Omständelig

RELATION,
Om dct e

Som med det/ under ^fwerstens och
C ommcndantens

Wätttwrne Herr

Matt Mstaf Wpttes
Commando den io Julii Anno 1703.
Utur Dorpt till Nyffa Gräntzm utgängne,
Partie förelupplt.
"
STOLKHOLM/
Tryckt uti Kongl Boktr. Hoos Sal. Wankijs Enckia.

Hfümsten och

"

Com-

a“ mcndanten WälbNit Herr Skytte
habe wedelst utfdrdade och igenkomne Spioners och kundskavares utsaqo
Wiß efterratlelse/ det fienden war stnnaher med rragot utfärdat manstap Süden har
omkring landet at afstiara och bortföra / eller ät minstonne forbrdnna ; Altsä war Han och omtänckt / hura och pä hwad satt Han fiendens ftadelige upsat hindra och förekomma matte; Sa einedan Han nogsamtdels ifrän alle omliggiande orter/
dels och af äthffillige Ryffe Fangars /i synnerhet
2:ne nyligen inbrachte andelige mäns och MunckarS
( Af hwilka den ena dr Skattmastare t Pkzur och
den andra Lancor) utsago försdkrad war/ detfienden wid denne Grdntzen af manflap ey sä starck
war/ at Han denne Fdftningen künde angripa; refolverade Han sig altsä/ atsä rnycket bdttre wjsa
den underdänige och trogne Zele Han för Hans
^,h,iQthec; Kongl. May:tt drager/ sielf med ett Partie at ut' -rsHaiisw öfwerdragandes i medlertjd Baronen och LfUrvvar
•
®
wer1

Wersten Högtvälbme Herr Magnus Gabriel von
Dsenhausen öftverbefäüet/ ochbegafsigden lojulüt
Herrans Namn ut med ett Corpo af 500 man
kill hast och 1000 man rill fot/ jamte 4 find FaltStyckcn.
Han war knapt utkommen förr an
Fienden / som sig med 400 hästar wid Morsekatz
infnnnit/ rcdanom hansankomfttidender habe och
begas sig hufwudstupa tilbaka till Pitzur. Rar nu
Herr Ofwersten och Commendanten det förnam
tagade Han hastigt cster/i tanka at hinna Fien
dens manffap/ för an det kommo fram till Klöstret/ men emedan Broerne i wägen woro dels upkastade delöförfalne/at Herr Ofwersten ochGommendanten mäste först läta wid Torpct Garilatz/
som liggcr linder KirumpäochwedBentenhof/ byggia nya Broer / förutan stere andre/ dem Han mäste
utbättra/ sä künde Han ( fliönt Han stärkt nog tägade) doch ey hinna fram för änn den 14 ejufdem
kläckan 9 0111 morgonen/ dä Han kom en hals mjl
ifrän Pitzur till Passet Iackawimorskau wid en
quam icke langt ifrän Glodowitz/ däresthan med
Herr Ofwerst-Pieurnamen Schreiterfeit, Herr
Major Freudenfelt och flere andre Officerare red
öftrer / om Fiendens tillständ sig at erkundiga:
Och dä han besann / att Fienden stod icke längt ifrän
Passet pä ett högdt Berg wid wägen 5 Standarer
)(2
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starck/ fömtan dem fern lago pa bagqe sidor/ förfsgaDc hau sig Mbaka/och befalle at dc ftä-nstel'i'oupp< r sa >va! af Rytteriet fom Fosfalckct skulle esirr Händen fkynda sig cfwer Paffet; Hwarpa och
Hekk yfro(rft-Licutnanrcn Schrciterfclt kdM Mkd
nagra Troupper Ryttcrie cfwer Elfrven/ men som
Folfolcket ey künde wada i watnec/ dy gingo dhe
öfwer Qwarndamme» belägen t samma Elf/ och
de stämste wäntade sa länge efterde andre/ till deß
unqefchr 5 Troupper af hwartera Manffapetivore öfwerkomne och i god ordning sialte/ och med
demnalkadesig Herr Ofwersten och Commendanten Fienden.
Men som Han stod mitt i wagen
pä ett Berg / och sielfwa wagen mycket smak
- diup och nedrig/ dock ä bägge sidor med Höge Berg
omgifwen/ gick Herr Ofwersten och Commendanten med de af Hans Regimente öfwerkomne 5
Troupper Fotfolck / som fördelte sig/ den ena
Hälften under Herr Major Leyonbergs och Capitein
Aderkatz och de andre under Capitein RetkenhofS
anförande iämte en tropp Rytterij ät hwartera ber
get/ stallandes sig gent emot Fiendens bägge
Flyglar. . Fjcnden gaf sä strax Saka pä oß/ hwar
pä Herr Ofwersten Honom ochsälunda swarade/at
Hans manstap deraf tainmeligen stupade/ dhe öftige
wände genaste om och gofwo flychten. Hwilka Herr

C?fti)i’t|Tcn
Commcndanten ttßtTd Mkd Herr
Ofh)Cr|b Licurnauc Schreiteifck, Major Fixudcnfelt jämtt Baron och Ryttinajtaren Berent Re#
bmder N'cd Wärjan i näftven sa tdtt eftc>satte/ at
ttK Nikki ß-igk radmm kill sc sig om / Utan söktefln
undanstycrt det hastrgaste hwar cchen künde/nägra
wagen fikr faltet ända front / nägra pa sidorne in i
flogen/i hwtlken flttckt Major Freudenfelt sich en
wacrcr Standar af Lciwerbrrintdamaflbordcratpä
bwi-ken eit Sisswerkors jamte Gült ochSilfwerBlommor/ en sadan Ryfl öswcrflriffr tryckt war:
Mcd detta teknct Wille wij wmna: Bwil-

ten Han/medan Han ÜNNU Willeförfölia fienden/ tillstalle Fände. Lars Willman/atföewaraö widdhe/
tilbaka blcfwe twänne Fält-Stycken. Ochehuruwäl
man en sadan fträck hoö Fiendcn förmarkte/ och säg
*'^i).,r^cr*0£bcncm pa denne flyckten tilfogades/
och halst dem som mente at barga sig i flogen/ sätog
doch Herr Ofwcrflcn cd) Commcndanten i hctän#
kiande/hmuFienden snart iflan Pitzur künde förstärkk
jämwäll och det cfterblcfna Fotfolket afjnagon Fiendens hinderhald latteligen angripcn och kringwärfd bliswa. Ty stannade Herr öfwersten litet
in till des Fotfolcket med dhe twänne hos sig hafwande Slycken Hinte efter/ med hwilka och Herr
Baron ochofwerst- Licurnanten Wrangel och Herr
Baron cd) CftV<rfl'Lieutnanten Taube dhet hastiX 3
g<P

gaste de künde efterkommo och stalte sig tarnte Rytteriet uppä Faltet; Imedlertid da kundflap kom/
det Fiendenigenom Skogen Willeanfalla wärhögra flygel / tog Herr sfwersten och Commendanten Fendriken Köhn med ett Stocke och twänne
.Trouper til sig / och förfogade sig med dem in i
flogen Fienden där at möta/ men som Fien
den dit intet kom/ utan habe dragitsig till Wänster/
den Flygelen at flada / ty kom Herr öfwersten
och Commendanten tilbaka och beordrade'twänne Trouperemot them / och latt igenom Fandricken Köhn läßa twänne Styckeflätt pä Fienden /
hwilken där pä strax nappade till Flyckten/ och
stannade icke förr än under Styckerne af Pitzur,
ditoch Han förfölgder blef/ däräft och Herr dwersten och Commendanten sig med alt sitt Manflap stalte/ och öfwcr 3 tjmar staende blef/ utmanandes som offtast Fienden igenom Trumpeteliud. Men fast fliönt Han saledcs förftärckter blef
at man pä sidstonne künde räckna 19 Standarer /
kom Han doch intet fram/ utan sökte at läcka dhe
wäre med Sig in under Styckerne/ hwilcketdoch
Herr ^»fwersten och Commendanten hwarken hölt
för gägneligit eller förfwarligit/ utan i Fiendensäsyn swängde sig och drog Sig först med Fotfolcket/ och sedan med Rytteriet tillbaka/ hafwandcs
doch

doch altid ett. stadigt öga pä Fiendens rörelser
och mouvcmenter, alt ttl till dhes som Han med
alt Manffap äter war kommen öfwer Paffet/ dä
sedanQwarnen och Bondebyarne/ som läge t wägen
sä wäl ät Pirzur som Neuhusifte sidan/ blef ftuckne i brand och all Bockap och Hästar som'man
öfwerkom/ bortförde. Effter ögneniättet och aw
seende ffattade man Fiendcn wara ioco Man
starck till l)äff/fömtandl)e6oo6oi2rci', omhwtlka
kundffapernegiswit berättelse/ dhcinmansullernäst
Gudz biständ hade waritwuxen/ sä framt de elliest welat hälla ständ. Och i fall icke igenom dhe
tränga wagar / Höge Berg och beswärlige Paß mgrcl^n blifwit hmdrat/ utan at alt wärt Manffap
med en hast kunnat komm« efter Fienden / ffulle füllet "
förmodeligenochmed Gudz hielpingen man afdem
kommit undan. Men för detta hindret och at
med wärtlilla Manffap ey radeligit warat wäga
sig ihop mcd Fienden in under Hans Stycken/ och fast
mindre nägot emot sielfwa Klästret at företaga /
maste man stg för denne gängen ätnöya läta/ at
man ungefähr säg 150 af Fienden bita t Gräset
fast man füllet häller före det flere stupat/ medan
man icke gaf sig tid at rida i Skogcn och räkna
dhem som der fallit/ dher til medh säg man och
dhet Ryßarne hade ett färdeleö grepp at ffäpa
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med sig Hnedöde/ ty dhe hade kanga Stanger mcd
järnhakar / hwilka dhe högge i dhem som fallne
woro/ och t fult Galoppsiapade dhem i«ct> sigfort
effter Hästarne. Wägen och Faltet lag sa füllt
med Ryfte Mößor/ ljka som man huggitoch utstrött granrjö. Destikest fannman en myckenhet l'iquer, Wärjor med goda Tyffa Klingor samt an
nat Gewähr/ hwaribland ochHandgranater. Pä
wär Sjda dheremot saknas allenast twänne
Officerare och ungefähr IO Gemene/dhen första af
Officerarne ar Lapirein Palmbach som lärerwara Fängen/ dhen andra Lieutenanten Lemke som är
Wid wär tlllbakakomst hafwewijännärmare crfarit/attdhetta gifwit Fienden en stoorSkräck/
i dhet attdhe pä ätflillige orter/ hwarestdhe ftätt
färdigc at ryckia in och giöra wäre Jnbyggiare
ffada / ar med stoor snarhet gängne tillbaka i
fitt Land/och ifall hanhärigenom ey lätersträmma
sig ifrän sine Dcffciner, är H.Ofwersten och Com.
mendanten widare omtänckter att an försökia
nägot/och honomall möyeligmotständ giöra.

