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Kort och Sann

Mcrättclft/
Om

Den Tappre och lyMge 'Träffningen 
som Herr Baron och Ofiverst - Lieutnanten 
Jochim Fredrich von Liven / hast den 28 Junii 
1705 med ett stärkt Partie Ryßar af 1000 Ha- 
star utt Estland / hwilken ar beqynter en Fier
dings Mijhl ifräy Noistfer men ändader pä an« 

dre sidan om Ubbakall/ som ar fulla Fyra 
och en half Mijhl.
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Werr General Majo
ren och Gouverneuren Wolmar 

N^WWH Anthon von Schlippenbach warit 
bekymmersam/ at betäckia Landet 

för Fiendernes ströfwande; Sa har och Han 
straxt efter förrättat Mönstring afsändt det mä- 
sta Rytteriet til den sidan at Mustilla / doch 
med sadane ordre at rollera och wanka af och 
an/ och icke länge blij stäendes pä en ort/ pä 
det Fienden icke matte nägon wiß Deflein pä 
dem fatta kunna. Doch icke desto mindre haar 
Fienden den 27 Junij med sine För - Troupper 
wijst sig paandra sidan länge Broon/ hwarest 
E>fwerst-^icmen2ncen8Förwachter utsatte wo- 
re. Sä snart ^)fwerst - Lieutnanten mot afton 
fick kundstap derom til fig i Sillms / commen- 
derade Han genaste Ryttmästaren Göbel med 50 
Hästar / som dä hade utposten / och Ryttmä
staren Gustaf Magnus Rehbinder/ som äfwen 
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war tu at aflösa Utposten / och salunda 
bagge Uthposterne t beredflap / at ofördröijeli- 
gcn rycka fort/ och förwara Paßet / och dar 
hindra FiendenS öfwergang/ in ti! dcsHerrE)f- 
wrrst - Lieutnanten steif med den östige dehien 
harte komm« efter. Ehuruwal nu bagge Rytt- 
mararne med sine 100 Hästar/ ftyndade sig sä 
hastigt som giöriigit war at komma til Paßet/ 
iijkwahl war wid deraö ankombst Fienden alla- 
redan pa denne sidan med ungefähr 300 Hästar/ 
och twungitFörwachten at retirera sig pä en half 
Mijhl närmarehijt/ efter en half tijmaS förlopp 
iufant sig Ofwerst - Liumanten med festen / och 
drog sä alt manffap som Han under sitt Kom
mando hade och med Herr General Majorens 
Dragoner bestod af 340 Hästar tilsammanS/ 
ordineradc och fördelte dem saleds som ortens be- 
fkafftznhet det fordrade.^ Men Fienden dä Han 
förmärkte / at Herr -Oswerst-Licumanten war 
Honom sa när till mötes/ drog sig igen tillbaka i 
den' mening/ som Fangarne sedermchra esterrät- 
telse gifwir/ at om de wäre ffulle följa dem öf- 
wer paßet / och wäga sig nägot ifran Broon / 
hade de dem da säkert i sacken/ estersom de noga 
ku.chjfap fatt/ at war macht ey wore mycket öf
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wer 300 Hastar / hwikka de ofehlbart tiltrode 
sig at räa med och aldeles öfwer anda kasta / 
hwar til de och efter Fangarnes närware utsago 
ordreö Haft/ och at ftdangä sä längt/ som de 
künde Landet at förhärja/ och en noga kund- 
ftap vln wart tilständ at Hämpta / fast der och 
ftuile ftie in unter Stadz-Porten; da Fiendcn 
war afwijken/ gick Herr Dfwerst # Lieutnanten 
til radz med Herr Majoren Zöge och samptlige 
Herrar Ryktmästarne / öfwerlade med dem hwad 
til giörandes wore/ halst som de nogsamt kün
de markia/ det Fiendcn war öfwer 1000 Hastar 
stark/ det och sedermehraiSanning befunnrt ar/ 
doch det oachtat och i an feen de der til at Herr 
General Majorens och Gouverneurens ordreö 
lydde / at betackia Landet och befrija del für 
pstindring / och at icke ftufwa för nagot Fiendk- 
ligit partie/ som ey wore starkare an loooHä- 
star/ blef enhälleligen refolverat, at i HErrons 
Namn ga öfwer / marcherade altsä Herr H)f- 
waft# Lieutnanten om Natten och i ftymningen 
öfwer Broon / som ar Trcfiärdings wäg läng / 
och Aommenderade Capkein Bernhard Virgin 
med 40 Dragoner stiga neder och besättia Paßet 
och dä Herr Dfwerst - Lieutnanten der obehin- 
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drat öfwerkommm war/ medan F-endcn Paßet 
tntet besatt/ utan öfwergangen Honom fritt km? 
nat/ fick Han näpligen sä länge rädrum at Han 
künde ftalla fine Troupper ty Fiendcn kom pä ho
nom loös/ med heela fin force wäl rangerat och 
fluten under klingande Svehl af Dukor och 
Trumpeter / hade och lätit afrycka ett Deta
chement affides / som stulle qä Oswerst - Lieut- 
nanten t Ryggen / och afikara Honom tilbaka 
gangen; AlO gick Danßen an den 28 Junij für 
Solenes vpgäng / Herr Oftverft ? Lieutnanten 
anförde den Wänstra och Herr Majoren Georg 
Johan Zöge den Högre Flygeln / afbijdandes 
Flendcns anqreep och uthällandes Hans första 
Salva och Eld/ förutan at giöra nägot Skätt 
men satte sedan mrtt i Fiendens Röök sälunda 
med Warjan i Nä-'wen tapvert an / at den sam- 
ma med dens högstes bijstand/ wed första An
sätzen wardt brachtet i Gcnfufion och pä flach
ten / hivarwed alle Herrar Officerare wijfl en 
sädan särdeles Tapperhet och god conduite, 
samt en behiertat upmuntring/ och den gemeene 
Mans encouragerande , at Han det ey fyllest 
berömma kan. Och förfölgdes säledes Fienden 
af hela wär Macht Fyra fullkomlige Mijhl pä 
hwilken wag Han füllet bödh til at twänne gän- 
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ger sättia stg / wid beqwmnlige Paß / men de 
wäre fölgde sä tädt efter / och achtade intet de
ras Skiutande / utan blistve wid sine Wärjor / 
och twingadc dem hwarjegäng/ utur sin fördcl; 
Och säsom pä sidstone Fiendcns Hoop dies sä rin* 
ga / at der icke sans nödigt at följa dem med 
wär hela macht/ halst och som päFyra mijhls 
continuerllga sträckande Haslarna af springan
de och Ryttarne af Maflacrcrande och nedergiö- 
rande uttrötte / dy blefwo allenast bagge Rytt- 
mästarne Herr Arend Wilhelm Rebinder och 
Herr Gustaf Magnus Rebinder commcnderade 
med ett litet antahl Fienden an nägot at förfölja 
hwilka och Honom eftersatt ett stycke pä andre sij- 
Ubbakall/ altsä atde omsiderföga funnit Honom 
hafwa 50 Hastar tilsammans.

Pa wär sida ar wed ett sä ftarpt fächtande 
och läng Marche allenast /hwarföre Herren Ware 
lofwat/ en endaste Ryttare och nagre Hastar blef- 
ne/ Fiendenö döde har man pä wägen och affides t 
Äkrarne raknat in mot 300 / af Bönderne äre t 
Skogen och i Huusen 230 nedergiorde / förutan 
de som an dageligen igcn fääs och sin rest bekom- 
ma. Fängar hade man snller kunnat sä ymnigt 
men man har sig dermed ifrän Fiendenö förföl- 
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gnbe ey hrndra welat / doch ar en Maior / en 
S 7 Ssmehna den lyckan weder-

^Lh,dn^m ^vet ffont/som manförme- 
nar sa toroe Ofwersten sielf annu wara i Sko- 

^'blifwit warst en wal Munde- 
riti letn^/at wäre sa tätt Wa
nt l Halmne pa Kcnden/det lngen Haft sa lanat ra- 
L7"Ik°mmapämMHLZ„'L7oHä, 
star haftvawara Ryttare tilfrybyteftidt/ ochdct 
da/medan de rvände om och ginge tilbaka/ ky inaen 
-f Bußam-bl-M-dt i W®> fe ÄS 

hkr Bvndeme atotbt ctt
kerc ByteasHastar/Monderingaroch Gewähr 
w de hchla wagen mast hällit sig pä stdorne 
AK lcüedo are as den dopen / hwilka förmente 
at hafwa oß a.deles i Sacken/ och sedanöd ä!- 
gra Landet/ och bortföra Mcnniffior och Bo- 
ftap/faa "ndkomne/ for hwiiket den höaste Glwen 
hogeligen wan lofwatoch arat/han bekröne och än 
Wrdare mstdel.gcn war Md.gste Konunqs Et"

matige Arapn med lycka och Seger.


