för dem pä bordet, 
förkunnande, at de kunde resa hem, han wille fjelf 
komma, och afhemta stattcn. Hwarpä han lät 
dem länga krokwägar resa hem, men sitt Krigs
folk 40000 man lät han gä gina wägen under kl? 

Förstes, 5>F!e>8, anförande, hwilken är 
rf58 uti^nuaiw föllin i Lifland, och tyrannistrade 
grymmeligen i Dorptista och Rigista kretsen, sä 
ock Wirland: som XelcK uti sin luttcnÄ bestrif" 
fvcr, och for sä til Ryfiland tilbakas» 

Ester denna hemsök^lsen sörstuto de tre Stä
der Riga, Rewel och Dorpt de lofwade 60000 
Riksd. hwarmed äter affärdades Sändebud til 
klvlcow, mes wid deras ankomst förnummo de, 

at 
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at (?22ren icke wille weta af nägon fred, utan lät 
han siraxt sitt folk rycka för ^rven, som med 
storm intogs. Dcrpä belägrade de Dorptista Bi-
stopens förnämsta Slott pä Rysta gräntftn, I^sn. 
buten. Imedlertid församlade sig de Lifländste 
Ständer i Dorpt, at rädgjöra, under hwilkens be-
stydd de stulle begifwa sig, emedan Liflands un^ 
dergäng swäfwade dem för ögonen , och Kejsare!?,. 
af hwilken de ingen hielp hade at förwänta , för-
wiste dem til Swerige eller Dannemark, at söka 
sig biständ. Men de kunde icke komma öfwerenS, 
utan stildes ät med oförrättade Srendcr. Dä ock 
mitztroendet til hwarandra upwäxte, at uti Här-
mästarens läger et rykte utspriddes, och mänge uti 
Dorpt woro, som hemligen sändt bud til Rytzen, 
at de wille upgifwa honom Staden, som likwäl 
wid undersökningen besantS ingen grund hafwa. 
Sedan Ryhen wid Nyenhusen hade fätt en stor 
försträckning, och Slottet omsider mäste giswa sig, 
wände sig Rysta Krigsmagten 100000 manstark, 
under förbemälte LiZaieys anförande til Staden 
Dorpt, och lät genom nägra fängar, som han lä-
tit hugga armarna af, jämwäl näsa och öron af-
stära, förkunna dem i Dorpt, at om de icke straxt 
wille gifwa sig, stulle han än wärre handla med 
dem. Biskopen som intet stort hade at 
tvcderwäga, emedan de Bistopelige godsen af hans 
företrädare woro förpantade, hade likafullt genom 

. en sin Höfwjdsman von (^nin^er, lätit wärfwa 
60 Ryttare och 100 man til fot, hwilken de för 
vär til Staden kommande Rystar tilbaka dref, och 
församlade sedan alt ungt solck, som woro sticka 
lige at göra ett utfall pä Rysta Förtropparna, dä 

Stifts-
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Stifs-Cantzlern tt^jcjiciiuer, och mönga Dom-Her
rar med deras betiente, wille sriwilleligen gä m^d 
och biwista Drabbningen, mcn som de form alla 
SfiftttS inkomster, ja ock Kyrljors, Klo,tersoch 

* Fattighus medel delr emellan sig, och lä it intek-
na pä sina prägtiga hus, sä togo de, sä snart de 

<ffvoro komne utom Stads-porten, afsted, och foro 
,.«nnan wäg til Riga, nl at se längt isrän huru 
det stulle gä med Dorpt. HöfwitSmannen, som 
intet annat kunde an befara förrädderi, nödgades 

^ derigenom wända om tilbakas igen. 
Genom deras afwikande wrordsakadeS i Dorpt 

buller emellan de Päfwista och ^uriieranernA, hwii-
ke senare befarade, at de Päfwiste beslutat, at 
igenom Stadens upgifwande upoffra l^ur/ eraner-
na ät RytzenS grymhet, och wille fördenskull icke 
tilstädja, at uti Domkyrkan stulle Mäga läsas, 
utan stulle de Päfwiste antaga den I^ukl.tlsta Lä
ran. Uti hwilken häftiga stlidighet omsider Höf
witSmannen framträdde och sörestälte dem, at nu 
jcke tid wore at sirida om kcli^'^, utan huru man 
stulle möta Fienden, och bragte sä wida, at b5g-
ge stridande delar förenade sig, at förswara Sta
den til sista man. Imedlertid förstantsade siq 
Rysten för Andreas Porten, och begynt? härdeli-
gen beskjuta Staden bäde dag och natt, och deri
genom förstöra husen, samt dödaxzwinnor och barn 
deruti; llti denna äilgest fattade Borgmästare och 
xäd med borqerssapet det siut, til undwikande af 
^tadsenS yttersta förderf, at gifwa sig, och fast 
Biskopen och Höfwitsmannm afrädde dem d>'ri-
frän, sände de icke destomindre sina utskickade til 
fienden, ocy betingade sig atfä behM, /emtegors 

och 
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och egendom, sin kellons-frihet, och at de som 
wid Stadsens upgifwande icke wille bli qwar, stul
le fä fritt fara dmftän. Hwilket alt Rysta Fält
herren bewiljade, ochMymdeS honom dcrpä sträxt, 
^>r den 19 ^u!>l, Staden Dorpt. Sä snart 
den Ryste Feltherren tagit Staden i be
sittning, lät han först twert emot accorcZer taga 
^öi;kopen t^lermsn Weylanci til fänga, och föra til 

och sedan til Ryssland, med hwilken det 
Päfwista Bistopsdömet i Dorpt fick en bedröfwc-
lig ända. <^-edan lät han alla redebara penningar, 
som fants i Kyrkjor och Kloster, jämwäl hos Stad-
sen'S^ Znwänare, bäde af Adel och oadel, fä och gulZ 
och silfwer ihopsamla,- och tillika med mer»l! styc
ken, som i Fästningen fans, til ̂ ulcnu föra. Dock 
lät han dem, som icke Rysta (?2aren hylla wille, 
fritt fara sin wäg, hwilka likwäl, dä de med Hu
strur och barn wille begifwa sig til Rewel, under 
wägen blefwo plundrade af et Parti af Härmästa-
rens folk uppä deS befallning, emedan han förbittrad 
war pä de Dorptista, at de sä snart upgifwit Sta
den. Och blefwo sedan dcDorptiste?r-e!ater, Dom
herrar och Stifts Räd hos hwar man förhatelige, 
at de mäste begifwa sig frän Lifland, i fruktan at 
det stulle gä med dem, säsom med deras Stifts Can
cer k^lcilckiusr, hwilken för sitt sörderfweliga räd 
blef förd tiMaplat j fängelse, der han ändade sittlif. 

Sed^n Dorpt war öfwergängen, wäxte modet 
ho>s INZN,. at de ock stulle gifwa sta; mer» 
som bet afflogs, fördelte han sitt folk, ock lät en del 
falla in i Lettland, en annan i landskapet Wik, och 
den tredje j )ekwen och Wirland uti Estland, och 
zltöswa, ester deras wana, all grymhet och wäld-

samhet. 
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samhet. Och som nu alt lutade til undergäng! 
Lifland, sedan ingen undsättning af Kejsaren och 
Tysta Riket war at förwänta, och Polens förtrösti 
rungar om Biständ gingo derpä ut, at bringa Lift 
land under sig, sä tog uti den allmänna faran Bii 
stopen pä Ösel och Pilten i Curland , ̂ oksnnez 
ksänninglnilen, sin Person i säkerhet, fälde hemligei? 
sina bägge BistopSdömen til K. ll.i 
Dannemark, och for sin wäg. Säsom nu nöden 
blef dageligen större, och Rytzarne starckt begynte 
wisa sig för Staden Rewcl, at man befarade en 
belägring, sa wille denna Staden icke länge läta 
gäcka sig, af den nya Härmästarens, 6c>rrli-»r^ (?c5 
Wr5, säfängtutlofwade hjelpen frän Polen, utan up-
sade tillika med Adelen och Landstaperna t-larc,eri 
och Wirland Härmästaren all tro och huldstap, och 
underkastade sig genom sina Sändebud til Konung 
kkld: den XlV Sweriges Krona, den 4 lumi är 
1561. Hwarpä Härmästaren Keller, som hängt 
sig wid Polen, och det pä alt sätt hindra sökt, hyu^ 
lade sä länge med Konung 8l<Z!8IV!UNl)U8 i Po-
len , at han af egen myndighet, twcrt emot Kej
sarens gifna räd, lade Lifland under Polska Kronan, 
med betingande, at fä för sig bchalla Curland, under 
namn af Hertigdöme, och under Polskt bestydd, 
som honom pä Riksdagen i V.I^bewiljadeS. Hwar
pä han aflade är 1562 i Riga sin 0^cn8 Kläd-
ning , tillika med sina förnämsta Oäenz Riddare, 
och wardt fä Hertig af Curland och Grefwe af 
Semgallen. Mcn med alt detta blef icke til fre
dens äterställande nägot uträttat, utan drogos fle-
re i spelet, som täfladeom Est-och Lislands inkräk
tande, säsom Rytzland, Polen, Dannermark och 
Ewerige. 
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Nu sedan den Lifländista Riddare V^en blef 
vphäfwen, ock trädde uti werldsligit Ständ, men 

bröderne icke alle kunde förses eller belönas 
ned gods, sa utwalde de ösrige sig Okiccrsreoch 
tvgo tjenjt, dels hos Konungen:! Polen, del5,hoS 
den nya Hertigen af Curland, dels hos Sweri-
ge, dels ock hos Rytzen. Och emedan de wille 
wara ansedde för mek än gemena Ryttare, kalla 
de de sig icke Ryttare utan Hoffleute, (Hofmän). 
Och som de tilförene want sig wid ett liderligit 
Wasende, landet mera til pläga, än til nytta, sä 
gjorde de sig genom trolöshet mera beryktode, dä 
de isran den ena Konungens tjenst lättsinnigt och 
>n^d förräderi föllo til den andra. Deraf de, 
som begifwit sig i Swensk tjenst är 1565, wiste 
m wcderstyggeltgit prof i , under deras 
^YttmestareS von l-larcjl? och KiantäcL 
anförande, hwilke anstälde ett gästabud hos en 
Rädman, som hade Stads-nycklarna i sörwar^ 
och om natten stolo nycklarna frän hoöom.och 
öpnade portarna, at de af Hertigen i Curland 
tilreds stående Ryttare kunde inkomma, och med 
deras rilhjelp j sömnen sticka ihjäl den Swenska 
besättningen. Hwilken stamUga gerning de Ty
sta sedan umgälla fingo, i synnerhet de oskyldiga 
DorptS Znwcware. Ty oaktat'(^r lu/an 

war en fiende af Swerigl, sä hade han lik
väl en fädan wämjelse för en slik otrohet, at 
ban j befaran at näqot dylikt af de Ryska ock 
honom »vederfaras kunde, när ryktet derom til 
c«u kom, lät taga de förnämsta Tysta i Dorpt 
i^'r huswudel-, vch f^a dem fänassiga til 5il?erien, 

och Hlttkcan. Likaledes tilstyndade ock 
N 
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1"aul)e och Llerc Kruls, som förpliktade 
d-aren j z^olcvu och des arswmgar i all sin lif^ 
tid troligen at tjena, och budit til genom sW 
stämplingar bringa sitt fädernesland under Rytz.n, 
men nu när de sägo sig ingen ting uträtta kun^ 
na, ock befruktade at (barens näd torde taga 
en ända, sä satte de sig före, med förgätenhet 
of sin dyra Ed, at spela är 1771 Staden Dorpt 
Rytzarna utur händerna , i tanka at lefwerera 
denna Staden til den, som de kunde bäst förtro 
sig til. Detta upsät stulle Ryttmäst^ren kem-
iiolci von Kolen utföra. Men när han kom ti! 
Stads porten med sina Ryttare, och lät ge fyr 
pä de wakthafwande Rysiar, i hopp at de Ty^ 
ste Borgare stulle siraxt gripa til swärd och tillie > 
ka stä pä RyAarna, sä suto de stilla, och i dit 
stället samkade Rytzarna sig i hast, som emotto-
go deha yra gäster med sädan ifwer, at de eftet 
en liten drabbning med deras anförare ble?w>) 
mäst nedersablade, och sä allenast, som i tid styn^ 
dade sig utur porten tilbakas igen, undankommo. 
Oaktat de Tyste Borgare ingen kundstap have 
om detta anfall, sä woro likwäl de miAtankful> 
le Ryhar sä förbittrade och grymme, at de föl> 
ko i de Tystas huS, floqo ihjäl männer, qwili? 
nor, barn och tjenstefolk, och plundrade deraS 
gods och egendom i z dagars tid, och det son! 
ömkeligast war, blefwo ock Skolegätzirne, när dt 
kommo ur Kyrkjan, obarmhertigt nedersablade. 

Z denna bistra tiden, dä sä mänga täflade ottt 
Liflands besittning, och den ena sökte at tränga 
den andra ut, hade ock Konung kkkvkie dw 
i! j Dannemark begynt krig med Swerige, sä 

wä» 
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tvä! til at hindra de SwenstaS framsteg der i 
Linder, som til at bana sin brodcr, Hertig 

som Ösel inne hade, wägen ttl en, 
of de wanryktade sällar,.sökan och l^Ierr 
Krule» honom tilbuden Lifländist Krona. Den sam
ma at winna, sörbant sig Hertig ge-
nvm gistermäl i Rysta Huset, med 
som gaf sitt bifal! dertil, at han stulle bli Konung 
öfwer Lifland, under Rystlands bestydd. Hw^r-
Pä deste nya wänner satte sig söre, at bringa först 
Gwerige ur spelet, sä at de Swenste ingen fast 
fot i Landet stulle behälla. Til den ändan blef
wo ätstlllige Lockfoglar til Rewel utsände, sem, 
under gyllene tiders utläfwcmde, stulle öfwer-
wla denna Staden, at falla ifrän Swerige, och 
brukades allahanda siämplingar med de ännu i 
Swenst tjenst warande trolösa, sä kallade Lifländ-
sta Hofmän, at afhända Swerige alla fasta or
ter, som deSwenste innehade, ja ock sjelfwa Re-
Wejsta Slättet. Utom alt detta belägrad S Sta
den Rewel härt af den stora Rysta Kngsmagten 
är 1570, under Hertig ?vlH(^^5e6 anförande, 
och sedan 1777, bägge gängerna förgäfwes. Un
der hwilken tid Nystarne stöflade alt mer och mer 
Landet genom sitt af-och tiltaqande, och lemna-
de efter deras grymma sed, blodiga spär efter sig, 
hwaraf den Dorptista orten, som Rysien inneha
de. ingen ting annat want, än at de Lanstaper, 
som alt sitt goda genom Ryhm förlorat, ble wo 
nödgade, at föka sin stada hos de Dorptista genom 
lika plundring. Och hände det ofta, at de häwd-
sökande bönoer, med deras Parti - gängare, som 
hade sig alla wägar och gängar bekanta, gjorde kos 

N 2 den 
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den i Dorptiffa orten boende Ryffa Adelen större 
byte, ände Swcnffe Ryttare, och kommo^nttv 
en stor hop hästar, boffap och hwad de elj<t ö!^ 
wcrkommmo ri!l'akas. Derefter wände sig i VV^dl 

1"^ lil den Rigiffa orten och ty« 
ranniserade omenniffcligen; Städerna l^msr och 
VVencien, dit ock den.ämnade olyckeliga Lisländffa 
Konungen, Hertig >1 j full fruktan kom, 
och i dödsängest ftamstältesig för den grymma 
,cn, mcn sörffontes likwäl med liswet sör des ämna
de affal? ssuld, at han wille ffydda sig under Po
len. Härifrän begafsia Tyrannen til Dorpt, 
ocb förde Hertigen fängSlig med j?g, der 
han släpte denna Hertig med sina betjente lös nud 
cn ffnstelig försäkran, at han i all sin lifStid wille 
blifwa (?-5re„ trogen, och for ftdan til , 
och lät de der warande.<Lvwenffe sängar samman 
koppla och föra til ^wicow.Men Hertig 
soin icke trodde freden, fant för sig säkrast war.i, at 
öswergifwa Ryffa Partiet, och bcgafsig äter 1578 
under Polens bestydd. 

(Kamma ar gingo deSwmffeoch Partiglng^ 
ren .^llenclcenkerx med sina Vöndtr til Dorpr, och ^ 
afbwnde den widlöftiga förstaden ellerHackelwerket, 
och siogo Rysiar ihjäl, samt bragte derisrän ett stä^ 
teligit byte til Rewel. . Omsider brast det nu ock 
ut til ett uppenbart krig emellan Polen och Rytzlan^, 
och gjorde Konung är isko ett för^ 
bund med Konung i Swerige, at de pä ^ 
hwar sin sida ffulle angripa RyKen, och behålla 
hwad de eröfrade. De Polffe intogo pä ^icc-uii-
ffa sidan ?olor/.I<c>, och ätffilliga Slott i Rystland, 
och belägrade sedan ?lelcow. DeSwenffebemäg-
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tigade sig pä Finffa sidan Staden och Slottet K ex-
Kolm, och gingo sedan isrän öfwer isen til 
Estland, intogo Slottet VVesenbertz och ^ 
derefter belägrade de harven, och när denna Sta
den genom storm war öswergangen, gas sig ock 
Slottet In^nxoroc!. Dchutan bemägti^de de Pol
ska troppar de fasta Slott, som Ry^en i Lettland 
innehade, och d? Swenffe'uti E>tland. Omsi
der nödsakades IVV^ söka srcd med Ko
nungen i Polen, som ännu war sysilesatt med 
icauiska belägringen, som ock ingeckZ, med Stve-
riges utesiutande, emedan de Polffe icke woro sin
nade, at lemna Estland i de Swenffes händer, 
utan pästodo as försäkring, at han wille 
skaffa dem !^3I-V2 och VVictentien igen, j som de 
Swenffe innehade, som asstogS. I kraft af den
na freden blef Staden vorpac, somRy^arnc nägra 
och tjugu är innehaft, den 24 ar 1782 as-
trädd til de Polffa. Konung tilstad-
de äter denna Staden ett Tyskt rad at wälja sig, 
som bestod af ? »Borgmästare och iz 9^'ädmän, 
och at bägge k-IjZioncfnc, den I>ur!eiffe och den 
Päfwiffe der ffulle tälas, dä selmtei ue icke försum
made at äter infinna sig i Dorpt, och uprätta för 
sig en 8clic)la brede wid 8. ivi-irur Kyrkja. Och som 
nu alt ffulle i Lifland inrättas efter Polffa Rege
rings sättet, sä förordnades en (Mellan i Dorpt/cn 
i pein.iu och en uti Staden , hwilke fful
le handhaswa Rättwisan i Landet, sa widt dct Polfft 
war. Men de som hade i den Dorptjffa orten för
lorat sina gods, kunde dem dä icke äterfä, undanta
gande de twä förrädiffe Smickrare)okan i"och 

Xmie, utatl ämnadv Konung k 
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lägga den Dorptij?a kretsen, säsom den bästa delen 
i hela Lifland, til sina Kammar-och Tafcl-GodS. 
Och säsom han tracktade efter, at draga ocksä Est" 
land, fom Swerige innehade, under Polen, jklcka-
Ve han sina Sänningebud til ^ticklioim, fo.n ikul-
le förmä Konung godwilligt, at afträ-
da til honom Estland , eller nödgades han taga dct 
med wäld, emedan det tillika med det öfriga LislanV 
hörd? til Polm. Men de blefwo med behörigt swat 
straxt tilbakaS wisie, at Swerige långt större och 
bättre rätt hade til Estland, och solgakteligen ockjä 
til Lifland, än den som den sidsta Lifländnka Här-
mästaren Kc-kicr, til at betinga sig ctFörstendöme, 
men icke til at befrämja Landets bästa, magt hade, 
säsom Riddare Oden? wrman,at bortskänka til Po
len , med mcra. Dercfter begynte de Polske gä 
längre i landet, och der de mötte Swenska Trop-
per, angrepo de dem fienteligen , och blef altsä ett 
uppenbart krig af emellan Swerige och Polen , och 
tog alt mer och mera til, sedan Konung 8I(Zl8. 
ZVIl^Dl.^8 hade bestigit den Polssa Thronen och 
gjort sig förlustig af den Swenska Kronan. 

Är 1596 hade en hop af ungt folk i Dorpt efter 
en gammal plägsed, som de alt ifrän hedendomcn 
b hällit, antändt en stor, sä kallad .sol,-mm; eld pä 
Dom-berget,icke längt ifrän Dom - Kyrkjan, til at 
roa sig, och göra sig dcrwid lustiga omMidsommarS-
natten, hwarigenom den stora och prägtiga l)>o-

ellcr Dom-Kyrkjan, hwilkens like i hela Lif
land ej fans, och war bygd pä samma sätt, som 
sals Dom-Kmkja med dubbla torn och c!,vrcr pä si
dorna, oly<^eligenräkade i brand, och afbrände til
lika med ätstilliga andra hus. Kyrkan hade snart 

äter 
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^ter kunnat hjelpaS i ständ, om de allenast förset hen
ne med tak, emedan murarne sä til tornen, som wäg-
gar och pelare ännu i min tid woro starke, och war 
ännu ett stycke af hwalfwct öfwer Högchoret, sä
som ock der frammanföre stod tvi-uci»ix med 

och IVl^cZalenX beläten pä en bjelke behällit. 
De öfrige kostbara beläten, hade man flyttat deri-
srän til L. iviarl-c Kyrkja i Staden, som wroks dcr-
vmkring. 

Är 1600, sedan Hertig kaf Söderman
land , sedermera Konung i Swerige, hällit Riksdag 
i Linköping, for han medettanftnligt antal afKrigs-
folk til Rewel, och bragte hela Estland, fa mycket 
t:l Swerige hört, under sig, och intog straxt Sta
den ?ernau, med Slotten Oberpalen, I^SIL 
och sselm, jäsom ock Dunaberg wid Riga. Sedan 
gick han för Dorpt och kastade med sina stycken 7 
jämnar af stads muren öfwerända, samt beredde 
sig til storm. Men som de belägrade icke tiltrod-
de sig at läta derpä ankomma, gäswo de sig den 1 
^snu2ni >6oi pä näd och onäd, dä Hertig 
tog z öfwerstar med besättningen tilfänga, och lät 
sina Soldater plundra Slottet, men borgerstapet 
ingen stada tilfoga. Härifrän wände Hertig L^kl^ 
sig til Riga, och benädade Adelen j Dorpts Län med 
samma plivilcxier, fom Adelen i Manien och VVir. 

hade fätt. Äret efter btgaf han sig ifrän Re
wel til 8cockl,t,lm, dä ock en swär pest i landet up-
kom, och en sädan dyr tid blef, at mer än zovoo 
Menniffor af hunger dödde, hwarigenom, sä wäl 
som ständiga drabbningar med Polackarna den 
Swenssa Kriasmagten mycket blefförswagad. Nu 
hade den Polffa Stor-^ancelleren Zamoizki, som 
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öfwer wintren legat pä Hn??n , om tvären dragit 
ihop sina tropper, intagit kirum^s, , sä ock 
Rönneburg, som i brist pä underhäw mäste g«>'wa 
sig, och sedan belägrat det fasta Slottet 
Derpä gick ett Swenfkt Parti ut ifrän Dorpt til ? 

der ^2M0l5lci under en stark waktlemnat ^ 
sina saker, som högg neder makten, och kom lmd 
ett stort byte tilbakas. Likaledes snappade, de 
Swenste uti Oberpalen opp en hop Polsta Trosi-
wagnar, som ffulle gä til lägret for men > 
kom i den dyra tiden de nödlidande Swenffa uti ^ 
Ober-Polen tilgodo. Dock mäste Slottet ! 
som de Polste z dagar ärad förgäfwes bestor- ! 
made, genom en olycklig händelse, at eld kommit 
i kruret, som den tappre Lommenclanren Arvect 
VVitlmzn lagt under Slottet, med en dcl af be
sättningen och sjelfwa d!ommer>c?.,nren fsyga i w^d-
ret, och kommo sä uti de Polskas händer. Deri- > 
frän gingo de Polske, och belägrade det fasta > 
Slottet Wirrenlien, som efter gil>rt motständ om- . 
sider mäste gifwa sig, emedan ingen undsättning 
war at förwänta, sä läng'' den förswagade Swen- > 
ska KrigSmagten ingen försträckning ifrän Swe-
tigt fick. Sedan den Poljle (-enefzlcn 
xvir- äter besatt Slottet med sitt folk, wände 
han sig til den Dorptiffa orten, och lade sin KrigS-
magt t winterqwarter omkring Dorpt, samt nf-
skar Staden deri^enom all tilförsel, sä at nöden 
omsider blef' i Staden sä stor, at dä han om 
tvären rykte derföre med sitt Krigsfolck, denna 
Stad utan ferdeles motständ mäste gifwa sig. 
Altsä kom Dorpt är »6vz den z ^pril.5 äter i de 
Polskas händer, hwilke höllo der illa hus, och 

ester 
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efter deras sed foröfwade mänga wäldsamheter. 
I synnerhet wittnade derom än i min tid 5. !^a-

ris: Kyrkjo dör, som d«: wid sttt intog med yror 
huggit stora spänor utur, men för det myckna 
jern-bestaget icke kunnat bryta sig igenom, utan 
hafwer det wärnlös.i folket, som med sin egendom 
styktat i Kyrkjan, innantil sielfwe mäst öena dö-
ren och giiwa sig til sköfwelS. Detta war ännu 
i min tid hos jnwänarena uti frisst minne. 

Denna tiden dä pest och hungers nöden ödelade 
landet och förswagade besättningarna, uti de Swen-
ssas stätt och fästen , hade de Polske sä mycket fria
re spel, som de Swenske dä intet Krigsfolk bå
de i fält; men ftdan Hertig är 1604 
den 22 !^2rrii blef förklarad til Konung af Swe-
rige, och kom med en starck KrigSmagt til Lif-
land, blef här ett alfwarsamt tästande af emel
lan de Polska och Swenffa med ätstillig lycka. 
Är 1608 hemtade Grefwen af nägra 
Swensta och Finsta Troppar ifrä Swerige, och 
sedan han intagit iKlottet W,rren^sn, tog han 
sig straxt för", at belägra staden Dorpt^ och 
be»?öt den samma häftigt, men som de belägra
de icke wile läta twinga sig, gick han med nägra 
Troppar derifrän til och lemnade s-alper 
Kruts ester sig at hälla Dorpt insperrat, hwilken 
dä han med sitt folck gjorde sig belt säker, öftver--
föllo honom Polackarne utur Dorpt och förja
gade honom med stor förlust. Nu war ock i Rytz-

"bommen en stor oro och buller, genom en 
Msk QLm«rriu5, som gaf sig ut, at wara Stor-
Mrstens Son, den 
Kori5 (^ucl^nov mörda welat» Denne falske ve-
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merrmz wille Konung 8l<?!8lVil_I^Ii)I_l8 i Polen 
förhj^lpa pä den Ryska Thronen , och sedan med 
Rystlar>ds tilhjelp, b mägtiga sig icke allenast Lif-
land, utan ock hela Kon unga Riket Sverige. 
Han lät til den ändan sin Krigshär gä jn i Ryst-
land, och bragte Stor-Förstm 
t stor ångest, at han nödsakades genom sina Sänd
ningebud söka hjelp hos Konung den IX i 
Swerige, emot Fästningens kexiiolmz och tilhö-
riga Länets afträdande til Swerige ti! ewärdelig 
besittning, mcd mera. Derpä lät Konung 
svOo man utwaldt folck, under Gres )acc t> cie la 

och l^verr ??t?rn5 anförande, gä til RyK-
land , som genom ^in tapperhet och ogemena man
dom uträttade stora saker ti! sitt namns odöd li
ga äreminne, och tillika pä Ryska sidan utwid-
gade sitt fäderneslands Sweriges gränsor. Zmed-
lertid tumlade de j Est-ochLifland stämde Swen-
och Polsse Troppar frisst omkring, och som Ko
nung IV j Dannemark säg sig 
bästa tilfälle hafwa, medan de Swensse nog hade 
at beställa i Estland och Lifland, bröt han är 
1610 ock-lös, och anföll Swsrige mcd Krig, 
war ock sinnad at uprätta pä Ösel en Krigshär 
och gä med den ö wer til Estland, hwarpä de 
Swensse gingo pä Hsel, ssöflade Öen och bragte 
<n hoper bönder med hustrur och barn, samt bo
skap til Estland, och besatte med dem de ödeliqga ti
v e  H e m m a n e n .  S e d a n  n u  K o n u n g  ( 7 6 I X  
war död bleswen, freden med Dannemark fluten, 
och Konung 6^81^5 kommen til Re
geringen, begaf han sig efter hällen Riksdag i Fre-
vro är 1614 til t^srva, at wara de Lifländijka sa-
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ker närmare. Och som Rystarne begynte at wi-
s> t g mndteliga mot Swerige, befalte han Gref 

d cle iu at angripa Rysarna med alf-
w r, ftm ha.1 ock gjorde, fordref Rystarna och 
intog stora II.ven l^locn belägrade 
, vit ock Konung sig sjelf förfo

ga!, c och mlog dcnna orten med storm. Sedan ryck
te Konung (^1^5 med sitt KrigS-

för Staden plelcau, hade ock den samma in, 
tagit, o n icke E-igelss,' Sändebudet lagt jlg ut 
sör Rystland, och förestält Konungen , at ingen 
jr tshandel med RyHland kunde företagas, innan 
rn wape 1 hwila wore nststält, som Konungen lät 
behaga sig, och uphröt med belägringen. Derpck 
fr den är 1617 den iz l^cbr. siötS med Rytzland, 
M'd kcxkotmz och Ingermalands afträdande tit 
Swerige. 

M.n mev Polen war icke nägon liknelse til fred, 
emedan 5l(zl5k^unuu5 altid lesde i det hopp, 
ct kuina icke allenast bemägtiga sig hela Lifland, 
Utan ock äterwinna ven Swenssa Kronan. Hans 
^cneraicr tilbödo sig oftq, at handla om Meständ, 
säsom begynnelse til fred, men syftade pä intet an
nat, än at winna tiden, til des de funno sig i ständ, 
vt kunna öswerrumpla de Swensse orter. Dersö-
ke sände Konung ^mmiralen 
^orsli (Z^Ilenttierna medMottan,0ch^il5 8riernzk6l<1 
wed starka Troppar til Windöen i Kurland, hwil-
^ intogo l^vnamvncie och sedan Staden?ernsu. 
Derefter är 162? kom Konung 
sjels med en stark Flotta och 20000 man Krigsfolk 
Nran Swerige för Riga, och sedan han dragit si
na förut j landet tvärande Troppar, som6ouver. 

veuren 
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neuren öfwer Estland Gref /»cok cle la (Zar^te ho-
nom tilfört, belägrade han ordenteligen Staden 
Niga, hwilken i början icke wille gifwa sig , men 
när het kom til det yttersta, at alt war färdigt til 
si^Wtr och ingen räddning för Staden, nödgweS 
kAANraren med Borgerstapet öpna Portarna, den 
16 8e^reml»i-i5, och gifwa sig, samt ledsaga Se-
gerwinnaren til8. ?erer8 Kyrkja och sjunga: Ä Gud 
wi lofwe tig. Efter Staden Rigas eröfring, in
togs de öfrige fäste orter, som de Polske innehade, 
utan möda af de Swensta, och gick, medan Ko
nung (^81^5 med större delen af sin 
KrigSmagt sig til I^lrrauen wände, Fält-Herren 
^acob clc Is (Zarcjie til Dorpst, som den 18 ^UA» 
gaf sig, hwilken stads eftcrsyn , alla i denna kret
sen belägne mindre Slott efterfölgde, sä at alt blef 
Swenstt i detta Landet. 

Omsider kom det dertil, at ett siilleständ ingicks 
är ^629 af Polen och Swerige pä 6 är; säsom 
kliclericuz !Vlemu5 in ?ro6romo IiM. I^ivon. skrift 

wer, genom Fränkerikes, Engelands och Hollands 
förmedlande,at skaffa Konung 
fria händer, at wäga en dans med de Kejserlige, 
och komma de nödlidande ?rorettanrer j Tystland 
til hjclp. Nu som den Himmelska Försynen ut
sett Konung (^781^^ til sitt redstap, 
at förswara Guds Kyrkja emot de Päfwistas mor-
dista ödeläggande, at han kom at inlata sig uti ett 
än swärare krig, sä war han icke mindre bekym
rad, at sätta sitt härtils genom ständigt krig i blod 
simmande Est-och Lifland uti godt stick och blom
strande tilständ; til de förwillade seders förbättran
de och GudaktiMenS handhafwande, förorda

de 
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de han 8u^erinkcncienccn i Riga tilermsn 8amton, 
^t hafwa inseende öfwer Lands-Kyrkjorna i Lif-
l ^ öfwtl 

t Rewel. vaa-od) »»», 
förordnade han (/> at säsom Städerne haoe sin 

t öftver-och underrätt, sä stulle de ock pä Landet haf
wa til twistemäls afgörande, sina Land-Domare, 
(Landrichter) sä ock Slotts-Rätter uti de 5 stä
der Riga, Dorpt och kokenkulen. Och efter det 
war förlängt at gä med de lagwadda saker tilEtock-
Holm, sä uprättadeS ar i6zc> i Dorpt, såsom midt 

' uti Landet, en Hof-Rätt, som der altid hade sitt 
säte til är 1700 dä kriget inföll, men scdan för 

. säkerhetens stuld flyttades til Riga. Men uti 
i. Estland hade de sina Hakenrichtev och Manrich-

ter säsom Under-Domstolar för frälse Godsen, hwar-
ifrän Lagwaddes til Hfwer-Land-Rätten i Est
land, som hölts i Rewel, och Krono, Godsen 
siodo under Borg-Rättens Lagsaga pä RewelS 
Slott, hwarifrän Lagwadd?S til Stockholms 
Hof-Rätt. Ti! ttuäiers upkomst inrättades sam
ma tid i Dorpt försten 1>ivinl» 8cliola, och se
dan pä Konungens omkostnad ett (Zymngiium» 
som bestod af 8 professorer,' hwilket Konung 
81^^^ är 16)2 under sin fwära Krigs
börda, dä han redan sina ftgersamma wapen ha
de fört längt in i Tystland, lät inwtga til en 
^caclerrte, som efter honom kallades ^ca6emia 
^uttavians, och blef försedd med samma förmo-
ner som Unlala äcackmiz. Detta werket hade 

dm 

(/) Ee ^r!^. Xseni! kkoäromu; ttili. 1.lv. K. l^XIX. 
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den högt uxlyste och grundlärde Frih«rren, Swe^ 
rigcs Rikes Räd och Lelier.il-(Zouverneur öf ^'ct 
Est-Lif-och Ångermanland ^ 8ji/,n icke als 
lenast bedrifwit, utan ock säsom Högförordnab 
(^Ancellsr den Is ()Hub«>s högtideligcn lätit sä 
sin fullbordan sälcdes: 

Samma dag om morgonen sorsamlcd'' sig ?rk,-
^elsorerne och de tiljtädrs warande 8lucjemer til 
^cacjemien-i stora Hör-Sal, som med Teater 
eller wäggcbonad prydd war, der äcsclemiens l^e-
^slier Uti blött och gult tast inwcklc.de lägo pä 
ett bord framför Lart^e»!,. Kläckan 8 ringdes 
med alla kläckor, dä (?ene»a! (Zouverneuicsi, l)a,wan-
de i fölge med sig dem, som ifrän de Lifiändjka 
?rov!ncier och städer woro afsände at biwista d^n-
na 4äen» kom ifrän Slottet, och satte sig III, F ör-
Salen med sitt fölge pä Högra sidan om (^!^r 
och profellorerne pä wenjtra sidan. När IViU-
liic^uen ändades, hölt general (^vuverneuren ett 
wackert I^srmskt Tal, deruti han widlöftigt före-
siälde, huru som förslaget om en Hc^emies up-
rättande, emot alla nHunnareS och lastarenas 
förmodan, som detta werket hindra wclat, wunnit 
,tt lyckeligt utflag, hwarföre man dcn stora Gu
den tacka bör, dernäst berömde han tilbörligen d«n 
^oricule Konungens ^)täd 
och friköstighet, at han under Pukor och Trom-
peterS klang, dä han wäntc.de pä sin ficndc l ill/, 
jcke undandragit sig at göra ett gott flut pä den
na saken, til at betyga huru bögt han älskade be-
keliga konster, och huru ömer yan war om Landas 
deras flytande lycksalighet, at han nt!legi'wa ung
domen, sä af Adel jom oadel, zämwäl atbvndc-ju.n-
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det, som härtils warit förment at lära nägot godt, 
tilfälle at öfwa sig deruti, och främja sin lycka, 
wändande sig til de närwarande LifländiffaStänder, 
dem han förestälde huru angeläget det war, at det 
Manis!,jka Lifland, mätte wänjas til dygd och se-
dosamhet, som icke bättre »verkställas kund?, än at 
uti Landet uprättadeS en wcrkstad, hwarigenom alt 
kirbarifft wäscnde utsopades, och dygd, lÄrdom 
och goda seder införas kunde. Lade dertil, at de 
som denna wälgerningen icke erkände, borde hällas 
för de otacksammaste mennijkor pä jorden; önskan-
des at denna Hcs^emien mätte wara wishetenS 
säte, dygdens Tempcl, jkickelighetens wäning, och 
alla wetenffaperS marknads plats, och en ewigwa-
rande tilgäng för alt folk under Solen. Sist pä-
Minte (?sners1 Louvemeuren?roiellvlerys sin skyl
dighet , at wägleda ungdomen utan omswep och 
'7!wc)ler.sk willoreda til sjelfwa wetenskapen och 
des bruk, samt Snicklncrna <,t nyttja rätt tiden, 
och genom flit arbeta sig op, och bana för sig 
wägen til framdeles lycka; öfwerlemnande härmed 
?rosetlvrerna ^Lscie»u,eii8 privilegier och inti^nia el, 
ler Heders-Tekn och jkrud. 

Ester stutat tal Upläste ^c»^em>e 8ccrerersrslA 
runclslionz.Breswet, gifwet i Kongl. Felt-Lägret 
wid den sista är >6zs, jcmteFör-
tekningcn pä?rc)fei?orem2,hwarpä^crikic OläenbefL 
Orarori» protellvr steg päLarl»eZren,och efter erhäl-
lit längt lsunskt Tal, emottog med tjlbörlig tack, 
sägelse -kcsäemienz privilegier ock Keoalicr. Se
dan det war bestält, lät kVZuticzuen höra sig, och 
begås st g derifrän (»enela! (Zouverneurcn med Stän
derna til 8. ivlzrj-c Kyrkja, som »väl utprydd wah 
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stallande sig pä den ena sldan i Choret. ? okez-
soierue trädde följt til bordet, hwarpä 
niliAma eller Heders-Tecken lägo, togo dem til 
sig och läto bära dem i Kyrkjan, fölgande sjelf med 
en hop HlUtZemer i lika ordning ester, der de stältt 
sig pä andra sidan om Choret. ^medlertid mull-
ccracies i Kyrkjan, och när det?oar ändat, Holt 
Oo6tc>e VirAiniu^ en Predikan ösrver dcn 
117 DawidS l^jm: L.ofwer H^Aran alla 
^edmnaar och priser l)onom alt solk; 
rans V^lad och sanning är waldig öswer ost 
i Lwixchet, Halleluja. Ester Predikan st^q l.i-
cenriscus, lZevr^ ^sanoeiiuz pä en framför Altaret 
upstäld Larkecier, Holt ttt latinfft tal 0M ttt godt 
samwete, förmälande pä flutet, at han hade af8c-
nsru ^caäemico j befallning, at nämna den unga 
^riherren ^acol) 8ck^kte til /^caclemienz k^e6^vr. och 
l)o<^nr Vir^iniuz til ?ro»IieÄc)r, Lt han skulle 
gä den utmalde ke<5k)r IVlu^niKcus Mtd räd tilhan-
da, kallade altfä den unga Friherren til sig och 
vfweranttvarde honom ^caclemiens privilegier, 
ttirurivlicr, Silfwer ^^ycklar, ^lgiti, och iklädde 
honom i röd Sammets med guld spetfer besatt kap
pa , samt gas honom sjelf spirorna, görande wid 
hwart och ett stycke- nödiga päminnelser, när den 
nye keQnr lVl.iHniticuz alt detta emottagit, gaf 
han Spirorna ät peclellernz at bäras, tackade mcd 
et larinskt Tal för den honom updragna äran, för-
mante 8rucie^rerl,a til stit och sidighet, och träd
de sedan til prnfeilolerna, dä alt detta war bestäldt 
och Gudstjensten med Psalmen, O GUD w' loftre 
tig :c. under Pukor och Trompetter, samt Stycke
skott omkring wsllarna war ändad, tog kech r 
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^s.iZmkcu5 med samtel. profeilörerns sitt afträde, 
dem sölgde (?er,eral (^Quverneuren med siänd.rne 
genom de pä gatorne upstälda Soldater uti Kuj 
til Rädhuset, der de blewo med maltid prägtigt 
vndsägnude, och tilbragte sä den ösriga delen af 
dagen med glädje wid nniil^us och Styckens 
lofiande, som med sitt dundrande kundgiorde glä
djen längt omkring. 

Men äret dererter den 6 l^.'v. hade Sweu'ge 
öen olyckan, at Konung k 1.5 den 
^tore, litet för slaget wid l u>^r, bles hmligen 
genom en mordist hand ffuren, hwilken död li
kväl hanS stridbare män hämnade, at den xlo» 
tieulc Konungen ocksä j döden segrade öswer de 
Kejserliga. Mer HanS död, serdelcS sedan HanS 
Doter Drottning cstr^dt den 
Swenssa Kronan til Konung 
begynte äter Konung i Po-
lm yrka rä sitt gamla pästäende, om HanS arls-
rättighet til Swerige, o<1> lade sig, genom sina 
til Stockholm asfärdade Sänning bud, enot Ko-
nungd^l^ (^51^55 antagande til Konung, 
hwaraf, säsom man säkert sluta kr nd?, at Swe
rige intet annat hade as Polen at fmwänta, än 
ett fwärt Krig, sä rustade sig straxt Konung 

at gä i fält, til at twinga Konun
gen, i Polen at aistä med sin förmenta Ar'S-Rät-
tighet. Hwilket ock sä lyckades, at dä han 
är med en utwald Krigshär war kommen 
i Polen, och i en haft, sä när kastat h?la Po-
w öfwerända, at Konung 10»/^ c^5livllk< 
mäste fty utur sitt Rike til Schl^sim, och hela 
kuroxa begynte spänna Up öaonm öjwer Kont'ng 

O 
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(?^81"^58 segrar och ftamgäng; dä 
ock afwunden begynte yttra sig och u;h,jza flera 
^ender emot Swerige. Och som Rykland icke war 
»denägit dertil, sä tillät c^^!< 

icke allenast sina Ry^ar, atlil, 
foga de Swenffa Sänningebud, som woro komne 
at handla om fredens förlängande emellan Sivert 
ge och Ry§land,all förtret,utan satte d^m ock i nesligt 
fängelse, warande ockDannemarkfärug^, at bryta 
freden med Swerige. Hwarpä H^KXlUS 

i egen person föll med ,20000 
man är 161-5 i Liftand, erövrade vun^borZ mel> 
storm, dock icke utan förlust, belägrade sedan 
Riga, och lä? sin (?ener2! Hjex. 1".?del5k(zj me!> 
40000 man belägra Staden Dorpat, som dä 
siätt befästad w >?r. För Riga uträttade han in
gen ting. Men jom genera! (Zouveirieuscn i Re-
tvel. Zenzr 5j(Zln, som til DorptS undsättning 
utrustat en hop Rytteri, och de, när de woro 
komne när fiendens läger, icke funno sig i ständ, 
ot kunna angripa dem för fiendens myckenhets 
skuld, sä mäste Staden, som med k-imkers och 

inkastande härt tilsattes, och etter den 
6r ?6s7 pä Tyffa af Trycket utgängna berättel
sen om Riga Stads belägring samma tid, til 
sitt försivar icke mer hade än 705) Soldater 10c? 
Ryttare och 200 Borgare, omsider efter en i 10 
tveckors tid utständen fwär belägring gi^wa sig 
pä wilkor, at besättningen, sä wäl som de til 
Hos, Rätten och Hcackmie,, hörande Personer ef-
terlätS at fara derifrän, dä pi^tcillirelne af 
citmicn blefwo skingrade och nödgade pä andra 
ställen, at söka sitt uppehälle, af htvjlka uägre 
där i landet äter blllwo befordrade. klo: 
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protellczlerne som här Wld Hcaclcmien ifräN 
början til des undergäng arbetat, hafwa följan
de warit: Do^or ^c>lianr>e5 pic)»(?an» 
cel!gs,'uz och Luperinrencjenr öfwer Lifland, bltf 
sedan Biskop i VVex'10: Oc6lor ^uckisriB5 
A'u5 äswenwäl 8vxerinrelicjenr öswer Lifland. IDocA. 

VitAtt M5 ^ ̂ eol. pr^f. tilsörene Probsk 
l>ti rr? uti Pomern, en Pomersk Adelsman, 
blef Blffop i Rewel. ^aureniiuz l^ucleniuz I. 
5)l.<5bnr, pr^fellvr Ir<ri5 , Orstvi-'X Lc ?ocie05, 
har warit tilsörene professor i (?reit Jo-
^snne5 l5e ^surirnu pro-
fcllor. ^o^znnez Keluu I^1cc?ic. O<".<Ior« 8ebsliZaa 
VViircliZ k^lec^. Ooät. ^okarincs Kaicm IVlccl. 
cenr. Ljui>c!eivczuc piotelsor. ^zilomok ^snbise 
^hcol. ^iccnr, Ljusc!em^ueprot. (Zeor^ins IVsan-
reliuz ^I^eol. I^icenriarus och pkvf. blef Förstlig 
Hof-Pred. i Curland. (^bricl ^ 
wardt 8ufc,',nrer>6enr i Stc.dcn Rewel. 
lic. Oi^IenbmF. ^olinnnex (Zc^clius, (ZlTc. 
^r>^. profets, och ^Iievl. Hch'utiÄu5, blef seder
mera Biffop i Äbo. 5ricjericu5 Genius poec^ 
!.,?>ur. liar. Lliklczuitsrnm prokess. so-

I^nci ^renAnenlZz, sedermera adlader och 
Ctjernsläl källåder, wart Vice - prT5ckex>r i DorptS 
Hof-Rätt. /^ncjres8 8snc!liz^<n, ^vsclim U5 8c!,s-. -
^m'uz ^lsrliel. ?rvf. lol^n (^rellivL. pcrrus 
^vers^enjvz ^kel. I^icenr. och l l'r>^. prof. kVla^. 
^^cliacl ^^vc>r>iu8« Petrus 8ci5c>meru5, blef 
sedan prvt. I^keol. uti och omsider 5uper-

ren^ens j perr»5 iclcnius. 
k"lv!llier>iu8. 0I?U5 VVe^i^riius. 

Medan nu Nysten hade Seaden t)orxsr inne. 
Os och 
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och Konung nödsakades at 
lemna Polen, och wända sina wapen emot Dan-
nemark, som hade begynt krig emot Swerige, sä 
plägades sä wäl Est-som Lifland wäldigt af de 
i Dorpat inrotade Rytzar, med fföflande, här
jande och brännande. Och fast än man ä Swen-
sta sidan sökte at göra dem motständ, ofta nud 
god framgäng, säsom en öfwerste I.-icuren2nr 
seokuten fräljte en hoper Handwercks folck, soin 
vä 2'.ne stora Fartyg eller Strusor med hustrur och 
barn ifrän Dorpt ffulle flyttas til K4ulcvu, och 
nedergjorde Rytzarna, likaledes (Zenera! Majoren 
k^ril^ von I^övven wid slog Rysarna, at 
1700 blefwo pä platsen, och Ryffe (^enerslen dödeli-
gen särad samt til fänga tagen , s<5 wille dtt intet 
stort hjelpa, emedan Polackarne, efter Konung 
eäkl. aftog äter reste sig och tilfo-
gade det i Polen efterlewnade manffap , genom 
deras mordiffa wärdar uti qwarteren, all skada. 
Gref IVtagnuz cle (Zsr6ie, sedan han wid pernsl! 
nägra Ryffa Troppar slagit, ryckte fuller med 
sitt folk är 1657 för Dorpt och begynte beskju
ta Staden, men som han fant sig för swag at 
kunna der nägot uträtta, bröt han sig och wän-
de sig til Kärven > der han förstärkte sig med de 
Jngermanländffa Troppar, och lade sig för den 
Ryska Staden Hn6ov,, samt brände up nägra 
Ryska byar. Ifrän hwilken ort, emedan RyM 
ankom med en stor magt til undsättning, mäste 
han wika, och lemna nägot folk i sticket, innan 
han förfölgd af Rytzen, kunde komma til 
wel tilbakaS igen. ^ircauske Fält-Herren 

uzki wille nu icke heller försumma tiden och^ 
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fället, medan kriget mcd Dannemark pästod, at göra 
försök pä Riga, som af Pesten war half utdödt. 
Men Oeners! gjorde alla hans anslag ti! 
intet, och stog honom tappert, at han ingen 
framgäng hade. Och fast än det lyckades för 
honom, när han gick in i Lifland, at hal? kun
de öfwerrumpla Slottet Rönneburg, och intsg ock-
sä den lilla Staden WoIImar, sä bles han likwäs, 
när han stormade pernau, afstagen, at han icke 
tordes fortsättja belägringen, utan drog sig tilba-
kas ät Oun^ttrömen, i mening at förstärka sig ef
ter den wid ?^rnau ledna förlusten. Men (gene
ra! l-lelmtelr föll honom der Nyäret 1658 pä hal
sen, eröfrade HanS wäl förffansade läger, neder-
gjorde större delen af HanS folk, och förskingrade 
de ösriga, och (^onleuscki mäste fly til I^irrauen 
tilbakas och lemna Lifland oroat. Och blefwo 
derpä de orter, som Polen ännu i Landet inneha
de , jemte Wvllmar af de Swenffa intagne. 

När ryktet kom til K4ulcou . at freden i Rot-
ffild war sluten emellan Swerige och Dannemark, 
drog i Rystland örona ät sig, stälte 
straxt de fängslade Sänningebud pä fri fot, och gaf 
sin Fält-Herre Ow-m-Ki, hwilken med sina Trop
par nalkats larven, i mening at jbelägra denna 
Staden, oförmodeligen befallning, at sluta stille-
stävd med Swerige och draga sina Troppar tit 
Rytzland, hwilket Lowanslci genast kundgjorde 
(^ouverneui-en Lkliiler k-Iorn i larven, och stöt5 
den 2;Stilleständet med de wilkor, atfän-
S^rna ä bägge sidor ffulle lös gifwas, och ftente-
llgheterne uphöra , til des en fullkomlig fred kun-
Vt slutas, hwarpä med sitt solk <lfto-

O 5 gade. 
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Aade.^ Nu hände det sig är ?66o den i z 
at den oförliknelige Hjelten, Sweriges Store Ko^ 
nung osörmodeligen j Göthe^ 
borg afled, som sig och sitt Rike emot 6 mägti-
ge fiender wäldigt sörswarade. Afsaknaden för 
Sw^rjge och des Länder war obestrifwelig, och 
gick des inbyggare sä mycket djupare til jsinnes, 
som de pä alla sidor woro kringwärfde af fiender, 
och af krigsbördan utmattade. Men som fienden 
äfwenwäl tröttnade wid krigs oroen, sä styrde 
den gudomeliga Försynen sakerna sä, at det blef 
öfweralt fred, som samma är slöts i Oliva Klo, 
ster wid l),nr?,'Z och i Köpenhamn, samt äret ef
ter 1661 med RyHen i l<zr^5 uti E>tland, medels 
hwilket fredsfördrag Ny^en afträdde til Swerige 
Staden Dorpt, och hwad han eljest ännu inne
hade i Landet. Sedan när Nysten hade aftogat 
Zfrän Dorpt, hwilken Stad han denna gängen f 
«r innehaft, sattes här alt äter i förra Ständ, och 
började äter Hof-Rätten, säsom tilförene, intaga 
sitt fäte, men med /Vc^emiens uprättande drogs 
det längre ut. 
^ Är 1667 den 22 ^laji undergick denna Staden 
en stor wädeld, som kom lös uti en Bryggares ugn, 
och lade 60 hus i asta, samt itände 8. iviaria: Kyr-
kjotorn at Kläckorna smälte, men Kyrkjan blef lik, 
wäl med stor möda räddad. Dock som den allmän, 
na freden war äterwunnen, Landet begynteatre-
Pa sig, och handel och wandel sä wäl här som an
norstädes idkas, sä wardt denna staden estet han
den botad, säsom ock alt, hwad igenom de oroli
ga tider jileftyit förstört, äter uprättat. Stads 
K5a^' t trzren  hkde  wä l ,  t i l  S ladsenS  barns  bäs ta ,  

jnrät-
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inrättat en Näkne,och Skrlf-8cKola, som ock san^ 
gen wid Tysta Församlingen underhälla stolle, men 
til d^ s wi^are underwisning i bokeliga konster icke 
tilräck llg war, fördenstuld förestälte Qoötor 
tlan l^ilclier , som war en lärd man och stor älsta, 
te af au<tier, H06 HanS Kongl. Maj:t, sedan han 
war bleswen öfwer.Liflcmd, 
vt ho 10m efterlätS at uxrätta, -sä wäl i Dorpt, 
som Rig'', Kongl. I.Atinsta Skolar och förse dem 
Med lärd', och stickeliga 8cl,o!e-Betjenter, hwilket 
han silades efterkom, at oaktat Ri^a hade ett be-
rönilig'I^rkicum, jemte llnder, 
ia som Staden underhöll, en Kongl. beståen
de af 4 LUsscr d?r inrättades, som kallades 1-yceum 
^aro^num, sch det namnet wäl förtjente, som der 
förutan (?lTkistaoch , 'Ikectc,. 
xien och Qecitzrapbien, lärdes l.-lt:I)rcista, glista 
och (vprista, sä at de som derutur Skolen kom-
mo, uti Spräken ingen underwisnmg mera behof-
de, hwilket alt den lärde Skole-Mannen 

som war dettaI^vce, berömliga mäng, 
arige til des han wid sin lefncds jlut blef 
försrdlwd til ?roiell'. I^iiZA. wid DorptS ^czcjemie, 
allena bestridde. En likadan Skola inrättades '.ock-
sä i Staden Dorpt, hwartil Kronan lät upbygga 
beqwämliga hus, sä för keQor som Lon. 
och at hwar afdem hade sin serstilte Lä-
ro.Sal med en Kammare, och derjlmte nödige 
wanings-rum och utrymme för sina hushäll. Til 

af denna Skola förordnades !^I>cK»ei 
som sedermera bles?roteillir Wld ^cacjemierz i Dorpt. 
Skolcn blef här af (Genera! 5upeu'ncencjcnren säle-
des »nrättad, at hwardera uti sina Läro - Salar 
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underwiste sina Lärjungar hela dagen igenom, ifrän 
kläck m 7 om morgonen til kläckan i?, och esters 
middagm ifrän kläckan i til 4, utan at keAvr och 
(^on-ke^lir. som i Swerige ster, arbetade jtna wlpa 
timar uti en (^!sil tilsammanS, och det hela äret 
igenom, winter och sommar, utan nägra länga ie. 
kies. Uigdomen af denna Skolan, som bestod af 
hederliga Mäns barn Adel och oadel, war befriad 
för sä vgen uti Hyrkjan, utan förrättades den af 
Skri -och Räkne-5cliol,^, der Ve ock 1 lusande 
blefwo underwiste. Likaledes woro Skole- Betjen^ 
terne ^rje at uiderstödja Prästerna med predikan
de , pä det ungdomen icke mätte försummas. Der-
före de icke hell'r fikade efter Prestetjenjter, utan lä-
to sig nöj? med den dem bestädda !önen,och qwar-
t^rS penningar, som ungdomen hwart fierd'delS 
är betalte för sin underwisning, nämligen en t^e-
cie Riksd. uti de n*dre, och ?wä uti keotors 

Denna afgnt gjorde ock, at Allmogens 
och gemenare folks barn, som icke räd hafwa at 
idka icke hade tilfälle at öfwergi^wa plo
gen eller ock lära Hindtwerk, hwartil ock qwicka 
hu^wud behöfwes, och upfylla de 5cko-

med större myckenhet, än 5cKolT-Betjenterne 
wed nytta bestrida kunna, utan behölts altid ett 
lagom stort antal, af hederligt och förnämt folks 
barn uti Skolarna. ttnderwisningen war ocksä 
inrättad efter de unga ären, at här i synnerhet lär
des hwad som pä minnet ankommer, säsom de lär
da spräken, L kronologien, k^lstorien och (?eojzra" 
xkien j^mte l^ksoloZien, och lemnades de pkiilo-
soplillka wetenffaper, til des de woro komne til 
mognare är och större omdöme, at läras wid äcs' 
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Här intrykteS icke heller lärdomen i Pi^ 
tarna med hugg och jlag, eller beswäradeS mel> 
wycken läsaing utann!, som de i framtiden äter 
jörglö nma stule, utcm bibragt'Sdem hwad läraS 
stulle, genom uttydande, förklarande och stälfö-
taiwe, fa,i d.t stevde med Lärarenas myckna be-
swär, men med läringarnas stora nytta, fä at de 
läroe utan möda i grund, det som de eljest utan 
at sörjta, med mycket arbete skulle til minnas wra. 
Dock hwad nödwändigt ordifrän ord behällas skulle, 
säsom ??riftcnes fträk och dylikt, sattes dem läxor före 
hemma om mornar och qwällar at lära, sä at 
Skole-timar intet förnöttes med annat än förhö
rande, de lärda spräkens uttydande och redogö
rande, samt de hemma dageligen utarbetade skrif
ters förbättrande, och mera sädant. Hwad nyt> 
to en sävan underwisning hafwer, har jag sjelswer 
tönt, som i samma Skola icke allenast updragen är, 
utan ock den samma säsom keHor emot 5 ar före
stät, jemte det at jcg derhos dm ^c-äcmiffa ung
domen betjente, til dcS^caävmien til ?«.rnau siyt-
tc.des. 

Sedan Konung Xl. lyckeligen slutat 
det fwära krigtt, hwilket han i egen hög Person 
bewistat. och han pä Riksdagen, som är i65?o i 
Stockholm blef hällen, af samtelige Riksens Stän
der förklarades för en Eawälds eller louversm Ko
nung, samt äter indr^gning-n afdessrän Kronan 
bortstänkte godsen bewiljad S, sä lät veners! (5on-
Vcrneusen östVr Lifland G"f )ok^,n ttatifer 
är 1687 uppä Kongl. befallning sammankalla ti! 
Riga, sä wäl Adelen som Prästers?apet och andra 
ijrän Landet, atafläg^a sin Ars-HpllingS - och 
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Trohets-Ed , som i Riga den 23 8epcemkr. med 
sior pragt werkjtältes, och uti de andra under kM5 
(ZouveriidlNLm belägne jtäder, genom andra dertl! 
förordnade, säsom uti D^rpt, genom derjtädes »va
rande LandShösding och ^)iwer>te, Occu li i 
l^uke. hwarest Hyllningen den 14 HK. för sig 
geck. Til denna ^^prydning bygdes pä Torget 
en jtor nägra trappsteg hög lafwe, med en up-
högd Stol eller Thron, samt skrankwerk, som ait 
ö wer kläddes mcd rödt kläde. Sedan Predikan 
war först hällen och (^> ml6tien siält sig t gewär, 
kom Landshövdingen äkandes, steg pä den uphög-
da Laswm med sina Lands-Vetjente,samt satte sig pä 
den uphögda Stolen, dä detta Länets Prästerskap 
framkom, och st'go Probstarne uppä Laswen, men 
de öjrige jtäite sig när intil, staswadeLands-8«creler^ 
renHyllingS-Eden ochsworo s-mtel.medupräktafln-
gerKonungenTro och Huldstap:D ̂ re ter stpgoBorg-
mästarens ochRädmännen pä Lawen och Borgerffa-
pet, sä wälasdetsä kallade stora, som lilla gildet eller 
samhäldet mcd sina Aldermän och äldsta n^ra derin-
til, och aslade likaledes med upräkta finger deras 
Hyllnings - Ed. 

Nu war ock Konung XI. omtänkt, at 
bringa detza genom jiadigt krig förwillade Länder 
i godt skick , sörst och främst, at Gudsfruktan och 
g^da seder skulle komma hos Znwänarena bättre 
i gäng, och Allmogen, som litet eller alSintetafGud 
och HanS heliga Ord wiste, fatta den sanna Gu-
denö kännedom, hwartil orsaken war, at deras 
Präster woro mäst alle utlänningar, som ick-> för-
siodo LandftnS spräk, utan det sörst lära ssulle, 
ftd^n dt hleM K^rkioherd^r, säsom ock at de uti 
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det spräket inga Psalm-eller andra Kyrkjoböcker 
hade, utan hwad de sMve ester Tyffan ord ifrän 
vrd med rilyjelp af en tolk, som ibland war Prä
stens Hustru, pä papper upsatt, och som harutaf 
intet kunde bliswa annat än ett underligt spräk, kal
lade B mdern > det och det 
är, Guds Språk ou) ^x^rkjans Sprat. Til bättre 
ordnings hällande wid GudStjensten och den Chri-
steliga Lärans grundeligare utbredande, lät Konun-
Aen också i dcha Länder införas den i Stockholm 
ar 1686 af Trycket utgängna Kyrkjo-Ordningen, 
och winlade sig nägre insövde nitiste Präster om, 
sä wäl uti Estnjffa som Lettiska Lands-Orter, at 
ö^wersätta pä Landsens Spräk rimwis andeliga 
Sänger tll Församlingarnas tjenst, at de fingo nö-
biga Psalm-och Ewangelii Böcker. I synner
het bör den beromlige och af Guds Församling 
rvälförtjente, men pä sidlyktone, icke genom eget 
fel, utan genom sina flägtingars felaktiga och 0-
försigtigi förseende, olyckeliga Kyrkjoherden^clria» 
Verxm i Odenpä, mcd all heder här nämnas, hwil
ket uri Dorpts-Estnista Spräket icke allenast öswer-
satte Psalmboken, utan ock hela Nya Testamen
ten, som af (?ekier^I 8us>ermtenäenren k^iickec j Ri
ga til Trycket befordrades, hwilken och drog för
sorg , at icke allenast det Nya utan ock det Gam
la Testamentet pä Lettijfa Spräket blef öfwersatt 
och aftryckt. Nu churuwäl den Dorptissa orten 
hade den sörmon, at äga Nya Testamentet i Land
sens Spräk, sä kunde likwäl öswersättningen af 
det Gamla Testamentet icke företagas, emedan man 
Me wille haswa mer än en Bibel uti Estniffa Sprä
ket, och den Dorptissa mälssilnaden, som icke längt 

Mckte 
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sträckte sig , ej kunde de öfriga Estniska Landska
pet pätwmgas. Fördenskulv blef hela Bibeln af 
Presterfkapet under RewelS Stift öfwersatt, men 
kunde icke til trycket befordas, eftersom Onli-
iivrium j?ei-nau, sedan ^c.iciemien war dit siyttad, 
wille tilwälla sig den hedrcn, at fä läta astrycka 
Lilzcln, samt öfwcrse uttolckningen, sast ingen af 
des Ledamöter war det Estniska Språket mägtig, 
och uttolckningen af Rewels eller Estlands On-
tiltvrio allena besörgd och fulländad. Hwarm?d 
intet annat uträttades, än at den Estniske Bibeln, 
under Swensk Regering, icke kunde komma i dags
ljuset. Imedlertid nyttjade Församlingen i Dorpti-
ska orten sitt Nya Testament och sina Psalmböcker. 
Men det wärsta war, at hwarken här eller uti he
la Est - och Lifland nägon fans, som kunde läsa i 
bok, emedan de woro stadde uti swär träldom och 
Herrskaperne pä landet tykte sör sig nyttigast »va-
ra, at bibehälla sina bönder uti okunnogheten, och 
des bättre njuta des träldoms frukt. Hwarföre 
de ock wille inbilla alt folk, at den Lifländste bon
den wore af naturen sä dum, at der war för ho
nom omögeligt, at kunna lära läsa, til des en Prä-
stt son i l^sis uti DorptS Län, kenAt ^orlslius wid 
namn, som war ^unz 8rucjjoiu5, af egen drift pätog 
sig at wisa wederspelet, och at Kongl. Förordnin
gen om Bonde - knölars uprättande wäl kunde ef-
kommas. Han samlade ihop yngre och äldre bonde, 
drängar, och bragte af dem inom en kort tid öf
wer hundrade til en fullkomlig färdighet i läsande. 
Z.-kg har ock sjelf sedermera erfarit, at en bond?-
goge i Wincia - Prästegärd inom »4 dagar lärde 
sig färdigt läsa i bok. 
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At ock Landsens ungdom mätte hafwc tilfäl, 
le til at öswa sig uti alla goda och nyttiga »veten
skaper , och göra sig stickeliga til Konungens och 
Fäderneslandets tjenst, bestöt Konung 
Xt. at äter uprälta den genom krig förstörda Qu. 
ltsviansta Hcsöemien i Dorpt. Och oaktat til den 
ändan war r?dan upbygt ett prägtigt hus, säsom 
ett Slott i ?er!isu, sä hölt likwäl Konungen för 
betänkeligt, at ftytta ^ca^emien ftän den ort, der 
den store Konungen (^817^5 >den sam
ma först grundat, utan lät befalla at det afbrän-
da ^-aclemic huset i Dorpt äter skulle uplbyggas, 
som straxt bles »verkstält, at pä en Sommar de 
gamle murar nederrefwoS och ett helt nytt 
mie huS frän grunden ester nyaste msnerec upbyg-

' des, och med alt sitt innanrede as L-rKecler» bänkjar, 
samt Läktare uti stora -ckicNrorio. sä ock bord ock 
stolar i rumet förfärdigades, sö at 
kemien är 1690 den 22 ^ugutti wardt högtideligen 
inwigt af des Högförordnade eance!!er, Kongl. 
Rädet, (-energi (Zouverncuren, Gref /acod ^olian 
^Astser, och kallades <?uiisvo.Lsro!ina. 
hwarmed fäledes tilgick. 

Til at göra denna inwigningen sä mycket an, 
senligare, lät Kongl. Rädet och veners!.(Zc>n> 
verneuren sammankalla Ridderskapet och Ade-
len til en Landdags hällande uti Dorpt, samma 
tid: Likaledes sammankallade ock (Zeners! Lupenn-
renäenren^okan ?lic!ier, som war förordnad^il^ca» 
tjemienz ?ro-(^anceller. Prästerskapet i Lifland hit 

' til ett Prästemöte; Zämwäl woro städfrne uti 
Est-^ls-och Ångermanland anmodade, athjt sän
da sina afstickade til denna HögtidelighetS firan

de > 
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de, hwilke alle jnfunno sig, jemte nägra hundrade 
andra Personer, som wille haswcr det nöyet, at se 
och biwista denna fägnesamma Om morgo
nen den 22 -^u^. begaf sig Kongl. Rädet och (?e-
verzl-lZouverneurcn, klädd tlti en sil! wcrdukS kläd-
ning, omgifwen as Tols Ständ-Drabonter, samt 
beledsagad af samtelige Ridderffapet och Adelen, 
jfran Riks-RädetS och ?l^Ucjenren flemniznx8 hus, 
som han intagit, til ^cscjemie huset, och stälte stg 
med sitt fölge pä högra sidan om dar^ien eller 
Lärostolen uti stora ^uclilviio eller Hög-Salen, 
hwarest pä ett bord war lagt ^cscZemiens dvnttlcu-
tioner och eller Hederstecken. Pä wen-
s!ra sidan siälte sig Lenersl - 8ux>erinrenc?enren mcd 
kroteilorerna och Prästerskapet. Det öfriga rum
met intogs af främmande äffädare och 8möemer, 
under Puke och Trompeters samt andra muilcaii-
ska Inttlumenrers klang. När ^liiczuen war än, 
dad, hölt (?elierz!.(Zczuverneuren och ('at.cellercn pä 
Tyffa ett Tal, om Kongl. Maj:ts Faderljga om-
wärdnad om detza Länders wälgärg, och sanna 
wältrefnad, samt des kärlek för goda wctenffapcr. 
och stora frikosiighet til deras uphjelpande, hwar
pä han öswerantwardadedesram för^rl.e^ stä-
knde Kongl. donttlrutlOner ock) IntiAniÄ til ?rv-(^'sn. 
cellarien och ?rOteiIorems, förmanande dem siit^li-
gen at förestä sitt ämbete. Och när Kongl. Ke-
ttsursrions eller Uprättelse-Brefwet war upläsit, jmi-
te Förtekningen pä ?rofessorern.',, Kolt psv-^ancc!-
Isrit-N en ^arinff 0r2sjon eller Tal, och emottog 
berörde Inlignia, dä ock ?roftllvrerne, sä mänge 
som woro närwarande, aslade jin Embetes Ed. 
När detta war stcdt, lät mu^rien höra sig, un-
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I der hwilken man steg up, och bars ^cacZemien5 Ovn-
liirurioner ocl) lnti^nia pä tasts Hyknden framför 
den blänkande Församlingen, som » dcn ansenli
gaste l^ucelZ eftersölgde tll 8. kvianT eller S lv en ska 
^yrk/.M, der (5etterst-8>>f>erinrcuclenrctt med?^tclIo« 
re».,-, och Prästerffapet intog dm wänjtra jidan, /^cs-
kemiens lnl^nia lades pä ett bord sör kn fram ör Al
taret stäende Lärkecjet, alt under en stark ^l^!<zue. 
(»ar,.i?lZ..su stod pä d n södra sidan i Kyrkjan i ge-
tvär, och stadscnS Borgcrffap pä den norra. När 

war ändad, steg Probsten 3N kkau-
lciier pä Predikstolen, och Holt pä Tyffa en Predi
kan öswer de 6 första veriern» af 8^!vmon5 O^d-
spräks andra (^axme!: Min fsn, wilt tu annamma 
witt tal, och min bud när tig behälla, fä lät 
tin oron g fwa alt pa uijhet och bäg titt hjerta 
ther til med slit; ty om tu far therefter med 
flic och beder therom, om tu f)ker efter hen
ne, safom efter silfwer, och letar efter hen
ne , fafom efter eu statt, fa stalt tu första 
H^Rrans frukta»» och Guds kundstap finna; 
tp HGRren g-fwer wishet och utafhans mim 
kommer wett och förstånd. Ester hallen Predi
kan söngs: cv GUD wi lofwe tig :e. med Pu
kor och Trompeter, samt losiades stycken, som wo
ro stälte när til Kyrkjan pä Dombacken, sä ock om
kring hela fästningen i 2:ne omgängar, och gaf 
hwarje gäng sä wäl d'N Upstälde t^arnixonen, som 
det i gewär stämde B^rgerffapet sina salfwor. 

Elter GudStjenstens slut steg k^ro-^ancsi^!i>ki 
pä dm för Altaret stämde Oarkecjien, och ester ett 
hällit l-irinfft Tal, kallade han k>ro. 
tcilvlSN OlitU5 som wgr utsedd til FeAv» 
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^laZnikcu8 til sig pä (^tliecis-en, hängde pä H0N0M 
en red med guld beprydd Sammets Kappa, och 
öfwerantwarDade honom /^cacjemienz IiitiSnill med 
silfwer-Spirorna,och gaf den nya Ntöcir dem äter 
ät?ecjcjjerna, at bäras fram för Hc-Z(km'ska ?ro-
cellen. Och säledes siötS denna ansenliga invig
ningen med en stark n u5czue af Trompeter och Pu
kor, och blel (veners! l^^uvcrncincn af samteliga 
Ständerna beledsagad til det 5KmminxsVa huzet, 
der han lätit tilreda en prägtig mältid a^flcrabord, 
och beholt en stor del af dem jemte ?rol-ilöreln» 
hos sig qwar, hwilka han pä det bästa fägnade 
lttngt in pä natten under Pukor och Trompeters 
klang, samt Styckens dundrande wid stälarS 
drickande. 

Sälcdes wardt med detta Wisdoms-Sätets 
inrättande, grunden lagd til detza Länders sanstyl-
liga wälständ, förmän och prydnad, hw^rö wcc 
alle Rättsinnige Landsens Znbyggjare högeligei? 
fägnade sig. Mm pä Adelens L^nddag, som sam
ma tid höltS i Dorpt, iöreiogS saker, som icke al
lenast lände til dcha Ländcrs, utan ock hela Ri
kets förderf.' Uti deras samling lunnos näqre ill-
sinte huswuden, och ibland dem i synnerhet den 
beryktade (^pirgincn^olian Ke!»su'l6 , hwil
ken af nsrmsli war begä^wad med qwickhet och ta
lande tungn, dertil genom lw^ier och resor utom
lands förwärlwat sig mycken sstcklliqh^t, at han 
kunnat gcgna sitt fädernesland, om hcn ick'' lätit 
sitt högmod och oroliga sinne forl-5a siq, til tro
löshet och statliga jtämplingar. Han hed'' redan 
är 16N7 wid Landd^gen, som Holts i Riga, dä 
Adeln aslade sin Hyllnmgs-Ed, medan dm 

Staden Dorpts Veftrifnmg. 59 

Kongl. Maj.t anbefalta indragningen eller keäu-
pionen af de bortskänkta publiks godsen här i 
Landet päsiod, uphiZat flera andra, at sätta sig 
emot rcäuÄiolicn och pästä ändring: hwilket Ko
nungen intet annars kunde än onädigt uptaga, 
och tät föreställa dem igenom (-ener»! (?ouver« 
njuren deras sörgnpelse, och at de sä mycket min
dre hade ordsak at wisa sig mitznögde, som Kongl. 
Maj:t lemnat Adeln i Lifland den förmon, fram
för det i Swerige ffedt, at fä besittnjngs-Rät-
ten as de undragna godsen i ewärdeliga tider, med 
en Tredjedels eftergift eller minskning af den ärliga 
räntan. Denna besynnerliga Konungens näd 
vallat, begynte man pä Landdagen i Dorpt, 
sedan re6u6kc)nln redan war slutad och til ända 
bragt, äter röra pä den förra strängen och söka 
ändring uti det som afgjordt war, dä de genom 
psrliulk bedrifwande kommo öfwerens, at de stul-
lk sända sina afskickade med sina til 
Stockholm, at föredraga dem för Konungen, 
hwartil Landt-Rädet och j DorptS 
Hos-Rätt (Zuttsv och äfwM 
denne ?arkuli blefwo Utsedde: hwilke ock resie 
til Stockholm. Men som deste privikexier icke be-
funnos kunna föranläta nägon ändring uti Ke-
eluö>ic,n5.werket, sä kommo de asstickade följan
de äret 1691 med sina?rivileg»er mitznögde jfrän 
Stockholm tilbakas. 

Är efter, 1692,blef äter i!^arrii mänad enLandtd a 
hällen i Staden ^encjen, dä af arghetocy 
bitterhet, samt begärelse at upwäcka upror, efter hon i 
Stockholm ingen ting uträtta kunnat, tog sig den 
tlwndighettn, fast han hwarken war Landtmarssalk 

P eller 
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eller Land-Räv, at lägga strifttligpn sina medbrö^ 
der före nägra mäl, at öswerlägga om, til at 
dermcd bringa bäde dem, som ingen ting genom 
KcäMione-l lidit, och vem som läto jlg nöga 
med Konungens näd, och tredingenS beyallanve 
af godsens ärliga ränta, at flä Konungens näd 
sch alla ätwarningari wädret, och med de knor
rande qwäda en wisa.' Hwad de icke förr hade 
förgripit sig emot sm Höga Öswechet, sä stev-
-de det i denna Rädplägningen, da de läto öfwer-
tala sig, at läta ännu en gäng afgä til Konun
gen en eftertryckeljg föreställning om deras növ, 
och igenom k.eciu<ltivnen förordsakade ufla tilständ, 
som stulle förmä Konungen at ändra det han 
Hjort, eller ock befara swära päfölgder; ?2rkull 
qrep sjelf til sin med galla upfylta penna och 
författade Skriften, deruti han wäl förfackrade 
<lna- swära och uprorista utlätelser bäst han kun
de med ödmjuka ord, men förklenade likwälKo-1 
nungenS näd'och til deras bästa gjorda försatt> ! 
»ungar, utbristande omsider uti de swära ord, 
ct om Gud hade lemnat dem fritt wal, at an- i 
tingen wilja utstä krig af deras tilgränfande gran
nar och grymma fiender, eller täla dtt betryck, 
som de nu lefwa uti, wiste de icke om dt icke 
ordsak haft at utwälja det förra. Denna st ist 
sändes bort med Posten til Stockholm, under-
skrefwen af Land-Räderna och Marskalken. Men 
innan Posten kunde dit komma, spriddes afstrif-
ter deraf kring Landet, twifwclsutan tilatgjöra 
saken allmän, och förwitza SwerigeS grannar oni 
deras mGnoge med sin Öswerhet, samt til at up-
wäcka lystnad hos dm at Ma i grumlot watn, 

som 
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som ock sedan ffedde. När denna Högtförgri-
peliga Skrift emot Kongl. Maj:t war i Stock
holm ankommen ) >och der förspordcs at Konun-
gen den j' »rmc icke annorlunda än med högsta 
vnäde uptaga kunnat, och at wid dä warande 
Riksdag j Stockholm beflutit blifwit, at den 
Liflänvsta Adeln stulle derföre ställas til answar, 
och de, som Skristen understreswit, infinna sig för 
(n dertil förordnad Ommittion, hölts äter i Ri
ga en Lanvdag, pä hwilken berörde Skrift blef 
upläsen, som heller bordt ste innan den blef as-
sänd; dä den minsta delen wille kännas derwid, 
en del ursäktade sig, at de icke wetat, hwad der-
liti bli»wit anfört, and»>e at de lagt sig emot det, 
som obewifljgt deruti war anfört, men icke bleswit 
hörvc: andre äter, at de rest ifrän de i Wenclen 
hallna Landtdagar, när de sägo hwad för saker 
der söre h d?s. Sje^we dä warande Landt-Mar-
stalckcn ursäktade sig, at han säsom Landt-
Marstalk icke annat kunnat, än pä AdelenS wäg-
nar understrifwa Skriften, men för sin egen 
person hade han aldrig samtyckt, än mindre den 
samma gillat. Men när han säg sig 
komma at häfta för altsammans, tog han sin 
Person i säkerhet och reste til Kurland , til at i 
granstapet se, huru alt wille aslepa. Men när 
Land - Rad rne, som understrifwit Skriften, tilföl-
ge af Stämningen reste til Stockholm, förskaf
fade han sig Konungens Lejde-Bre?, och reste 
dit med; dock när han säg, at HanS sak i 
niiiliunel! begynte se illa ut, rymde han, Konun
gens Lejd oaktad, derisrän til Tystland, och be-
möoade sig der desto friare at uptväcka fiender emot 
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Swerige och bringa Lifland under annat Herra-
wätde, som honom fuller sä wida'lyckades, at 
Landet genom ett längsamt och blodigt krig, samt 
mänge fienders tilstötande omsider gick förlorat, 
men innan det dertil kom, palkuil, utan at se 
srugten af sitt förräderi, mäste säsom en förrä
dare, til sin wälsörtjenta belöning, kläda stegel och 
hjul, hwilket alt framledne Probsten k^clc uti 
sin andra, ännu otryckta del af HanS Lifländsta 
ttlttoris, utförligare bestriMr. 

Är 1693 dm Skebi-. som war.Fastlags Sön-
dagen, päböds af Kongl. Maj:tS en Jubel-Fest 
öswer hela Sweriges Rike och underliggande Län
der, tkl en tacksam ihogkommelse af Mötet, 
deruti för hundrade är sedan den /tu^ur^ika 
Bekännelsen blef antagen och siadfäsiad, samt 
al! Päfwist surdeg i Swerige assteoad, hwilken 
säledeS i Dorpt firades, sedan samma Söndag 
war predikat i Kyrkorna och Psalmen (v Gud 
wi ldfwe tig , :c. under Styckens lotzande om
kring hela Fästningen, sjungen, Orationer HM 
tveckan öfwer blefwo hällne i HcaZemien af ?>o-
iscisorcrnA. och ändades denna Högtidelighet med 
<N IVlsZisterist - ?r»morion, som war dtN första 
ester ^cgc1emien5 äter uprättande, och blef ocksä 
den sista ?ron,Qt»'onen uti Dorpt. Samtelige?ro" 
felsorerne undffngo af Konungen til äminnelsf hwar 
sin I"be!> Penning, nemligen den stora k?ec?a,'l-
len eller Skäde- Penningen af fint silfwer, som war 
präglad öfwer denna )ubcl Festen. Detta äret 
träffade Dorpt tillika med hela Sweriges Rikeden 
siora sorgen, at Sweriges dyre, milde, och för 
sin Gudsfruktan.och andra Kongel. Dygder oför-

liknelj-
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likneliga Drottning som 
war en boren Konunga Dotter ifrän Dannemark, 
den 25 ju!n genom den timmeliga dödm af Gud 
blef hädan kallad, at hon icke stulle se och för
nimma, hwad jämmer och elende efter hennes död -
Riket och Landet öfwergätt» 

Ty den wrede Himmelen lät är 1695 hela 
Sommaren öfwer, ända til Mckäeli» mätzan, hwar 
dag stadigt regna, hwarigenom all stagS säd pä 
marken förderfwadeS, at ingen ting kunde komma 
til mogenhet; och oaktat de den i axen owanljgm 
af wäta upswulna säden j sina Rior torkade, sä 
blef den samma likwäl sä liten och smä som kum
min, och när den maldes til brödbakandc, wille 
icke hänga ihop, hwarigenom en obestrifwelig hun- -
g<>rs nöd i landet blef, hwilkens like man i hundra
de är icke hast. Hwaraf Dorpt sä wäl som de 
andra städer sin dryga känning hade, och wara-
de i de 2 fölgande ären, emedan de i brist af ut
säde besädde sina äkrar mcd den odugeliga säden, 
ehuru de den bästa dertil utsett hade, dels ock 
lemnade sina äkrar obesqdda, hwarpä intet annat 
än mistwäxt fölgaklmde. Hungersnöden blef altsck 
för den fölgande tiden större, sä at husbonderne 
släpte ifrän sig alr sitt tjenstefolk, hwilke, ehuru 
starke och friste de woro, när ingen wille vem til 
arbete för födan emottaga, mäste öka tiggare ho
pen; ja det blef sä swärt, at utaf fattigt folk, män-
nerne öswergästvo sm a hustrur, och hustrurna si
na barn , ochgäfwo sig at stryka krjng städer och 
dyar, til at fÄ sig en beta bröd, ioch när vet ej 
fäs kunde, sökte de at mätta sig med onaturlig spis, 
l?ch Mautisig rädtkölt afhästqrochanpr^ 
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som de öfwerkommo. Jag rys ännu, när jag täa-
ker pä det elände och jämmer, som jag den tiden 
uti Dorpt mäste se, huru de nödlidande mennissor, 
unge och gamle dageligen krällade kring gatorna i 
siörre och mindre fläckar, ömkelige til äsynen för 
deras as hunger fwartnade och ffrynkeliga ansig-
ten, men obchagelige för öronen med deras jam-
rande och tjutande sä nätter fom dagar, som wäl 
«n stenhjertad röra kunnat, om i des förmäqo wa
rit at kunna dem Wpa. Och oanscdt efter Kongl. 
befallning !VI^trinerne eller Förrädshusen blefwo 
öpnade, til at komma de hunger lidande til hjelp, 
vch andra milda Männistor meddelte efter sin förmä-
go, hwad de kunde, til deras räddande, fä wille det 
likwälför den dageligm tiltagande myckenheten als-
tntet förslä, utan uptogS här dageligen pä gator-
tia döda kroppar, sä wäl af dem som ingen hjelp 
kunnat fä , som dem, hwilke kunnat tigga sig til 
<n beta bröd, ock fä snart de den ätnjutit stupa
de neder. Detta elände föröktes än mera af den 
härda Winteren , och myckna snöen är 1697, som 
med början af äret begynte, at de döda Kroppar, 
som pä alla wägar och i byar stupat, icke kunde ned-
gräfwaS, utan mäste blifwa i snön liggande til tvä
ren, at stora gropar kunde gräfwas, och Liken deruti 
insamlas och jordas. Mcin häller före, at uti den
na LandS-plägan häri Landet, wäl /vooc» män
niskor af hunger dödt. 

Denna bedröfwelsens tid flöts med den stora 
sorgen, at samma är 1697 den store Sweriges Ko
nung den XI den 5 äfl,I under Pästchagen 
pä sitt 42 älders är saligen afled, dega Länder, 
som ock hela Sweriges Rike til största afsaknad. 

Han 
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Han tilträdde ett uti fwärt Krig inweklat rike, sor-
swarabe det i egen hög Person wäldeligcn, och lade 
sedan grunden til Sweriges lycksalighet och säker
het genom KrigSmagtens, sä Ul Lands, som til 
sjös, wistiga inrättande, sä at Swerige intet hade 
at frukta sig för fiender; war ock i begrep at finna 
utwägar ti( sina undersätares uphjelpande genom 
handel, sjöfart ock allahanda flögder; hwilket ait 
dä ofelbart hade blefwit bragt i ständ, om icke dö
den emellan kommit, och det fedan, genom förbe-
rördt k^rkulls och hans anhangS stämplingar, up-
kc mna widlö^tiga kriget förhindrat hans efteträda-
re Konung Xll, at lägga handen widdetta 
angelägna werkets fortsättjande. Pä sjelfwa be-
grafningS dagen, dä denna stora och oförlikneli
ga Konungens Kongliga Lik den 24NVV. i Stock
holm med Kongl. pragt til sitt Hwilorum befor
drades, och öfwer hela Riket Lik-Predikningar 
blefwo hällne, höltS ock i Dorpt samma dag Lik-
Predjknmgar uti Kyrkjorna, til denna stora Lik-
begängelsenS mera anseende och prydnad omqwäl-
len wid ljus, och betygade Hc^emicn de näst der-
pä fölgande dagarne sin djupa sorg öfwer en sä 
dyr Konungs afsaknad, med ?2renl2tis>ner eller Sor-
ge-Tal, dä den första dagen orerscie förmiddagen 

^rvfe^rer» och I^icenrjaren, l^autenriuz 
lin, och eftermiddagen jag efter 
cZemict begäran pä Latins? werS. Andra dagen 
orerade k^ocjuentiL 6c?oölec>5 ?rc)5elsc»ren 
v-uprole, och eftermiddagen unge Adelsmannen 
blenric Frejtag. Tredje dagen orer^e I^l). 
sices ?rSieisoren Dan. 82lcov!U5 ^ 

som Kongl.'^ jlot denna Sorge-
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j full proceilion altjd biwistade, förutan andra för
näma och .^cacjemie 8r^ren med dt iiuclerancie. 

Sä snart Konung XI hade laat sina 
ögon til, tykte Sweriges grannar, hwilke, P 
länge han lefde, icke tordes röra sig, nu mera icke 
hehöfwa frukta sig för den unga Kor.ungm (^lN. 
XII, som allena,! w^r 15 är gammal, när han 
2v:de dagen efter sin HerrFaders begrafning,näml. 
den 14 l)ec. tilträdde Regeringen och satte Kronan 
pä sig; utan begynte Ve jtraxt förbinda sig med 

. hwarannan, och gjöra anläggningar, huru deffulle 
pä alla sidor angripa Sweriges Rike, och flita hwar 
sitt stycke derifrän: hwarpä ett förderfweligit och 
längwarigt krig fölgde, men brast ej ut förr än ett 
par är derefter, emedan de hade at beställa i tyst
het med sina (ilrustningar. Imedlertid, ehuru tyst 
sch under wänikaps betygande, samt föregifwit 
annat ffen, de lagade sig til, at utföra sitt jkade-
liga upsät, sä spordes likwäl, at det p-ukullffe 
anhanget altid gläffade nägot ur sig, hwarafman 
sluta kunde nägot ondt wara pä färde. En wiK 
Adelsman utlät sig för Probsten kelejc, utan at 
honom war nägon anledning gifwen, at spä: dct 
kom honom sä före, at Swerige, som hade be
suttit Liftand i 100 är, torde det äter mista. Mig 

. stref ock til pä Dorpt den tiden en hederlig 8ru. 
clcnt, Lric benämd, hwilken längt Ut 
pä landet stod i Lonärion uti förnämt Sldeligit 
huS, som hade dageliqt besök af Adelen dervm-
krmg , at der öfwer bordet fördes mitztänkeligt tal 
med 'örtäkta ord, som han läddes icke gifwa akt 
uppä, men likwäl?sä mycket deras förstä kunde, 
at de lika som med längtan wäntade pä stämman. 
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de gäster i Landet, och war hans begäran, at sä-
danr skulle glswas Lcneral lZouverncuren j Riga 
Gref wlv handen. Uraf dylika de illsin-
tas heitliga samtal pä flera ställen i landet, hwar 
af altid nägot utkom, säsom ock de nästgränsande 
Konungars Möten i Tyjkland, begynte hwar är
lig och Swenj? jlnnad inwänare här i Landet taga 
räddhäga til sig, at pä fred,n icke war at lita. Hcz. 

i Dorpt tykte sig här pä Ryska gränsen stä 
lika som i uliwenS mun, när nägu fientdeligit blef.. 
Derföre fummansatte sig?rc)tcl?r,terne, at göra 
hos H^nS Kongl. Maj:t nödlga föreställningar , 
och i underdänjgj)et anhälla, at ^cscj^nien frän 
Dorrt flyttades til Rewel, säsom til en säkrare ort. 
Härtil styrkte dem i synnerhet deras Stockholmi-
ste Fruer, hwilka sägo sig kunna sä w,gt jfrän 
Rewcl om Sommaren segla öfwer til Stockaolm. 
Konungen samtykte wäl til ^csclemiens flytning^ 
men Holt det för betänkeligt, at flytta henne jfrän 
den ?rov,ne?en, der den först af den stora Konung 

war anlagd, til en annan, 
utan befalte at ^cac!emien inom samma provincie 
stulle flyttas til pernau, der ock ett prägtigtäca. 
^emie.Hus färdigt stov. Dermev wunno ?so!e5» 
loreme intet mer, än at dt, medförlust af sina för
delaktiga ?i-Tken^e pakorarer och Hemman, flngo 
byta sig, i stället för en fet, til en mager ort. 

Är 1699 den 25)ulii, när Hca.ismienz flytning 
skulle ske, hölt Llocz. Lc ?oes. ?rot. l) »u, 
til siut ett bewekeligt afskeds tal, eller Vslecli6»on« 
vrsr^n, som war ven sista äcaäcmlffa.4Ä i 0orpr, 
och inwigdes ven 28 derpä ^csclemien j 
kcrnsu gs ^cscjemiens i^anceller och Heneräl 60UI 
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vcrncur Gref kuc A'tsä miste den gode 
Staden Dorpt sin stora prydnad, mm behölt än
nu til en liten tid den Kongl. Hos-Rätten qwar, 
som sedan drog sig til Riga, dä ock Staden Dorpt 
begynte at lura sitt hufwud neder och afdida sin 
ändteliga undergäng och förstörelse. De lärde 
Män, som arbetet wid dcn Dorptista Hca6m,'en 
sedan hon är 1690 äter uprättat blef, hafwa föl
jande warit,snämligen OcxA. Olaus IVlQker^.l^k-o!. 
?rc)tcl7. Ltiril^inus ^emkekcl, blef sedan 
framför ?r,mariu5, oaktat han war äldre 
j tjensten och wid Tysta Församlingen i 
Dorpt. (^roluz I^uncj, ^uriz ?ro5. blef sedan 
/Cellor i Dorpts Hof-Rätt. Laurentius kil-
cranc^er, IVIelj. t)o<A. öc ?rc»t. blef sedan KvNUNg 

XlI:teS 9if- !^ec?icu5, och adlad med namnet 
^lijettolpe, dödde i Polen. (?uliavu5 Oailkielm 
ZVk^ralium?ro5. och tillika ^llellvr t Dorpts Hof-
Rätt. Olaus ^eimel-n, klocz. öc?oel. l^rvs. der-
efter ^>»5 ?rc)f. sedan Kongl. Oanceilie Räd hos 
Konung Xll» omkom i pulrav-z ssag. (-akriel 
5I<rz^Ze, Orisnr. ö>5 (?lZec. ImA. l^rof» sedan ^iieol. 
?tvi. derefter 8usZ-.'rinrci,^enr pä ösel, omsider (-e-
liera! 8u^>erinrencienr j Lifland och /^cacjemiae ?sr-
nauisr>tl5 ?rc> »Lanc^Iiarius. 8iöiier^, ?^il. 
^'keor. ?rot .5' euc> Oamecn, k^ili.?ro5. sedan Land-
Richter pä öspl 8veno 1) mKerZ, ^sar!,em. 
s'dan Lagman i Swerige. soliannes l^ranXUZ^sc^. 
l)oÄ. öc ?cc>t. sedan kl^sj. öc ?llet. ?rot. !^M" 
xenriuz violin, I-.icenr.K5 ?rc)s. sidan Enkc-
DrottningenSHof-Predikantoch^Keol^rot. 
i ^plala. ^2cot)U5 ?li<^ricu5 kelou, ^lec!. Oo6i. 
Sc ktotelkr, schtM ?rot, j l^uuä och sist Ko

nung 
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Nung^^l^.^ Xll.s Lif, IVjcciicus, dödde i Polen. 
Daniel 8alcvv us, ^keor. ?rot. ^oliannss 
^lppeucioclf, (5rXc. öc Orienr. 1^. ?rof. döddt 
straxt derefter. ^-urenriuz L5ZUN, k^lecl. voÄ Lc 
t^rvi. sedan F^lt,.Vleciic!'8 i Curland och omsider 
Hlnln«la!,rt.r5 !^lle6icu5 i (?arls (^rons ^ adladeS med 
namnet kummelskcjlti. Daniel L.i?crkaicli (Zr«c. Se 
Or. I.. !_.. ?rc>5 llvr 

Äfwen detta äret 1699 begynte Sweriges 
grannar pä röra sig, dock sä, at ingen ffulle 
kunna Ma, hwarpä de egenteligen syftade, som 
sägs as ve utkomna obekanta städe, penningar 
med gätor uppä. D^n nye Konungen i Polen 
och Skur-Försten i Saxen, 5kll)kk!<^8 
(?^f81'^8 hade lätit sina Saxilka Rcgemcnter gä 
til Polen, at brukas emot Turken; men som fre
den jlötS i det samma emellan Turken och Po
len, wille han. som hade widlöftiga försiag i huf-
wudet, efter Polakarnas ständiga päyrkande och 
pästäende, icke läta dem gä rilbakas til Saxen 
igen, utan lät dem draga sig til l^rrsuen, at 
der jnqw^rtcras. Omsider drogs de tilsammanS 
uti ett Läger i^umski, närmast til Riga. Zmed-
lertid sökte man pä alt sätt söfwa in den (Lwen-
ska IVIlkiiäern wid Saxista Hofwet, Laron IVlo-

Vellm^, med allahanda höfligheter och dyra
ste försäkringar om fredens obrottsliga hällande, 
at han ingen ting stulle förnimma om de Saxista 
Tropparnas rörelser i Polen. Ja, Konungen i 
Polen lät, genom sittlsänningebud Qalceki, sjelf 
försäkra Konungen i Swerige om sin beständiga 
tvänstap, som bestod deruti, at Staden Riga 
under en Mölo wänstsp, innan man wiste af 
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nägot krig, ffulle öfwerrumplas och intagas, dä 
ock hela Landet ester ?arkull5 försäkran fful
le tilfalla Konungen i Polen. Ifrän det Saxi-
sta lägret reste som oftast nägre OKiccrars til Ri
ga, at se stg om, och förnimma hwad der för 
händer hades, och der de fägo at pä mallarna 
alt war tilreds lagat, Pikar och morgonstjernoc 
urstälte, förundrade de sig storligen, at man i 
Riga tagit räddhäga til sig för dem, der de lik--
wäl intet ondt hade i sinnet emot Riga. Och 
nar deras l-eneraier i Lägret förnummo, hwad fot 
anstalter i Riga woro gjorde, förargade de sig det 
öfwer, och förtröt det dem mägta, at de icke kunde 
förblinda den waksama gamla Fältmarskalkens och 
genera! (?ouvernsuren5 Gref ögon, hwil^ 
ken ock lätit stäka pä gräntzen en Postering af 
Ryttare at hälla wakt. Icke des mindre inbil
lade de sig, at bedraga honom genom deras ämnade 
krigs list: de läto förljuda, at deras (veners! !Vla« 
jor Lur!eu,i'r? wore befalter af deras Konung, 
at resa säsom ^mba/lscZeur til k^lulcou, och säsom 
han ärnade resa genom Riga til Lifland, begärte 
han Genera! (Zouverneurens Gref Rest-
Patz för sig och sitt fölge, hwilket Gref llakj-
berx lät honom straxt fä, men gjorde stg derfö-
re icke säker, emedan han säsom en gammal för
faren (Zcnessl wäl förstod, hwad för konster un, 
ber sädant sten spelas plägar; de Saxiffe (Zene. 
xalerne lagade nu sig til, emedan den breda v!!. 
»12-Strömen för Riga ännu läg och isen stark 
war, at utföra sitt arga förehafwande och göra 
ig utan manssspjllaM mästare af denna wäl 
e,ästa och ansenliga staden om Mttn, för 
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FastelagsSöndageu den ii k^br. är 1700.De 
lastade uti sitt läger pä slädar (-ranarer, Storm
stegar och allahanda stormredffap, som pä längt 
häll ffulle anses för den föregifna Hmi,alla<leurea 
Lsrlcnir2e5 baisse och läto ett starkt psrri för^ 
Ut gä, som uti stölsta stillhet ffulle kringrännci 
den Swenffa Posteringen pä gränsen, sä at in> 
gen ffulle komma undan och beboda deras up-
brott i Riga. Men anstalterne woro redan sä-
Vane förut gjorde af Ryttmästaren vieciricsen, 
som cllmmencle^e Posteringen, at nägra wihe 
ffulle stä färdige, der Saxarna ffulle anfalla Po
steringen , at i flygande rida til Riga och förkun
na deras fiendteljghet. Dä de hade kringränt 
Posteringen och tagit Ryttmästaren med sitt folk 
til fänga, hunno ock de öfrige Saxiffe Rege-
menter til samma ställe, och gladdes högeligen 
öfwer en sä lyckelig begynnelse. Men under den
na glädjen fingo de straxt oförmodeligen höra, 
at i Riga ffötS larmskott och ringdes med alla 
kläckor. Dä begynte de hiffeligen at swärja och 
utropa, at de woro förrädde. Fast harmen war 
stor, at deras kloka förslag sä ffändeligen föll i 
putten, sä togade de likwäl til Dunaströmmen, 
cken förvristadc sig icke gä deröfwer. Z Riga äter, 
sä snart larmffotten ffedde, sprang hwar man 
til walls, til at möta dcm, som pä dem nlsa wil
le, och när det om morgonen dagades, fingo de 
se de rödklädda Saxar rida af ock an pä stran
den, som sedan berände staden. Säledes war 
freden är 1700, dä hela Kuropz hade fr^d, förff 
bruten af Saxiffa Konungen !l, 
och hela Lifland satt uti ffräck, at folket begyn

te 
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te flyckta ur hus och byar ät Ejtland, uti hwil-
kas e.terlemnade lediga hus, andre längre män 
kommande äter satte jig säsom uti säkerhet. Uti 
Staden Dorpt, när tidningar et. par d^gor derester 
kommo ifrän Riga om Saxernas infall, blef fruk
tan ännu större , emedan man befarade at Rytz^n 
tillika ffulle anfalla denna orten, d-rsöre L.-nd-
Rätten, som dä äswen Holts, bröt af sina Rätte-
g<wgs saker, och för samma dag ifrän Dörr t. Hof-
RättenS Ledamöter bidade icke heller längt, utan 
begäfwo sig derifrän. Jag, fast jag war en le
dig person, lät säsom andra ocksä fruktan intaga 
mig ock reste derifrän, hälst jag desutan emot som-
maren war sinnad, at taga .afffed af min der has-
de Skole-sySla och res? utomlands. 

Sä snart Konung k^KlKOkNc: IV hade til-
trädt ester sin Mdr Regeringen »Danmark,be
gynte han samma är krig emot Hertig 
as Hollstein - Gottorp och belägrade 
bet HanS Fader äret förut war i lullt begrep at 
göra , om icke döden emellan kommit, mäst i an
seende dertil, at komma dymedelst här ihop med 
swerige, emedan han wäl wiste, at Konungen i 
swerige icke annat kunde, än tilfölge af förbin
delse komma Hertigen til hjelp, och ffydda honom"-
tvid det /Uronaiska fredsfördraget, emellan Holl-
sien-Gottorp och Danmark, af är 1689. 

äter blef »uller afup-. 
röret, som Hans i Klosier sittjand^ Syster 80-

i hans fränwaro emot honom upwäckt, 
vagot hindrad at frllfölga l wad hon i sinnet be
slutat hade emot Swerige, men sä dämpade han 
jlraxt ester sin hemkomst ifrän sina utländffa re-
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for uproret, med sädan grymhet, at RyZarne ehu
ru mitznögde de med honom woro, intet widare 
tordes stämpla nägot emot honom wid annat til-
f.ille^ Och som han hade lärdt af sin trogna BundS-
förwant Konung ̂ l^Ll^8^^8, at dölga sin ften-
tellghet under en salff wänffap, sä stadsäsiade han 
uri den stora Swenffa Hmball^ens närwaro i 
lvwlcou den 24t>iczv. 1699 den ewiga emellan Swe
rige och Rytzland warande freden icke allenast, utan 
sände ock sitt Sänningebuv om wären til 
Konungen i Swerige, som ffulle försäkra honom 
om fredens obrottsliga hällande pä Ryffa sidan, 
och tillika bäda honom, at dm stora Ryffa 

ffulle snart efterfölga j hwilken ock wid 
sin genomresa i larven gjorde med sina mänga 
Edeliga betygelscr (^ommenciantcn l^om derstädcs 
sä säker, at han aftonen för Rytzarnas infall, 
dä nägra bönder woro ifrän godset Lvsovia in-
komne, och beqärte krut och gewär at förswara sig 
med, emedan Ry§arne hade sä starkt församlat sig 
pä gränsen, swarade, at han wille sätta sitt huf-
wud i wad; derom jag haswer jä mycket wista-
re kundffap, som jag den tiden rakade wara i 
ven, och war bekant i huset der Lommencjsnren 
bodde; men hem fick morgonen derxä cmnat för
nimma. 

Sedan hade afsänt bemälte 
lät han besätta hela gränsen pä Swen

ffa sidan med starka wakter, at hwarken Posten 
eller andra resande kunde komma utur dch Land, 
under sörewändning, at han wille läta stä ester nä
gra förrädare, som ställt efter HanS Lis; men imed^ 
lertid lät han förbättra wägarna och hela sin krigs, 

magt 
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magt täga j stillhet til Zngermanländska gränsen, 
närmast til larven mcd sitt swära ^rr,jk>r,s, och 
när de församlat sig, skedde inbrottet den 9 8epr. 
är 1700; och begyntes fientligheterne wid kcr-
KinZ s mil ifrän larven. dä Ryttmästaren !V!ar-
^varcj mcd wär swaga Postering wid gränsen mäste 
wika och belägrades straxt derpä den ? ? t>iarve o<.y 
Ivan^orocj. Deruti bestod den af falskt hjerta dyrt 
försäkrade wänskapen. Konung Xil , Swe
rige, när han förnam, at Konung 
j Polen brutit freden och fallit i Lifland, lät han 
genast sina finska Troppar bryta opp, och jfrän 
Finland genom kliven,under ^ouvemeulens i k^2l-
va och (Zeneiatcns Ocro öfwer-Beiäl, to-
ga til Lisland emot Saxarna, och undsätta Ri
ga. Och som Konung 5Klkvk»(? j Dannemart 
nu ock hade uptändt krigSlägan i Hollsten, och 
fara war, at den samma snart ffulle utbreda siq 
til Sweriges gränsar, gick Konung Xil, t:l 

, at göra sig ryggen fri, med sin Krigsmagt i egen 
hög Person, först til Danmark, landsteg lyckeli-
gen pä Seland och twang Konungen i Danmark 
ot sluta fred den 2; med Hertigen af Holl
sten i ̂rauenciai, och sitta stilla. Medan Konun
gen ännu war sysiesatt pä Seland, fick man oför-
tvodeligen förrimma, at i stället sör den sörut>ör-
wodade stora Ryska som skulle sändes 
til Swerige, lätit sin stora Krigs, 
magt, som han j stillhet församlat pä Ingerman-
ländska gränsen, säsom olwan förmält är, falla 
in jIngermanland, och rycka ett p^r dagar dere^ter 
straxt för d^rven , samt pä det starkast? d^m-
kring sörfftititsa sig, som war en sior lpcka för 

sta-
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staden, at de icke uti dcn största skräcken, dä alt 
tvar i sörwirring , genom flyttningar ifrän förstä
derna til fästningen, rusade straxt pä Portarna, 
Utan togo sig elt långsamt arbete före, med 
sttt lägers förjkcmtsande efter bästa konst. 

Sä snart Konung pä Danska sidan 
kragt sakerna til slut, skyndade han sig, at kom
ma sina beträngda Länder pä östrN sidan tilhjelp. 
Han gick med nägra sina Rcgementer, som han 
hade haft med sig, om hösten samma är til sjös, 
och anlände dcn 6 VAvKiis til ?ernau, sina betryk-
ta undcrsätare til en obeskriswelia glädje. Hwar-
jfrän sedan han förnummit, at sjclf til-
fört zooov man förstärkning, i Lägret för ^s»ven. 
och ansatte staden mcd största ifwer, bcsäg han i 
största hast öfwerlcfworna af de illa medfarna Fin, 
ska Tropparna i kujen, och gafderas (Zenersj (_)lrc> 

befallning, at bcgifwa sig med dem, til 
dm midt emellan Rewcl och Narwen belägna lil
la staden ^eienKei-A. Sjelf gick han med sitt med-
bragte folk til Rewcl, der han ankom den 26 0<5.' 
Wid denna tiden hade ett utskott af Swenffa Trop
par, utom Dorpt wid ?cij)N5 sjön, upfnappat nägra 
Ryska Lodjor, lastade mcd Lissmedel och allahunda 
förnödenheter, som skulle gä sjöledcö ifrän plelcau, 
til Ryska Lägret sör larven, och derpä funnit en 
sior fana, hwilken twiswels utan skulle 
l-rukaS wid deras ämnade Fregde FestöfwerK-r-
vens eröfring, men blef af^lwerjien 
sänd til Rewel, dä det hände sig, at samma tima. 
Konung rev jn genom Slott? Porten i Re
wel, genom en annan Port, denna Ryjka fanan 
inbragtcS, och l^des Konungens fötter, som 
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olle ansägo för ttt lyck-ligt tecken. När nu Rege-
menterne woro ifrän pernau framkomne, drog han 
ihop sä mycket krigsfolk, som han i huset kunde, 
med hwilka han straxt förfogade sig til VVeleu-
berZ, utan at afbida flere Regementers ankomst 
ifrän Swerige. Ifrän VVelenKerA fortsatte han 
den I Z^OV. genast msrckien med sin lilla ^rmee, 
s«m allenast war 8000 man stark, ät larver,, ti! 
at undsättja denna uti yttersta nöden stadda stad, 
hwilken sä mycket mera sökte 
vt bcmägtiga sig, med det snaraste, som han för
nam, at Konung war i antoa. Han lät 
redan förut sin (veners! Sckeremetoik besätta paHen 
wid Pyhajoggi och Sillamoggi, med 6oc»O Man 
Ryttare och vragoner, som i Landet deromkring 
höllo ett bedröfiigt hus, med röfwande, pinande 
och dräpande. Men när Konung nalka
des dem, och lät loha nägra stycken pä dem, togo 
Mystarne en sädan sträck til sig, at 8ckeremerois ös-
wergaf med sitt manstap bägge Patzen och flyg-
tade til Nysta Lägret för larven. Den 19 No
vember hant Konung til l..sZena, halfan-
der mil ifrän larven. Der han med Swmsta lö
sens skjutandet gaf de belägrade tilkänna om und
sättningens ankomst, som äter i larven beswara-
des med Swenst lösen utur stycken. Natten der
pä öfwergaf som tyckte för sig 
icke rädeligst wara at längre bida, sitt läge?, och 
reste i nägra sä Personers fölge til Rytzland, lemna-
tze i sitt ställe öfwer-Befälet öfwer hans hela 
mes ffriftetigen til Hertigen 6e Lroij. Om mor
gonen derefter, pä den märkwärdiga dagen den 20 
5I«,V. pä hwilken Gud willt wisa sig intet behag 
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hafwa til de blodgiriga och falsta, rykte Koi?ung 
förlätandes sig pä Guds hjelp och sin rätt

färdiga sak, med sitt Krigsfolk närmare, och när 
han war kommen pä flacka fältet, siälte han sin lilla 
Krigshär i slagtordnmg, och genom Swenst löjenS 
skjutande as 6 stycken wid patz kl. >c> om dagen, 
fordra Rytzarna ut til slag. Men de tykte för sig 
säkrare wara, at sörswara sig, utur deras wät 
förskantsade Läger, och begynte med Stycken wäl-
digtat stjuta. Kl. 2 wid lag gick Konnng 
löjt pä RyAarna med sädant hjeltemod, som hela 
werlvcn förundrat sig öfwer, bestormade deras wäl-
befästade Läger lyckeligen, nedergjorde Rytzarna i 
hela Lägret, tog deras hela ^eneralirer til fänga, 
samt med deras ^rillerie och Felt-Lassa» och 
lcmnade hela det rika Rysta Lägret sitt folktilbyte» 
och wardt säledes den högst beträngda Staden 
I^arva lyckeligen undsatt och friad. 

Efter denna härliga seger, när Konung LMI-
hade mot 14 dagar hwilat sig i larven, bröt han 
l^p med sin Krigsmagt, och togade längs wed ?sj-
puz Sjöstrand ät Dorptista orten, til det gamla för
störda Slottet l^aiz, därhän tog sitt huswud-qwar-
ter. och lade sina Regementet i byarna deromkring 
i Winter-qwarter. Saxerne wid Riga gjorde sig 
ännu hopp medan Wintren pästod ,at kunna bemägB 
tiga sig Riga , de lagade til Storm-stegar, och 
hwad annat behöfves, til at kunna bestiga mallar
na ; men Gref Dahlberg hade ett wakande öga 
Pä dem, och lät flitigt isa up Dunaströmmm och 
Stavsqmfwarna hela wintren igenom, at ve icke 
tordes nosa dit. Dock wägade de sig, när wintren 
hegynte at gä af, och förnummo svvoo Rytzar 
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woro komne pä gränsen, med ett utffott af KoKa-
' ker och Saxar, at gä in i Lettland til 

at fänga dcn Swenska Partigängaren, Ryttmä
staren ^orenrx. som esomoftast gjort dem stor ffa-
da; men blefwo af berörde Ryttmästare sa emot-
tagne, at de mäste mcd blodiga hufwuden wika 
tilbakas, och lemna förutan döda, en särad lueu. 
cenanc och mänga gemena til sängar. Konung 

som för den längsama wintren och mykna 
snöen skuld, icke kunde röra stg, utan mäste asbi< 
da wären, företog stg sä länge wid blidare da
gar sina RegementS Mönstringar, och allahanda 
Krigs-ösmngar. Och som nu nyttsylingS Man
ffap eller reclure,-, ocb ätffilliga friska Regementet 
jfrän Swerige, begynte anlända til Sjöstäderna, 
lät Konungen dem komma til Dorpt, säsom en 
sommelplats, dit ock de kring liggande Trop-
par begäfwo sig. Den 29 ^l.i/,fick Dorpts inwäna^ 
re den obeffrisweliga glädjen, at se sin stora, mil
da och makalösa Konuug Xil komma til 
sig och hedra deras stad. Och som nu redan nägre 
'regementer woro ankomne, och brist pä foder där 
war, at de ej pä fältet Lamper.^ kunde, lät Konun
gen förlägga dem i byarna däromkring, och Dra
banterna taga stg qwarter i Staven Dorpt; men 
Konungen sjelf c2wperZtlc med sin Hofstat en hals 
mil ifrän staden , och syslesattes af de esterhandeil 
ankommande Swenffa Regementers mönstrigar 
och sina Troppars fördelande, hwilka skulle gä til 
Ingermanland, och hwilka ffulle gä til Ryffa 
gränsen bakom Dorpt och betäcka Estland. 

Dä det war bestält, bröt Konung up 
mcd stnKrjg6msgtdm i7)uml är i70i, som war 

han» 
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HanS södelse-dag, dä han fylt sina 19 är, at 
frälsa Staden Riga, som Saxerne höllo insperrad. 
När Förtropparne nalkades Riga, drogo Saxer
ne stg öfwer Dunaströmmen, förffantsande stg der 
pä det bästa, och bygde karerier pä stranden, til at 
hindra Konungen, at komma öfwer stranden. Och 
i Riga försummade icke heller Gref Dahlberg, at 
bygga Blockhus och bestyckade Promar, samt 
at anffaffa Strutzer och bätar, pä det alt ffulle 
wara tilrcds wjd Konungens ankomst, hwilken 
den 5 5"!", innan solen gick up, insänt sig i fä 
Personers m.edsölge uti Riga, och red omkring mal
lar, och besigtigade alt innom Staden, innan 
det kunnogt wardt, at Konungen war ankommen. 
Sä snart Konung alt stälti god ordning, 
och ifrän Kyrkjotornet sjelf tagit fiendens ffantsar 
och barrerier, pä andra sidan om den breda Du
naströmmen, i ögnastgte, steg han den 9 )uin kk. 
4 om morgonen med sitt manffap, sä til häst 
som fot, pä fartygen, sä mänga som pä en gän^ 
öfwerföras kunde, for sä lyckeligen öfwer, oaktat 
Saxcrnas häftiga ffjutande, och landsteg med 
Guds hjelp och sädant hjeltemod, at han dm Sa-
xjffa Feldt-Marffalken 8cein-»n, som med sin he
la Krigsmagt och 24 kacraillvner RyHar i sull 
stagtordning anföll Konungen, sä enwttog, mcd 
det manffap af lnsameiie och stna Drabanter, 
och so Ryttare af Lis-Regementet, som mcd Ko
nungen först kommit i land, at Srem-m mäste dra
ga stg tilbakas, och oansedt han straxt andra 
gängen anföll Konungen, sa kommo imedlertid 
fiere Regementer i Land, dä det blef ett ffarpt 
fäktandc, och mäste omstder Sa^arnetaga til flyg-
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ten, och lemna sitt wäl inrättade läger med up-
siagna tält, rikt förräd och stort b-»Lsxe eNer träA, 
sä ock stycken och fanor i segerwinnarens händer, 
vtan at taga det ringaste med sig. Efter slaget 
anlände de öfrige Swenjke Regementer, och mä
ste Saxerne uti deras upkastade Felt-stantsar och 
Kstt2rier, jämwäl <2okron2.stant6, antingen straxt 
gifwa stg , eller ock förlöpa dem. Blefwo ocksä 
nägra loo RyZaruti en stants pä l^urr-u» Holm uti 
Dunaströmmen, emedan de ingenständs komma 
kunde, nedergjorde. Altsä want Konung 
öter genom Guds hjelp en härlig seger til sina 
trogna undersätares glädje, och sina modiga fien
ders blygd, som fmmktat HanS ungdom och der-
före ingen försyn haft, at bryta en helig hällen 
fred. Men säkerheten för framtiden war ännel 
icke härmed wunnen, utan mäste Konung 
vyttja stn seger, och fördrifwa Saxerna frän 
de orter, som de i Granstapet uti Curland 
innehade, och förfölja dem inuti Polen, der 
sedan längdantsen begynteS med Konung 
<5^51^8 i Polen och hans Saxser, hwilken 
sä länge warade, til des Konung estet 
längt jagande jfrän den ena Polska Rikets ända 
til den andra med stadigt segrande, omsider gick 
in i Saxen och twang Konung ^u(;^81'U8, 
vt nedlägga Polske Kronan, och lemna henne ät 
den nykrönta Konungen 181^1^8. 

Z medlertid fick rädrum, at 
samla nya krafter och repa sig, efter den uti 
va slag lidna skadan, och begynte oroa de Swen
ffa Posteringar, sä wäl i Ingermanland, som pä 
gräntsen bakom Dorpt wid ca/Kvm? och 
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kauge, til des han dragit ihop en stor fwärm af 
Rytzcir, Tartarer, Kosaker, och Kalmuker, med 
hwilka hans Fältmarskalk 5cKeremewss öfwer-
rumplabe de Swenjka, til detta Landets förfwae 
lemnade, och j nästa byarna kring om krretttei. j 
qwarter liggande Troppar, under Lene»! 
Sc!i!,j?5>enkÄck5 befäl, som hade sttt hufwud-qwar-
ttr i Lrrekier. Och som det war Zuletiden, sä 
hade och (?en«ral besök hos sig tlfsin fru 
och döttrar i de dagarne, och glömdes icke bortIul-
lekar joch plägningar i lägret. Men det blef i det 
samma en annan lek af; ty fast än man uppä ryktet, 
som der gick, at RyKen war i antog, hadc utsänt 
ett starkt parti til at förnimma , om nägot ä fär-
de war, och man innan des äterkomst kunde wara 
tämmeligen säker, sä lyckades det likwäl ej bättre, 
än at Partiet, när det war kommit bak om -en 
skog, sant Ryfiarna upstSlta och färdiga, at göra 
sig fölge til Lrreltier tilbakas, dä sä mänge som 
i första drabbningen icke omkommo, tillika med fien
den i dagningen den 29 veeembris, infunno sig äter 
i byen, innan Krigsfolket, som der läg i qwarter, 
kunde komma i gewär och ttl häst, och innan (?s-
nersl IVlajore» kunde fä flera Regementer utur de 
nästa byarna ti! sig. I medlertid försummade Rys-
sarne sig icke, at nedersabla mycket folk i qwarte-
ten, och gjorde sedan 8cklij^enkac!c, 
med sä mycket folk, som han i hast samla l?unde, 
alt mögcligt motständ, sä mycket han förmädde, 
ti! dcs han esterhanden fick mera manskap tik sig, 
dä han hela dagen täfladejmed fienden, men som 
fienden förstärcktes med folk och stycken, och den 
ringa hopen icke förslog, at kunna cmotstä de» 
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mycket öfwerlägsna myckenheten, mäste ^ctil^en-
bselc wika och draga sig til 8aZNll2, som skedde 
med förlust af en stor del af lnknrenec, som Rys
sen nedsablade, och ^cMei-ier, som han borttog, 
öckilij^enkzckz fruntimmer frälste en Adelsman, be-
nämd Vaäentek, jfrän faran, hwilken samma mor
gon war kommen til Lukter j egna ärender, at ta
la med (Zoners! jVlsjvi-en» och när larmet begyn
teS, tog fruntimren med stg och for sin wäg. RyS-
sarne äter togo en ffräck til stg, när samma aston 
Astversten (,'amj?enNZuien, som lag länger bort i 
qwarter, och ffulle komma at ombyta makten i 
hufwud-qwarteret/owctande hwad dcn dagen ffcdt 
war, med sttt bela Regemente och med klingande spel, 
kom togande til krrsliser. De mente icke annat, än 
at de änyo ffulle angripas, efter de kommo sä 
modigt framtogandes , och Rytzarne detzutan sägo 
sig med sina utmattade hästar, der intet foder war 
dt tilgä, sedan alt war upbränt, icke uthärtza kun
na , ffyndade sig til sitt Land tilbakas , och lade 
byar och gärdar under wägen i affa. SäledesMs 
detta med srögd begynta äret med en olycka, som 
satte hela Landet, och i synnerhet dcn i gapet lig
gande Staden Dorpt, i ffräck och fruktan. 

Med det fölgande ärets 1702 begynnelse, be
gynte beswärligheterne här i Landet bliswa swä-
rare, tyKonungen war längt fränwarande, och i de 
Polska saker inwefwad, och des här i Landet til 
förswar lemnade (Genera! Zckil^^enbaclc hade ingen 
lycka med sina anstalter; öfwer ?c,pu5 sjön kom
mo RyHarne och afbrände Herregärden /Vlla^lovi, 
sä ock Kyrkjan med kringliggande byar, och hade 
gätt längre, om icke töwädret gjort isarne osäkra. 

(?cnc-
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^nera! !^s.ijvren 8ciili^en!)ackc inrättade, efter ne
derlaget.! krrallfer, äter ett läger i 8-iZmr?, och sam
lade der folk ihop. I Dorp bygdes fmä KrigS-
ff.pp eller LriZsl.rmer, dertil man lätit Skepps
timmermän , sä ock Båtsmän och Otkcerare ifrän' 

I Is brons komma, mcd hwilka Lommencieurcn 
(?Älj O-titav I.ö cker i ̂s>r>! mänad första gängen 
ifrån Dorpt gick til segel i pej^uz sjö, och betal
te pä andra sidan om den samma, al! den skada, 
som Rytzarlie med brännande och härjande pä den
na sidan gjordt med lika förfarande, och kom med 
byte tilbakas. Den 24 gick äter Oommen-
eieuren I^ölclier ifrän Dorpt, med f Skepp til sjös, 
nämligen Xll, Vivar, Wacktmeiiter, kallade, 
och Zagten Flundra, samt ännu el) liten Zagt. När 
de kommo en hals mil när lsmeen, blefwo de warse 
wäl iQ0 Ryffa Lodjor, besatte med zo, 40 til 
50 man, men z allenast hade stycken. Oaktat de 
woro mänga, angrep likwäl I^ölcker dem, 
rain gick först pä dem med Skeppet 

och sä de andra, dä Zagten Flundra, som 
allenast hade 4 stycken , kom ibland de mänga Ry
ffa Fartyg i klämman, men slog sig likwäl ige
nom med en mans förlust, förutan nägra särade, 
och mäste, efter nägra timars flag, Rytzarne draga 
sig tilbakas til sin strand pa Ryffa sidan. Dcr-
efter blef Zaglcn Flundra assänd til Dorpt, ester 
mera krut och lod, hwilken Rytzarne förfölgde mcd 
40 bätar, och när han dem lcke undankomma, ej 
heller, för det stilla wädretS ffuld, de andre ffeppen 
henne til hjelp komma kunde, kastade ^>eurcn-,ncen. 

som den förde, sina 4 stycken i sjön, och sprang 
med sitt manffap i lan^, men Zagten togo Rys-

W 
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sarne bott. När wädrct äter begynte bläfa, skyn? 
dade (^ommencieurei^ I^oicsier at gä pä Rystarna, 
gjorde med stna stycken dem stor ffada, at de mcd 
sina sönderstutna Lodjor mäste söka den Ryska 
stranden. De frestade ocksä uppä, at bemägtiga 
sig blockhuset i Ämunnen , at de Swenffe skulle 
ofstängas at löpa i Dorpsta äen och berga sig, men 
(!vmmencjeuren kom med sina ff?pp B!ack.)Uset til 
hjclp, och bles der den I ̂unil ett skjutande! 2 
dygn ä ömse sidor, til deK RyHen, med sina mänga 
genombärade och starswiga Lodjor, icke utan stsr 
mans spillan wände sig tilbakas. Dock komms 
Rytzarne snart igen, sedan de än mera förstärkt jtg 
med fartyg och manskap, wiljande med allmagt 
göra sig mästare af ämunnen, dä den lilla Swen-
sta Flottan d. l2^unj, Holt med dem ett härt sjö
slag, och oaktat de genom fiendens myckenhet myc
ket lidit, flogo de sig likwäl tappert igenom, och 
kommo allesamman til Dorpt i säkerhet. Men (5^ 
j?irsin bjölicnK/At, som förde skeppet Vivsr, kom, 
medan han täflade med Rystarna, olyckeligen pä en 
sandräfwel, dä sä mänga Ryske fartyg, som kun
de fä rum, begynte entra med honom. Han för-
swarade sig med Zr-n,ccr, sä länge han kunde, man-
ncligen', omsider när Rystarne begynte bestiga 
hans skep, tände han eld pä krutkammaren och 
sprängde sig och Rntzar med sitt och deras wid-
hängande fartyg i luften. 

Medan sädant pä PeipuS sjö förtlopp, sä 
drog den Ryste Feltma^stalken 8ck?remerolf utur 
RyHknd en faselig KrigSmagt tjlsamman wid 
fictLo», til at göra infall uti Est-och Lifland. 
Md flutet af ^unu mänad rykte Rytzm för det 

gamla 
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gamla ej serdeles befä>tade Slottet !Vl2r,enburZ, 
bekom det in med sccorci, men tog den lilla be-
sättningen, sä ock Borgerstapet afden öpna Lands
staden, med deras Probst och des hela hus
hall, til fänga, och förde dem til Rystland. Hwar-
wid märkeligtwar, at Rytzarne.togodär den, som 
skulle bli derefter deras Herrj?arinna och Kejsarinna 
ö>.wer hela Rytzland. TyProbstinnan hade utas med, 
lidande t de swaraären uptagit et flickebarn, 
tksrina wid namn, som gick omkring och tigde sig 
ett stycke bröd, och för flickans qwickhets skuld 
upfostrat henne i sitt hus, til des hon blef gift 
med en Hon blef da tillika med Prob-
stenS husfolk bortförd, och war sedan de Ryska 
(Zcneralernas» omsider Sjelfwer 
Gunst, at Hon genom Guds serdeles försyn tjen-
te sig up til Kejserinna. Sedan gick Rytzen dju
pare i landet isrän ^rien^uc^, och ankom den 
16 lulii til Lrraitter med hela sin magt, til at gä 
löS pä General 8clillj?penksclc5 läger wid 
och wlste sig redan deras förtroppar för Sckilj,-
däcks förposter» hwilken, i anseende til fiendens 
myckenhet, fant rädeligt at öfwergifwa den orten, 
och draga sig öswer äen Emback til Hummels-
hof. Men Rysten fölgde straxt ester, fast äcklig 
xcnlzgck hade lätit straxt nederrifwa bryggorna 
ester sig, och kom d. 19 ^ulii honom sä snart 
pä halsen, innan han hade sätt folk i full slagtord-
ning, at han af fiendens myckenhet blef öfwerman-
nad,lnf2nrerier dels nedergjort, delstil fänga taget. 
Hrrilleriec förlorat, ^avzllsriec tog efter ett litet 
motständ til flygten, och SciUlppenbajc sielf med, 
som sedermera icke kunde hälla ständ i fältet. Fien

de» 
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den som nu mera intet hade at frukta sig fött 
j fältet, tog sig nu före med sina Kalmuker och 
Tattarer at skösta och härja Landet, brände as 
i Dorptifka kretsen ätstitliga Kyrkjor, wä! 100 
Herre-och 1000 bondegärdar, siog utan ätssilnad 
mycket jhjcl jämwäl Boskap, som han icke mev 
sig föra kunde, och det som det bedröfw'ligaste 
war, förde mänga hundrade barn til Tat^ariet, 
at drifwa- handel med. När han säledes tyrannisk 
rat hade, gick han tilbaka til RyKland, utan at 
nägon jagade honom. Zngen kunde utgrunda, 
hwarfore han icke blef qwarstäende i Landet, om 
icke derföre skedde, at han drog öronen ät sig, 
när han samma tid förnam, ak hcrnS Bunds-För-
want, Konung j Polen, lidit afKsi 
nung XII wi!> (^iilcou mägta stort nederlag. 

Z Ångermanland begynte det nu ock se bi
stert ut, i det den Ryska magten war der ocksä 
den lilla Swenjka hopen öfwerlägftn. 8cKcre-
weroK, sedan han ruinerar de Swenjka under 
8c!,lippenl)zck siäende Troppar i Lifland, gick til 
Ångermanland, belägrade Fästningen 
och twang den der warande Lommen(j.inrsn, Ds-
werste-l^ieurenslicsn Hckli^snback, at öfwergis^ 
wa Fästningen den 12 OH. 1702 medelst zccv^. 
Wären derefter kom sjelf 
med frifft manskap i Hpxi! manad til Inqerman-
land, och belägrade Kyenlckanr? den 26 
wiljandes med storm straxt intaga denna lilla Fäst
ningen, men (^Ommenclantsn deruti, ^)fwersten I 

^olloK» som war af Ryss afkomst, slog 
stormen tappert af, dock mäste han den 1 Kls/l 
qiswa jw och sluta sccorcj wed 5c^eremerok^, dä 
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want sin ästundan, at komma i 
östersjön och bygga der Staden t^erersbui-Z. Der-
efter begynte Rysarna gä widare och nalkas 
^-1 ström. Dä de i förstone blefwo tilbakas stagne. 
Men sedan intogo det gamla Slottet z mil 
ifrän I^srven beläget. I Dorptiska orten föll 
denna tiden in en Rysk öfwerste, Iwsn Iwanv. 
WU2 med Rytteri och fotfolk, och 
brände af än-ea och fliten, tog mycket Bonde
folk til fänga, och dref bort deraö Boskap , tik 
des mcn i Dorpt fick förnimma d.24lVla,i, at be-
mälte Lfwerste med sina sammansiäpade sängar 
och byte, stod bak om ttsllclkuzks bryggan 1 mil 
ifrän Dorpt, dä (^ommen^snten i Dorpt (^sr! <?u' 
liat 8c!-lvrre, Utsände !V1ajt>ren k^cu^enteläc af(^ 
Glista Regementet med 169 Finska Ryttare och 
Nagra friwilliga emot honom, och fölgde sjelf med 
til berörde brygga. Nu oaktat fienden hade dra
git sig nägot tilbakas, sä hant honom likwäl 5rsu. 
^ntetr icke längt ifrän strömmen, hos sig hafwan-
de6ov Ryttare, och war hans folk pä andra sidax 
om strömmen, ^reucienieir grep sin starka fiende 
modigt an, siog honom pä flygten , nedergjorde en 
hop af dem, jagade en hop i strömmen och befria
de en stor myckenhet fängna mennissor, samt drag-
te fiendens trotz, tält och ?oo hästar och de» Ry
ska Hfwersten sjelf, men dödeligen särad, in i Dorpt, 
der han ock bl f död. Medan detta pä landet sig 
tildrog, sä försökte RyHarne pä ?eisU5 sjö sit bä
sta , nämligen at de efter deras wana, hwarest de 
anlände, brände och fföfiade pä Swenffa sidan, 
derföre den Dorptiffa Flottan, som altid föröktes 
med nya tilbygda ffepp, msste äter löpa til sjös. 
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under l-.olcker8 comman6o. När han blef warse, 
at de Ryste Fartygen lägo wid för-
fölgde han dem inunder ?ieicou, och tände eld pä 
dem, sedan RyZarna sprungit i land. Därisräi? 
seglade han halftredje mil til ivluttalar, der 
fick 6 fängar, den ena war ?arer t>nor ifrän Clostret 
?utckuer, den andre en Munk och 4 bönder. Sedati 
gick han med Flottan, til sjös igen, lät folket här 
och där gä i land, och brände up 14 Rysta byar, 
säfom Rytzarne pä Swensta sidan gjort. Den 2 
^u!»i kom RyZen äter i sjön med 50 Lodjor til ttar-
levall, dä den Dorptista Flsttan gick straxt pä dem, 
men de flydde undan, och förfölgdes af Flottan, 
til des natten stilde dem ät, serdeles som de drogo sig 
dit, der lägt watn war, och Flottan icke kunde 
komma ät dem. Derefter lät Lommencjeuren stiga 
sitt folk i land, 2 mil ifrän ?irlc!iuei , och bränna up 
alt hö, ätstilliga fiendteliga Fartyg, och en hop 
til Slieppsbngger! fammanbragt timmer. Derpä 
wände sig Flottan til Waskmarnz, och som der 
jcke hördes nägot om fiendens företagande, gick Flot
tan tilbakaS til och brände up iz byar, 
hö och bergad säd pä äkren, samt mänga lodjor. 
Straxt efter stedde landstigning i 5oma, der de fun
no fiendteligt parti af Ryttare för sig, som straxt 
flydde, uär nägre stött pä dem st-dde, och lemna-
de byarna der i neigden at afbrännas. 

Och säsom denna gräntse orten i DorptS Län 
war förläten af Krigsfolk i ftlt, ty (?en. klajor 
8cklifpe>^-»cl< drog sig efter nederlaget wid 
metrik med ^svsilerier, som ännu bestod af Z soo 
man, til Estland ;ssä wille (^0mmenc?anlen i Dorpt, 
^wersten Larl 8ck/rre, bjuda til at möta 

fienden 
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fienden sä mycket han kunde, tog sä uppä erhållen 
kundstap,at ett starkt parti Rytzar war ankommet til 
klärlskar- i Wenciosta församling, 1000 man lnsan-
rer, och/ov manOavsIieric och 4 stycken med sig, samt 
Öfwerste l^ieurenanlen 5clneller5elr, Majoren kreu-
<ZönieIc och andra OKicerare, lemnade bommen. 
6-!nrstapet sä länge til öftversten I^2ZNU5 
'risienkttsen. Siär detta Partiet war ven loIulii 
utgänget, och Ryharne derom sätt kundstap, styn-
dade de sig tilbakas til ?tllckucr, der fienden hak 
om ett patz stält sig pä en backe. Här wille Os-
wersten gripa dem an, lät gifwa fyr pä dem, de 
stuto och emot, men afbidade icke, atman med 
wärjan i hand kunde angripa dem, utan togo sin 
undanflygt i stogen, och när de der eftersattes, 
drogo de sig under Stycken i ?iltckuer, och mä
ste säledes Öfwersten 8ci-.vrre wända om igen och 
gä til Dorpt tilbakas. Sä nitist som denna Af-
werstm war för sin Konungs tjenst , at göra fien
den motständ, sa illa blef det uttydt af dem, som 
jlla segtat i fält, och lemnat landet utan försmår, 
at han gätt utur fästningen och tagit en stor del af be
sättningen i sä farliga omständigheter, til at wifa 
dem i förtret sin mandom. Argheten gick sä wida, 
st de, för det han altid hade at tala pä deras stät-
ta förhällande i fällt, wille göra honom mitztänkt för 
otrohet sch förräderi, och köpte dertil enstälm, 
som de sade sig hafwa fätt fatt pä uti sitt läger, och 
befunnit wara en Spion, hwilken ock bekänt, at 
han ätstilliga gängor gät, med bemliga bref emel
lan ^VoivvOcien i ?Ieicou, och ^)fwersten Lck/rre 5 
Dorpt. Men när han stickades til Dorpt, och 
pä NädstuM skulle wjsa, hwilken af de z namn-

»>fnq 
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gifna Personer, Ofwersten, Borgmästaren och Lin-
wäfwaren, som ffolat ^omt honom, hwar gäng han 
war i Dorpt, uti sin källare, war Östveriten, och 
hwilken som war Linwäfwaren och Borgmästaren, 
sä kände han ingendera, utan tog den ena för den 
andra, hwarpä han sattes i fängelse, der han til-
siätt sig wara köpt dertil; men saken kom icke til 
laglig ransakning och dom, emedan Stadeli deref
ter blef belägrad, och af Ryssen intagen. 

(Zeneral IVIajor 8c!ilij?pen!)3ck hade dragit sig 
med (^vallerier, som han hos sig hade, til VVeien-
bcrx, och hjelpte til med sina hästar, at förtära 
alt det foder, som den fattige Allmogen deromkring 
hade. Och fäsom han med sina O/Kceiare hade roat 
sig med gästabud och plägande, hela wintren igenom 
j sina qwarter, fä företogs om sommaren allayan-
da roligheter och tidsfördrif, til des det spor
des, atRytzen slagit utan hinder wid Wv5-

cn brygga öfwer Narwa ström, och 
samlat der en faselig myckenhet med folk, medhwil-
ka Ryska Feltmarssalken 5ciieremctotf kom ö'wcr, 
wid flutet af mänad , när säden inberga-
deS , och när han genom kärr och ssoqar kom
mit til ett fast och jämt fält, flog den i LVpr. sitt 
läger op. Därifrän han strcxt lät cn del af sitt 
folk gä längs med ?eij?u5 siöstrand, bränna och 
sköfta, flä ihjäl folk utan ätsttllnad, samt sängsiiga 
bortföra dem de skonte.Den andra delen gick til VVir. I 

och gjorde sammaledes, sä at hela Landet wid 
?urk5, 8cmi och IVlak-vIm stod i ljusan läga. 
fcnbsck drog stg ett stycke dort om VVelei.keiZ. men 
trodde sig icke heller der wara säker, utan nägra 
timar derezter bröt äter op, jcdm! imit länoa 
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eld pä sitt förräds hus i VVetenKefZ, och for än« 
dci til ̂ exlcctu ett par mil ifrän ̂ ieve5. Ry§en skyn
dade stg straxt til ^el-nbcr^, tog der sitt läger, 
och lät delifran gä ut pä alla sidor smä partier 
af lo, och 20 man, som brände op de »vackra
ste Herregärdar och största byar, och om aftonen 
äter kommo til lägret med byre och fängna men
viskor. Häriftän gick han til jerven och lade ät
stilliga soknar med den lilla Staden HVurcnker» 
i aska- Widare gick han med lika grymt förfaran
de til Obcrpalen och kellin, röfwade, brände, 
slog neder folk och fänad. Omsider gick han pä 
samma sätt genom Dorptiffa kretsen, öswer äm 
Embäck til och sä i sitt land, men 
förlorade pä detta widlöftiga toget knapt 20 man, 
dem bönderne i ffogarna kunnat flä ihjäl. Hwad 
jämmer och elände härigenom förorsakades» Landet, 
kan icke beskrifrvas. Äldenstund förnäme, sä wäj 
som gemene kommo at lida stor nöd. Och här
med tog äret 1705 uti detta Landet en beröfwe-
lig ända. 

Sedan Rytzen säledes hade illa tilpyntat lan
det , och ödelagt större delen deraf, lät han icke 
härww bero, utan satte sig nu före, at bemätiga 
sig gräns-fästningarna Dorpt och Narwen, mm 
sände, likwäl först, wid begynnelsen af det följan
de äret, sina Mordbrännare och Röfware, be
stämde af nägra ivo man ryttare och dragoner, 
til at härja och afbränna, hwad som än öfrigt 
war omkring l^jz, hwilka gingo ut jfrän 
riarva, och s<; ut mcd ?eip»5 sjö til "I^orma sokn, 
svm 'oro fram efttr theras namn, och släpade 
mycket fsik halfnakna med sig, deraf.mänge vn»' 

R der 
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der wägen sruso ihjäl, och de som intet orkade 
gä, stoppades under isen. Nu hade ?I5-

j I^lulcou rihiat sig hela wintren igenom, 
och wifte sig redan Rysta Partier i begynnelsen 
af ^pr»l mänad för I^srven. Den 27 i samma 
mänad kom Rysta (-enerslen Osirsxm med 400O 
Dragoner, päZngermanländssa sivantil^a>VÄ,rch 
satte sig wid ämun, til at hindra, at sjöledes inga lifs/ 
medel tild^srven kunde föras,derpä Vcnne Staden stsr 

. l rist hade. Til denna ämun kommo wäl sedan ätstilli-
ga stepp med Spannemäl, men för sent. Och at 
icke heller nägot deraf landwägen skulle til den 
nödlidande Staden inkomma, slog fienden wid 
Äutterkylla en brygga öfwer än. Z medlertid 
samlade sig flera fiendteliga Troppar för d>Iarven^ togö 
dort stadsensbostap päbetesmarken,och drefdem lil 
sitt lager öfwerströmmenpäZngermanländsta sidan. 

Medan fädant wid t^-uva stedde, rykte ock 
oförmodeligen en Krigsmagt för Dorpt, och gjor> 
de en stor stada, innan han lät se sig för staden. 
Man hade förökt genom flitigt byggande den 
Dorptista Flottan, som de förra ären gjort i 
^e,j,u5 sjö god tjenst, til k 4 skepp större och min
dre, nnder fölqande namn : ^aroluz, Oirica, 
^VA^Inmeifter, Vivar, VtÄoria, l)c>rj)r, , 
tlorn, Lcklj^cnlzack. 8ck^rre, Nummers, 8rr6m-

sek, I-Zztirun, ^!e5znr. Deraf ett förde 14 Stycken, 
2 andra Stycken hwardera, än 2 lo Stycken, 
ttvä 8 Stycken, twä 6 Stycken, och de öftiga 
^smäStycken hwardera.Vesättningen bestod af zso 
liätSmän och 250 Soldater. Den z är 1704 
s^se ^mwencleurea ^.olcker von i^err^telr sig före, 
at gä til Sjös med Flottan, men wille först göra 
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sig en glad afton, och böd ut til sig ätstilliga 
vttice^ie utur Staden och andra wänner pä flot
tan, dem han fagnade pä det bästa, och dundra
de under TrompeterS ljud med sina Stycken hela 
natten igenom, men torde hafwa bättte warit, 
om han fpart detta gästabudet til des han med 
god förtäring tilbakas kommit, och i det stället 
utsändt antingen utför äen eller landwägen nä
gra pä kundstap til at förnimma, hwad som i 
äen och ämunnen af fienden hördes. När de nll 
h. de plägat sig wäl, gick flottan til segels ett 
halfmil utföre; och morgonen derpä til l^umsgärd 
en mil ifrän Staden, owetande, at fienden wat 
j nejden, och dä de af nägra fiskare fingo för
nimma , at Ryfien med nägra hundrade Lodjor 
och bätar lag i ämunnen, styndade bommen-
cieareii med fulla segel at gä pä dem, men näe 
han efter en tima kom twä mil ifrä ll^um'2, sant 
han emot förmodan,, at Ryfien, der som äen trän^ 
gast war, dragit bjelkar öfwer äen och sina Lod
jor bakom dem och ycoo man lntanrenepä btäd^ 
den. Och som bäde wind och strömmen dref flottat! 
Utföre, utan at kunna wända sig tilbakas, wat 
ingen räddning för dem, som tvoro komne lika som 
Uti säcken, ("ommericicuren I^ölcker böd Wäl sörst 
til at förfwara sig, men som det icke wille hjel-
pa, sprängde han sig och stexpet (^rolu5. Eti 
del OKcetale och gemene sprungo pä andra sidatt 
äen i land, och kommo af dem .240 bätsmän och 
en hop soldater helbregda til Dorpt. De öftige 
skeppen jemte 2 (spiral nct s l^ieurens^rer och 
vnd^e flera föslo i fiendens händer, och watdt 
sä Rytzen mästare af Sjö,. och bttjetttt 

Rg sig 
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sig sedan af tvära j?cpp och sina egna Lodjor at 
öfwerföra ifrän pietcou til VVa8k-narvA allehanda 
förnödenheter til Stads belägring. 

Efter denna stora ssadan, at den Dorptiffa 
Flottan fät en sä olyckelig ända, kunde den go
de Staden Dorpt intet annat förestalla sig, än 
en härd medfart af Rytzen, serdeles. som man 
fatt efterrättelse, at en stor KrigSmagt församlat sig 
tvidKirumpä,och lät förbättra bryggorna.sömmen-
clancen j Dorpt, Aftversten Larl (Zuiiat Lk/rre för
summade sig icke, at ssaffa säkert in de wagnar 
med malt, som kommo ifrän pcrnsu, och taga 
i EdSplikt dem, som ännu icke sivurit Konungen 
tro och huldskap, samt fördelte besättningen pä 
sina päster, med Förwakters ställande utom Sta> 
den. Den 7 -^sji flygtade Öfwerstinnan 
Te och andra förnäma fruer ifrän Dorpt til Re-
tvel, och andre ifrän Landet, med en hop bonde 
folk äter i stället til Dorpt. Den 4 ^unii om 
Pjngest natten anföll RyHen den Dorptista för
posten , och dref dem under Stycken, och lät se 
sig tämmeligen stark nära wid staden; men blef-
wo af Lanonerna pä tvallen, sä ock 120 Rytta
re utur Staden, sä bemötte, at de zoo wagnar 
»ned malt lyckeligen inkommo, och fienden tilba
kas dress. Första Pingesdagen d. 5 blef 
man eftermiddagen warse, at fienden kom mycket 
stark til Herregärden kopkoi, och drog sig derifrän 
tvidare. Om aftonen säg man honom wid 
jou komma öfwer, och den 6:te kunde man se 
fiendens Troppar rundt omkring, dä nöden for
drade, at Lommenclancen mäste läta tända eld 
^förstaden, dm han altid för Rytzens parti 
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försivara sökt, begynnande med sin egen gärd, 
som han der hade, at ock andre sä mycket willi-
gare skulle tola denna förlusten af sin egendom» 
Och ftst än fienden sökte at hindra denna aftirän-
ningcn, blef han likwä! med Stycken ifrän Mal
larna tilbakas drefwen. Och som man säg at 
fienden hade samkat en hop med boffap genom 
röfwande deromkring, blef Majoren kromsen ut
sänd, med sina Dragoner at taga bort dem och 
drifwa til Staden, hwilket han ock lyckeligen ut
rättade. Lomm^ncian.en lät.ock afbränna bygg-
ningarna, af det när in t,l staden belägna god
set 1'ecke!ter, och gtN0M !Vs-i^,lirsren UptecklM 
alt det folk, som ifrän landet inkommit, sä wäl 
bönder, som annat folk, och huru mycket de til 
sitt lifsuppehälle med sig bragt, samt göra anstalt 
til sjukdomars förekommande, och de mänga flyg-
tingars hysande, hwilka han sördelte i 
sä mänga som kunde bära gewär och frissa karlar 
woro, och satte dem Officerare före afsjelfwa flyg-
tingarna, ja han gjorde alt det, som af en för-
sigtig och tapper t^ommen6anc fordras kunde. 

Den 7 jumi kom fienden ifrän kopkol och wil
le öfwerfalla Ryttare wakten, och borttaga Stad-
sens boskop, som gick när wid staden i bete, dä 
Lommcnäanren sjelf war der ute pä feltet; men 
dä Stycken ifrän Mallarna lotzades pä dem, och 
Qomluenclznreo befalte wakten gä pä dem, drog 
fienden sig hasiigt tilbakas. 

Den 8:de kom fienden med sina fartyg upfor 
Strömmen Embäck, och lade sig wid kopkoi, 
der de stogo en brygga öfwer äen, och lägrade 
sig ömsa sidor om äen, nämligen wid kovkoi pä 
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Rigista wägen och RatS Hoff eller Rädets Hos 
wid Narwista wägen. Den ii Zuni» förfärdiga
de fienden öactencr pä Räd-Hofsta sidan wld 
galge-backen, och gjorde om morgonen derpä zz 
Styckeskott pä Staden. Deremot försummade 
man sig icke pä Fästningen at skjuta pä fiendm, 
Sch des arbetare, när man säg, huru han sökte 
at förstantfa sig, sä wäl wid Räds-Hoff, som 
pä dyngcbacken pä andra sidan om äen. öswer-
hefälet hos fienden hade Teuerzl Feltmarjkalken 
Knes L^ris ?Srrowir? 8ckercmeco/s» och tyktes 
hen Rysta KrigS-hären wara 20000 man stark. 
Den gjorde Skeps-I^ieurenanren Koleiiuz, 
som war en god HirilleM, sig til en stelm, och 
AMde öfwer til Ryfien midt om ljusa dagen. 
Stramt derefter, när Hrrillerie Lapirainen (Zustsv 
Mänpenne bestatigade hans lemnade post vä Ry
sta porten, och lät löga ett ladvat Stycke, en 
,8 pundjng, pä fienden, sprang Stycket, slog 
tt.,x»e!n ihjäl, och särade nägot Lsj?ira'lncl» och en 
kZonlUxcl. Och som emot natten en stark dimba 
gick up, och fienden under den sammas stygd 
starkt arbetade, kastades nägre KomKer pä hon^m. 
Deremot fienden pä Rädhofs sidan sköt starkt pH 
Stadsmuren, och kastade jämwäl l?oml)er, som 
söllo ned utom Ryska Porten. Den iz )unii om 
morgonen säg mais, at fienden oaktat alt skjutan
de war kommen med sina stants-korgar i Ha-
kelwerket eller förstaden, dä icke allenast Rytteriet 
ifrän Staden inlät sig j Drabbning med bonom, 
Utan begynte man ock med Stycken i rän mallar
na spela pä honom hela den dagen, sä ock natten 
och följande dagen. Och det med sä god werkan, 
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at man ifrän Rädhus-tornet grant st kunde, hu
ru han war sytzelsatt med sina dödas bortsläpan
de. Den 14 sedan fienden ock pä Napkoi, 
ska sidan wid dyngcbacken upkastat bröstwärn föc 
sig, der han bak om backarna uti groparna med 
Rytteri och fotfolk betäckt stä kunde , begynte 
han ifrän bägge sina läger starkt at bestjuta sta
den och inkasta bnmker, altid 8 tillika, sä at den 
natten och dagen derpä föllo nägra 60 lwmkv 
i Staden, som gjorde pä hus och menniskor stor 
ffada. Och som mänga derigenom bleftvo särade, 
jät Lommcnclanren hwar borgare gifwa ät fält-
stärerna ett lakan til pläster-dukar. Ifrän ven ti
den blef ett ständigt brakande, sä wäl pä fiendens 
som de belägrades sida, bäde natt och daa, hwari-
genom tornet pH Rysta porten blef obrukbart, at 
inga Stycken vrrpä upföras kunde. I det stället 
lät Oommencwnen upkasta cn halfmäne framför 
berörde port, och besätta densamma med Stycken, 
Han lät ock den 15 ^unii kasta KomKer pä fien
dens bttks-ier, som han om natten emot Tysta 
porten anlagt hade, och emedan det sstarkt <MtS 
pä fienden, sä sprang ett stycke pä Kzlttonen» 
som kallades larmposten, och slog ihjäl en eon-

och en skeppare; den 19 ^umi ansatte fien
den med ett alt för fwärt skjutande, och kastade 
den daqen, som war en söndag, öfwer. 200 Kom» 
kcr i Staden, hwarigenom mänge menniskor, och 
i synnerhet Swensta Kyrkjan, med derwid lig» 
gande Skole-husen blefwo illa medfarne, och föll 
en bomb j Kyrkjan, medan Prästen stod för al
taret, och utdelte HERrans Nattward ät Of-
werste ^emenanc ^aul)e5 kÄltsiiiyn. 
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Samma dag flog fienden op filt z:die läget 
wid 1"ecj<cjsck, sedan han der ock siagit enbryg-
ga öfwer äen til (Zvilienäal, säathan oswanoch > 
nedan för Staden sitt folk draga kunde, pä ^ 
hwilken sida han wille. Dagen derefter sortsat
te fienden fin skarpa bombarcjenng, och oansedt! 
<^splr-un Mänpenne lät skarpt skjuta pä fiendens 
Löpgraswar, sä gros han sig sä djupt neder, at 
han icke des mindre kom Staden alt närmare 
och närmare. Den 21 ^miii besköt fienden med 
,6 grofwa Stycken ifrån dyngeberget, den an
dra och tredje bakjonen, och kastade, bomber i en 
sädan myckenhet, at Ve pä twä dagar räknades 
til 500. Hwarigenom eländet blef sä stort, at 
de arme menniskor icke wiste huru de sig berga 
jkulle, utan hwart ögnablick wäntczde sig at blifwa 
zhjäl-eller i stycken flagna. Z</cdlertid utstodo 
de första och andra, jämwäl pä tredje och fjerve 
dastionen en swär bombarcierilZZ, ot alle deras 
batterier woro fast ruinerade, men sä förbättrade 
de straxt, hwad sörde^fwat war, och höllo 1 at 
jkjuta emot, til des de för fienden ruinerat nägra 
fkottanglar, at han med sitt skjutande mnehälla 
mäste. Om natten begynte fienden äter at skju
ta, och kastade 190 bombar pä den z;dje och 
H:de baKionea» och pä Dom-Portens (?orj?8 cia 
xarcl, der Lommen^zmen hade sitt tilhäll. Den 
S2 luuii föll en bomb pä Domen, allenast nägra 
sieg isrän <^ommen<janren, men skadade hönom 
likwäl icke. Mot aftonen blef äter en stark bom-
bardering, som warade hela natten och fölgande 
dagen igenom, dä 582 bomber inkastades, deraf 
en föl! i MLariaer, och nägra i Tyska Kyrkjan. 

Dm 
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Den 24 Jumj eller Midsommars dagen, kastade 
fienden förmiddagen 167 bomber in, deraf nägre 
Pä D^men under Predikan kommo (^ommenäan^ 
ten tämmeligen när. Han kastade ock eldkulor 
m, svm straxt af de dertil förordnade fläktes, efter
middagen kastades innom 4 eller stimmar 60 bom
bar in, mästendels ät Dombacken, hwarigenom 
de derunder liggande husen mycket kommo at li
da. Om astonen sköt fienden i den gamla af-
brända Dom-Kyrkjan, som war syld med hö, 
sä at höet tog eld och begynte pä brinna, men 
straxt derpä kom en stark regn-skur, som fläkte 
Ut eldm. Eljest kom fienden med sina löpegraf-
war denna natten den femte kalkonen och ^-»cob5 
porten tämmeligen när. Den 27 ^sumi besköt jäm
te "bomber! inkastande fienden den femte baMol-ea 
grymmeligen , och hände sig at nägre bomber 
derpä söllo, och slogo in den starka dören, til de 
hwälfde gängar under wallen, comrammer kalla
de, dit nägra hundrade menniskor hade tagit sin 
tilflygt under bomberns, hwarigenom twä per
soner blefwo ihjälflagne, och byggmästarens hu
stru illa särad. Emot natten kastades 84 bom-
ver j staden, deraf en föll uti Swenska Kyrkjan, 
och sönderslog den nya kostbara Predikstolen, som 
min salig Fader haft omak före, at bygga läta. 
Den 26 ^umi fortfor fienden med stn bombar-
rZerms, sä at den dagen och natten 240 bom^ 
ber, sörutan eldkulor inkastades, derföre Lommen-
tZanrcn änyo starkt befalla lät Brandmästarna, 
ot gifwa flitig akt pä den inkastade elden. Sam
ma dag kom äter den fiendteliga Flottan med klin
gande spel opför Strömmen sealandeS, och hade 
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Rygen pä de i hans händer olyckeligen fallna 
E-w-nssa ffepp, satt röda flaggor. 

Och som det säg ut, at fienden, som sä starkt 
arbetade lvid )zc^l,z porten, torde der wäga cn 
storm, der ock fästningen war sä swag, at han 
mch sin stora magt lätteligen genomtränga kunde, 
sä l)ölt Lommcn^-mrer» ett samräd med Rcgementö 
OlLcsrsrnz och Borgmästarna, at göra ett utfall 
utur berörde ^cobs port pä fienden, som af de 
flästa samtycktes, och den 28 lunii om morgonen 
werkstältes; och gick sä öfwerste ^ieuren»men 
Ärandt med soo man til fot, jemte en hop fri-
williga af Borgerssapet, och ^oren von krom-
sen, med 120 man til häst ut, med befallning, at 
den förra ssulle framför Porten angripa fienden, 
och den senare ssulle gä ut med löpegrafwarna, och 
ofwanför anfalla honom; men det miAlyckades, 
emedan fienden strart blef förstärkt med frisst folk, 
och »näst? de utfallne draga sig tilbakas, efter en 
tjmaS fegtande, sedan Äfwerste I^ieurenanr LrancZr, 
<?2pir2in Lryokmsn, en l^icucenanr, z Fendrikar, 
och man Under-OiTicerare och gemena blef-
wo flagne, famt 2 d?2pir2l'nsr särade och fängne, 
De flagnas Lik lät fienden sedan affölga, näml» 
öfwerste I^!eurenanr kranclcs och Lapir. kroolcmAns 
Lik, kistlagde och med grönt kläde betäkte, men 
de öftige nakne, ssolande fienden sjelf hafwa til^ 
Mt, at de i de fä dagar, ssola sä wäl genom 
detta utfallet, som stycken ifrän wakterna haf-
wa förlorat mot 400 man. Om aftonen begyn
des äter bombac^eringen, som warade hela natten 
jgenom, och blefwo 107 bomber inkastade i Sta
ben, Dw zo ^Nllil lät Lommencjzmen anhälla 

hos 

Staben Dorpts Nesteifnmg. ?oz 

hos Nyssa Fältmarskalken Scberemercst. at med 
öomKzräcrinZen mätte innehällaö , i emedan man 
lville begraswa läta de flagna Officerare. Det lof-
wades, men hölts icke fyllest, utan kastades 
dä ock dä om dagen nägra Bomber in, men nat
ten derpä inkastades 200, och kom fienden med 
sina ssants-Korgar, sä när ^cob<- Porten, ar 
han war knapt zv stegderifrä» Zmedlertjd wille 
si?nden icke försumma sitt wanliga härjande j lan
det , utan fänbe nt ifrän lägret Qfwersten ö^us'', 
Med tre Regementer til Estland, som brände af 
Nägra Herre-gärdar, röfwade och tog landfolket 
til fänga , och kom sä med sitt rof til lägret igen» 
Här sortsattes arbetet flitigt, och begynteden 1 

med sina grofwa Stycken, til at öpna sig 
en ingäng, och kul^lkajw den gamla lutande. Stads
muren, emellan Porten pch Pintornet, sä 
Pck Rysta Porten, der ännu pä denna sidan inga 
wallar eller bastioner woro anlagde. Samma dag 
kom ock den Ryssa Flottan äter med trummor 
och spel opför Strömmen seglandeS, och speltes 
Med Stycken och Fyrmysarne pä alla sidor p6 
Staden, samt inkastades den natten izo bom, 
ber. De belägrade sparde icke heller krut och 
lod, och fast än barrerierne pä f:te bnttionen blef
wo ruinerade, sä bragte likwäl den tappre (^pk. 
ramen Mänpenne dem snart i ftänd igen, och 
kastade med sina Stycken och Ä^rsare fiendens 
Skants-Korgar öfwerända, och gaf säledes ho
nom nytt arbete at uprätta Vem igen. Den T 
och z^uln kastade fienden eldkulor i Staden, hwaxs 
igenom nägra Trähus wid Swenssa Kyrkjan rö
kade i brand, som itände träbysgnittgarna i mm 

sal. 
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sal. Faders (britter IVloNers gärd, och i asta lcu 
de ocksä sjelfwa Stenhuset. Samma natten as> 
brändes ocksä kvlarcrial - huset, som war upfylll 
med allehanda träwaror förHrriUerier. 

Den y )u^ii öpnade fienden nya löpegrafwal 
ifrän Rädeshoffs sidan, utför backen ät Hakel> 
werket, at hänga dem wid de förra, och anlade 
darrerie med stotanglar emot Rysta Porten. Dell 
7 ^uli> eftermiddagen, begynte han grymmare än 
tilförene bvmbarcjera, och med Z! grofwa Styc^ 
ken, at skjuta pä Rysta Porien, Pmtornet och 
murarna der emellan, sä wäl som emellan ^cob! 
porten. Och blef eländet i Staden sä stort, at 
de arma menniskor i sina hus och pä gator blet/ 
wo ned- och söndersiagne, och wiste icke, huru di 
jkulle berga sig med sina smä barn och sjuka, fol 
Lomkan och Z!itn?rer, samt eldkulor. Den 8 sulli 
om natten gick fienden ifrän porten med 
na stants-korgar, utföre ät äen, Pmtornet föc^ 
bi emot Rysta Porten , der han »plastade sig ett 
bröstwärn emot äen , och kastade med sina Styckeii 
stadsmurarna omkull pä 20 famnars widd, son! 
han sedan ännu widare kullflog, och ruinerade ve 
bestyckade torn och rundelar. Lommcn^nren dec^ 
emot gjorde sä mycket större flit, at sätta sig l 
förswars ständ, brukande ocksä qwinfolk ril arbe> 
te, at förstaffa sig! bröstwärn emot fienden, och 
ruinerade för honom med Stycken och Fyrmör^ 
sare ifrän Fästningen hans K-urener, dem han stralt 
äter förbättrade. Sädant stjutande pä ömse 
der warade dag och natt til den ,z juli,', och 
räknade man af fienden denna tiden öfwer 945" 
Styckeskott pä Stadsmurarnas kullfallande gjort, 
och 2Z10 bombar i Staden instutne. Eml)t 
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Emot aftonen begynte fienden innehälla med 
skjutningen, och göra sig färdig til storm, som man 
nägra timar derefter fick erfara. Ty dä om afto
nen kl. 7 wakterne i Lonrrscksr^en blefwo aflö^ 
!^e, och irnmenclsnren ridit isrän Domen til Ty^ 
sta porten, hördes hasligt ett smattrande af mus^ue. 
rer wid Rysta Porten. Dä skyndade sig kommer», 
äanten genast dit, och befant at ^ieucensnren. 
svm der wakt hade, war med den päträngande 
fienden i fullt arbete, och hade redan nästan för
stjutit sig, fast hwar man war försedd med 24 
stött. Fienden bemägtigade sig genast Pallisa-
derna, och gjorde sig en öpning, dä i hastighet 
Manskapet drogs dit, som der nära wid war, 
sä ock de, som färdige stodo, at aflösa wakten 
i ccinrraciiarsicma, jemwäl RegementS Owarter-
mästaren med (Zrenacierernz, hwilke sat
te sig emot fienden bäst de kunde. Och som fien
den altid starkare pä dem kom, sä blef der ett 
starpt fegtande utas, at de belägrade förlorade 
mänga af sina (?ren2^er»re, och k^ulyuererarnes 
gewär blef sä hett, at de med mull och gyttsa 
utur när wid liggande dammar, mäste kyla sina 
wulquscer. Under närwarande drabbning kom 
ock Öfwersten ^lesenkusen dertil med sina (?re-
naclerare, och kjuhucrerare; sä ock öfwerste I^ieu-
tenznr ^c,ercssnr? med sina underhafwande; och 
stod Äfwerste l^lemensnt med sitt manskap 
man för krecken, eller gapet, den nederstutna 
Stads-muren, och innomPallisaderna. Medelst 
det , at fienden altid förstärktes med friskt folk, 
blef fegtandet härdare och skarpare. Och sedan 
eommencknrev Vrog jftän alla Poster manstap 

til 
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til sig, segtadcs pä bägge sidor manligen, och 
träffade en förffugcn mul<zuer^kula dommencj^I 
ren i huswudet, at blod ur örat kom, och hal! 
signade neder, och mäste läta bära sig bort, 
leMNaNdeS (^omm^nc^o til Aswcrsien 
ieu; Oaktat fiender, förlorade mycket folk, sä 
for han likwäl fort med sitt stormande, al> 
denstund han hade altid friskt folk, at 
sätta til, och de belägrade gjorde tappert 
motjland, at det kostade honom mera än 
han hade förmodat. Emot morgon stunden kl, 
2, sedan Lommenclanren wcderfätt sig nägot, 
kom han til sitt folk igen, och befant, at de rc-
dan bliswit twungne, at draga sig innom ryffa 
Porten, der fienden trängde sig in efter dem; 
mcn han fick stadna uti Porten, och bada dcr hett 
af xlan»rcr, som ofwanifrän pa honom kastades, 
Likaledes war ock Afwerste I_ueuren2nten ^auke» 
som manneligen förfwarat sig emellan Pallisa^ 
derna och ^xcokg Porten, twungen at draga si^ 
tilbakas, sedan des folk intet mera kunde bruka 
sina mulquercr, utan mäste förswara sig med ste^ 
nar. När nu det war kommit sä wida, at det 
war omögeligt, at widare kunna hälla sia, och 
folket war sä utmattat, at det knapt en half ti-
ma längre kunde uthärda, mäsie dommencZanten 
tänka pä Stadsens upgifwande, at icke borgen 
skåpet, och mänge hundrade inflygtade stämman^ 
de mäste upofras fiendens grymhet. Han öfwer-
lade saken med Hfwerste l^ielcnkusen, och lät en 
Trummesiagare stiga up, och stä cksmsöe, ellet 
elka-samtal, men han blef strcxt nederikjuttn. 
Derpä lät han en annan Trunilmslagare stiga up/ 
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och det gick honom lika sä, emedan segtandet Vä 
som bäst påstod. Omsider stältes en hwit Fana 
Ut, och gafs tecken med en Trumpet, dä iftiZn 
fiendens läger äter med cn Trompet swaradeö; 
öcrxä blef ^lajoren l^em, med. Tronpetaren ut
sänd, at begära Stilleständ, som ock crhölts. (^om. 
wencjsnren lät straxt Borgerffapet, som hade sin 
Post pä sierde kalkonen nedkomma, til at förstär
ka den posten, lät ocksä ställa nägra Stycken pä 
gatan emot ryffa porten; han sjelf mcd Oswer-
sie l^lelenkulen och RegementS OtZiceisrna gick 
pä Domen, och hölt Krigs-Räd uti det sä kal
lade kalilien,'r?.Tornet, om man förswariigen 
kunde söka accOrd., som alla bejakade och höllo 
för det rädeligaste; han lät ock genom Hfwerste 
^ i s l e n K u l e n ,  B o r g m ä s t a r e n a L o d i ,  o c h  
Ivl,an k<emmin, fä del här af, at fordra deras 
utlätelse, och hwad de pä egna, och Vorgerska-
pets wägnar ästundade, at betingas skulle. Hwar-
pä ^joren l-jein äter blef afsärdad til Fältmar
skalken 8ckeremetotf, med berättelse, at man tik 
undwikande af widare blodsutgjutelse, wäl wille 
ingä ett skäligt accarcZ, om Fältmarskalken beha
gade insända 2ine RegementS OKceeare, dä äter 
2:ne ifrän Staden skulle til lägret utskickas af li
ka cKaraScr och heder. Han sände sä in en Rysk 
öfwcrste-I^ieurensnr och K4ajor, och fick tilbaka 
til sig öfwcrste l^ieurensnten och Majoren 
^ranZcl. Knapt wore Ryske OKiccrarne jnkl)mne 5 
Staden, innan de drcswo häftigt pä at ffynda mev 
sccorcler. och söM Man Mtd accorcls - PUNktetM 
'^e sä hastigt kunde blifwa färdig, sä sände 
-emerots bud pä bud, och lät säga, St H6N itks 
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öfwer halfannan timma derpä »vänta kunde, be-
gärte ock, at fä win ut til sig för betalning, som 
man honom straxt esterfölga lät. Middagstider? 
kl. ti Utsändes k^sjorcn von L»-6mlen, och en Vok-
gare, l^ange wid namn, som förstod Rysta Sprä-
ket, til Lägret med de föreflagne sccorck - punkter, 
sä ljudande: 

i. 
Begärar eommencl-inrcn, at han sjelf, jem-

te under hans Oommanclo stämde miiice, sä wäl 
as Artilleris och korriiicarlon, som til häst och fot, 
utan ätffilnad af hwad Mation de äro, med Pu
kor, Trompeter, klingande spel, brinnande luntor, 
kulor i mun, jemte 24 stött krut och lod, flygan
de Klisn6srer och Fanor, 6 metal Lanvner, med 
alt hwad dertil hörer, öfwer ock under-gewär, 
pick och pack, hustrur, barn, tjenstefolk, betjen-
te och utan vilireriliZ aftoga märce, och 
underhäll för den aftogande Zvarn^lonen, efter 
Kongl. Maj:ts och Sweriges orclinance pä en mä-
nad utfäs, och aftoget ste genom brecken, ga
pet, eller hwarest det lägligast ste kan. 

s. 
Til sädant aftogande, ästundar eommenä-w-

ten nödig stjuts för dräller,er, de sjuka och sä
rade, samt Olkieerarn25 PSZSAe, jemte en mänads 
?rovisnr, och at det innom 8 dagar, eller des-
förinnan om mögeligt är, mätte anskaffas. 

z. ' . ^ ^ 
Begärer dammen6-nren» at han med sin (?^r. 

W20N, gina wägen til Rewel under säkert On. 
voje ät ?iep och Kyrkja, och sä wida
re dm manliga Landswägen tär loga. 

4» 
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Ästundas, om nägre Olkcersre stulle wilja 
föryttra sina klobilier. eller sätta dem Ntver, 
vt dem det tilstädes utan hinder, och framdeles 
etterlätes, at dem wid tilfälle afhämta. 

^ * . 
Förbehälles och betingas, at ingen Soldat 

til häst eller fot, af högre eller nedrigare ständ, 
tmder hwad förewändning det ock mätte wara, 
Mätte uppehällas, angripas, eller med list och 
tVäld clebouclieras, Och der ock nägon af dt gt-
Mena skulle söka at cielerrera, stal hans OKcera, 
re icke hindras, at honom derisrän med godo eller 
kvald afhälla. 

6. 
Alle Hrrettanrcr och Velw^vevter stola UNdtt 

drrell medtagas. 
7. 

Astundar d!ommen6anren, at alleKongl.Mafts 
af Swerige undersätare, Adel, Kongl. Liv>I-be-
tjente, Präster, Amtmän, och Landt-solk, med 
deras hustrur, barn och tjenstefolk» samt egendom 
tillätas med säkerhet fara bort. 

, 8. 
Astundar (^ommencianren, at Stadsens lVsa» 

Pstrsr jemte Prästerstapet, mätte wid deras privi-
^ier, ̂ eljZion och friheter, säsom de den afKvngl. 
Äaj:t i Swerige allernädigst erhällit, styddaS,och 
de samma dem oqwalde lemnas. 

I falllnägre af Stadsens Räd, PrSste-cller 
Borgerstapet, med sin egrndom wille flytta här
ifrän bort, det mä wara hwart det wil, antin-

S . gen 
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gen til k'lZZ, I^cvel eller ?ernoti, (it dem siM 
under säkert beledsagande 'tilstädjes, jämwäl c?t 
wid HanS ^2^/VKlste Maj:ts miiice intagande 
uti denna Staden och wid deras aftesa, ingen 
voirs, eller olägenhet mätte begynnas. 

tv. 
Skulle och nägre af k^istr^en, Präste-ocb 

Borgerstapet finnas, som sina hustrur , barn och 
egendom bordtsändt hade, och ästundade dem äter 
hitkomma läta, at sädcwt dem af Hans 
fta Mai:t mätte förunnas. 

ii. 
Ästundar dommenclanr^n» at pä Hans 

^lffeMaj:tSwägnar mätte försäkras, i fall Fäst-
ningen .framdeles äter skulle til Haus Kongl. Maj:t 
j Swerige afträdas, den samma dä ined sini! 
werk oförderfwadc, samt med drullen?, ^mmu-
nirion och gewär-sorren i lika ständ, som dc 
nu emottagas, äter aslefwereras mätte efter ln-
vsmarmm, som af witza dertil förordnade tnännet 
-deröfwer kan uprättas. 

Sedan Ryske Feltmarskalkeu 8clietemero/fde^ 
sa accorcZz-punkter en timas tid i händer haft, 
skickade han öfwersten Ridver til fots til cc-mr^ 
cliarpcn af femte lialiionen, der han af AuclireU' 
^en (Zuk^av ktoin blef emottagen och förd ti! <^0M' 
menciamen, samt med all böflighet bemött, til 
hwilken han ett skrifteligt fwar pä de utsänds 
zccoi-lZz . Punkter af sin Fältmarffalk aflefwerera> 
de, med begäran, at blifwa stratt igtn affärd^ 
der.^ Swaret ljuder som fölger. 

i. 
Wi undre mycket, at Herr commencl-mcen go/ 
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sä höq anfordring, emedan Hans Stor-C^. 
^>ske Ma:tS mjlice redan befinner sig j Porten, 
och mcn har nog at göra, ct afhällo dem ifrän 
d^ras ifwer. Om han worit sinnad, at erhälla 
ett sädant sccorci, sä hade han detbordt förr sö
ka : nu är d> t försent. Men til at handla Chri, 
steligen, sä lemnas Herr (-'ommenclamcn» hans 
Otlicersre, och hela ö rni^on, och de öfrjge af 
hwad ständ de äro, med hustrur och barn, sä 
ock egendom, ett frit aftog, utan nägon v ilrennZ, 
tillika med en mänads ^roviimr; derhoS alle OK-
ce-are af^arnizonen med gewär, och Z (^ompa^nier, 
antingen til fot eller häst allena, men de öfrige in, 
tet, med ö'wer-och under-gewär, ej heller med 
krut och bly ut MLrckera kunna. 

2. 

Hwad den andra Punkten beträffar, sä stal 
til deras aftog sä mycken stjutS gifwas, som up-
bringas kan. 

?» 
Och skal ock Herr eommen^snren, med hans 

6,.rni,vn genaste wägen til Rewcl under säker Lon. 
vojv beledsagad warda. 

4» 
Angäende Fjerde punkten, sä stal den samma 

eftxr begäran erhällaö. 
. 5-

Och ftal ing-n, antmq^n til häst eller iot, g^-
vom list eller wäld uxpchällas. Men i foll nägre 
sr-willigt wilja blifwa här, sä ssal dem en fri 
wilja lcmnas. ^ . 

S s Hwad 

Ä 

".^1 
> !  

» >  >  
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Hwad ^rreiianterna angär, sä sär Httt Lom-
kncncismen det obehindrat med sig föra. 

7. 8. 9- IV» 
Skal ester, ingifwen ffristelig begäran hallas. 

11. 
För den 11 late wi den aldrahögste sörja, 

som alt tilkommande wet. 
12. 

Pä detza beswarade Punkter, har Herr eom-
^encj^men ffyndesamligen at yttra sig, om han 
dermed är tilsreds. Skulle det honom icke anstä, 
sa begäre wi wara OKcerare fä utwä^lade, och 
z fall utwäxlingcn uppehälles, ärnar man icke 
wänta derpä, utan fortsättja den begynta stormen. 

Men ffulle deZa ofwanrörde punkter antagas, 
izegäres utan gensägelse, at ät wära wakter pä 
ulla bastioner» Rundelar och Portar deras Post 
genast inrymmas, dermed alla berörde Punkter 
ett fullkomligt nöge ffer. 
. Säsom nu Lommencisnrcn och närwarande 

RegementS VKcerare icke woro nögde med denna 
Förklaringen, emedan deruti icke nämdes om Styc
ken, Fanor och Gewär, och derföre lät ännu u^ 
sätta ett kvlemorial til Fältmarskalken 8cl,eremc-
rvff, och begära des tydeligare Förklaring pä det 
som utelemnat war, sä yrkade Oswersten ^iäcjec 
pä en ^srkeAorisk Kesvlurion, och de Ryska iN> 
säl^da OKcersres utfläppande , men lät likwäl ös^ 
wertala sig, at gä med detta klemorls! til Lägret, 
och inhändjga det Feltmarskalken 8c.keremerc»ts. 
Ester en fjerdedels tima kom Hter Oswersten til^ 

bakas, 
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bakas, med en pä Ryffa ffreswen kewlurion pck 
Memorialet, at (Farni^vnen ffulle behälla tredje
delen af gewäret och tu Stycken. Men Lammen-
clancen war icke heller härmed tilftids, och wille 
icke heller släppa ut ve Ryffa OKcerarc; dä Os
wersten Rlddcr begärte, at LommencZanren pä 
ro!! kommo ut pä Fältet til hans Leneral, för-
säkrandes pä sin ära, at hans General ffulle 
nerre bemöta honom, och träffa en hedersam rik
tighet. Härpä red (Dommencjanren och 
-öfwcrsien "I^icsenkulen ut til (veners! 8ckeremerot^ 
och kommo ester tre fjerdedels timma tilbakas med 
8cl,eremeroffz underffrefna och med des 8«.t;nec 
bekräftade keloiurion. Dä han efter det aftal, 
som han med detsamma mundteligen gjort, at den 
Swenffa (Zarni^onen ffulle fä blifwa ännu 4 da
gar pä Domen, begaf sig vit, och nägre Ryffe 
Regementer til fot, marckeracje in uti Staden, 
ibland hwilka sjelf incoKniro» 
säsom Ofwerste I^ieurenanc inmarckera.ie och fick sä 
Staden Dorpsr j sina händer den I4^ulii i7O4.Dock 
icke utan stor Manspillan, i det han ester HanS 
egen utländska OKicerares berättelse, derföre för
lorat emot femtufend Man, och hade öfwer 
särade i sitt läger, och ffal sjelf ska
kat pä hufwudet efter Hans maner, och sagt, ckt 
denna Staden kostat honom förmycket, hwilket 
länder Lommencknrcn 8Icyrre och hela <Zarni?o-
"en til ewärdeligt beröm, för deras manliga för
hällande och tapperhet, at de en sa Mg och osull-
komnad Fästning til det yttersta förswarat, och 
uti sjelfwa stormen twungit fienden, dä han redan 
hade fattat Post j Porten , at ingä sccorä. 

Sz Mm 
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Men huru sccorclec blefwet hället, scs häraf: 
sä snart fienden hadetogat in i Staden, och be-
satt mallarna, blef Lommenäanren 8!<^rre fjels, 
sä wäl som alle Öswcr-och Under-Ockcersre, twert 
emot den förstaaccorc!.punkten, pä det nogasie Vl-
ilteracj, under sken, at nyligen til (ZarmTOnenz af-
betalning tfran Niga kommit til Dorpt 40000 
RikSd. dem de wille hafwa utlefwererade. Och som 
det icke sä förhölt sig, och i penningar ingen ting 
fans, sä mäsie likwäl wid utmarc!,en , som skedde 
genom tyska porten, hwar och en wid viiircrin^r, 
emot sin Wilja afssä til Nysta Oneral HHutsnresi, 
och andra Otkcerare , hwad dem ansiod af der.^6 
sater. Desförutan blef för dtimmenci-lmen hans 
RegementS Fältffär, och hans Käck 
med wäld ifrän honom tagne. För det andra ffulle 
Olrnizonen 4 enligt sccor.cj«t» tredje dtlen af ges 
wäretoch 2 Lanonet, fä med sig taga, men stycken 
bleswo icke allenast förhällne, utan togs ock alt 
gewär ifrän dem, under förewändning, at d-t fful
le betalas; men i stället för betalning, sändes til 
dem gammalt odugeligt gewär, som (^ommencjan" 
een icke wille emottaga, utan. heldre blifwa sä-
dane förutan. För det tredje blefwo de mänga 
dagar uppehällne pä fältet, innan för manffapet 

^ovisnc kunde ut fäS,  dä de omsider  icke anna t  
ngo, än torra trädet, der de likwäl efter gcc»r« 

<jer ffulle ocksä bekomma v>6wa!icr. Ja det blef dem 
sörment af Ryffa wakten, at ösa watten ur brun
nen , köpa bröd och dricka af bönderna. 

Ester munteltgt aftal ffulle Tsrni^onen i fyra 
dagar haswa sin ro ock hwila pä Domen i Sta
den ; men andra dagen blefwo de öswer hals och 

huswuv 
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huswud utdrefne, och mäsie pä Takelferffa fältet 
lägra sig, och wid Utmarckt->1 togs bort Ryt ta, 
renas Pistoler. Den 18 ^u!u blefden uttogade 

OalDpemenr rundtomkring med wakt be
satt, och begärtes, at Ryttarena ffulle utställas, 
at de efter (^nera!en5 befallning ffulle räknas. Da 
det ssedde, togs ifrän dem hästar, sadlar och stöflar. 
Straxt derefter, när öfwersten 5,mon Krapora-
vs wakt h^de, lät han de aftogade all wäldsam-
het tilfogns, röswa och bortföra menmffor, bå
de man ock qwinkön, sä ock hästar, och sökte 
RyKarne at läcka tll sig de gemena Soldater, 
och der en VMccrare eller nägoa annan hade en 
god häsi, mäste han afläta den samma, och ta> 
ga emot hwad han kunde sä. Således bleswo de 
ifrän den ena dagen til den andra plägade, owe, 
lande, hwad de pä sidlyktone med dem företaga 
wille. Medan nu den Swenffa s?2rni?Onen siod 
sä godt som under krrett pä feltet, fä hände sig 
den 21 ^ulii nägot underligt pä Himmelen, wid cn 
klar dag kl. 4 eftermiddagen, dä pä den ljusa 
och rena Himmelen war intet mera än en enda li
ten moln fiäck. Ett godt stycke derifrän wiste sig 
ett stort strek, lika som af eld, som warade en god 
fjerdedels timma. Sedan kom wid ändan af detta 
eldsireket en eldkuhla, sä stor som solen wisar sig 
wid up och nedgängen, fram, och »vältrade sig 
längs med cldstreket, med sädant brusande, som 
en flygande styckekula, lemnande ester sig pä begge 
sidor eldsirälar, och när hon for in i moln fläcken, 
gas hon 2 gänger pä rad sä starkt smäll, som ha
de man ffutit med earcaucr Swenff lösen, at . 
senstren i Staden darrade, och röken länge stM 

S 4 !cs 
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tes i luften, hwaröfwer sä wäl Rytzarne, som 
de Swenffe förskräcktes, och har detta owanli-
ga Himmelsteknet synts icke allenast wid Dorpt, 
Man ock i Riga, och annorstädes. 

Den 24 mäste de i Dorpt qwar blefne 
mwänare af Adel, Präster ock Borgare hylla 

oaktat han emot Saxiffa Lnvojccn 
der utlät sig, at han denna Staden hans ?rin. 
cipal tilgodo intagit, och förut uti sina pä Tyffa, 
Fransyska och Latin utspridda univerlalier gjfwit 
tilkänna, at han wille äterställa sin Bundsför-
want Konungen i Polen Est-och Lifland, som 
hörde Polen til, och Konungen i Swerige in
kräktat sig. Men sedermera, när han Vega Län
der inbekommit, glömde han bort altsammans, 
och behölt dem sjelf. Sedan Hyllnings Eden 
war aflagd, hade inwänarena i Dorpt frihet at 
resa ut och in til den so September. Sedan blef 
Porten stängd, och fick ifrän Landet ingen kom
ma in, ej heller nägon ifrän Staden ut. Sam
ma dag den 24 ^ulii, sände Ofwersten kauer sin 
ktsjor til öfwersten 8kyrre. och lät förkunna ho
nom , at de om aftonen ffulle fä deras 0«nvo^> 
och straxt bort marckera, derpä de fingo allenast 
Zo ffjuts hästar, och räknades äter öfwer, huru 
mänge menniffor de woro. Nu war wäl Hfwer-
sten Skatte glad med sitt fällffap, at blifwa en gäng 
förlöst ifrän alt ofog, som de härtils lidit; men 
Hyckleriet fick ännu icke ända, utan kom Lenera! 
Ägoren von Wrsckn med Äfwersten ösuer och 
en annan Ryff Öfwerste vvoikonzki, samt nägra 
hundrade man, emot astonen tilLampemencer mar-
cker-ui<k emot hwjlkg öfwerstm Sk/lte med de 
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sina sig upställa mä,te. Här förkunnade (Zeneral 
kl-iorcti LX4KKN5 otcZfe5 wara, at 2 delar af 
5en l^wenffa (Zarni^onen med Oommencjanren fful
le til N-irva, och tredje dclm med Ofwersten 
teni uscn til Riga warclwtÄ, fast tredjedelen as 
berörde (^rm-oa redan af Ryssarna blefwit bort 
plockade. 

Dcn 2s ^uli> foro de sin wäg , som ffulle til 
Riga och gass dem Oonvoi med; men knapt wo
ro ve en half mil derifrän komne, sä begynte 
szelfwa LoQvojen plundra dem, och när de kommo 
til Nioxen, 6 Lifländffa mil ifrän Dorpt, togS 
det ösrigi iirändem, afkläddes ocksä qwinfolken ock 
ötffillig^ Hustrur ockZungftur mäste wid sädant af-
stedst ägande blifwa dem til Rofs. De lemnade 
vltsäjdem, som de Lonvvjers fflllle, uti största osä
kerhet, och forLmed sitt rof ifrän dem tilbakas, 
sä at de omsider uti största uselhet framkomma 
til Riga. Men Hfwersten SKyrre med sitt sölge, 
antingen han wille, eller wille icke, mäste blif
wa Ryffa Krigshären , som hölts än wara 1200c, 
man stark, fölgaktig til larven. Der bemtlte Of-
tverste i Ryffa Lägret ifrän den ena dagen til den 
andra blef uppehällen, och blefwo HanS Office-
rsre här ock där hos de Ryffa OKcersrs fördel
te säsom sängar, och hördes ingenting om deras 
ställande pä fri fot. Derföre lät Ofwersten och 
(!ommencjanten L^tre inhändiga en 
afffrift af hans erhällna sccorä, jemte en böne
skrift , deruti han förestälte, at icke en enda punkt 
honom bljfwit hällen. Kongl. Swenffa earni. 
zonen, som under (ionvcu ffulle msrcliers til k.e-
xcl') har blifwit söndrad, RegementS öfwer-ock un-

S 5 der-
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der-Oisicerzrs hafwa bliswit skilde, jemte degeme^ 
na isrän sina Regementer och KstcaUlonef, och den 
mindre delen steptes, at taga til Riga, och de öf-
rige blefwit säsom Krigssängar siepadehittilLägret, 
begärande, at säsom ncvläer och Lapirularioncr 
i hela werlden heligt hällas, och (5arni?onen i 
intet mäl sig emot accordec förbrutit, Hans 
KI ste Maj:t täktes utan uppehäll läta dem sam-
telige, sä wäl afmilirair som Olvil 8r.iren. fä fara 
bort, och förse dem med tilräckeligt underhäll, 
Otinvc^l och skjuts. Härpä Kelolvcracje 

at den Dorptiffe ^arnl^onsn ffulle mar-
cliera til men Oommentiznren och ^)f-
wersie l.icntenamen VVrsnZel ffulle där c^war blif
wa. (I2r«u?onsn fcck ock den 6 orcirez, at 
gä öfwer d^rva siröm pä Zngeri^nläadska sidan, 
och sä til ^VidorZ. Men straxt derpä ställte ^len-
rlkoss orcire5, at allenast en Lapiram, 2 I^ieure-
nanrer och zoo gemene ffulle gä til^VidorK, de 
öfrige ffulle fä gä til Rewel. 

Z detza dagar, emedan Rytzen starktKom-
b»rcieracle pä Narva. och sökte med sina swära 
Stycken at sälla kalkonen ViHoria) til atfä sig 
der häl och öpning, men förgäfweS, sä hände den 
stora olyckan, at kalkonen ^Zonor, utan atdcr-
pä ett ffott gjordes, utaf sig sjelf sank neder och 
ramlade omkull. Hwaröfwer högeli
gen gladde sig, at han fätt utan beswär en nog 
stor öpning. Derpä ^gick sjelf j a?-
5i»^ctiema, och mäste Ofwersten Skvrre fölga ho
nom och tala med Officerarna pä Mallen, tvä
rande derwid tilstädes Danska k^nvoieen ttcm, och 
fast alle Ryffe Generaler. Ofwersten 8!c)'lre ta-
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lade til OMcef.,rna,och frågade dem huru det gätt 
dem, 0erj.a ve fwaraoe, rätt wäl. Det är mig 
kärt, jade 5K>rr<.n, Gud jlärke Eder; Huru det 
Mig gart, kunnen i se. Och sä mäste 8K)/rren med 

och HanS fölge gä tilbakas til Lägret 
igen. Den 28 blef Ofwersten 8K>lre med 
HanS förnämsta v^icc^re buden til mältids hos 

Under mältiden, ibland annat tal, 
bao >)<>rl«.n, at honom, pä wägen til Rewel, ing; 

ffulle efter ffickcis. swara-
d-, nej. Det ffulle icke ffe pä god Tyff 
LK/tre swarade: Swenff parol wore äfwen sä 
god. ^Slutellgen drack honom til HanS 
Kungs ffäl, och räkte honom til afffed sin hand, 
Men krystade med all sin magt Lkvrcenz hanv, 
til at wisa dermcd sin högt utropade Kropps styr
ka, jom 8kycrcn höll ut, utan at wisa den rin
gaste känning deraf. Sedan mäste han ännu dricka 
nägra glas med 5/lent2.Kokf, til des han fick af 
(?cner^l joren l^onne Lonvojen, och anträdde 
sä sin malt.k til Rewel. Men pä denna marciien 
måste hans folk wäldigt swälta , emedan genom 
det stora flygtande i Landet för fienden, wid Lands-
wägarna ingen ting fans, hwarmed de sin hun
ger stilla kunde. 

Huru det sedan gick den goda staden Dorpt, 
mäste jag widare fullfölja. Jag har nytz berät
tat, at sedan den 20 5epr. blefwo Portarne stäng--
de för ScadsenS mwänare, at ingen fick komma 
ut, derwid förblef det, til des Rytzen gjorde än
da bäde p<z Stad och folk. Hwad elände de ar
me Borgare der utstött, är icke at beffrifwa: de 
woro som fängat instängde, kunde ingen handel 
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drifwa. eller pä nägot sätt söka sin näring, utan 
mäsie alt dyrt af Ryssarna köpa bäde bröd och 
wed. Och den som inga penningar hade at köpa 
före, mäsie fälga alt det han hade til Ryssarna, 
och taga emot, hwad de wille gifwa. Och som 
nägre Präster ifrän Dorpt, som flygtat undan 
fienden isrän Landet in i Staden, och utstätt den 
swära belägringen, fingo lof, sedan de hyllat 

at gä til sina Församlingar, sä hände Kyr
kjoherden i Oclen^is, Hclrian VitZM, den siora olyc
kan, at hans Syskonebarn, Lzpicam af Rewelffa 
<Zarm20NLN VerAN, förlofwade en sin Under-Ofti* 
ccrsre, at gä til Odenpä, i Dorptiffa ortens och 
gaf honom bref med til bemälte Kyrkjoherde, 
hwilken kastade straxt brefwet pä elden, och wille 
icke weta af nägon brefwäxling. Men Under-0iki-
ceraren tog sig qwarter hos Kläckaren, som han 
war siägt med , och begynte Ma ester förrymda 
Soldater, som deromkring uppehölls sig. Detta 
blef straxt förebragt Ofwer-Oommenäanccn i Dorpt, 
hwilken lät genast taga honom, säfom en 8j,w» 
för hufwlldet, och pina honom til döds; men 
kunde intet mer fä weta af honom , än at han 
haft bref til Kyrkjoherden Vcrgm, derpä blef 
Kyrkjoherden fängslig den i 0ä. är 1704 införd 
til Dorpt, och som han icke kunde framskaffa 
brefwet, hwilket han redan hade upbränt, och in
tet innehällit nägot hwad det allmänna ingick, utan 
allenast helsningar ifrän sina wänner, och oskyl
diga önskningar, til en god wältrefnad, fä ffulle 
han genom marter och pina twingas, at bekänna' 
nägot ont pä sig, som intet ondt gjort eller tänkt 
at göra, och icke rädve derföre, .at honom ett bref 

dlefwit 
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blefwit tilffickat. Han blef sä pä det grymmaste 
sättet efter Ryffa maneret nägra gänger uti en 
wjppgalga wippad, 'utaf bakbundna hänver högt 
updragen och hastigt nedsläpt ett stycke utföre, at 
armarne drogos utur led bakom ryggen, och sto-
do i wädret. Men denna pinan war icko nog, utan 
blef han ock sedan piffad med Knutpiffan, sä at 
han blef bäde til Kropp och lemmar aldeles för-
derfwad , lam och bräckelig. När de nu med alla 
dessa grymheter icke kunde fä honom emot sitt fam-
wete at bekänna pä sig nägot brott, sattes han i 
fängelse, der han pä andra äret mäste uthärda , 
til bes han omsider är 1706. den 28 ^unii blef 
halshuggen. En sädan olyckelig ända ffulle den
ne nitiske, och af Guds Församling och den Est-
niffa Kyrkjan wäl förtjente mannen, genom andras 
förwällanve oförffylt fä. HanS Lik blef likwäl af-
tätit at föras til OawKy Kyrkja, och nedsättjas i 
hans faders graf, som der warit Kyrkjoherde. 
. Sedan Ryssen war kommen i besittning af Sta

den Dorpt,lät han derifrän esomoftast utgä Partier, 
at ffröfwa omkring Landet, och göra den fattiga 
Allmogen stor skada, hwilke ock gingo in uti 
ven i Estland, och öfwerrumplade Presten af l^ur-
Aels Församling, vsurcmus, medan han pä en 
gärd i skogen hölt Gudstjenst, med der församla-? 
de bönder, samt förde honom meden del afhans ähö-
rare bort med sig. Äter kom ett annat Partie 
och gick til Kattiffa Socknen, och sä det ena Par
tiet efter det andra , hwilke icke kommo altid hel
skinnade tilbakas, utan blefwo af Swenffe Par
tier, dä de kommo öfwer dem, ofta flagne, fer« 
dcles wid liiäa, at fä af dem kommo tit 

Dorpt 
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Dorpt tilbakas, utan fördes en ^>jor och enRylt-
mästare samt nägre gemene fängne til Rewel, och 
de som flygtade i stogen, dem stogo böndern-ihj^l. 
Til at hindra Rysiarnas jtröswande, blef Ofwer-
sten krockiiulen med 1500 Ryttare wid stulet f 
äret 17V5 cl^mlnencZeraci af (? nera! Gref ^ 
tivsvu<j at jnsperra Dorpt, som icke allenast all 
Spannemäl, som Rytzarnepä Herregärdarna de»-
omkring hade, lät föra til ?er»isu, och de Swen
jka FörrädS Husen, utan hölt ock Rytzarne i 
Dorpt instängde hela wintren igenom , at ingen 
tilförsel dem kunde ste, hwarken ifrän Landet dr-
omkring, eller ifrän Rystland. Den »8 ^snu^u 
fölgande äret 1706, blef ben käcke Kl-jciren k^rcu. 
6enielc,som med sina mänga lyckeliga Drabbnin
gar pä den orten gjort sig wida namnkunnig, ut-? 
sänd med 500 hästar, at gä E RyZland. Han 
gick oförffräckt Ctaden Dorpt sä när förbi, at 
man ifrän Mallarna och Tornen stöt med Styc
ken pä honom, til gärden der han brän
de up Rysta bätar och fartygen, säd och hö. 

Och som han fick kundstap om ett Ryskt Partie 
af 400 Lojaier ber i neigden, satte han ezter dem, 
och hant dem emellan ?1eicvu och ?,r?m, 
uti en by, der han siogs med dim pä isen, och ne-
derlade 50 kojer, och jagade de öfrige til?!es" 
cou, men förlorade sjelf icke mer än en Ryttare, 
2 Dragoner blefwo särade, sä ock en La^rsin 
och en l^eurerisnr. 
. Nu fordrade Gref l.ejon'utviic! äter 0.-,vaI!c-
lier, som stod omkring Dorpt. tilbakas, och blef
wo Afwersie I^iel>renz^li.llic sleven ock ksLnilen 
der qwarjtäcnbe m^d sma Ryttare och.Dragoner, 

ben 
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den fne pä den ena, och den andre pä ben andra 
siban om Dorpt, somläto den dströstabe säden fö
ras til Swensta IV?ÄZÄ?mer eller ^örrädS HuS. 
Uti 8epremkr. mänad tog Majoren med sitt 
Partie ?9 hästar bort under Dorpt, och lät ock-
sä all slags säd föras til Swensta Kl^-merna. 

Uppä all den wedermodo och den härdaste med-
fart, som den gode Staden Dorpt, i desia ären 
utsiätt, följer nu den bedrösweligaste tiden, som 
gör omsider en ynkelig ända pä denna, af sin grmn? 
ma Herstare, likasom i fjättrar siutna Staden. ?y 
när erfor, at Konung XI! 
är 1706 d. 14 kepremker slutat fred med Konung 

i Polen uti Alt Ransiad , fäghan 
sig intet längre merakunna blifwa ägare af Dorpt, 
och andra af honom intagna orter, och wille för
denskull förderfwa hwad han icke behälla kunde. 
Han lät fä fölgande ären 1707, först bortföra 
ifrän Dorpt til Ryssland med Lodjor om wären 
alla de, som tilförene warit betjente af Kronan 

^ Swerige eller Swenst födde. Är 1708 derefter 
kördes utur Staden alt bonde - och gement folk, de 
fingo gä pä landet hwart de wille. Den 9 5-> 
krusrii mäste ?aitor Qrorjakn wid Tysta försam
lingen af Predikstolen förkunna Hans ^T^klste 
MajitS wilja och befalning wara, at de allesam
mans, som woro mwänare i Staden, stnlle bortfö
ras til RyAand, som de med sior bestörtning, 
grät och jämrande mäste förnimma. Den i5 be-
gwgo de fläste sista gängen HERrans Nattwcird i 
Kyrkjan, under grät och suckande. Nu skulle de 
efter befallning straxt sälja bort alt, hwad de med 
cn eller 2 hästar ickt kunde med sig föra. Men ^ 

hwem 
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hwem ffulle de sälja, när Portarne woro stutne och 
ingen köpare kunde frän Landet komma i staden, 
utan til de i besättning liggande Ryffa Sol
dater, hwilke icke behöfde köpa det, som de 
bortförde nödwändigt måste efter sig lemna; 
ty huru mycket ffulle dche olyckelige kunna 
vrom sina egna Personer, utaf sina saker 
och bohags tyg, med en eller 2 hästar 
med sig bortföra, der 10 och 20 häsiar sör 
de förmögnare icke kunnat wara tilräckelige? 
den 19 februari, , mäsie de alla fara utur sta
den uti den swära winter kölden, friske ock 
sjuke, hafwande qwinnor., de som gingo i si
na wäntande dagar, gamle orklöse, smä och 
späda barn, utan ffonsmäl, och mäsie ock 
gamla Rädmanffan ttaZerorn, som läg i sitt 
yttersta, och drogs med döden, göra folge. 
Om nägon Christelighet warit hoS Rytzarna, 
sä hade de kunnat haft fördrag til den instun
dande wären, dä det beqwämligare kunnat ske 
med bätar och Lodjor, bäde för folk och sd-
ker. Men de ffulle straxt bort. Jag kan icke 
utan rysande ffrifwa härom, huru denna yn-
keliga utfart ffedt med jämrande, grätande 
och tjutande. Lyckelige woro i den olyckan de, 
som hade egna slädar. De andre mäste sättja 
sig pä arbets städar, och smä kälkar', som 
de kunde fä, och binda dem bclkom andra 
slädar, och siäpas sä bort. Zfrän morgonen 
j dagningen blefwo de upropade, alt derefter 
som de i Staden bodt, och stäptes efter den 
ordningen utur porten, som warave in til kl. 

Staden Dorpts Destrifnkng. ?2) 

emot 10 om aftonen, och dä ven sista war kommen 
utur Porten, lostades Stycken. 

Sedan det war bestält, plundrades altbwad de 
bortförde efter sig lemnat, och gingv sedan RyHarne 
utpä landet, och sälde at bönderna fint Lärft för cn 
Kupek eller en st» fwer alnen, ett LiSpund fint garn för 
,2 styfwer, ett'stortTenfatsi'r4 siyfwer/sängeklä
der til en oppbäddad säng för cn Rubel eller ioc> 
styfwer, och sä för en ringa penning andra saker me
ra. Nu hade Rytzarne ännu 2 fangna Rädmän , 
nämligen och Krvsiphos sig qwar, hwilke 
i^fwerste klvmlen genom ett förseende 
gjort olyckeliga, i det han den tiden, dä han med si
na Dragoner stod wid Dorpt, til at hindra Ryssar
nas ströswande pä Landet,gifwit är Bönder,som fö, 
ro med sina wed LaK til Staden,en öpen sedel til detza 
Radman, säsom sina gamla bekanta trän ner, med 
begäran, atde wille köpa ät hmwm Zuchter eller 
Ryst-Läder, ock sända med Sedelhafwanden ut til 
bonom. Men i Stads-Porten fick Makten Ecd-
len i sina händer, och behöfdes icke mera til detza he
derliga Männers öfwertygande, atde corfc/^on^k?-
rscle med fienden, änat en Sedel warit til dem ffresi-
wen. De mäste nu wara skyldige. Derpä bleswo de 
fängsiade, ätffilljga gänger grymmeligen pinte, lika 
som den förr omtalte Kyrkjoherden Ver^m, och om
sider den 19 i Stadsens Galga upkängde, sä 
offyldige som de ock woro. Wid detta bedröfweli^, 
tilfället inkallades min Swäger, Probsten 
Svenske ifrän Wencio, til at betjena dessa dösfänqar 
med HERrans Nattward, och trösta dem uti deras 
yttersia med GUDS Ord. Nu til at fullborda den 
godoH?t5dkn Dorxtö sista ödtlSggning, insänt sia 
om Wären Ryffe (Zcners! l^ienrensnten Lsuer wid 

^ Dorpt 
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Dorpt med 7000 Man (^vzlierie, och ttooo Man 
mtanrerie, och läg der z wekor pä feltet, hwilka plä
gade Bondefolket deromkring hiffeligen, men brände 
intet. Utu Staden fördes bort, alt hwad som bort
föras kunde, och i Husen fantS. Tysta Kyrkjo - Tor
net, som hade en bog spets, och war öfwer klädt 
med hwit Zern - Bleck', aftogS Blecket, och fördes 
med Kläckor, Ljuskronor och annat mera til Ryss
land, och när alt war uttömt, cvmmen<jerac?e5 nägre 
I0VO man, som skaffade neder bröstwärnen af Mal
larna, och sprängdes den murade Wallfoten och ^on-
rrammerng med Krut , och tändes i ̂u!ii mänad är 
1708 eld pä hela Staden, och asbrändes i grund, 
som war en pastelig hederlig gerning. Efter sä wäl 
bestälta saker, bröt det Ryska Krigsfolket op, och 
togade tilRystland. De kastade up bryggorna efter 
sig, lika som nägon hade jagat efter dem. Och som 
deras wäg gick VVen^o förbi, sä blef min 
(Awäger Probsten Jos,an svenske i VVenclo strän
geligen anbefalt, at hälla sig färdig, och med pick 
och pack fölga de Ryffa Tropparna, men han begick 
saken sä hos (-eners! kauer, at han stelte cn 
nznr med nägra gemena til wakt hos honvm, til 
des Ryssarnas marcl^ war förbi, dä han ffulle lika 
som fölga efter mareken til Ryssland, men lemnades 
sedan ?ä fri fot, at fara med sina pälastade wagnar, 
hwaresthan wille i säkerhet. Det war et Christeligt 
stycke af Oeneral kanc,'. 

Efter den olyckeliga Stadens förstöring, s^ 
dan Rysien aldelesöfwergifwitdenDorptiffa orten, 
insunno sig nägre afdenna StadenDorptS inwänare, 
som til andra orterffyqtat, i hopp at sättja sig det 
neder igen, och ibland andre reste Rädmanmn ^ 

laclc»och Köpmannen Verzin frän?ernou t!' 

t 
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at bese huru det säg ut i den förstörda Staden, me
nande, at det nu ffulle blifwa fred: När de dit kom
mo, funno de der en myckenhet bönder, somgräsde 
efter penningar, silfwer, och hwai) de bortförde in-
wänare i sina hus kunnat nedgräftm, hwilke ock fun
nit bäde silfwer och penningar, i synnerhet uti Räv
mannen 0I!rcw8 Källare. ^ Och som der af blef ett 
stort rop i Landet, reste berörde RädmanS hustru , 
som hade flygtat til Rewel, dit, at fa sitt igen af 
Bönderna, och fick sä cn d<! igen. Zmedlertiv kom 
ock ryktet derom til Rysten, hwilken förde zo Lodjor 
til Dorpt, den 16 HuZ. med folk, soin ffulle gräf-
wa , och et parti Ryttare, som ffulle ströfwa kring 
Landet, och betäcka dem som grofwo i den förstör
da Staden, för Swcnffe Partier. Deste grofwo alt 
hwad de kunde, skonade icke heller grafwarna i Kyr-
kian, utan afklädde nyst begrafna Ltk Swepningen, 
och stälte Liken emot Kyrkjo-wäggcn. Alt hwad de 
säledeS finna kunde, förde de pä sina Lodjor, ja ste
nar och flisor, mcd allahanda Rask, och foro fa sin 
tväg, jämwäl Rytteriet, som röswat och plundrat 
pä landet. Derefter hollo sig Rystarne tämmeligen 
stilla, och innom sina aräntsor, men det warave tcke 
länge, utan fattade de ater mod genom det olyckeliga 
Pultawiffa slaget är 1709, at komma igen, och om
sider tllffynda Swerige cn obotelig ffada. Sädant 
som nu beffrifwit är, har warit den namkunniga och 
i sinom tid ilorerancje Staden DortpS Öde, ifrän bör
jan til des beklageliga förstöring, hwilken Stad 
Rystarne wal wiija berömma sig af, ati)aswaaldra-
först anlaqt är lozo under namn af eller 
1erjevvZrc)l.l, säsom i begynnelsen af denna Bcskrif-
ning förmält är, men som förde der anförda ord

sakers skuld , dem det icke megiswaS kan, sä bestrid 
T 2 der 



,26 Staden Dortps Beffekfmng. 

der dem ingen det beröm, at hafwa förstört och ö-
delagt den behällna Staden Dorps med folk och in-
wänare. 
' Mm sedan den Himmelska Försynen gynnade de 

Rysta WapnenS sramgäng, at de bemägtigat sig al
la Sweriges pä ösira sidan belägna Länder och 
Städer, sä torde förderfwaren hafwa ch,grat , at 
han förstört en Stad, som han kunnat draga god 
nytta as. Derföre wisie han nu omsider en mitz-
kunhsamhet emot de usla til Ryhland bortförda 
Borgare, som längtade och suckade at komma der-
jfran, at dcm efterläts, at begifwa sig til sin för
ra ort igen, och intaga sina i assa lagda hus. 
Sa mänge, som nu lcfde, foro tkl Dorpt, och 
som de utblottade och utarmade uslingar intet räd 
hade, at upbygga sina afbrända och förstörda 
hus, sa hafwa de i förstqden eller Hakelwerket 
bygt sig efter sin lägenhet Trähus och en Trä-
Kyrkja med Halmtak. Om häraf kan med tiden 
bli någon beffedetig Stad, stärderhän, men al
drig b lifwer der mera någon Fästning, fast orten 
z anseende til näringen hafwer sina stora förmoner, 

Lrrats. 

Til Est-och Liflaiids Veskrifnmz. 
ks^2. lin. 18 stär giöra, las gjarna-p.li, 1.29 I^evi,l.l-iv!, 

p 14. l. 9Trim, l. crim. p. Is,1. I9iciovi«.l. Kiov. p. 19,!. 
7 VsricZe, l. v^ri. I.2Z M,l. gistnmg. k. 2s namness, l namnets, 
p. 2l, I. Zs 1.8un6» I. ̂ cgiZ. p. 22, 1.2s Volocki» l. Vzlsckl. I. 
Zv^on» l. Von. P.2Z,I-Z ^lsseovier» I.^sc>5covier. p, 26.I. it 
lvsnilon, l. VZnilov. p, 27,1, i) Kors, l. p. 28,1.9Mträ» 
gande, l. inträngande. l. I) ̂ Vennecsne, l. ̂ Vennelsne. 1.20 
^ennecsine,l.V^ennelzine,p.)cz,!.20,21 Tp^a/I.^äri-
sciska. I.28VjnicZe, l Viuicli. p. zz,!. 7 ?eucs, l-k^uce. p.^6. 
1.28 Hianncr, u Nunner. p. ^9,1.18 Watzar, l. Watzer. p. 40, 
I. 10 kttsckone^ns» l- Lsseclonerns. p. 40, l. izlaMNat, l be< 
märker-1. is Oste och pon eller pun.l. Öster och don eller dun 
(detar cko» eller ckun.)j.27wistas, l-wistats. 9.42,1. 8Öster 
I. öfwer. p.44, l. zo och eiimus, l. hos kUniu». p. 45,1. rr 
I.iccgui-.l. l-irckluer. p. 46, l-4» I-i vsnen» eller l^ivsns, l-
I^ivznems eller i-ivÄM». i.6Ecwesland l. Lebesland. I. 2s. 
Nolss, l.Polff. p. 4L, l. Polcck/l. PM. !. 27 undutM,l. un» 
dentsch. t. sräk, l. spräk. p. so, I. 24 ^ncer, I. ärief. I. 2 5 dlo-
cksrvgler, j. ^sksi-vslei-. I. Z i ärsmsernZ, l. ̂ rsmeerns. I. ?2 

l. ^laxogeissa. p. s l/!. I48c7tkei'5, l. Scytkel-. p» 
52,!. 8 Sensta, I. Swenska. p. s^z, 1. i4lisemut, l. 
l. Sverckel-L, l. 8vefcker5on. p. s4, l. lo^Vardlsns, l-^Vsr-
kwne.!.Rejat, l, Rejet, p. Zs,l. II. i2VVSrviZ, l. V^SrmZe. 
i. 25 kocslg, l. koculs. p. s6, i, 20och l af. p. s8, l. 1 l 0W-
taliÄ, l. l 8 Ursprung at, I. ursprung p. 61. i. 25 
26 kolarns'. !. p. 6z, l. z?. sq hafwa, I. sä hafra. p. 
?2,I. , l. ̂ /Zo5, p. 76, i. i? Progel, Per» 
gcl. p. 79, i. ända, l. anda til. p. 80,1.19 Rantsa, Ran» 
tha. I. 2r dleimen, l-k^iemen. 1.26, Kami» l. Klemi. p. 8^ 
i. 26Wcho, l. Webi- ?- 8s, i- l. raf. p. 89,1.22 
Kari, l- .Jare p- 92,1.29 Ounz-sirvmen, l- vonsu-sirömen. 
l. ;r, stör, l. stor P. 9?, I. I), Ssous. l. 8svv8. !.2i,>loe-
l>e. I- p. 96^celen:Om Lck^ter» I. Om Lc^tke,'. 
p- 99, j. ,O war/ l. wara. p. I0^,l. 24 Scxrisocl, l.Lcy. 
cluod. p. Ivs, I. 2l Kiccksri, I. Kirckcri. p. 116, u ? inne» 
fallit, l. -innefattat, p. 122,1. 28 inwintlandc, I. inwiklade. 
p> I2s, !. 2l klieudu, l. k^icuclur'. i. 24 Nacke/. l> Nacki po 
124, ritelen Lckliuffa, l. Scytkissa. p. I?s l. 2 oictentom, l. 
HIclenlkoril. p. 129.1. 27 HriwMm5xuoU, l, 
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kvo!?. ?. )0 ̂ nkv»5Umäpuoli»I. ^rimsipv» s». I4f, l. ZSgt^ 
Mg, l. grenig. snrc, l.zgrt. p. 146, l. 17 Opercum, l. 
xercum. p. ^47, I. Xsrr, l. I(zro. p. is l, I. s liöteus, 
I. lutevi., p. ls2, I. 22l.sci» l. l-skri. p. ifz, l. I2tuncio» 
j. tunäz. l. 26 back, l. backe. I(exim5, l. Xe^imZ. p. lss, 
z. 10 motten, l. motlcn- i. I? löftets, l- förnuftets..!. 24>leis 
z. I^lcto. p. lf6, l^ 22 Verco , l. rere. I, 24 LnZ, i. unx. 
p. 157, I. ult. graciles,?l» k^eilis. P. ls8.1.t retica» l- re« 
img. t. I4p^» l. pu. I. 19 sdcul-Amentum, I. odtvrsmen^ 
tum. p. Is5, I, I kstis» l. ksci. I. 7 Rsc, l> kae. p. 165, 
i-8 Siel, Sieb. p. 164, l. 16 Waldsmene, !. Waldsman, 
p. 165, 1. 6 werne, l. warne i. 12manus, l. munus. p.166, 
i. zafgamla, l. äfgamla. wu. p. 49,!- «ntepen. Uti noten 
(I) siar s«<zil, I. Wid flutet af denna noten tillag» 
ges detta: Och syncs utan nrifwel at Rogvn med wikcn Ro» 
gerwik, i de alsta tiderna fatt namn af Nog eller Rug pa . 
gammal Swensta, vä Estnista Rngki, e»nedan mycken rag 
?ller spanmäl ifrän denna witeu der den bolla hamnen i he» 
la Estland är, fordom blif.vit utsteppad, sii at äboerne pä 
ven såsom hcla landet derutaf kuller blifwit kallade, om 
hwilka efterät kommer at talas. 
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sträckning, l- förstarämn!;.5>.2s, 1.29 nk.Md orden c?.^r iv-,n 
tillägycs: sa at han sände tilStäderna Riga och Revel vch begär,-
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