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vyy/

Til Uasaren.
M2> har fimdcn/fiendens stam bestrifwct/ 

hum Nysten med sitt folck förflräkt har blistvet.
Augufto uti Pohln ttl lahran/at han mä 
Utaf fltk trolöshet i rattan ttd afft».

Men tu/ som läscr här/ som det pä Swänfla lyder/
Och ser/ at HEwen stets för Swerges Konung strider/ 

Prr6 oct sa GUD och bed/ at med Hans hrelp iämwäl/ 
Har ester Swerges Kong bstr alttd segerfäst.



Ktormäcktigste Wonung och Uhurfurffe.
^DWders Kong?. May:t lärer twistvels utan nitrt 

jldstc undcroänigste berättclse af den 14. passato wa- 
GssüeS? ra tilhanva koinmen; och dr Bei; cmcllan intet rot« 

Bare pasierat/ an/ at Be Swdnffe rotB JvangroB 
giert troenne utfail/ til ftn största avancagc/ och roära ncfli- 
genBtifroet rftän Beu rotB paslisaBernefattaBc posto/ochman 
af mangel och brist pä tritt/ kuglet/ bombet och eareasset 
samt anbre flere requisiter och nöBtge ttng/ meB Benne bela- 
grtngen sig stlebes försumat/at man meb ftörsta blygb och stam 
mäst afstä och blifwet Bärifrdn jagat/ som Benne relation i 
det följanBe ntcB mehra fortalja tatet. SeBan Ben is Nev. 
Gen. Seremethieff betdttat om nattetiBen / at Kommgen i 
Swerige avaneeraBe meB hela ftn armee 4. mit hdrifrän et- 
roer et roift pal; Sillmecki benamBt; hwilket sa trdffeligt/ 
flt 6000 man kunne afhälla eit armee af 30000 man/ men 
Han Seremethioff sä ignorant warit och ja lach / at Han öf- 
wergifroet Betta importante passet/ och retirerat sig genast 
uti wärt läget/ fast Han einet 6000 man Cavallerie stark war/ 
blefhansCzartste M:t bemelte 18 passato sä forstrakt och hä- 
pen/ jämte sitt fälbmatflalk Foebot Alexiwttz Gollovtn och 
anbra siete Knesar och Bojaret/ at Czaten pä en timas ttb 
stiÄabe ftn ganger til hertigen af Croy och änbteligen sielf 
kom til den samma om natten Hel forftörB/ som en halftasan- 
demennista/ äftven som allaBe anbra/som wote meb honom: 
Och wat bet stam at Höra etter see pä Bem, och / hmu somli- 
ge sig jämtade och gräto. Dätmed stynBaBe sig Czaten i 
största hast utan drögsmähl ät Moscou/ föt wichtiga äteu- 
ders stutt/ som föregafs / ätnandes sigdäriftän Öftrer Smo- 
lensto ät Pohleti/antingen uti Bithe etter Polotsto meß Eders

A 2 Kongl.



Kongl May:t sig at abcuchcra. Fockor Alcxicwisi kni kor 
rnt cciuia cntstyllan/ at et sicrr Sarinlngcbuk nim Turkut 
pä wägen wore/ fun hon mösie emottaga/ til at lnrätta 
gräntsstilnade/ och hika mwändningar fiere/ atuptäekta sina 
poltronener. Ty mäste hansDurchl. Hertigen af Croy pä 
sig taga östver-eommando/ fom hanicke gärnawille för män- 
ge wiklige orstkersstritt. En fin/ Czarcn och Foedor. Alex: 
reite trc tmiar för tagen boxt/ utan at gifwa nagen part af 
sina aventurer etter adieu ät nagen memristia. Dock lem- 
nade Czaren efter sig en striftelig instruetien för hertrqen af 
Croy/ utan naget stick etter inaner stälb-Hwad stritte Han tä 
giöra? Hair war uti embarras/ech ingen/fem gierte honom 
naget biständ / dn Fürsten Delgernke Gen: Cemmisiarins 
Den 19 bittida fern Seremethieff an med sit Cavallerie uti 
höästa cenfnsien/ beräitandes Hans Drrrchl./at sienden felgde/ 
oct, blefman warst/ at den (läget sit lager tte fierdcdels mil 
tfräli esi icke längt ifrän St. Peter. Hans Durchl. gierde i 
medlertib all megelig anstaltsä wälmundtel. fein striftelige. 
Feljande dogen kl-7 om morgonen gaffienden signaleu med 
ragneter/ hwarpä de i staden sammaledes swarade. Och / e- 
hriruwäl man Witte ä wär stba ställa nägen rottarewacht ut 
for retrenchementet/ sä fans deck icke sä mycket med etter 
hiärta dar til hes hela Ryßifla cavalleriet. Hwilket wi Hel
le för elakr einen etter reckn/ i synnerhet/ tä wi fedan finge 
förnimma/ atSwensteGen.Maj. Ribbing samma natt ha
be reeegnoscerat wärt rettenchemente.
Den 20 Nev. när vagen begyntes/ stete de Swanfle lösen 
utur 4 stvcken/ och stedde det samma eck fit t Staden. Hans 
Durchl. lat Helt bitttda stalla sig hela armem/ til at öftverstt 
dem/ och/ hrrru retrenchementet künde bcsirttias/etter/emdär 
pä näget fattades/ begynnandespä högra flygelen. Närwi 
komme pä högden/ hwar störe Bastionm lag/ fick man see 
fienden; hwarpä lesen gafs med trenne Eanonstott/ ttnm-
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morna ginge och ptpor blastes/ och flygande fahnor upsattes 
pä trencheerne och bcfästnings wärckcn/och red sedan werti
gen hela linicn igenom in til strömen. Imcdlertid Hord cs 
uti corpo du Battaglie stärkt canoneras ifrän bädc stdo r-ty 
flyndadc sig Hans Durchl. äter dit/ medan estendicenoct, wld- 
dcn afwart lager war wio past sein ficrdedels mils länqv. 
Jtär wi komn-e Lrt/ftmne wi det icke annatwara/änat man 
pa 1200 a 1500 sieg rar pä hwarannan canonerabe. Tä 
sormcrade Hans Kongl May:t i Swcrige i medlertkv Bat- 
taglicn/ och künde man see/at insantcriet stältes mitt uti/ 
men cavalleriet/ som nuo. statt ftanift/ droq stq pä höare och 
wänstre flygclns siva- ,om . rögde til kl. i. cfter mtddaacn; 
hwtlkcn tid wärarmee alt jamtstod igewär. Därmed qiorde 
de Swanfte fintcn/ som Wille de draga sig tilbaka. Och war 
dct nnderltgt/ fast det icke snögat hela daqcn/ at tä hastiat et 
stärkt och morkt moln framdrog/ ochst tiocktsnötölh atman 
näpligcn künde see rivtii för sig pä 20 a 30 sieg Unter desi 
favctiv avanceraoe Kongl Swenffe armcen t battalte och 
soll wart lager an vä twenne ftällcn/ mstt uti/ fom kan scs 
uti GrundritMngcn; och/ fedan be koinne wore under wärt 
retrcnci emente / blef det äter ltust pä en gänq; tä de pä st 
läng ttb/ man kan last twenne fader wär/ drefwe Ryfstrna 
utur det käsieliga och wäl retrenchcrade rctrenchcmcnt / fout 
habe 9 ter hög och 6 fot diup graftva och bröstwärn til 9. 
fot anlagde med siormpälar jpcckade- itemäfwan uppämcd 
spanste ryttare bestatte/ dribbelt banquet och pä alla ställen 
wäl forstedt med baktcrier/ samt alla stockensiältc tilatstiu- 
ta ofwer bang. Och därmed blefwe bägge flnglar siinarade 
med största confusio och,aaades Rysiärna utur der ena war- 
ket i dct anbra. Frenbcns högre flygcl jagade wär wänstra/ 
och wanstraflygeln jagade den Rysitlra högra flnacl intilströ- 
n.en. I detsamma brast eckst flottbren/ tä besäträngdcü 
mt fiychten; wid hwilket tilfälle/ när Rysstrna sä undan- 

rymbe/ 



rymde/ de Swänske wunne Högen/ hwarpä störe bastionm 
Lag/ samtNovogrodste Gouvemeurens KneesTnrbetzßojs 
qwarter. Och warade dennaactionen in til mörkret/ at man 
icke künde se mehra. * I medlertid sokte Hans Durchs. Herti- 
gen afCroy och jag at stalla igen högra flygeln r ordning/ 
och at stlttia en wägnborg i kring og med Spanste Ryttare 
wid strömmen/ samt at taga y stycken bar rilaf be siosta try 
wärken / ofwer hwilka wi annu radde/ pa det wi oß an
tingen förfwara mände pa det yttersta eller atminstone ar- 
hälla en raifonabel capitulation Men confusionen war sä 
stör/ at alt folk rände under hwarannan stm en hop bostap/ 
et regimente utt det andra/ at man icke künde fä 20 man t 
ordning/ey Heller nagen trumflagare/ fom kunnat flä chama- 
Den. Ta blefwe mänge Lystar mastäcrerade afRysjärna för 
wara ögon/ sä man-fom qwins-perstner; hwaröfwer wi tä 
ündtel. när wi siige sädant spectacel/ markte/ at wi sielstve 
wore i fahran och det icke battre med oß aflopatordeochtwif- 
welsutan Handt hade. Fördenstul rädflog Hans durchl. 
jag och General Lang / hwad bast för oß wore at giöra wid 
denna fahrllga handelsen/ och hafwa wi tä ex tempore utan 
widare betänkiande fattat rejölutionen/ wid denna confusio
nen at practicera oß/jamte fä wara betreute/ genom retren
chementet/ och gifwa oß stelfwe til fängna/ willrandes oß 
fast Heller underk<ta Hans Kongl. May:tz i Swerige qenero- 
sitet/ an de barbariste Ryssars händer. Som wi ocksä 
grordt hafwa. Och hafwer Ofwerften Gref Stenbock taget 
oß til fanga. Samma natt hafwa Ryssarna sandt Fürsten 
Dolgerukoy til Hans Kongl. May:t r Swerige/och begiärt at 
fä capitulem. Hwarpä Hans Kongl. Mav:t/ ester en och an
nan ordewäxling / sig tätet beweka at benäda dem alla med 
ljfwet och läta marchera ät Ryßland/doch saledes/at de mäst 
lemna alla fahnor/ spehl/ samt öftver-och under gewahr: Och 
äre pä detta satter östver 20000 Ryßar afmarcherade med 

kappav 



käppari händcr»ci/s»m cnbopfää. Seremethioff/ utan at se 
pä nagen fiende/ hafwer lalveratsigsimanbes genom Z'arva- 
strömen/och äre täröfwcr nägrc drunknade/ nictan effw en pä 
sama ftällct är tämcltgc raptd/cch hastarna största dclcn wa- 
rrt uttrottadc/ efwen scm cckwtd sioitlren/medan l>n sam
ma brast främst wid an! an pä dcna sit an; nägre iccc mcn- 
ntstior och hastar hafwa förgäts i watnct/ och inrcfct solch 
blifwet förlohradt/ stm päsmä bätar cch fahrtrg wclat sal
verasig' och scdan äre tnstflagneoch brm chnade.In summa: 
dcnne Victoria war för ^ans^ongl. V ay:t i Swerige sä 
complct/sem näget kan wara. Tnaunccn/twar HrsKonal. 
May:t warit a la teste och compenerat a <coo braffolk/haf- 
wa 62000 Rvßiffa bärnhyttare flöget uti et wäl retrenche- 
rat lager. Rpffarnas afsaknad stattar iag 8 a 9000 man. 
Och hafwer snart ingcn fätt qwartcr. Ellicst hastvcr Hans 
Kongl. May:t i Swerige sielf perfonl. anfördt sin wanstra 
flvgel/och/ under warande actione/ störtat med hasten/ af 
den ena stöfweln blifwet bcsittiandc uti Morast/och stal haf
wa rider hela occasionen igenom med enstöfwel. HelaRyf- 
ststa lägrct hafwa de fätt til stöfllings n cd alt det/ som wa
rit däruti. Och äre äröfrade 64. Batterie stycker/ -70 faldt- 
stycker och 25mörsare/ asta af Metal/ jämte nägra iooo 
bomber/ litet krut/ och 32000 Ziübler t pcnningar/ som wo
re ikrigs Caffan- Pä Kongl. Swenfla sidan ffole wara e- 
mot 200c man döde och blesterade/ doch masadels blefferade. 
Elliest ar af marque död / Gen Majoren Ribbing cd, blcst 
scrad öftvcrsten Gref Stenboch/ item öswcrstcn Äcbinder / 
ütstillige öfwcrst-Lieutnants cch Majors samt mänaa andra 
officerare. Ma Generaler och Boja rcr avh älles stör Gistar oc 
äre föijande: 1. Fürsten Dclgcrukon/ Gen: Commissarius. 
2. Gemas Jnfant.Astcrman Michalewitz Golcwin. 3 Gen. 
och Gouv. afNouogrod / Knees JwanIvnstik Tvrbetffcist 
4. GemKeldttygmästaren Fürsten afGeorgicn cllcrKonnng 



af Mclite/ som man kallar Czarcwitz. 5. Gem af Jnfant. 
Adam Werde/ sein oct blesserar ar. 6. Gen. Maj Butterltn. 
Iainwal oct Ofwcrstarnc Blumenberg/ la Fort/ Gordon/ och 
anda fiere Ofwerstar/ Hfwerstlieut. och andra betreuter fiere. 
Hwad som anbelangar de 6 forbeinne Generaler / sä Halles 
de lamma undcr starck wakt/ äre separate logcrade/och sä ic
ke losat strifwa; schom hwar och cn haswcr hos sig 1 oswcr- 
officerare och 2 stiltwakter/ sä wäl om vagen som natten. 
Det sirnra fter oct sähos Hans Durch!.Her. af Croy/ Gen 
Langen och inrg. Ey Heller tilstädres ofj naget samqwäme: 
item krtgs-Fiscalen hafwer oct sä begärt utaf ofj documenta 
och aldeles förbudet/ at wi icte- fä sticka ut nägen af wäre 
betreute / at det tut heter patlente per force/ til defi Gud sän- 
der nägen forloßning. Ty beder Eders Kongl. May:t här- 
med ailerunderdänigsr at mebdela min nodtorfft / ester deg 
höga förmägo / basta anflaget och at reflectera allernävigst 
uppäwär samtl.forloßutng och därom ost lasta och lägltgste 
mätto at fortrosta. Sädan hog Kongl. näd lärer jag t alla 
lifsbagar ärkänna med atterunderdäntgst wyrbnad och sokia 
at aftiena med mit blöd/fom härefter fein for Eders Kongl. 
Mayn mlg allerunderdäntgst anbefaller och forblifwer

Eders Kongl. Mayestäts
Ukur fästnlngm Narva allmmderdöniaste och

den 6 Dec. 1701. hörsamste rienare
Ludwig Niclas von Allarf.

P. S.. Afde »ffieerare/ som Eders Kl. Map:t behagat mig med- 
Zifwa/är Ingenieuren Kirßenstein död samt Condurkeuren Trummer 
och min Adlutant Imhoff/ fom dr nederhugaen af Rpffarna uti rage. 
Mm afHertiges af Crop folkare niaffaererade efterföl/aude: Qbrij.l tut« 
nanten Lion/ Hans cseereterare/ Eammartienaren/ r hepducker/ Han« 
gammla kökema'stare/ 2 käckar och 1 laqveh/ jamwal nügre andre rnste 
officerare: Och blifwer det sdkcrt: Intet cruellare an en poltron och 
intet mehra gcnercusta'n et tappert sinne-.


