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Wojciech Krawczuk 
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Wstęp 

 

Prezentacja pierwszej książki w nowej serii wydawniczej 

wymaga omówienia głównych założeń przedsięwzięcia. Stosunki 

polsko – szwedzkie, obfitujące w kontakty pokojowe, ale i w akty 

nieprzyjazne, udokumentowane są przekazami wielu rozmaitych 

źródeł. O niektórych z tych wydarzeń pamiętamy do dziś, stały się 

częścią naszej polskiej świadomości historycznej. Są to zwłaszcza 

wojny ze Szwecją toczone w siedemnastym i osiemnastym wieku. 

Zmagania te skłoniły wielu uczestników starć do sięgnięcia za pióro 

i spisania swych  doświadczeń. 

Największym problemem w korzystaniu z tych źródeł jest 

bariera językowa. Nawet znając dzisiejszą formę języka szwedzkiego 

niełatwo zrozumieć teksty sprzed lat trzystu, czy czterystu. Podobnie 

zresztą przedstawia się sytuacja z językiem niemieckim, również 

często występującym w źródłach. Dlatego zdecydowano 

o  tłumaczeniu tych tekstów na polski. Przy wszystkich znanych, 

i  wielokroć omawianych, problemach związanych z wiernością 

przekładu, daje on możliwość poszerzenia zakresu oddziaływania 

źródła, trudno dostępnego w wersji oryginalnej. 

 Zadaniem podstawowym serii będzie zatem udostępnianie 

źródeł szwedzkich, przede wszystkim z wieku siedemnastego 

i osiemnastego, w tłumaczeniu na język polski. Ze względu na dużą 

ilość tzw. egodokumentów z tej epoki, one właśnie będą 

prezentowane najczęściej 1 . Wspomnienia, pamiętniki, listy dają 

możność bliższego poznania nie tylko biegu wydarzeń, lecz także 

                                                           
1 Najszersze przedstawienie problematyki egodokumentu znaleźć można w pracy; A. Rosa, 

Egodokumentalność polskiego zasobu archiwalnego, w: „Toruńskie Konfrontacje 

Archiwalne”, t. II. Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, pod red. 

W. Chorążyczewskiego i A. Rosy, Toruń 2013, s. 103 – 112. Kwestie znaczenia źródeł tego 

typu poruszył również m. in. T. Wasilewski. Zob. Hieronim Chrystian Holsten, Przygody 

wojenne 1655 – 1666, tłum. J. Leszczyński, opr. i wstęp. T. Wasilewski, red. J. Przewłocki, 

Warszawa 1980, s. 5 – 20. 
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wczucia się w mentalność ludzi epoki. W miarę możliwości źródła 

te będą konfrontowane z innymi przekazami oraz późniejszymi 

ustaleniami, tak by ukazać można było proces tworzenia się pewnej 

wizji zdarzeń i wyjaśnić zawiłości narracji.  

 Historycy szwedzcy mają wielkie osiągnięcia właśnie 

w dziedzinie edycji źródeł nowożytnych. Ważnym zadaniem serii 

będzie również przedstawianie sylwetek badaczy, którzy przyczynili 

się do rozwoju tej dyscypliny. 

 

Dziennik, stan badań 

 

Przedmiotem niniejszej edycji jest Dziennik autorstwa Rutgera 

von Ascheberga, (1621 – 1693), kawalerzysty, uczestnika wojny 

trzydziestoletniej, drugiej wojny północnej oraz wojny skańskiej, 

od roku 1678 szwedzkiego feldmarszałka, a także generalnego 

gubernatora Skanii, Hallandu, Bohuslänu i Göteborga. Biografia tej 

postaci zostanie przedstawiona w dalszej części wstępu, w tym 

miejscu  omówiona zostanie specyfika  źródła i sytuacja badawcza.  

 Manuskrypt wspomnień, spisanych przez Ascheberga 

w języku niemieckim, przechowywany jest obecnie w  Bibliotece 

Uniwersytetu w Göteborgu, w oddziale rękopisów, w zbiorze 

Hvidtfeldska (Göteborgs Universitets Bibliotek, Handskriftsamlingen). 

Przez samego Ascheberga zatytułowany został na stronie pierwszej: 

Journal von meinem Gantzen Lebenss Lauff […]. W przedstawionym 

poniżej wstępie i tłumaczeniu określenie Journal oddawane będzie 

jednak terminem Dziennik. Czasem tylko, dla uniknięcia nużących 

powtórzeń, wprowadza się określenie pierwotne; Journal. Rękopis 

liczy sobie 144 strony, z których Dziennik obejmuje 141, 

na pozostałych trzech zostały zawarte krótkie wzmianki biograficzne, 

których nie tłumaczono.  

 Wbrew nazwie Journal Ascheberga nie jest w rzeczywistości 

dziennikiem, tj. nie był prowadzony codziennie, w sposób 

systematyczny, przez dłuższy okres czasu. To pamiętnik, spisywany 
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długo po omawianych zdarzeniach, w kilku etapach2. Pierwsza część, 

obejmująca lata 1621 – 1666, została nakreślona w maju 1666, przez 

generała majora Ascheberga, w Ritterhude, w Księstwie Bremy, 

co zostało odnotowane w tytule. Nie wiemy natomiast, czy część druga, 

zakończona datą 10 września roku 1681, na stronie 141, powstała też 

jednorazowo, czy też narastała stopniowo. Jest natomiast 

prawdopodobne, że tworząc swój Dziennik Ascheberg korzystał 

z jakichś dokumentów i zapisek. Losy rękopisu wspomnień i innych 

materiałów archiwalnych omówione zostały w odrębnym podrozdziale.  

Choć Dziennik w całości i w oryginalnej formie opublikowany 

został dopiero w połowie XX wieku, jego fragmenty wykorzystywane 

były od dawna w opracowaniach poświęconych zwłaszcza drugiej 

wojnie północnej i wojnie skańskiej. Z tego źródła korzystał już 

Samuel Pufendorf, historiograf Królestwa Szwecji, który już w roku 

1696 opublikował oficjalną historię panowania Karola X Gustawa. 

W roku 1685 uczony ten poprosił Rutgera von Ascheberga, by ten 

pożyczył mu rękopis wspomnień 3 . Dlatego w Siedmiu księgach 

o czynach Karola Gustawa znalazły się, przekształcone nieco przez 

Pufendorfa, opisy starć pod Zakrzewem, czy Chojnicami z roku 

16564. W XVIII wieku z Dziennika korzystał też profesor historii Sven 

Bring (nobilitowany w roku 1769 jako Lagerbring), który 

w 1751 roku, w Lund, wydał pracę zatytułowaną Kongl. rådets, general 

gouverneurens och fält-marskalkens, gref Rutger von Aschebergs lefwerne, 

efter trowärdiga och tilförlåteliga handlingar (…). 

Szersza publiczność szwedzka zapoznała się z walorami 

Dziennika dzięki opublikowaniu w roku 1918 sporych jego 

fragmentów, w tłumaczeniu na język szwedzki. Tekst ten znalazł się 

w roczniku Towarzystwa Karolińskiego (Karolinska Förbundets Årsbok)5. 

                                                           
2 Typologię pamiętników omówili wnikliwie A. Przyboś i R. Żelewski w: Albrycht Stanisław 

Radziwiłł. Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1, 1632 – 1636, przełożyli i opracowali 

A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 5 – 9. 
3 Samuel Pufendorf, Gesammelte Werke, B. 1, Briefwechsel, wyd. Detlef Döring, Berlin 1996, 

s. 148, nr 106. 
4 S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa, króla Szwecji, wyd. W. Krawczuk, 

Warszawa 2013, s. 135, s. 171 – 173. 
5  Rutger von Aschebergs dag bok, wyd. i przetłumaczył G. Carlquist w dwóch częściach: 

Fältmarskalck Rutger von Aschenbergs egenhändiga dag bok. Öfversättning, KFÅ 1918, s. 3 – 39, 

Utdrag ur Rutger von Aschebergs egenhändiga lefvernebeskrivning, KFÅ 1918, s. 40 – 45.  
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Autorem tłumaczeń był Gunnar Carlquist, podobnie jak Bring 

związany z uniwersytetem w Lund. Historyk ten uznał, że publikacja 

tekstu oryginalnego nie spełni oczekiwań ze względu na archaiczność 

języka, konieczne więc jest udostępnienie go w przekładzie 

z  niemieckiego na szwedzki. W roku 1920 natomiast, ukazał się 

w  Szwedzkim Słowniku Biograficznym (Svenskt Biografiskt Lexikon) 

obszerny artykuł poświęcony Aschebergowi6. Jego autorem był kapitan 

Hugo Edvard Uddgren, specjalizujący się w dziejach nowożytnej 

wojskowości szwedzkiej. Podstawowym źródłem dla Uddgrena przy 

tworzeniu życiorysu feldmarszałka był właśnie Dziennik. 

To ważne źródło zostało w końcu wydane w roku 1951, przez 

Alfa Åberga; w całości i w oryginalnej wersji językowej7. W tym 

zadaniu wsparło edytora Królewskie Towarzystwo dla Wydawania 

Rękopisów dotyczących Historii Skandynawii (Kungliga Samfundet 

för Utgifvande af Handskrifter Rörande Skandinaviens Historia). Oprócz 

Dziennika Åberg zamieścił w tej edycji wybór korespondencji do 

i od Ascheberga. Historyk ten był również związany, na początku 

swej działalności naukowej, z uniwersytetem w Lund. Świetnie 

orientował się w źródłach, w latach 1953 – 1982 pracował 

w szwedzkim Archiwum Wojennym (Krigsarkivet) w Sztokholmie, 

od 1979 roku kierował tą instytucją. Åberg specjalizował się 

w zagadnieniach historii nowożytnej Szwecji, ze szczególnym 

uwzględnieniem historii wojskowości. Wiele uwagi poświęcił 

właśnie postaci Ascheberga, oprócz Dziennika opublikował kilka innych 

prac dotyczących postaci feldmarszałka 8 . Znakomite warsztatowo 

dzieła  Åberga zachowują nadal swą wartość. Również prezentowana 

tu praca nie mogłaby powstać w tym kształcie, gdyby nie edycje 

źródeł i wnikliwe analizy tego historyka. Åberg był również 

świetnym popularyzatorem, wspomnieć można choćby o jego bogato 

                                                           
6 H. E. Uddgren, Rutger von Ascheberg, red. B. Boëthius, SBL t. II, Sztokholm 1920, s. 333 – 344. 
7 Fältmarskalken Rutger von Aschebergs Jornal och Korrespondens till år 1680, utgivna 

av Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter Rörande Skandinaviens Historia, genom 

Alf Åberg, Historiska handlingar del 34:1, Stockholm 1951.  
8 A. Åberg, Rutger von Ascheberg. Fältmarskalk och generalguvernör. Lund 1950.; tegoż, 

Rutger von Ascheberg och organisationen av den karolinska armén, KFÅ, 1951, s. 170 - 192. 
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ilustrowanej pracy Karolińczycy (Karoliner), poświęconej armii Karola 

XII,  wydanej razem z Göte Göranssonem w roku 19769. 

Edycja z r. 1951 szybko zwróciła uwagę historyków polskich. 

W roku 1955 na łamach „Przeglądu Historycznego” zrecenzował ją 

Stanisław Herbst, określając ją jako cenną, i wzbogacającą obraz wypadków 

wojennych doby szwedzkiego Potopu 10 . Z tej publikacji korzystał 

zwłaszcza Adam Kersten, czerpiąc z niej informacje odnośnie m. in. 

starć pod Zakrzewem, Chojnicami oraz ataku na Sønderborg11.  

Po krótkim czasie Journal popadł jednak w zapomnienie, choć 

sam Rutger von Ascheberg wzmiankowany jest często w polskich 

pracach dotyczących szwedzkich kampanii doby „potopu”, 

zwłaszcza tych z roku 1656. 

 

Uwagi biograficzne 

 

Rutger von Ascheberg był z pochodzenia Kurlandczykiem12. 

Niektórzy Aschebergowie, (zwani też Aschenbergami), zasłużyli się 

w wojnach Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją, jednak 

Rutger ze zrozumiałych względów nie chwalił się tym w Dzienniku13. 

W wieku zaledwie trzynastu lat Rutger udał się wraz z krewnym, 

pułkownikiem Brinckiem, do armii szwedzkiej w Niemczech. Służył 

najpierw jako paź, potem zaś jako rajtar, wspinając się po szczeblach 

wojskowej kariery. Wziął udział w licznych starciach, które wymienił 

pieczołowicie we wspomnieniach, poczynając od bitwy pod 

Nördlingen w 1634 roku. Walczył m.in. na Śląsku pod Świdnicą 

w r. 1642, pod Jankowem w r. 1645. Szczególny tytuł do chwały 

stanowił dla niego fakt, że w r. 1645 jako pierwszy miał wtargnąć 

                                                           
9 A. Åberg, G. Göransson, Karoliner, Höganäs 1976. 
10 Recenzja S. Herbsta, Fältmarskalken Rutger von Aschebergs Journal och Korrespondens 

till år 1680…, recenzja w: “Przegląd Historyczny”, t. XLVI, Warszawa 1955, s. 641 – 642. 
11 A. Kersten, Stefan Czarniecki. 1599 – 1665, Warszawa 1963, s. 261, 271, 316, 383, 386 – 391. 
12 Wedle tradycji ród pochodził z Westfalii, w Inflantach pojawił się w pierwszej połowie 

XVI wieku, protoplastą tej linii był Stefan von Ascheberg z linii Byink, zob. SBL, t. II, 

Sztokholm 1920, s. 333. 
13 W roku 1633 Władysław IV potwierdził przywilej księcia Fryderyka Kettlera dla Rutgera 

von Aschenberga  z 1628 r. na mocy którego Aschenberg uzyskał pewne dobra w Kurlandii 

za zasługi wojenne swoje i ojca, przy wstawiennictwie hetmana Jana Karola Chodkiewicza, 

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna 180, k. 83 v. 
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ze swoim oddziałem w granice Austrii. Służył pod znakomitymi 

dowódcami epoki: księciem Bernardem Weimarskim, feldmarszałkiem 

Lennartem Torstensonem, pfalzgrafem Karolem Gustawem, 

przyszłym królem Szwecji. Szybka kariera Ascheberga jest 

znakomitym przykładem, jak w armii szwedzkiej nagradzano 

rzeczywiste zasługi na polu walki. Zaczynając jako szeregowy 

zaciężny rajtar, Ascheberg w ciągu paru lat osiągnął szarżę rotmistrza.   

 Gdybyśmy wskazać mieli protektora, który wywarł decydujący 

wpływ na przebieg kariery Ascheberga, był nim z pewnością 

Fryderyk, landgraf von Hessen – Eschwege (1617 – 1655), u którego 

Ascheberg służył od roku 1639. Landgraf w roku 1646 został mężem 

Eleonory Katarzyny von Pfalz – Zweibrücken – Kleeburg, rodzonej 

siostry Karola Gustawa, króla Szwecji od 1654 roku. W czasie wojny 

trzydziestoletniej Fryderyk zwany był, zapewnie nie bez powodu, „der 

tolle Fritz”, czyli „szalonym Frycem”. W armii szwedzkiej landgraf 

uzyskał stopień generała – majora, zaprzyjaźnił się z pfalzgrafem 

Karolem Gustawem. Landgraf Fryderyk wspierał Ascheberga, zabrał 

go ze sobą w podróż po Europie, mianował oficerem kompanii 

przybocznej, a w końcu rotmistrzem kompanii swego regimentu. 

Także żona Ascheberga, Magdalena Eleonora von Buseck pochodziła 

z Hesji, z terenów władztwa landgrafa14.  

Niezależnie od wzmianek w Dzienniku, przywołać można 

świadectwo dwóch listów landgrafa Fryderyka do Ascheberga, które 

napisał w sierpniu i wrześniu 1650 roku, kiedy rozwiązywano 

i  spłacano jego regiment rajtarski, jako ostatni z całej jazdy 

szwedzkiej15. Landgraf udzielił w nich dokładnych poleceń, w jaki 

sposób właśnie Ascheberg ma rozdzielić pieniądze, prosił także 

o przekazanie mu sztandarów regimentu, wielokrotnie i serdecznie 

dziękując swemu ulubionemu oficerowi za wierną służbę. Chciał, 

by jego zaufany rotmistrz został z nim w Eschwege, przynajmniej 

aż  do dnia św. Marcina, czyli 11 listopada, kiedy to zgodnie 

                                                           
14  Ascheberg miał z nią 25 dzieci, z których zaledwie pięcioro dożyło wieku dorosłego. 

H. E. Uddgren, Rutger von Ascheberg, SBL t. II, op. cit., s. 343. 
15 Tak późne rozwiązanie tego regimentu miało też istotny wymiar finansowy, żołnierze 

i dowódca pobierali cały czas żołd. FRAJK, s. 175 – 177, listy datowane: Osterholz, 

24 sierpnia 1650 i Osterholz, 2 września 1650 r. 
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z tradycją ucztowano zajadając się gęsiną. Takie wsparcie miało 

okazać się bardzo ważne, gdy w 1655 roku Karol X Gustaw zaczął 

przygotowania do nowej wojny.                 

 

Ascheberg w Rzeczpospolitej 

 

  Oceniając wartość Dziennika jako źródła, skonfrontować 

go należy z innymi przekazami oraz ustaleniami historyków. Rzecz 

jasna, nawet jeśli przyjmiemy, że Ascheberg niekiedy mija się 

z prawdą, tekst nadal zachowuje swoją wartość, ukazuje bowiem 

znakomicie mentalność wyższego oficera kawalerii drugiej połowy 

XVII wieku. Alf Åberg, który bardzo dokładnie przeanalizował 

działania Ascheberga w czasie drugiej wojny północnej i zwłaszcza 

późniejszej wojny skańskiej, wskazał na rozbieżności pomiędzy 

Dziennikiem a innymi dokumentami czy późniejszymi ustaleniami16. 

Historyk ten ocenił, iż Dziennik do roku 1672 ma raczej charakter 

spisu zasług Ascheberga17. Czasem opisy zdarzeń są powierzchowne, 

innym razem pełne szczegółów. Właśnie ze względu na tę bardzo 

wybiórczą pamięć Ascheberga, ale także z powodu krytycznych ocen 

tego źródła, warto raz jeszcze zestawić z nim przekazy innych relacji, 

zwłaszcza listów. Ograniczamy się tu przede wszystkim do lat 1655 - 

1656, kiedy to Ascheberg przebywał na ziemiach Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów, gdyż ze względu na odległość teatru działań 

i barierę językową opis akcji pułkownika w naszym kraju był dla 

historyków szwedzkich zadaniem trudnym i może podlegać 

uściśleniom, a dla czytelnika polskiego ten właśnie fragment 

ma wagę szczególną. 

 

Rok 1655 

 

 Postawić trzeba pytanie: dlaczego Ascheberg znalazł się 

w armii Karola X Gustawa? Wspomina on w Dzienniku, że król 

okazał mu aż zbytek łaski, zachęcał własnoręcznymi listami 

                                                           
16  W pewnej mierze temu zagadnieniu poświęcona jest praca A. Åberga, Rutger von 

Ascheberg. Fältmarskalk och generalguvernör, Malmö 1950. m. in. s. 35, 39 – 41, 49. 
17 FRAJK, s. VI. 
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do podjęcia służby. Rzecz jasna Karol Gustaw mógł zapamiętać 

energicznego oficera rajtarów z czasów, gdy sam był 

głównodowodzącym  wojsk szwedzkich w Niemczech. Z pewnością 

decydujące okazać się mogło poparcie wspomnianego już Fryderyka, 

landgrafa von Hessen – Eschwege. Sam Fryderyk wziął zresztą 

również udział w szwedzkiej inwazji na Polskę, zginął już 

we wrześniu 1655 roku w zasadzce pod Kościanem, która była 

jednym z pierwszych przejawów zorganizowanego oporu 

w Wielkopolsce. Miasto zapłaciło za to wysoką cenę, zostało bowiem 

zniszczone w ramach krwawych represji szwedzkiego okupanta18. 

Prócz landgrafa Ascheberg liczyć mógł też na protekcję i wsparcie 

ze strony innych znajomych oficerów, a może i krewnych19. 

Jak ustalił Lars Tersmeden rokowania Ascheberga z królem 

dotyczące zaciągu sześciu kompanii trwały od kwietnia 1655 

i   zakończyły się pomyślnie, lecz pieniądze wypłacono 

podpułkownikowi Aschebergowi dopiero w czerwcu. Dlatego też 

wyjechać mógł ze Sztokholmu do Księstwa Bremy ledwie w połowie 

lipca – relacja Dziennika nie zawiera wzmianki o tym opóźnieniu, lecz 

tylko wyrazy wdzięczności za okazaną łaskę i dokładne wyliczenie 

otrzymanej kwoty20.   

Ascheberg zebrał swój regiment niemieckich rajtarów, lecz nie 

zdążył wziąć udziału w pierwszej, zwycięskiej dla Szwedów, fazie 

wojny. Dopiero 7 listopada wymaszerował razem z regimentem 

hrabiego Waldemara21 i regimentem pułkownika Hansa Sesemanna, 

do Prus Królewskich. Wedle narracji Dziennika, oddziały te znalazły 

się pod Malborkiem rzekomo już 13 grudnia.  

W tym czasie Karol Gustaw wysyłał listy przynaglające 

do Ascheberga, a zapewne i do innych oficerów tego ugrupowania. 

                                                           
18 W. Sauter, Krzysztof Żegocki, pierwszy partyzant Rzeczypospolitej 1618 – 1673, Poznań 

1981, s. 51 – 67. 
19 Na sztokholmskim dworze znaleźć można było także pochodzącego z Kurlandii Rutgera 

Johana von Ascheberga, zapewne krewnego Rutgera, który w 1653 ożenił się z Anną 

Christiną Strömfelt. Johan Ekeblad, Breven till Claes. Om livet och hovet på Kristinas tid. 

Wyd. S. Allén oraz Svenska Akakdemien,  Stockholm 2005, s. 57, 96. 
20  L. Tersmeden, Värvningskampanjen 1655. Mål – metoder – resultat. w: Carl Gustaf-

Studier 8, Carl Gustafs Armé, red. A. Stade, Kristianstad 1979, s. 132, 148 – 149. 
21  Hrabia Valdemar Christian był synem duńskiego króla Chrystiana IV ze związku 

morganatycznego z Kirsten Munk, zmarł w Lublinie w wyniku odniesionych ran 29 lutego 1656. 
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W pierwszym, datowanym w kwaterze głównej w Marienfeldt 22 , 

8 grudnia 1655, król rozkazał, by regimenty przeprawiły się przez 

Wisłę w najdogodniejszym miejscu i jak najszybciej pośpieszyły 

do armii 23 . W liście drugim, wydanym w kwaterze głównej 

w Krzyżborku24 , 16 grudnia 1655, Karol Gustaw znowu ponaglał 

Ascheberga, i wytyczył kierunek marszu na Lidzbark Warmiński 

(Heilsberg) i Bartoszyce (Bartenstein)25. Do spotkania z władcą miało 

dojść w okolicy miejscowości Krzemity (Kremitten). Tym razem 

jednak Karol Gustaw wskazał bardzo wyraźnie, kto jest wrogiem 

i skąd może nadejść zagrożenie: stanowiły je oddziały elektora 

brandenburskiego. W grudniu 1655 roku, kiedy już niemal wszyscy 

w Królestwie Polskim poddali się Szwedom, elektor Fryderyk 

Wilhelm I jeszcze nie złożył broni, a jego oddziały spychane były 

powoli w stronę Królewca26. 

Ascheberg podaje w Dzienniku, że w okolicach Malborka 

znalazł się 13 grudnia i wtedy dojść miało do potyczki jego oddziału 

z ludźmi wojewody malborskiego Jakuba Wejhera. Takiej datacji 

przeczy jednak treść listu wysłanego przez podpułkownika 

Ascheberga do Karola Gustawa, datowanego: w Elblągu, 28 grudnia 

1655 roku27. Znajdujemy w nim informację, że list króla z 8 grudnia 

znalazł adresata dopiero 27 grudnia w Elblągu. Stąd wyniknąć miała 

zwłoka, gdyż Ascheberg podlegał rozkazom hrabiego Waldemara. 

Oprócz tego usprawiedliwienia, w liście do króla opisuje on potyczkę 

stoczoną z ludźmi Wejhera, do której doszło parę dni wcześniej, 

25 grudnia 1655. 

Poza ewidentną pomyłką w datacji, opis starcia w liście 

i w Dzienniku jest podobny, choć nie identyczny. W powstałym 

później opisie w Dzienniku Ascheberg podkreślił, że to on podjął 

inicjatywę przeprowadzenia zwiadu i samego wypadu. Natomiast 

w liście z 28 grudnia 1655, pisanym w parę dni po wydarzeniach, 

                                                           
22  In. Marienfelde, Dziś wieś Marianka w woj. pomorskim, powiecie starogardzkim. 
23 FRAJK, s. 79. 
24 Creutzburgk, Kreuzburg, dziś wieś Sławskoje na południe od Królewca. 
25 FRAJK s. 80. 
26 S. Augusiewicz, Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656 – 1657, Olsztyn 1999, 

s. 16 – 17. 
27 FRAJK, s. 191 – 192. 
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Ascheberg podał, że najpierw posłał swego porucznika Beckera, 

który niegdyś służył u cesarskiego rotmistrza Hennemana, 

aby przeprowadził rekonesans okolic Malborka. Kiedy ten przyniósł 

wiadomość o Polakach stojących we wsi Kościeleczki, wówczas 

dopiero Ascheberg, i to na rozkaz hrabiego Waldemara, ruszył 

w  dwieście koni na wspomnianą miejscowość. W Dzienniku 

Ascheberg wspomina, że pojmał tam jednego majora o nazwisku 

Maidel – nazwisko to pojawia się jeszcze przy okazji starcia pod 

Chojnicami na przełomie 1656/1657, widocznie z jakichś względów 

utrwaliło się w jego pamięci 28 . W liście Ascheberga do króla 

o Maidelu nie ma słowa, pisze on natomiast o pojmaniu kapitana  

nazwiskiem Töetwen29.  

W pisanym po latach Dzienniku Ascheberg przedstawił 

znacznie okazalszą zdobycz spod Malborka od tej, którą chwalił się 

w  liście z 28 grudnia 1655. W liście mowa jest tylko o trzech 

chorągwiach, wspomnianym już kapitanie i stu pięćdziesięciu 

dragonach, w większości Niemcach, z końmi i bagażami. Natomiast 

w Dzienniku Ascheberg widzi to inaczej: pojmano jednego majora, 

dwóch kapitanów, trzech poruczników, trzech chorążych, stu 

sześćdziesięciu dziewięciu szeregowych, trzech dragonów, zdobyto 

jedną polską chorągiew, kotły wojskowe, wszystkie konie i bagaże 

wojewody malborskiego, a również większą część dwóch kompanii 

Polaków, których, jak dodaje - zbytnio nie oszczędzano. Łupem paść 

miały również dwieście sześćdziesiąt trzy konie. 

                                                           
28 Może chodziło tu o Ottona Ernesta Maidela (in. Mejdel), starostę piltyńskiego, generała 

wojsk koronnych ? W. Majewski, T. Wasilewski, Majdel Teodor Jan, PSB, t. XIX, 1974, 

s. 159. Aschebergowie byli spowinowaceni z Maidelami  (Archiwum Główne Akt Dawnych 

w Warszawie, Metryka Koronna 180, k. 83). 
29 Zapewne chodzi o Jana Tetwina, późniejszego podkomorzego derpskiego, w 1658 r. 

podpułkownika dragonów, który w grudniu 1658 r. tak dzielnie stawał w szturmie 

na Koldyngę, że znalazł się w pamiętnikach pana Paska i Jakuba Łosia. Pamiętniki Jana 

Chryzostoma Paska z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, 

wydane z rękopisu przez Edwarda Raczyńskiego, Poznań 1837, s. 17. Jakub Łoś, Pamiętnik 

towarzysza chorągwi pancernej, oprac. R. Śreniawa – Szypiowski, Warszawa 2000, s. 83. 

Zob. także Korona Polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa Polskiego i Wielkiego 

Księstwa Litewskiego Kleynotami, Naywyższemi Honorami, Heroicznym męstwem y odwagą, 

wytworną nauką a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością  ozdobiona (…) przez 

X. Kaspra Niesieckiego Societatis Jesu (…), Lwów 1743, s. 352. M. Wagner, Kadra oficerska 

armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 1995, s. 29. 
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Przyjąć zatem można, że do samej potyczki doszło, jednak 

dane o łupach trzeba potraktować z ostrożnością. Ascheberg chciał 

usprawiedliwić się przed królem, że nie przybył tak śpiesznie jak 

oczekiwano, a opis zwycięskiego starcia mógł załagodzić 

niezadowolenie władcy, który cenił fantazję i odwagę. 

 Następny list szwedzkiego króla do Ascheberga wysłany 

został 21 grudnia 1655, z kwatery głównej Mottenhagen 

(in. Ottenhagen), pod samym Królewcem 30 . Sytuacja zmieniła się 

zasadniczo,  sytuacja elektora była coraz gorsza, skłaniał się on 

do rokowań, Karol Gustaw uznał więc, że nie potrzebuje już 

regimentu Ascheberga i polecił mu dołączyć do sił Gustawa Ottona 

Stenbocka, które w tym czasie nadal oblegały Malbork. 

 

Rok 1656 

 

Jeśli nawet Ascheberg wykonał rozkaz z 21 grudnia i stanął pod 

Malborkiem, to już 3 stycznia 1656 r. Karol Gustaw wyznaczył mu 

nowe zadanie, w liście wydanym w kwaterze głównej 

w Grünhagen 31 . Oddział Ascheberga, wraz z dwoma innymi, 

znanymi nam już regimentami: hrabiego Waldemara i pułkownika 

Sesemanna, miał skierować się na południe i połączyć z armią 

generała Roberta Douglasa. W tym czasie Douglas, przestraszony 

pogłoskami o nadciągających jakoby Tatarach, wycofywał już swój 

korpus z Małopolski do Łowicza 32 . W liście znalazło się też 

upomnienie, że do króla spływa wiele skarg na ludzi Ascheberga, 

którzy dopuszczają się różnych swawoli. Dlatego też Karol Gustaw 

rozkazywał surowo swemu podpułkownikowi, że jego regiment 

winien maszerować przez cały czas z dwoma pozostałymi 

oddziałami, dowódca miał zadbać o dobry porządek i dyscyplinę, 

karać surowo nieposłusznych. Na próżno szukalibyśmy wzmianki 

o tej naganie w Dzienniku.  

                                                           
30 FRAJK s. 80 – 81. Wieś Mottenhagen to dziś Berjosowka. 
31 FRAJK, s. 81. Chodzi zapewne o miejscowość Grebnoje pod Królewcem. 
32 J. Wimmer Przegląd operacji 1655 – 1660, w: Wojna polsko – szwedzka, Warszawa 1973, 

s. 157, 160. 
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 28 stycznia, wedle narracji Dziennika, Ascheberg otrzymał 

następny rozkaz, (jak się wydaje niezachowany w archiwach), że ma 

wyruszyć z Łowicza do Radomia i przygotować magazyn 

dla nadciągającej z północy armii szwedzkiej. W czasie tej wyprawy 

doszło do potyczki Ascheberga z siłami polskimi w Zakrzewie pod 

Przytykiem. Choć nie było to ważne starcie, jednak opis jego znalazł 

się w oficjalnej historii panowania Karola Gustawa, spisanej przez 

Samuela Pufendorfa33. Także w historiografii polskiej poświęca mu 

się sporo uwagi w kontekście działań Stefana Czarnieckiego w lutym 

1656 roku34. Wedle relacji Dziennika, mały oddział szwedzki stawił 

czoła znacznie silniejszemu wrogowi, choć jak sam Ascheberg 

przyznaje, byli to po części chłopi uzbrojeni w kosy. Dysponujemy 

jednak także dwoma listami podpułkownika, napisanymi tuż 

po starciu, które rzucają nieco inne światło na całą sprawę.  

Pierwszy raport zawarty w liście do Karola Gustawa 

datowany był 2 lutego w miejscowości Suchavola – chodzi tu zapewne 

o wieś Sukowska Wola, która położona jest na północ od Przytyka, 

6,5 km od Zakrzewa, w którym stoczona została walka35 . Raport 

sporządzony został więc niemal zaraz po starciu. Przebiegło ono tak: 

oddział Ascheberga został otoczony w dworze w Zakrzewie. 

Przeważające siły wroga atakowały jedenaście razy, jednak 

bez powodzenia. Ascheberg relacjonuje także rozmowy prowadzone 

z Polakami, ich treść była nieco inna niż w późniejszej relacji 

Dziennika. Na pytania szwedzkiego dowódcy do Polaków: kto jest 

waszym królem, wszak przysięgaliście wierność królowi Szwecji, 

jesteście kwarcianymi i husarią !? Polacy odpowiedzieć mieli: nie jest 

tak, przybyliśmy niedawno od cesarza i służymy królowi 

Kazimierzowi. W końcu szwedzkiemu oddziałowi udało się wyrwać 

z oblężonego dworu drogą na Radom i zniknąć w lesie. Ascheberg 

zdecydował jednak, że w tej sytuacji lepiej będzie zawrócić. 

Zatrzymał się w miejscowości Sukowska Wola należącej 

                                                           
33 S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa, króla Szwecji, wyd. W. Krawczuk, 

Warszawa 2013, s. 135. 
34 J. Teodorczyk, Wyprawa zimowa Czarnieckiego w 1656 r., w: Wojna polsko – szwedzka 

1655 – 1660, Warszawa 1973, s. 279 – 283. 
35 FRAJK, s. 192 – 194. 
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do   szlachcica o nazwisku Podcedorfsky, którego z dużym 

prawdopodobieństwem identyfikować można z Podlodowskim, 

zapewne Mikołajem, starostą radomskim. Ascheberg wspomina 

też w liście do króla, że wysłał na zwiad do Radomia kaprala 

z sześcioma rajtarami. Pisze, że wedle zeznań jeńców, polskie siły, 

które atakowały go pod Zakrzewem, dowodzone były jakoby przez 

samego wojewodę sandomierskiego, i składały się z czterech 

chorągwi kwarcianych, dwóch chorągwi husarskich, jednej 

szlacheckiej, a całość liczyć miała tysiąc pięciuset ludzi. Straty 

oddziału Ascheberga podane przez niego w liście z 2 lutego 

są wyższe od tych wyliczonych w Dzienniku: podpułkownik wyliczał, 

że zdobył osiemdziesiąt koni oraz parę kotłów, utracił natomiast 

chorążego, dwóch kaprali, czternastu szeregowych, ranny został 

major, porucznik, trębacz, dwóch kaprali i dwudziestu dziewięciu 

szeregowych, natomiast jeden rotmistrz, trębacz i rajtar zostali 

najpewniej pojmani lub zabici, zginęło także dwóch służących 

prowiantmistrza, a jeden sługa został pojmany. Ascheberg utracił 

również wszystkie bagaże i osiem koni. 

4 lutego 1655 Ascheberg napisał drugi raport w tej sprawie do 

króla, już z Radomia 36 . Okazało się bowiem, że Karol Gustaw 

otrzymał inne informacje o starciu pod Zakrzewem, sprzeczne 

z wersją Ascheberga, i dla wyjaśnienia kwestii wysłał nawet jakiegoś 

porucznika. W tej sytuacji Ascheberg podnosił, że to jego wersja 

wydarzeń jest prawdziwa. Poinformował też króla, że już 3 lutego 

wieczorem wrócił z Radomia kapral (o którym wspominał w liście 

z 2 lutego) wysłany tam na zwiady, i przyniósł wiadomość 

o  opuszczeniu miasta przez Polaków. Wobec tego Ascheberg 

przybył do Radomia 4 lutego, około południa. Od mieszczan 

dowiedział się, że balwierze opatrzyli tam około osiemdziesięciu 

rannych, że naśmiewano się, iż dwa tysiące Polaków nie dało rady 

trzystu Szwedom, że dowódcami strony polskiej byli wojewoda 

sandomierski, kasztelan łęczycki i jakiś podkomorzy. Znalazły się 

też w liście informacje o znaczeniu większym: oddziały kwarcianych 

i szlachty pod komendą Czarnieckiego zgromadziły się w sile 

                                                           
36 FRAJK, s. 194. 
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czternastu tysięcy pod Ostrowcem i Opatowem, miały jakoby zamiar 

pociągnąć na Iłżę.  

Choć sama potyczka pod Zakrzewem nie miała większego 

znaczenia, w jakimś stopniu wpłynęła na zmianę planów zarówno 

Karola Gustawa jak i Czarnieckiego. Król szwedzki po krótkim 

wahaniu zmienił kierunek natarcia, a Czarniecki zrezygnował 

z ofensywnych planów i wycofał się na wschód37.  

To co nastąpiło potem; kampania zimowo – wiosenna 

Karola X Gustawa w Małopolsce 1656 roku, została przez Ascheberga 

opisana wybiórczo, lecz bez jakichś większych błędów, począwszy 

od bitwy pod Gołębiem. Jak zwykle nacisk położony został na 

odniesione w bojach zwycięstwa. Znajdziemy tu więc np. wzmiankę 

o uchwyceniu przeprawy na Sanie w okolicach Jarosławia -  w pełni 

zgodną z najnowszymi ustaleniami historyków38. Dzielna postawa 

Ascheberga pod Jarosławiem przyczyniła się zapewne do tego, 

że 10 marca został mianowany przez króla pułkownikiem. 

W Dzienniku znalazły się również opisy paru zagonów, w końcu zaś 

kolejny tytuł do chwały – dokładne informacje o zorganizowaniu 

przez Ascheberga przeprawy przez rzekę Wieprz, już w końcowej 

fazie wyprawy. Choć była to kampania trudna, na próżno 

szukalibyśmy jakichś westchnień czy żalów nad zmiennością losu. 

Odnotować jeszcze trzeba, że Ascheberg prawie na pewno nie wziął 

udziału w ataku na Przemyśl w marcu 1656 roku. Arne Stade, który 

badał tę kwestię,  uważa, że to Erik Dahlberg pomieszał kilka relacji 

dotyczących Jarosławia i Przemyśla i wprowadził Ascheberga 

pod to ostatnie miasto39. Także w Dzienniku nie ma żadnej wzmianki 

o jakiejś ekspedycji na Przemyśl.   

Dalsze informacje, uzupełniające relacje Dziennika,  pochodzą 

dopiero z 26 kwietnia (starego stylu)40. Karol Gustaw, przebywający 

                                                           
37 J. Teodorczyk, Wyprawa zimowa Czarnieckiego w 1656 r., op. cit., s. 281 – 284. 
38  A. Borcz, Przemyśl 1656 – 1657, Warszawa 2006, s. 90 – 91. K. Przyboś, Operacja 

zimowo-wiosenna Karola X Gustawa, w: Rzeczpospolita w latach Potopu, red. J. Muszyńska, 

J. Wijaczka, Kielce 1996, s. 186.  
39 A. Stade, Erik Dahlbergh och Carl X Gustafs krigshistoria. Carl X Gustaf – studier 3, 

Kristianstad 1967, s. 190 – 191. 
40 Kancelaria Karola X Gustawa zastosowała podwójną datację: Graudentz den 6 May/26. 

April 1656. FRAJK s. 82.  
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wówczas w Grudziądzu, przekazał Aschebergowi, że dowiedział się 

o braku paszy w obecnym miejscu postoju regimentu, poleca zatem 

pułkownikowi przenieść się do Chełmna. Kolejny list Karola 

Gustawa wysłany został 5 maja z Malborka, i miał taką treść: 

ponieważ król wyznaczył generałowi majorowi, gubernatorowi 

Torunia, Conradowi Mardefeltowi, zadanie poprowadzenia 

ekspedycji w kierunku Bydgoszczy, Karol Gustaw chce, 

by Ascheberg wziął udział w tej wyprawie. W związku z tym 

pułkownik natychmiast ma wyruszyć z całym regimentem z miejsca 

swego postoju i udać się do Torunia 41 . Znamy odpowiedź 

Ascheberga z 6 maja i stąd wiemy, że znajdował się już wówczas 

w naznaczonym mu wcześniej na kwaterę Chełmnie42 . Pułkownik 

usprawiedliwiał się w tym piśmie, że chciał sam odwiedzić króla, 

jednak ustąpił koledze, podpułkownikowi Kochowi - nie mogli 

przecież jechać razem i zostawić oba regimenty bez dowództwa. 

22 maja (czyli 1 czerwca wg nowego stylu) Karol Gustaw 

poinformował Ascheberga w liście z Kcyni, że właśnie odniósł 

zwycięstwo nad wojskami Stefana Czarnieckiego i zmusił 

przeciwnika do ucieczki. Straty wroga król szwedzki oceniał bardzo 

realistycznie: na około dwustu zabitych 43 . Wobec tego, że musiał 

pomaszerować na Łabiszyn (w or. Labzin), Ascheberg miał zająć się 

rannymi, a potem, z oddziałami jazdy Pedera Hammarskjölda 

i  Melchiora von Siekela, udać się do króla, do Łabiszyna albo do 

Torunia. Piechota miała na razie zostać w Bydgoszczy. Ascheberg 

odpowiedział zaraz na ten list, który otrzymał wieczorem 23 maja, 

w Bydgoszczy44. Pogratulował królowi zwycięstwa i zobowiązał się 

do pilnego wykonania obu rozkazów, czyli przetransportowania 

rannych i przyspieszenia marszu. Karol Gustaw napisał do niego 

ponownie już 24 maja, z kwatery głównej znajdującej się 

w nieokreślonym dokładnie miejscu między Łabiszynem 

a Toruniem 45 . Tym razem król żądał, by piechota stojąca 

                                                           
41 FRAJK, s. 81 – 82, datacja tylko wg starego stylu. 
42 W liście do króla Ascheberg również zastosował dwie datacje: wg kalendarza juliańskiego 

i gregoriańskiego. Culm den 6/16 Maij A. 1656. FRAJK s. 194 – 195. 
43 FRAJK, s. 82 – 83. P. Skworoda, Warka – Gniezno 1656, Warszawa 2003, s. 200 – 201. 
44 FRAJK, s. 195. 
45 Zwischen Labzin vndt Thorn. FRAJK s. 83. 



 20                                                   Wojciech Krawczuk                                               

w Bydgoszczy także wyruszyła z Aschebergiem, w mieście miał 

zostać natomiast pułkownik Ludvig Fritz z dragonami. Karol Gustaw 

życzył sobie, by Ascheberg spotkał się z nim albo w drodze 

do Torunia, albo już w samym mieście. 

Inny list, dopełniający relację Dziennika, wyszedł spod ręki 

księcia Adolfa Jana, brata Karola Gustawa. W piśmie z obozu 

polowego pod Nowym Dworem, wystawionym 6 czerwca 1656, 

książę zwrócił się do Ascheberga z rozkazem, by ten jak najszybciej 

sprowadził dużą liczbę łodzi wiślanych, które bardzo były wówczas 

potrzebne – zapewne chodziło o budowę mostów pontonowych46. 

Gdyby nie dało ich się przeprowadzić pod prąd rzeki aż do samego 

obozu, pułkownik miał je składować w Płocku lub Wyszogrodzie.  

17 czerwca, także z obozu pod Nowym Dworem, 

do  Ascheberga napisał list feldmarszałek Karol Gustaw Wrangel47. 

Tym razem chodziło o inne zadanie. Ponieważ Karol Gustaw 

spodziewał się przybycia oddziałów posiłkowych z Prus, które miały 

jakoby być już w drodze, Ascheberg miał wywiedzieć się jak się 

sprawy mają, a w szczególności gdzie te oddziały się znajdują. 

Była to pilna sprawa, uzyskane wieści pułkownik miał szybko 

przekazać feldmarszałkowi.  

Ledwie pułkownik wziął się za wykonanie tych rozkazów 

a już otrzymał następny list, znowu spod ręki księcia Adolfa Jana, 

wydany w obozie pod Nowym Dworem, 19 czerwca48. Z pewnością 

przysporzył sporo zmartwień Aschebergowi. Adolf Jan przesłał mu 

bowiem jakieś dokumenty dowodzące, że ludzie Ascheberga 

dopuścili się bardzo poważnego wykroczenia. Jeden z nich najechał 

konno na żonę Henryka Strobanda, burmistrza Torunia, a co więcej, 

ciął ją pejczem w twarz. Protestanccy mieszczanie toruńscy byli 

nastawieni życzliwie do Szwedów, braci w wierze. Co więcej, 

to właśnie Stroband witał w grudniu 1655 roku Karola X Gustawa, 

gdy ten wkraczał do miasta, mógł zatem łatwo uzyskać posłuchanie 

                                                           
46 FRAJK, s. 173. 
47 FRAJK, s. 162. 
48 FRAJK, s. 173. 
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u króla 49 . Książę nakazywał więc Aschebergowi, by ten z jak 

największą pilnością zaczął szukać sprawcy tego zamieszania, 

po zatrzymaniu miał go aresztować. 

Jednego dnia, 21 czerwca, z Nowego Dworu, wyszły dwa listy 

księcia Adolfa Jana do Ascheberga50. Pułkownikowi przydzielony został 

powiat płocki, miał z niego ściągnąć kontrybucje na potrzeby swoich 

ludzi oraz dragonów majora Wolffa Friedricha Bomsdorffa. Postępować 

przy tym miał zgodnie z Królewskim Szwedzkim Porządkiem Kamery. 

W drugim liście książę posłał dodatkowo Aschebergowi asygnatę, 

z „łaskawym żądaniem”, by pułkownik kierował się sprawiedliwymi 

proporcjami w wyznaczaniu kwate51. Miał zwrócić uwagę, by  żołnierze 

stojący w Wyszogrodzie utrzymywali się przede wszystkim z zasobów 

tego miasta. 

Tego samego dnia, czyli 21 czerwca, do Ascheberga napisał 

jednak Karol Gustaw, przebywający wówczas w Brodnicy 52 . 

Poinformował go, że ma zamiar wyjechać z tej miejscowości 23 czerwca i 

pociągnie wprost na Sierpc. Rozkazuje więc Aschebergowi, by ten zebrał 

jak najspieszniej swoich ludzi i udał się z nimi do Sierpca, tak by mógł 

spotkać króla w tym mieście. Własnoręczny dopisek władcy zawierał 

dodatkowy rozkaz: Ascheberg miał przeprowadzić rekonesans na 

Pułtusk, dla sprawdzenia, czy na północ od Narwi i Bugu znajdują się 

jakieś oddziały nieprzyjacielskie. 

 Te wszystkie rozkazy zostały zapewne wypełnione. Kolejna 

bowiem informacja dotycząca Ascheberga, to nadanie Karola X 

Gustawa, datowane: Nowy Dwór, 8 lipca 1656 r. Król przyznał w nim 

pułkownikowi następujące dobra: Dąbrowa Człuchowska (Damerau) 

i  Dyminek (Demmin), oba w powiecie człuchowskim, w zastaw 

za dwadzieścia tysięcy talarów Rzeszy 53 . Wnioskować możemy, 

że pułkownik był w łaskach, a król chciał odwdzięczyć się za wierne 

służby i zachęcić do wytrwałości, tym bardziej, że zanosiło się już 

na poważne starcie z wrogiem. 

                                                           
49  B. Dybaś, Toruń w czasie wojen polsko-szwedzkich w latach 1626-1629 i 1655-1660, 

w: Szwedzi w Toruniu. Toruń 2003, s. 18. 
50 FRAJK, s. 174. 
51 FRAJK, s. 174. 
52 FRAJK, s. 84. 
53 FRAJK, s. 84.  
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Spodziewać by się można zatem, że bitwa warszawska, 

stoczona w drugiej połowie lipca 1656 roku, opisana zostanie 

w Dzienniku w miarę dokładnie. Tymczasem Ascheberg poświęca jej 

ledwie dwa zdania. Dzięki tej wzmiance i ustaleniom historyków 

wiemy, że wziął udział w tym starciu ze swoim regimentem. 

Drugiego dnia bitwy, 19 (29) lipca stał z nim na lewym skrzydle, 

w drugim rzucie, wśród innych oddziałów rajtarii i dragonii 54 . 

Dlaczego jednak nie opisał precyzyjnie tych trzech dni ? Choć trudno 

odpowiedzieć na to pytanie, trzeba jednak wskazać, że w tej 

powściągliwości pułkownik nie był osamotniony. Johan Ekeblad, 

uważany za najwybitniejszego szwedzkiego epistolografa 

siedemnastego wieku był również naocznym świadkiem tych 

wydarzeń, a opisał je w paru zdaniach tak: Dzięki Bogu przybyłem na 

czas, żeby zobaczyć tę piękną bitwę, która właśnie się wydarzyła. Muszę 

przyznać, że warta była tego, aby opuścić dla niej najlepszy balet w jakim 

tańczyła królowa Krystyna. Myślę, że dzięki temu decydującemu starciu 

i z pomocą Bożą zawrzemy niebawem układ pokojowy. […] Wszystko dzieje 

się tak szybko i tak niewygodnie siedzę przy tym pisaniu. Gdyby było inaczej 

zdałbym kochanemu tacie pełną relację o tym starciu, które trwało dwie 

doby. Ze znajomych kochanego taty nie poległ nikt poza pułkownikiem 

Sinclairem, który został postrzelony kulą z działa, jadąc między moim 

bratem a mną. Mój koń został postrzelony pode mną ogniem z dział 55. 

Zwycięska bitwa nie przyniosła jednak Szwedom pokoju, 

a  elektor brandenburski nie przejawiał większej ochoty 

do energicznego prowadzenia walk na terenie Korony. 20 sierpnia 

Karol Gustaw z obozu pod Zakroczymiem poinformował 

Ascheberga, że opuszcza na razie armię, przekazuje dowództwo nad 

kawalerią pfalzgrafowi Filipowi Sulzbachowi, oraz oczekuje, 

                                                           
54 M. Nagielski, Warszawa 1656, Warszawa 2009, s. 168-169, 284. 
55 Tłum. W.K. […] Jag må bekänna, det var värdt till att försumma  den bästa balet före, som 

blef dansat af dronning Cristina. Jag förmenar, att vi med guds help snart komma till 

fredstraktat igenom detta hufvudslagit. […] Detta är så hastigt, och så illa sitter jag till 

skrifts, eljest skulle jag göra farkär en hel relation om fältslagit, som stog i tu dygn. Af våra 

äro inga blefne, som farkär känner, mer än öfverst Sinkler, som blef skutin med en styckekula 

emillan bror min och meg. En häst blef ock skutin under lifvet för mig med styckelod. 

Warszawa, bez daty dziennej, lipiec 1656, w: Johan Ekeblads bref, wyd. N. Sjöberg, 

Sztokholm 1915, s. 20.  
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że pułkownik będzie należycie wypełniał rozkazy 56 . Ta rejterada 

Karola Gustawa do Prus była widomym znakiem, że król zwątpił 

w zwycięstwo, a inicjatywę przejmować zaczęła już zdecydowanie 

strona polska. 

 Znamienna jest treść pisma wysłanego przez Ascheberga 

do króla 5 września 1656 roku, z miejscowości Gerdsdorf 57 . 

Pułkownik składa raport o bardzo złym stanie regimentu, który 

przez jakiś czas stał na kwaterach w Toruniu. Ascheberg musiał 

wyjechać z miasta, chciał sam przedstawić królowi zaistniałą 

sytuację. Stwierdził jednak, że z powodu zarazy na dworze 

niechętnie przyjmuje się osoby przybywające z dotkniętych nią 

miejscowości, dlatego nie zjawił się osobiście, a sprawę przedstawił 

na piśmie. Choroba dotknęła już wielu oficerów i żołnierzy z jego 

regimentu, codziennie traci ludzi. Przydzielono mu wprawdzie 

powiat dobrzyński, z którego miał utrzymywać oddział, jednak teren 

ten został już całkowicie zrujnowany przez inne regimenty i nie może 

się spodziewać stamtąd nawet kawałka chleba. Oficerowie chcą 

rezygnować ze służby z braku możliwości utrzymania się, 

potajemnie zbiegło jedenastu w pełni wyposażonych rajtarów, tak że 

regiment codziennie słabnie. Prosi zatem króla o jakieś wsparcie, 

żeby mógł pomóc swoim oficerom i rajtarom, którzy w największej 

biedzie stoją nadzy, bez przyodziewku58, natomiast Ascheberg nie ma 

nawet jednego talara by im pomóc. W Dzienniku nie znajdziemy 

żadnego śladu tych starań, ani wspomnienia trudnej sytuacji. 

 Petycja odniosła jednak skutek, gdyż 4 października 

Ascheberg otrzymał dobra Gniazdowo (Gnasdowo) i Skłudzewo 59 

(Slozewo) w województwie chełmińskim, na zastaw dziesięciu tysięcy 

talarów60. Cztery dni później, 8 października, uzyskał od króla dom 

w Toruniu, który uprzednio należał zapewne do kasztelana 

                                                           
56 FRAJK, s. 84. 
57  Zapewne chodzi tu o Ogorzeliny w okolicy Chojnic. Datacja brzmi Gredsdorff 5/25 

September 1656. FRAJK, s. 195-196. 
58 […] in der hogsten ahrmuth nackendt vnd blos Stecken […]FRAJK, s. 196.  
59  Gniazdowo ze Skłudzewem były majątkiem Dorpowskich, T. Garczyński, Dorpowscy 

w Prusach Królewskich i Wielkopolsce, Studium genealogiczne, Toruń 2012, s. 260. 
60 FRAJK, s. 84. 
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czerskiego61 . Nie koniec na tym, 21 listopada 1656 dostał kolejne 

nadanie, dobra Kamlarki (Kumlarky) i Linowiec (Linjetz) w powiecie 

chełmińskim, które należały do szlachcica Odrowskiego62. I w tym 

przypadku zastaw wynosił dziesięć tysięcy talarów. Wydawać by się 

mogło, że dobra te posłużą tak pułkownikowi jak i rajtarom z jego 

regimentu, że odetchną na tych nowych kwaterach. 

 25 listopada Ascheberg napisał do Karola Gustawa długi list 

z miejscowości Wabcz (Vapt), położonej niedaleko Chełmna 63 . 

Warto szerzej go przedstawić, rzadko bowiem spotkać możemy 

w źródłach taki obraz codziennych warunków bytowania 

szwedzkich okupantów, a także ich relacji z miejscową ludnością. 

Treści tego listu na próżno szukalibyśmy w Dzienniku. 

W pierwszej części pisma pułkownik dziękuje raz jeszcze 

władcy za okazane łaski, a w szczególności za nadanie 

wspomnianych już dóbr Skłudzewo (Skloctzewo) i Gniazdowo 

(Giniatztowo). Jednakże próba objęcia ich w rzeczywiste posiadanie 

spełzła de facto na niczym i wymaga nowej decyzji króla. Otóż kiedy 

Ascheberg chciał rozpocząć swe gospodarowanie w tych dobrach, 

pojawił się ich dawny właściciel, szlachcic o nazwisku Dorpowski. 

Wedle pułkownika szlachcic ten zachowywał się bardzo przyzwoicie 

i skromnie, jednakże przy wszystkich tych grzecznościach, podniósł 

kwestię bardzo istotną. Stwierdził bowiem, że już na samym 

początku wojny poddał się opiece szwedzkiego króla i zachowywał 

należny spokój. Co istotne, będąc jedynym protestanckim 

szlachcicem w powiecie chełmińskim (tu Dorpowski nieco 

przesadził), wypłacał sumiennie kontrybucje oficerom szwedzkim, 

okazując w ten sposób niezmiennie, że jest wiernym poddanym 

Karola X Gustawa. Przy tym Dorpowski mógł się jeszcze powołać na 

bezstronne świadectwo samego generała Conrada Mardefelta, 

komendanta Torunia. Wydaje się, że właśnie wsparcie tego 

dygnitarza mogło być decydujące i skłonić Ascheberga do niezwykłej 

delikatności w załatwianiu sprawy. Przejęcie dóbr zostało 

                                                           
61 W regeście mowa o wojewodzie czerskim, (vojvoden Cziersky), przyjąć można że chodzi 

tu o kasztelana czerskiego, FRAJK, s. 85. 
62 FRAJK, s. 85. 
63 FRAJK, s. 196 – 198. 
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wstrzymane, Dorpowski zaś gotów był przedstawić swe racje 

osobiście, gdy tylko król zechce go wezwać. 

Dzięki cennej i bardzo szczegółowej pracy Tadeusza 

Garczyńskiego, poświęconej właśnie rodowi Dorpowskich, możemy 

zidentyfikować tego upartego szlachcica, który powstrzymał zakusy 

Ascheberga 64 . Był nim Wojciech (II) Dorpowski, zmarły przed 

rokiem 1662. Kształcił się w protestanckim Gimnazjum Gdańskim. 

Przez pierwszy ożenek, z Konstancją Krokowską, córką Ernesta, 

związał się z wpływowym rodem pomorskim von Krockow, 

aw drugim małżeństwie z rodem Krygerów. Wiemy z pewnością, że 

Wojciech rzeczywiście nie odstąpił od nauk Lutra, chrzcił swoje 

dzieci u św. Jerzego, w protestanckim kościele w Toruniu. Był także 

chełmińskim ławnikiem ziemskim, urząd ten sprawował również 

jego ojciec i dziadek. Z pewnością Wojciech był osobą znaną  w całym 

województwie, godnym przeciwnikiem zasłużonego pułkownika65.  

Jednak nie był to koniec kłopotów, którymi Ascheberg chciał 

podzielić się ze swym monarchą. Kiedy bowiem pojawił się w swych 

chełmińskich posiadłościach dowiedział się o dużo gorszym 

zdarzeniu. Jego rotmistrz Wilhelm, wraz z pewnym porucznikiem, 

kwatermistrzem i dziesięcioma innymi żołnierzami stali na kwaterze 

we wsi Kamlarki. Ledwie parę dni wcześniej, bo 21 listopada, 

Ascheberg otrzymał ją od króla w zastaw. Cała ta grupa padła ofiarą 

próby otrucia, wrzucono im bowiem do grzanego piwa proszek na 

szczury albo rtęć66. Na szczęście zostali niemal natychmiast znalezieni 

przez jakąś szwedzką partię – jak się wydaje rekrutów z regimentu 

Ascheberga, i zdołano ich uratować. Do popełnienia tej zbrodni 

przyznał się wspomniany już szlachcic o nazwisku Odrowski, 

któremu pomagała macocha. Oboje chcieli uciec w nocy, zostali 

jednak złapani, potem próbowali raz jeszcze uciekać. Ascheberg 

prosił o ich przykładne ukaranie i konfiskatę dóbr, które rzecz jasna 

powinny przypaść jemu. 

                                                           
64 T. Garczyński, Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce, op. cit., s. 149 – 153. 
65 Urzędnicy Prus Królewskich XV – XVIII w. Spisy, opr. K. Mikulski, Wrocław 1990, s. 63, 

nr 150. T. Garczyński, Dorpowscy… , op. cit.,  s. 151 – 152.   
66 […] Rattenpulver oder Mercuryi im warmem bier beygebracht oder vergeben […], FRAJK, 

s. 197.   
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Nie koniec na tym. Ascheberg dowiedział się też, że właśnie 

umarł na zarazę szlachcic mazurski o nazwisku Nickurtzky, który nie 

zostawił spadkobierców. Pułkownik zwraca się więc do króla 

z prośbą: czy nie mógłby dostać po tym szlachcicu jego niewielkiej 

wioski o nazwie Warselitz 67 , położonej również w województwie 

chełmińskim ? 

Swój pobyt na ziemiach polskich Ascheberg zakończył bardzo 

mocnym akcentem, wyprawą na Chojnice przeciw samemu 

Stefanowi Czarnieckiemu, mistrzowi „wojny szarpanej”. Miała ona 

miejsce pod koniec roku 1656, licząc wedle kalendarza juliańskiego, 

a  na początku 1657 wedle kalendarza gregoriańskiego. Miało 

to pewne znaczenie, gdyż Szwedzi byli jeszcze przed świętami, 

natomiast Polacy już po nich odpoczywali. Do dziś historycy polscy 

i szwedzcy mają różne zgoła opinie, kto w tym starciu zwyciężył: 

po  trzystu pięćdziesięciu latach Szwedzi niezmiennie wskazują 

na Ascheberga, Polacy na Czarnieckiego. Problem ten omawiam 

dokładniej w odrębnym artykule, w tym miejscu ograniczę się zatem 

do streszczenia problematyki, ukazując sporne punkty68. Jeśli idzie 

o historyków polskich, kwestia starcia pod Chojnicami podejmowana 

była przez tak znamienitych autorów jak Adam Kersten, 

Lech Podhorodecki, Zdzisław Spieralski, czy Jan Wimmer69. Natomiast 

ustalenia historyków szwedzkich zostały niedawno podsumowane 

przez Claesa-Görana Isacsona70.  

 Według relacji Dziennika Karol X Gustaw, chcąc rozpoznać 

sytuację na dalekim przedpolu, wysłał 20 grudnia na rozpoznanie 

ze Steblewa, w kierunku na Chojnice, silny oddział kawalerii, którego 

dowódcą został właśnie Rutger von Ascheberg. Oddział szwedzki 

po różnych przygodach napotkał ugrupowanie Stefana Czarnieckiego, 

przy którym znajdowała się polska królowa, Ludwika Maria Gonzaga.  

                                                           
67 Być może chodzi o Warszewice na zachód od Chełmży ? 
68 W. Krawczuk, Relacja o starciu pod Chojnicami w grudniu 1656, czyli w styczniu 1657, 

(w druku). 
69 A. Kersten, Stefan Czarniecki  1599 – 1665, Warszawa 1963, s. 317. L. Podhorodecki, 

Rapier i koncerz, Warszawa 1985, s. 331 – 332. Z. Spieralski, Stefan Czarniecki 1604 – 1665, 

Warszawa 1974, s. 199. J. Wimmer, Przegląd operacji 1655 – 1660, w: Wojna polsko – 

szwedzka, Warszawa 1973, s. 178. 
70 C. G. Isacson, Karl X Gustavs krig, Lund 2004, s. 77. 
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 Historycy są zgodni, że z całą pewnością Aschebergowi udało 

się zaskoczyć stronę polską, która poniosła w pierwszej fazie starcia 

dość spore straty. Jednakże opinie co do dalszych etapów potyczki 

są różne; generalnie stwierdzić można, że Szwedzi akceptowali 

i akceptują bez większych zastrzeżeń wersję Ascheberga: że wycofał 

się bez większych strat do Człuchowa, w którym stała szwedzka 

załoga. Natomiast strona polska akcentuje porażkę jaką miał ponieść 

Ascheberg w czasie odwrotu. Te rozbieżne oceny pojawiły się niemal 

zaraz po starciu, obie strony chciały bowiem wykorzystać 

je propagandowo. Bardzo wymownym przykładem jest choćby druk 

z Królewca: Copie Eines gewissen Schreibens Aus Conitz / Welcher gestalt 

die Königliche Polnische Parteyen oberhalb Conitz bey Pawlowo/ den 3. 

Januar mit den Schweden getroffen und allda geschlagen (…). Aus 

Königsberg 165771. Straty regimentu Ascheberga wynieść miały wedle 

tego przekazu aż dwustu rajtarów, co wydaje się liczbą przesadzoną. 

Jeszcze bardziej powiększył je kanclerz Stefan Koryciński, pisząc 

w liście do Bogusława Radziwiłła, iż pod Chojnicami zginęło 

aż pięciuset rajtarów 72 . Po stronie polskiej szok był jednak duży, 

świadczą o tym wymownie zapiski współczesnych; Mikołaja 

Jemiołowskiego, Jakuba Łosia, czy Jana Stefana Wydżgi 73 . 

Chyba najbliższy prawdy był Patrick Gordon, który podsumował 

wyprawę tak: po zniszczeniu pułku Dymitra Wiśniowieckiego 

i spaleniu paru wsi Szwedzi zgubili w lesie swojego przewodnika, 

a ścigani energicznie przez oddziały polskie musieli się wycofać 

w wielkim nieporządku i schronić w Człuchowie 74 . W Dzienniku 

Ascheberg również wspomina o wsparciu ze strony jakiegoś wójta, 

co wzmacnia wiarygodność przekazu Gordona. 

                                                           
71  Druk ten jest dostępny na stronie: http://cbdu.id.uw.edu.pl/6570/1/Z657.djvu, w zbiorach 

Cyfrowej Biblioteki Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII, XVIII wieku .  
72 Bogusław Radziwiłł, Autobiografia , wstęp i opr. T. Wasilewski, Warszawa 1979, s. 231 – 232. 
73  Mikołaj Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający, (1648 – 1679), 

opr. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000, s. 228 – 229. Jakub Łoś, Pamiętnik towarzysza 

chorągwi pancernej, opr. R Śreniawa – Szypiowski, Warszawa 2000, s. 75. Jan Stefan 

Wydżga i jego pamiętnik spisany podczas wojny szwedzkiej od roku 1655 – 1660, wydał 

Kazimierz Wł. Wójcicki, Warszawa 1852, s. 124 – 126. 
74  Tagebuch des Generals Patrick Gordon, wyd. M. A. Obolenski, M. C. Posselt, t. 1, 

Moskwa 1849, s. 81 – 82. 

http://cbdu.id.uw.edu.pl/6570/1/Z657.djvu
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Co istotne, oprócz relacji Ascheberga zawartej w Dzienniku 

dysponujemy także jego raportem, napisanym tuż po starciu, 

24 grudnia75.  Pułkownik donosi tam wprawdzie królowi o sukcesie, 

ale przede wszystkim zachęca go, by zjawił się jak najszybciej 

i ostatecznie rozgromił Czarnieckiego, żeby rozbił doszczętnie polską 

armię. W raporcie poruszane są też inne kwestie, dotyczące choćby 

poszukiwania margrabiego Baden, szwagra Karola Gustawa, 

o których w Dzienniku nie ma mowy. 

 Porównanie relacji Dziennika z innymi źródłami, głównie 

korespondencją, ukazuje wyraźnie jak wiele kwestii zostało 

pominiętych we wspomnieniach. Nie dziwi, że Ascheberg nie chciał 

opowiadać o wcale licznych naganach ze strony przełożonych, ale 

zapominał też czasem o dowodach łaski, czyli królewskich 

nadaniach, choćby tych w województwie chełmińskim. Najobszerniej 

opowiedział o trzech starciach: pod Malborkierm, Zakrzewem 

i w końcu pod Chojnicami. Jednak zestawienie różnych przekazów 

ukazuje, że sukcesy te nie były tak wielkie, jak widzieć je chciał 

pułkownik. Znaczenie potyczki pod Malborkiem w grudniu 

1655 roku zostało wyolbrzymione – możemy domyślać się, że było 

to wygodne usprawiedliwienie ewidentnego spóźnienia regimentu. 

Z  kolei na początku lutego 1656 r. Ascheberg wcale nie miał 

prowadzić rozpoznania bojem w kierunku na Radom, ale przede 

wszystkim zorganizować w tym mieście magazyn dla nadciągającej 

armii szwedzkiej. Ten aspekt sprawy znikł niemal całkiem 

w Dzienniku i w listach z Sukowskiej Woli, choć z drugiego listu 

Ascheberga, z 4 lutego, wyczytać można wyraźnie, że król 

zakwestionował pierwszą relację o potyczce. Także starcie pod 

Chojnicami oceniane jest różnie przez historyków polskich 

i szwedzkich. Pamiętać rzecz jasna trzeba o toczącej się równolegle ze 

starciami zbrojnymi wojnie propagandowej, w której zwaśnione 

strony niemal zawsze dopuszczały się przekłamań, wyolbrzymiając 

swoje przewagi.  

Ascheberg w  swych wspomnieniach przedstawia się jako 

mistrz zagonów, „wojny szarpanej”. Nieprzypadkowo tak obszernie 

                                                           
75 FRAJK, s. 198 – 199. 
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informuje o starciach, w których jego przeciwnikiem był regimentarz 

Stefan Czarniecki. Co ciekawe, akcje w których Ascheberg naprawdę 

się wyróżnił, czyli uchwycenie przepraw pod Jarosławiem na Sanie 

i pod Skokami na Wieprzu w roku 1656, nie zostały opisane 

w Dzienniku zbyt szczegółowo. Pułkownik zawyża często dane 

o jeńcach i łupach, niekiedy myli daty, nazwiska. Mimo tych 

wszystkich zastrzeżeń Dziennik jawi się jako źródło ważne dla 

działań na terenach Rzeczpospolitej, choć z pewnością korzystać 

trzeba z niego ostrożnie. 

 

Feldmarszałek i gubernator - dalsze losy Ascheberga 

 

13 lutego 1657 pułkownik napisał do króla z Lęborka (Lauenburg) 

na  Pomorzu, gdzie miał przeprowadzić redukcję szwadronu 

feldmarszałka Karola Gustawa Wrangla 76 . Według jego opinii 

regimenty rozłożone były zbyt gęsto, brakowało tam żywności 

i   paszy. Była to ostatnia misja Ascheberga na terenach 

Rzeczpospolitej, wypełnił ją będąc już w drodze do Księstwa Bremy, 

gdyż według relacji Dziennika, 8 lutego uzgodnił z królem, że tam 

właśnie przeprowadzi nowe zaciągi. Pułkownik nie zdążył wrócić do 

Polski z szybko zwerbowanymi rekrutami, przydali się oni natomiast 

w wojnie z  Danią, która wybuchła latem 1657 roku.  

 W obu wojnach Karola X Gustawa z Królestwem Danii 

Ascheberg stawał dzielnie. Brał udział w słynnej przeprawie 

po lodzie przez Mały Bełt w styczniu 1658, choć nie poświęcił temu 

wydarzeniu w Dzienniku wiele uwagi77.  Znacznie dokładniej opisał 

obronę wyspy Als i zamku Sønderborg. W ataku na jego oddziały 

brały udział oddziały pod komendą Stefana Czarnieckiego, które tam 

właśnie, w grudniu 1658 roku „rzuciły się przez morze”. Dzięki 

                                                           
76  FRAJK, s. 200.  Pułkownik miał włączyć do swojego szwadronu (kompanii), 

stacjonującego także w Lęborku, szwadron regimentu feldmarszałka Wrangla. Według listu 

oba szwadrony liczyły po 45 jeźdźców (Einspänniger), co wymownie świadczy o stratach 

poniesionych przez te oddziały. Przed wymarszem do Danii regiment Wrangla został 

zorganizowany na nowo, z posiłków, które znalazły się na Pomorzu. Zob. także 

L. Tersmeden, Carl – Gustafs armé 1654 – 1657. Styrka och dislokation, w: Carl Gustaf-

Studier 8, Carl Gustafs Armé, red. A. Stade, Kristianstad 1979, s. 262 – 263. 
77 Dużo bardziej wnikliwie opisał swój rajd na zamek Hindsgavl. Zob. też L. E. Wolke, 1658. 

Tåget över Bält, Lund 2008, s. 124. 
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badaniom Adama Kerstena wiemy, że kawalerzyści polscy płynęli 

na łodziach (do połowu śledzi – dopowiada Ascheberg), a tylko konie 

puszczono wpław78. Był to wyczyn niemały, odnotowany w źródłach 

i pamiętnikach, sam zaś Ascheberg pochwalić się mógł tylko sprawną 

obroną zamku i udaną rejteradą ze swymi oddziałami na okręty 

szwedzkiej floty. 

 Podczas drugiej wojny z Danią, która zaczęła się w sierpniu 

1658, Ascheberg wziął udział w słynnym zimowym szturmie 

na Kopenhagę, w lutym 1659 roku. Jego regiment, podobnie jak cała 

armia, został bardzo osłabiony, sam Ascheberg był poważnie ranny. 

Już w maju 1659 ozdrowiały pułkownik wziął udział w śmiałym 

desancie na wyspę Møn, w czasie którego Szwedzi użyli specjalnie 

przygotowanych, wzmocnionych promów 79 . Został następnie 

komendantem tej ważnej strategicznie wyspy, służyły pod nim jakieś 

dwie kompanie Polaków, wcielonych do szwedzkiej armii. Śmierć 

Karola X Gustawa, na początku 1660 roku, przyniosła pokój 

zwaśnionym stronom. 

 Początkowo rada regencyjna, rządząca Szwecją w czasie 

małoletniości króla Karola XI, zdecydowała, że regiment Ascheberga 

zostanie utrzymany, wyznaczono mu kwatery w prowincji Bohuslän, 

która ledwie w 1658 roku, na mocy pokoju w Roskilde została 

włączona do Szwecji. Od tego właśnie czasu Ascheberg 

był   wykorzystywany do zadań administracyjnych w nowo 

zdobytych prowincjach; zwłaszcza w Skanii, Hallandzie, Bohuslän. 

Jego regiment został niebawem rozwiązany, Ascheberg zadowolić się 

musiał żołdem i stopniem generała majora, który nadano mu w 1664. 

Wtedy też zaczął nabywać różne posiadłości, w stosunkowo krótkim 

czasie stał się jednym z największych właścicieli ziemskich 

na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Wiedza o stosunkach w nowo 

dobytych prowincjach okazać się miała nieoceniona dla państwa 

szwedzkiego.  

 W czasie rządów rady regencyjnej, w latach 1660 – 1672, 

doświadczenie wojskowe Ascheberga przydało się tylko w 1666 r., 

                                                           
78 A. Kersten, Stefan Czarniecki, op. cit., s. 387 – 390. 
79 S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa, …, op. cit., s. 519. 
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kiedy to pod komendą feldmarszałka Karola Gustawa Wrangla wziął 

udział w pacyfikacji krnąbrnej Bremy. Miasto było częścią Rzeszy 

Niemieckiej ale od 1645 władcy Szwecji starali się podporządkować 

je swemu królestwu. Brema wykorzystywała każdą sposobność 

by odwołać się do cesarza lub Reichstagu w obronie swych praw. 

 Objęcie rzeczywistych rządów przez Karola XI w roku 1672 

przyniosło zdecydowane działania tego władcy na rzecz 

wprowadzenia rządów absolutnych. Ascheberg stanął po stronie 

monarchy, który w czasie swych rządów przeprowadził bardzo 

głęboką reformę finansów państwa, odbierając szlachcie i magnaterii 

szwedzkiej majątki należące kiedyś do korony 80 . Podczas jego 

panowania Szwecja musiała także podjąć na nowo walkę 

o utrzymanie statusu mocarstwa, wojna toczyła się tak w Niemczech, 

jak w nowo zdobytych prowincjach Szwecji. Prowadzone tam 

działania, zwane wojną skańską, trwały od 1676 do 1679 roku 

i zakończyły się utrzymaniem prowincji zdobytych przez Karola X 

Gustawa. Relacja Dziennika o tej wojnie oceniana jest przez 

historyków jako wiarygodna, dysponujemy również bardzo dobrymi, 

syntetycznymi pracami, które umożliwiają weryfikację danych 

przedstawionych przez Ascheberga 81 . Stwierdzić można jedynie, 

że generał nie chciał opisywać masowego oporu mieszkańców nowo 

zdobytych prowincji, zwłaszcza Skanii, skierowanego przeciw 

Szwecji (były to akcje tzw. snapphanar). Ascheberg stał się wtedy 

bliskim doradcą wojskowym Karola XI, który obdarzał go wielkim 

zaufaniem. W roku 1673 otrzymał tytuł barona, a w 1687 hrabiego82. 

                                                           
80 Według ustaleń A. Åberga, dla zjednania sobie przychylności króla, Ascheberg przekazał 

władcy fragmenty Dziennika z opisami dwóch starć w Polsce w 1656 rok; pod Sandomierzem 

i pod Człuchowem. Rutger von Ascheberg och organisationen av den karolinska armén, 

KFÅ, 1951, s. 172  - 173. 
81 C. Wahlöö, G. Larsson, Bitwa pod Lundem 4 XII 1676. Bitwa, która była  zbrodnią, Zabrze 

2008. Zob. także R. I. Frost, The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern 

Europe, 1558 – 1721, Harlow 2000, s. 208 – 216. T. Holm, Översikt över Sveriges krig under 

1600-talets senare hälvt, Stockholm 1927, s. 162 – 200. 
82 Oficjalnie tytuł brzmi „friherre”, jednakże w Szwecji stosowany jest zamiennie z terminem 

„baron”. Bardzo interesująco przedstawia się natomiast herb hrabiowski Ascheberga, który 

tworzy całą opowieść o jego działalności wojskowej i administracyjnej. Tarcza podzielona 

jest na dziewięć pól.  W pasie środkowym, w polu centralnym znalazł się dawny herb 

Aschebergów – w polu złotym, w górnej części głowica czerwona z dwoma złotymi 

kwiatami o pięciu listkach. Nad nim pole z uskrzydloną ręką z mieczem i wawrzynem sławy, 
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 Z czasów wojny skańskiej pochodzi bardzo ważny dokument, 

opracowany właśnie przez generała Ascheberga. Przed wielką bitwą 

pod Lundem przygotował on Regulamin dla kawalerii, który rozdano 

wśród oddziałów w Örtofta, w obozie pod Lilla Harrie, 23 listopada 

1676 roku83. Generał sporządził ten regulamin na polecenie króla. 

Tekst, napisany przez Ascheberga po niemiecku, przełożono zaraz na 

język szwedzki. Alf Åberg tak ocenił jego wartość: Jest to najstarszy 

znany regulamin kawalerii w swym rodzaju w Szwecji, stał się dokumentem 

normatywnym dla taktyki kawalerii karolińskiej 84 . Także R. I. Frost 

opisując wojnę skańską zwraca uwagę na ów regulamin, który 

według jego opinii przyniósł ostateczne zerwanie z dawną, 

zachodnią taktyką jazdy, narzucał zaś szarżę z bronią białą jako 

podstawę działania. R. I. Frost podkreśla, że w ten sposób jazda 

szwedzka zaakceptowała w pełni rozwiązania przejęte już w latach 

dwudziestych XVII wieku od jazdy polskiej85. W tym miejscu warto 

streścić główne tezy tego dokumentu, tym bardziej, że Ascheberg 

nie chwali się nim w Dzienniku. 

 W preambule dokumentu Ascheberg stwierdził, że regulamin 

przeznaczony jest zarówno dla dowódców całego oddziału, jak i dla 

oficerów, tych którzy jadą z przodu i z tyłu szwadronów (för och effter 

Esquadronerne ryda). Określa jak mają się zachować w bitwie oraz 

w potyczce. Zdarzyć się bowiem może, iż jeden czy drugi oficer nie ma 

takiego doświadczenia, w ten sposób zaś uniknie się wszelkiej konfuzji 

w starciu, a dowódcy zyskają chwałę i sławę oraz nagrodę u króla. 

                                                                                                                                        
pod nim pole z rycerzem trzymającym oznakę władzy (regimentem) – nawiązanie do tytułu 

feldmarszałka. W pasie z prawej heraldycznej strony, w górnym polu  kroczący Lew Gotów, 

przypominający, że Ascheberg był gubernatorem Göteborga. W polu środkowym korona, 

zapewne odniesienie do Trzech Koron – tzw. małego herbu Szwecji. W dolnym polu płonąca 

forteca – prawdopodobnie nawiązanie do nazwy baronatu  Kastellgården (dwór zamkowy) 

albo do herbu prowincji Bohuslän. W pasie z lewej heraldycznej strony u góry w białym polu 

wyobrażenie rajtara na koniu. Dwugłowy żuraw w polu centralnym, trzymający w szponach 

kamień odczytany być może jako symbol czujności. W polu dolnym dwa pęki kopii 

z proporcami.  
83 FRAJK, s. 188 – 190. 
84 Det är det lista kända kavvalerireglementet i sitt slag i Sverige och blev normgivande fö det 

karolinska kavalleriets taktik. FRAJK, s. VI. 
85  R. I. Frost, The Northern Wars…, op. cit., s. 215. J. Maroń, Wokół teorii rewolucji 

militarnej. Wybrane problemy, Wrocław 2011, s. 15. 
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 W punkcie pierwszym znajdujemy przypomnienie, 

iż zarówno dowódca oddziału jak i oficer zobowiązany jest 

przeprowadzić dokładny przegląd karabinu i pistoletów każdego 

rajtara, tak by broń ta była w pełnej gotowości bojowej. 

 W punkcie drugim zawarto nakaz, by oficerowie w czasie 

przemarszu prowadzili szwadrony 86  w zwartym porządku, 

aby żaden rajtar nie wypadł z szyku, i by wszyscy pilnie uważali na 

swego oficera i sztandar, żeby wiernie za nim podążali.  

 Natomiast w punkcie trzecim przypomina się wszystkim 

oficerom, że w trakcie zbliżania się do wroga trzeba bardzo uważać 

na zachowanie właściwych odstępów z prawej i lewej strony, tak 

by nie zbliżyć się za bardzo do jakiegoś innego oddziału i żeby 

oddziały rezerwy także miały odpowiednie przejścia. 

 Punkt czwarty dotyczy już chwil kiedy zaraz ma dojść 

do starcia, gdy jedna strona zmierza w kierunku drugiej. 

Oficerowie mają wówczas obowiązek przypomnieć najpierw 

rajtarom o ich przysiędze i obowiązku. Powinni dodać swym 

podwładnym odwagi, wskazać że walczą za króla, ojczyznę, 

w końcu zaś o swoje własne życie i mają stanąć do boju jak prawi 

ludzie. Kiedy zbliżą się tak bardzo do nieprzyjaciela, że zobaczą 

już białka oczu wrogów, nie powinni strzelać, lecz powstrzymać 

się od salwy i w imię Boże dać z siebie wszystko, wedrzeć się 

przemocą w nieprzyjacielskie szwadrony. 

 Następny punkt, piąty, zawiera wskazówkę, że jeśli szwadron 

odniesie zwycięstwo i odepchnie wroga, powinien ścigać go w szyku 

zwartym, gdyż można się spodziewać, że zaraz nadejdzie 

nieprzyjacielska rezerwa. Wszyscy oficerowie i szeregowi muszą być 

przygotowani do użycia swoich drugich pistoletów. 

 Gdyby jednak się zdarzyło, że to ich szwadron zostanie 

zepchnięty, w punkcie szóstym nakazuje się, by oddział wówczas 

wycofał się przez odstępy między szykami rezerwowymi, przywrócił 

szybko porządek i przygotował broń do ponownego starcia. 

                                                           
86  Zasadniczo szwadron, czyli kompania szwedzkiej jazdy, liczyła w tej epoce 125 

szeregowych rajtarów, kilku podoficerów i oficerów. Oddział atakował w trzech zwartych, 

ustawionych jeden za drugim,  szykach. A. Åberg, G. Göransson, Karoliner, Höganäs 1976,  

s. 34 – 35. 
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 W punkcie siódmym, najobszerniejszym, znajdujemy 

przypomnienie, że oficerowie mają rozkazać szeregowym, że gdy 

jeden czy drugi ze szwedzkich szwadronów odniesie zwycięstwo, 

żaden rajtar bez zgody oficera nie powinien oddalić się od sztandaru 

czy też zsiąść z konia i plądrować. Oficer, który złapie takiego 

nieposłusznego rajtara ma prawo zastrzelić go na miejscu, gdyż 

bardzo ważne jest utrzymanie zwartych szyków, dopiero kiedy 

wróg będzie całkiem pobity, oficerowie mogą dysponować inaczej 

swoimi rajtarami. 

 W punkcie ósmym zawarto napomnienie dla poruczników 

i kwatermistrzów jadących z tyłu szwadronu. Mieli przypilnować, 

by rajtarzy jadący w środkowym i ostatnim szyku byli prowadzeni 

tak, że gdy pierwszy szyk zetrze się z nieprzyjacielem, środkowy 

i ostatni szyk miały zaraz go wesprzeć, by tym łatwiej można było 

zepchnąć wroga z jego pozycji. 

 Karierę militarną Ascheberga zakończyło nadanie mu stopnia 

feldmarszałka w roku 1680. 

 Jeszcze podczas działań wojennych, w roku 1677, Ascheberg 

mianowany został gubernatorem prowincji Bohuslän. Zajęcia 

związane z administracją miały zdominować ostatnie lata jego życia, 

w 1679 otrzymał bowiem  tytuł generalnego gubernatora Göteborga 

i prowincji Bohuslän oraz Dal, w roku 1680 król rozszerzył jeszcze 

zakres jego odpowiedzialności, dodając mu prowincje Skanię 

i Halland. Zadania postawione przed Aschebergiem były olbrzymie, 

prowincje uległy bowiem dużym zniszczeniom w czasie wojen, 

ludność była wrogo nastawiona do Szwedów i chciała powrotu 

władzy duńskiej. Choć gubernator nie miał zbyt dużego 

doświadczenia w sprawowaniu takich urzędów, był przecież nade 

wszystko zawołanym kawalerzystą, poradził sobie bardzo dobrze. 

Nieobojętne było rzecz jasna wsparcie króla. W roku 1681 został 

członkiem Rady Królestwa Szwecji, która po zmianie nazwy stała się 

w roku 1682 już tylko Radą Ich Królewskiego Majestatu87. 

                                                           
87 B. Asker, Till evig efterrättelse.  1600-talet i arkiven. w: När Sundet blev gräns. Till minne 

av Roskildefreden 1658, “Åsbok för Riksarkivet och Landsarkiven”2008. 
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 Właśnie prac administracyjnych dotyczy Sprawozdanie o urzędzie 

(Ämbetsberättelsen) Ascheberga, przygotowane przez niego i sekretarza 

Birgera Baaza, zapewne na kilka dni przed śmiercią gubernatora 

17 kwietnia 1693. Dokument ten opublikował Jerker Rosén omawiając 

bardzo szczegółowo proces tworzenia niezwykłego raportu88. Jest to 

relacja człowieka, który zdaje sobie sprawę ze zbliżającego się kresu 

i chce przekazać swemu władcy możliwie dokładne sprawozdanie 

o swoich działaniach, nie pomijając także drażliwych punktów. 

Ascheberg obawiał się także nieprzyjaznych mu ludzi na dworze, chciał 

raz jeszcze przedstawić władcy swój punkt widzenia.  

W Sprawozdaniu znajdziemy na początku przypomnienie 

wielkich zniszczeń, jakie dotknęły prowincje południowe Szwecji. 

Z punktu widzenia gubernatora najgorsze było jednak to, że ich 

mieszkańcy byli wrogo nastawieni wobec Szwecji, chcieli znowu 

przyłączyć się do Danii. Wojna przyniosła wielkie rozgoryczenie, 

choć z początku Duńczycy postępowali łagodnie, chcąc poszerzyć 

krąg zwolenników. Jednak bezbożni buntownicy (ogudachtige 

snaphane partiet) zrujnowali wielu dobrych ludzi, a czego nie mogli 

zabrać ze sobą to niszczyli 89 . Ascheberg zwraca też uwagę, 

że przyczyny niezadowolenia wynikają ze złych rozwiązań, 

przyjętych przez stronę szwedzką w pokoju w Roskilde w 1658 

i w Kopenhadze w 1660 roku. Włączając nowo nabyte prowincje 

zachowano w nich prawa i zwyczaje duńskie, co podtrzymało jeszcze 

tamtejszych mieszkańców w przekonaniu, że  dawne rządy zostaną 

kiedyś przywrócone.  Gubernator był wnikliwym obserwatorem, 

zwrócił nawet uwagę, iż należy zadbać o rozpowszechnienie języka 

szwedzkiego (den reene svenske dialecten), choć zdawał sobie sprawę, 

że starsi pastorzy nie pozbędą się już duńskiej wymowy 

i słownictwa 90 . Do dziś dialekt mieszkańców Skanii zbliżony jest 

bardziej do wymowy duńskiej niż szwedzkiej. Wedle gubernatora 

zniesienie odrębności prawnych było podstawowym warunkiem 

udanej integracji. Państwo winno też wspierać rozwój lokalnych 

manufaktur.   

                                                           
88 R. von Ascheberg, Ämbetsberättelsen, wyd. J. Rosén, w: „Scandia” t. 17., 1946, s. 1 – 60.  
89 R. von Ascheberg, Ämbetsberättelsen, op. cit., s. 19. 
90 R. von Ascheberg, Ämbetsberättelsen, op. cit., s. 28.  
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Inne sposoby na jakie wskazuje gubernator dla zaradzenia 

niechęci poddanych również są zgodne z duchem epoki – wiele 

dobrego mogą np. zdziałać szwedzkie żony, które skłonią 

urzędników wywodzących się z danych prowincji do wierności 

i rzetelności wobec szwedzkiej Korony91. Odrębny rozdział poświęca 

gubernator wprowadzaniu w nowo zdobytych prowincjach 

archaicznego, ale wydajnego systemu zwanego indelningsverket, 

w którym część dochodów Korony przeznaczona była na utrzymanie 

poszczególnych oddziałów 92 . Równomierne rozkwaterowanie 

żołnierzy w prowincjach także przyczynić się mogło do stopniowego 

zdobywania sobie przychylności mieszkańców. Ascheberg zwraca 

też uwagę na znaczenie nowego uniwersytetu w Lund, który 

założony został przez Karola XI w roku 1666 i nosił pierwotnie nazwę 

Regia Academia Carolina – również ta instytucja miała przyczynić się 

do ściślejszego spojenia Skanii ze Szwecją93 . Studenci mogli teraz 

studiować w Lund a nie w nieprzyjaznej Kopenhadze. 

Doczesne szczątki Rutgera von Ascheberga spoczęły 

w kościele niemieckim w Göteborgu (Tyska Kyrkan), powstanie tej 

świątyni wsparła finansowo królowa Krystyna. Nie był to wybór 

przypadkowy, wspólnota tej luterańskiej świątyni obejmowała 

licznych Niemców, Szkotów, Holendrów, którzy przywędrowali 

do tego miasta. Spoczywa tam również pułkownik David Sinclair, 

który zginął w bitwie warszawskiej w 1656 r.  

W roku 1682, za ołtarzem głównym, gubernator wzniósł dla 

siebie i swej rodziny dużą kaplicę grobową, zachowaną do dziś. 

Zdobi ją umieszczony centralnie wielki sarkofag feldmarszałka, 

na ścianach umieszczone zostały tarcze herbowe i portrety 

Aschebergów, w połowie XX wieku zdobiły ją też jeszcze chorągwie. 

                                                           
91 R. von Ascheberg, Ämbetsberättelsen, op. cit., s. 21. 
92 R. von Ascheberg, Ämbetsberättelsen, op. cit., s. 45. S. E. Åström, Gospodarka szwedzka a 

mocarstwowa rola Szwecji w latach 1632 – 1697, tłumaczenie M. Kopczyńskiego, w: Europa 

i świat w początkach ery nowożytnej, część 2, red. A. Mączak,  Warszawa 1992, s. 306 – 310. 
93  R. von Ascheberg, Ämbetsberättelsen, op. cit., s . 29 – 30. Bardzo wymowna jest 

ikonografia pieczęci uniwersytetu Lund z roku 1668: ukoronowany lew jedną łapą 

przytrzymuje otwartą książkę, w drugiej dzierży wzniesiony miecz. Dewiza głosi „Ad 

utrumque paratus” – „gotowy do obu”, czyli do nauki oraz do walki. 
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Kaplica przetrwała liczne pożary kościoła, w roku 1899 została 

gruntownie wyremontowana94.  

   

Dzieje manuskryptu, inne materiały archiwalne 

 

Losy rękopisu Dziennika Ascheberga zasługują na uwagę. Zapewne 

jeszcze w XVII wieku, najpewniej po śmierci swego autora, czyli 

po 1693 roku, Journal znalazł się w zbiorach łacińskiego gimnazjum 

w  Göteborgu. Funkcjonuje ono zresztą do dziś pod nazwą 

Hvidtfeldtska gymnasiet. Szkoła została utworzona na mocy 

rozporządzenia królowej Krystyny w roku 1647. Nazwa gimnazjum 

pochodzi jednak nie od władczyni, lecz od Margarety Huitfeldt, która 

uposażyła bardzo szczodrze tę instytucję w roku 1664.  Pośród 

świadków w dokumencie donacyjnym znajdujemy także nazwisko 

Rutgera von Ascheberga95. Wśród historyków szwedzkich toczyła się 

zresztą dyskusja, czy władze szwedzkie nie wywarły jakiegoś 

nacisku na ofiarodawczynię, chodzić im mogło bowiem nie tylko 

o wzmocnienie finansowe szkoły, ale i o przyspieszenie procesu 

integracji prowincji Bohuslän, uzyskanej przez Szwecję na mocy 

pokoju w Roskilde w 1658 r. Możemy domniemywać, że Ascheberg 

uznał tę właśnie instytucję za miejsce najgodniejsze 

i najbezpieczniejsze, w którym jego wspomnienia otoczone będą 

należytym szacunkiem. 

Manuskrypt Dziennika przechowywany był w gimnazjum aż 

do drugiej połowy XX wieku, korzystał tam z niego jeszcze Alf Åberg 

przygotowując wydanie tego źródła na początku lat 

pięćdziesiątych96. Ze względu na reformę szkoły, 13 marca 1970 roku 

zbiór rękopisów Hvidtfeldska läroverket, liczący pięćdziesiąt jednostek, 

został przekazany do wspomnianej Biblioteki Uniwersytetu 

w Göteborgu, do oddziału rękopisów (Göteborgs Universitets Bibliotek, 

Handskriftsamlingen). W przygotowanym podówczas inwentarzu 

                                                           
94  C. R. A. Fredberg, Det gamla Göteborg, Lokalhistoriska skildringar, personalia och 

kulturdrag, del 2, Göteborg 1921, s. 525 – 526.  
95  Margareta Huitfeldt, (1608 – 1683), była jedną z najbogatszych właścicielek ziemskich,         

S. Grauers, Margareta Huitfeldt, SBL, t. 19, Sztokholm 1971 – 1973, red. E. Grill, s. 429 – 432. 
96 FRAJK, s. V. 
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zbioru Hvidtfeldska pod numerem pierwszym znalazł się właśnie 

Journal Rutgera von Ascheberga. Według informacji zawartych 

we wstępie tego wykazu, inwentarz oddaje układ, jaki obowiązywał 

w rejestrze gimnazjum 97 . Świadczy to o dużym znaczeniu, jakie 

przywiązywano do tego zabytku. Wspomnieć należy, 

iż o przeniesieniu rękopisów poinformowany został specjalnym 

listem sam król Szwecji, Gustaw VI Adolf, który żywo interesował się 

ochroną zabytków i archeologią. 

Duża spuścizna archiwalna po Rutgerze von Aschebergu jest 

rozproszona98. Tylko część jego korespondencji została opublikowana 

wraz z Dziennikiem przez Alfa Åberga w 1951 roku.  

Poza Göteborgiem materiały związane z feldmarszałkiem znajdują 

się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, w Landsarkivet w Lund, 

czy też w Krigsarkivet oraz w Riksarkivet w Sztokholmie. Pośród 

archiwaliów odnaleźć możemy akcenty polskie: w Riksarkivet 

przechowywany jest niepublikowany plan zamku, czy raczej dworu  

w Zakrzewie, którego Ascheberg bronił w czerwcu roku 1656 99 . 

Twórcą rysunku był Erik Dahlberg, artysta, inżynier który stworzył 

wielki cykl ilustracji poświęconych wojnom Karola X Gustawa. 

Zdobią one Siedem ksiąg… pióra Samuela Pufendorfa, poświęconych 

czynom tego władcy. 

 

Nota edytorska 

 

Podstawą referencyjną dla prezentowanego tłumaczenia z języka 

niemieckiego była edycja tekstu oryginalnego, wydana przez Alfa 

Åberga w roku 1951, jak już wspomniano przy wsparciu i w ramach 

serii historycznej Kungliga Samfundet för Utgifvande af Handskrifter 

Rörande Skandinaviens Historia, tom 34. Stanisław Herbst, który na 

łamach „Przeglądu Historycznego” zrecenzował tę pozycję, zwrócił 

                                                           
97 Inwentarz: Hvidtfeldtska Läroverkets Handskriftsamling, w: Göteborgs Universitets 

Bibliotek, Handskriftsamlingen, s. 1. 
98 Dzieje archiwum Ascheberga zob. Alf Åberg, Rutger von Ascheberg. Fältmarskalk och 

generalguvernör. Lund 1950, s. 293 i nast. 
99 Riksarkivet, Sztokholm, Erik Dahlbergs samling, Planritning av det polska slottet Zakrzew 

/Zakroff 9 km väst om Radom. Daterad 1600-talets mitt. Kod referencyjny: 

SE/RA/720269/#/0028:00001. 

http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=Rutger+Ascheberg%2c+von&FacettFilter=arkis_aukt_huvudkategori_facet%24Person+%28sl%c3%a4kt%2c+samlare%29%3a&page=4&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f720269&tab=post&s=TARKIS08_Balder
http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=Rutger+Ascheberg%2c+von&FacettFilter=arkis_aukt_huvudkategori_facet%24Person+%28sl%c3%a4kt%2c+samlare%29%3a&page=4&postid=ArkisRef+SE%2fRA%2f720269%2f%23&tab=post&s=TARKIS08_Balder


                              Dziennik Rutgera von Ascheberga 1621-1682                           39 
 

uwagę na znaczenie tego źródła, ale podniósł też wobec Åberga 

trochę uwag krytycznych 100 . Bardzo konserwatywne podejście 

wydawcy do tekstu spowodowało bowiem, że starał się oddać go 

literalne, nie akcentując w żaden sposób ewidentnych pomyłek, które 

są nierzadkie, tak jeśli idzie o fakty, jak i pisownię. Ascheberg 

natomiast mylił się, przekręcał nazwy własne, szczególnie rzecz jasna 

gdy idzie o egzotyczne dla niego nazwy z terenów Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów. Zdania tekstu oryginalnego są długie, brak 

akapitów, do tego narracja nie jest wolna od błędów rzeczowych. 

Nierzadko brak w zdaniach orzeczenia, a znaczenia domyślać się 

trzeba z kontekstu. Szczególnie nużące dla czytelnika jest 

nagromadzenie powtórzeń. W każdym zdaniu niemal występuje król 

Szwecji, a gdy o nim mowa Ascheberg nie ośmieli się określić go za 

pomocą zaimka osobowego „on” lecz zawsze z rewerencją, 

acz nieortograficznie poda skrót Ihr königl. Maz. (Ihre Königliche 

Majestät). Zwrot ten został przetłumaczony w tekście najczęściej jako 

Jego Królewska Mość, lub przy pomocy skrótu JKM, zgodnie 

ze zwyczajem polskim. Tak duże nagromadzenie powtórzeń jest 

charakterystyczne dla wypowiedzi mówionej, zatem prawdopodobnie 

Ascheberg opowiadał o swych przygodach i to wielokrotnie, a potem 

spisywał je w takiej właśnie, barokowej formule. Konieczna była tu 

dość głęboka ingerencja stylistyczna: zdania były w tłumaczeniu 

dzielone, powtórzenia eliminowane. Wspomniany już wszechobecny 

skrót Ihr königl. Maz., oddawany w tłumaczeniu jako JKM, 

zamieniany jest również na: „król”, „monarcha”, „Karol X”, czy 

„Karol XI”. Dla przejrzystości wprowadzono podział na rozdziały 

a także na akapity. Wprowadzono tytuły mające informować 

czytelnika o treści danego rozdziału. Wszystkie takie informacje 

uzupełniające tekst oryginalny, a pochodzące od tłumacza, 

podawane są w nawiasach kwadratowych [ ]. Naczelną zasadą było 

uczynienie tekstu zrozumiałym, historycy, którzy zechcą badać język 

i styl Ascheberga i tak muszą sięgnąć po oryginał, czy to w formie 

opublikowanej przez A. Åberga, czy też po rękopis. Nazwy zostały 

                                                           
100 S. Herbst, Fältmarskalken Rutger von Aschebergs Journal och Korrespondens till år 1680, 

op. cit., recenzja w: “Przegląd Historyczny” t. XLVI, Warszawa 1955, s. 641 – 642. 



 40                                                   Wojciech Krawczuk                                               

zmodernizowane, jeśli były bardzo odległe od dzisiejszej formy 

wówczas uwagi na temat ich zapisu w rękopisie oddaje się 

w  przypisach. Tam również umieszczono podstawowe dane 

biograficzne, czy objaśnienia – wszystkie one pochodzą od tłumacza. 

Słowa, czy fragmenty tekstu zapisane kursywą oddają dopiski 

na marginesach, lub na luźnych kartach, dołączonych do rękopisu. 

 Warto w tym miejscu przypomnieć, że Ascheberg niemal 

zawsze stosuje datację według, jak sam pisze, Alten Stiless, a zatem 

kalendarza juliańskiego, obserwowanego nadal przez protestantów 

w drugiej połowie XVII wieku. W krajach katolickich od końca 

XVI    wieku używano już zreformowanego kalendarza 

gregoriańskiego. Chcąc przełożyć daty podawane przez Ascheberga 

na daty stosowane np. w Rzeczpospolitej Obojga Narodów dodać 

musimy do daty wg kalendarza juliańskiego dziesięć dni, pamiętając 

o latach przestępnych. Jako miary odległości Ascheberg używa 

terminu „mila” – przyjąć można, że chodzi mu najczęściej 

o wprowadzoną w roku 1649 milę szwedzką, liczącą 10 688,54 

metrów. Podawane odległości są jednak mało dokładne. 

 

Podziękowania 

 

Wyrazy głębokiej wdzięczności należą się wszystkim, którzy wsparli 

mnie w tym przedsięwzięciu. Trudno byłoby podołać temu zadaniu 

bez dobrej woli i pomocy okazanej mi przez nieznanych często ludzi, 

ale i przez znajomych, kolegów z Instytutu Historii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, przyjaciół, i bardzo wyrozumiałą Rodzinę. 

 Dziękuję również Janowi Bruniusowi, sekretarzowi Kungliga 

Samfundet för Utgifvande af Handskrifter Rörande Skandinaviens Historia 

za owocne pośrednictwo w kontakcie z tą instytucją. Karin Ajaxon, 

naczelna rejestrator w Landsarkivet w Göteborgu sprawnie 

pokierowała moimi poszukiwaniami rękopisu Dziennika, bez jej 

pomocy zapewne nadal bym go tropił. Anders Larsson, pierwszy 

bibliotekarz Oddziału Rękopisów Uniwersyteckiej Biblioteki 

w Göteborgu udzielił zgody na opublikowanie przekładu źródła, 

którego Biblioteka jest dysponentem. Janusz Dąbrowski przygotował 
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obszerną recenzję wydawniczą Dziennika w której zawarł wiele 

wskazówek i cennych porad.  

 Serdecznie dziękuję także Marzenie Górskiej z Wydawnictwa 

Eternum, która podjęła się trudu publikacji Dziennika. 

 

 Wykaz skrótów 

 

FRAJK - Fältmarskalken Rutger von Aschebergs Jornal och Korrespondens 

till år 1680, utgivna av Kunhl. Samfundet för utgifvande af 

handskrifter Rörande Skandinaviens Historia, genom Alf Åberg, 

Historiska handlingar del 34:1, Stockholm 1951. 

 

KFÅ – Karolinska Förbundets Årsbok [Rocznik Stowarzyszenia 

Karolińskiego] 

 

PSB - Polski Słownik Biograficzny 

 

SBL – Svenskt Biografiskt Lexikon [Szwedzki Słownik Biograficzny] 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Rutgera von Ascheberga,  

1621 – 1681 

 

 





 

 

 
 

Rutger von Ascheberg 

Dziennik mojego całego życia od narodzin aż po czas obecny, kiedy 

to dzięki łasce Boga i mego króla otrzymałem za wierne służby szarżę 

generała – majora, ale też o tym co się jeszcze zdarzyło w tych 

wszystkich okazjach, w których miałem honor brać udział. Zostało to 

zanotowane przeze mnie, wyżej podanego i było spisywane od czasu 

do czasu, tak dla wiadomości mojej i potomnych, jak i dla mej 

nieśmiertelnej chwały. W Księstwie Bremy, na mojej kwaterze 

Ritterhude101, 26 maja Roku 1666. 

 

[ Wojna trzydziestoletnia ] 

 

Po pierwsze, co się tyczy pochodzenia naszego szlacheckiego rodu, 

to z dołączonych potwierdzeń102  łatwo dojrzeć można, że nie mam 

tu powodu by szeroko się o tym rozwodzić czy wspominać, 

lecz pochodzę z pradawnego rodu, tak ze strony ojca, jak i matki. 

Pan ojciec zwał się Wilhelm von Ascheberg, i był dziedzicznym 

panem na Abgulden103, pani matka zaś Margareta pochodziła z rodu 

von Osten zwanych Sacken, z domu Wangen104.  

                                                           
101  Ritterhude, miejscowość położona na północ od miasta Brema. Miasto to  po wojnie 

trzydziestoletniej wraz z Verden weszło w skład Księstwa Bremy, które należeć miało odtąd 

do Szwecji, jednak Brema starała się utrzymać niezależność. Spór mieszczan ze Szwecją 

o status miasta trwał przez dziesięciolecia.  
102  Chodzi tu o notki biograficzne zamieszone po głównej części Dziennika, nieobjęte 

tłumaczeniem. 
103 Abgulden, dobra w pobliżu Dobleny w Kurlandii. 
104 Von der Osten-Sacken, zwany także von der Osten gennant Sacken, należał do starych 

niemieckich rodów nadbałtyckich, jego historia sięga końca XIV wieku. Ród ten dzielił się na 

rozmaite linie, zwane domami. Wangen (dziś Vanga) położone jest w okręgu Goldyngi 

(Kuldīgas) w Kurlandii, dziś Łotwa.  
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 Urodziłem się w roku 1621, drugiego czerwca wedle starego 

stylu105 , w szlacheckim dworze Burbany106  w Kurlandii. W czasie 

mego dzieciństwa moi serdecznie ukochani rodzice wychowywali 

mnie przez lata w pobożnej nauce luterańskiej i zadbali o  dobrych 

nauczycieli, aż dzięki Bożej łasce osiągnąłem dwunasty rok życia. 

Ponieważ jednak od młodości bardziej skłaniałem się do wojaczki niż 

do szkoły, mój świętej pamięci ojciec, w roku 1634, 8 czerwca, polecił 

mnie na pazia panu pułkownikowi J.107  von der Brinck, naszemu 

bliskiemu krewnemu, który w tym czasie wybierał się do Niemiec, 

do weimarskiego [księcia]108 . Wspomniany pułkownik Brinck miał 

bowiem [w Niemczech] regiment jazdy i tam się udawał. Kiedy 

jednak przybył do armii, ze szczególnych przyczyn opuścił swój 

regiment i przyspieszył powrót do Kurlandii. Ponieważ nie miałem 

wcale ochoty wracać, wspomniany pan pułkownik Brinck polecił 

mnie, trzynastego sierpnia tegoż roku, na pazia, panu pułkownikowi 

Reinholdowi von Rosen109 , ówczesnemu pułkownikowi regimentu 

przybocznego110 jazdy księcia Bernarda Weimarskiego. Służyłem mu 

jako paź przez trzy lata i siedem miesięcy, a w roku 1634 byłem 

obecny przy następujących bitwach i potyczkach: 

1. Najpierw w wielkiej bitwie pod Nördlingen, do której 

doszło we wrześniu roku [16]34., kiedy to książę Bernard Weimarski, 

jako głównodowodzący, wraz z panem feldmarszałkiem Gustawem 

Hornem111 zostali pobici na głowę przez cesarza Ferdynanda II 112 

                                                           
105  Czyli wg kalendarza juliańskiego, w krajach katolickich obowiązywał już wówczas 

kalendarz gregoriański. 
106 W or. „Burbanen”. Niezidentyfikowano. 
107 Zapewne „Johan”, tekst uszkodzony. 
108 Rękopis uszkodzony, brak części tekstu. Chodzi tu o księcia Bernarda von Sachsen – 

Weimar (1604 – 1639), generała walczącego po stronie szwedzkiej. 
109 Reinhold von Rosen (1605 – 1667), z inflanckiego rodu von Rosen, pułkownik w służbie 

szwedzkiej, a potem francuskiej. 
110 W or. „Leibregiment”. Regiment przyboczny, w odróżnieniu od regimentu gwardii, nie 

spełniał funkcji ochrony osobistej władcy. Właścicielem regimentu przybocznego była 

najczęściej osoba panująca.   
111 Gustaf Carlsson Horn, (1592 – 1657), członek Rady Królestwa Szwecji, feldmarszałek. 
112 Ferdynand II Habsburg, (1578 – 1637), od 1619 cesarz. Aschebergowi chodziło o syna 

cesarza, arcyksięcia Ferdynanda Ernesta (1608 – 1657), który w 1634 roku był 

głównodowodzącym sił cesarskich pod Nördlingen, a cesarzem został w roku 1637 i rządził 

jako Ferdynand III. 
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oraz hiszpańskiego kardynała infanta113, kiedy to dwie wielkie armie 

wpadły na siebie pod wspomnianą fortecą Nördlingen. Cała piechota, 

artyleria, tabory oraz twierdza Nördlingen, wszystko to przypadło 

wrogom w udziale jako zdobycz. Gustaw Horn oraz inni znaczni 

oficerowie zostali pojmani, a większość [żołnierzy] została wycięta 

przez licznych Chorwatów 114 . Pozostała część armii ratowała się 

ucieczką wzdłuż nurtu Renu do Frankfurtu nad Menem, 

do Gustavsburga i dalej przez Ren do Moguncji, gdzie rozłożony 

został obóz i gdzie zbierali się wszyscy, którzy się tu i tam pogubili 

i rozproszyli. 

1. W roku 1635, w czerwcu, zdarzyło się ostre i ciężkie starcie 

pod Wormacją, nad rzeką Ren, między księciem weimarskim 

i cesarskim generałem Gallasem115. Wtedy to z obu stron zwarły się 

ze sobą oddziały kawalerii, a tak się zderzyły, że gdyby noc temu nie 

przeszkodziła, to z pewnością źle by poszło naszej stronie, gdyż 

cesarscy byli silniejsi od nas o sześć tysięcy koni. Tam mój pan 

pułkownik został postrzelony w twarz, z lewej strony pod okiem. 

Padło tam jednak wielu ludzi po obu stronach, także spośród 

cesarskich zginął tam dzielny generał o nazwisku Burbon. 

2. Po szczęśliwej ucieczce, w tym samym roku, we wrześniu, 

podczas odwrotu z Metz  do Lotaryngii 116  doszło ponownie 

do ostrego starcia, niedaleko od Meisenheim, w Dolnym 

Palatynacie, między prawym skrzydłem wojsk księcia Bernarda 

Weimarskiego, które pozostawało pod dowództwem generała majora 

Taupadla 117 , a [jazdą] polskiego królewicza [Jana] Kazimierza 118 , 

przyszłego króla Polski, który podówczas był generałem119 kawalerii 

w armii pana feldmarszałka Gallasa. [Królewicz] ruszył na nas 

                                                           
113 Ferdynand hiszpański, zwany także Fernando de Austria albo Kardinalinfant (1609? – 

1641) z rodu hiszpańskich Habsburgów, kardynał arcybiskup Toledo, jeden z dowódców 

cesarskich w czasie wojny trzydziestoletniej. 
114 W or. „Crabaten”, chodzi tu o lekką jazdę cesarską, w której służyli nie tylko Chorwaci. 
115 Hrabia Matthias Gallas (1588 – 1647), generał cesarski w wojnie trzydziestoletniej. 
116 W or. „Mesenheim”. Prawdopodobnie Ascheberg połączył tu rozmaite potyczki w których 

brał udział, Meisenheim leży 120 km na północny wschód od Metz. 
117 Georg Christoph von Taupadel (ok. 1600 – 1647), generał, walczący po stronie Szwecji 

i Francji w czasie wojny trzydziestoletniej. 
118 Jan Kazimierz Waza, (1609 – 1672), od 1648  król Polski i tytularny król Szwecji. 
119 W rzeczywistości Jan Kazimierz był wtedy pułkownikiem. 
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w cztery tysiące koni i w osiem dział, przez rzekę zwaną Messe. 

Kiedy stwierdziliśmy, że chcą się do nas dobrać przemocą, wówczas 

przepuściliśmy połowę z nich przez tę rzekę, a potem ruszyliśmy 

na nich w imię Boże, ze śmiałą odwagą. A było nas przecież mniej 

o połowę. Uderzyliśmy na nich tak szczęśliwie, że połowa z nich 

utonęła, została zastrzelona lub pojmana. Również osiem dział 

i cztery wozy z amunicją stały się naszym łupem, sam zaś królewicz 

Kazimierz musiał porzucić swojego konia i tylko z wielkim trudem 

zdołał stamtąd uciec. 

3. Krótko potem, w miesiącu październiku, już podczas 

naszego odwrotu, doszło ponownie do ostrego starcia pomiędzy 

Metz i Nancy, gdy książę Bernard Weimarski przeprawiał się z armią 

niedogodnym, bagnistym przejściem przez Zach120. Wtedy to pan 

generał major Taupadel z prawym skrzydłem został w ariergardzie, 

wróg natomiast, chcąc pomścić uprzednią klęskę pod Meisenheim, 

w sile trzech tysięcy pięciuset koni; kirasjerów, arkebuzerów, 

Chorwatów i ludzi wszelkiego rodzaju, stał w ukryciu w lesie o strzał 

z działa od nas, żeby zniszczyć to nasze prawe skrzydło. Kiedy już 

nasze lewe skrzydło, piechota i tabory, przebyło już prawie całe 

to przejście, a prawe skrzydło miało zacząć przemarsz, wtedy 

nieprzyjaciel wypadł z największą furią ze wspomnianego lasu, 

a ponieważ szliśmy naprzeciw, zaraz się z nim zetknęliśmy. Wtedy to 

Najwyższy Bóg dał naszej stronie to szczęście, że złamaliśmy ich, 

zmusili do ucieczki i zwyciężyli, a wielu z nich zostało zastrzelonych 

i pojmanych, między nimi sam pan generał Götz121, który miał rękę 

rozłupaną strzałem na pół. Poza tym wzięliśmy do niewoli dwóch 

pułkowników, a szeregowych, których policzono, pojmano ośmiuset 

trzydziestu czterech. 

2. W roku 1636 pan książę Bernard Weimarski pobił 

w  bitwie w Lotaryngii księcia lotaryńskiego [Karola IV] 122 . 

                                                           
120 Zapewne chodzi tu o rzeczkę Seille (Selle) dopływ Mozeli. 
121  Hrabia Peter von Götz (in. Götze), zm. 1638, w roku 1635 był pułkownikiem wojsk 

cesarskich. Ascheberg pomylił go z bratem, Johanem von Götz  (1599 – 1645), 

feldmarszałkiem cesarskim. 
122 Karol IV Lotaryński (1604 – 1675), choć w 1634 zrzekł się tronu na rzecz brata, Mikołaja 

Franciszka, to jednak od 1635 roku jako jeden z dowódców wojsk cesarskich starał się 

odzyskać Księstwo Lotaryngii. 
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Zapomniałem nazwy miejsca, gdzie do niej doszło, ale było 

to w połowie czerwca, a cała piechota,  artyleria i tabory przypadły 

nam w udziale. Lotaryński generał Mercy 123  i inni znaczni 

oficerowie zostali pojmani i zabici. 

Bitwy; trzecia i czwarta, w roku 1638, w marcu, które to starcia 

wydarzyły się w odstępie czterech dni koło Rheinfelden w Bryzgowii, 

w Górnej Alzacji, między panem księciem Bernardem Weimarskim 

a cesarskim głównodowodzącym, księciem de Savelli 124 . Cesarscy 

ponieśli w nich dużą klęskę, a ich wszyscy generałowie: 

1. głównodowodzący, książę de Savelli, 2. generał Johan von Werth125, 

3. generał porucznik Sperreuter 126, 4. generał wachmistrz Enckevoert127,  

5. generał wachmistrz Neineck oraz inni panowie pułkownicy 

i oficerowie zostali pojmani, a przy tym cała piechota, artyleria i tabory 

przypadły nam w udziale z wielkim łupem. 

Następnie książę [weimarski] obległ twierdzę Rheinfelden i zdobył 

ją po piętnastu dniach. Potem pomaszerował na Neuenburg nad Renem i na 

Freiburg 128  i zaraz opanował te miejsca, choć były warowne i dobrze 

obsadzone, nie stracił przy tym wiele czasu. Wtedy armia pomaszerowała 

do Breisach i zniszczyła zboże wysiane na polach. W ciągu trzech nocy 

kawaleria musiała je całe zadeptać. Garnizon już i bez tego cierpiał 

niedostatek, ponieważ wszystek prowiant, który miał być dowieziony 

do Breisach tej wiosny, a który leżał już przygotowany w miastach 

Laufenburg129, Säckingen130, Rheinfelden, Neuenburg i we Freiburgu, wpadł 

w ręce księcia Bernarda Weimarskiego, i cała armia żywiła się tym przez lato. 

                                                           
123  Może chodzić tu o barona Franza von Mercy (1597 – 1645), w 1636 generała – 

wachmistrza wojsk cesarskich. Mercy został pojmany jako pułkownik w roku 1633 

pod Breisach, w r. 1634 walczył znowu po stronie cesarskiej, brak informacji o pojmaniu 

go w roku 1636. 
124  Federigo, książę Savelli, (zm. 1649), jeden z wyższych dowódców strony cesarskiej, 

od 1638 feldmarszałek. Został pojmany w bitwie pod Rheinfelden,  zdołał jednak szybko 

uciec. 
125  Johan von Werth (w or. Wendt), (1591 – 1652), generał jazdy walczący najpierw 

po stronie hiszpańskiej, potem bawarskiej i cesarskiej. 
126  Claus Dietrich von Sperreuth (Sperreuter), (ok. 1600 – 1653), pułkownik walczący 

do 1635 po stronie szwedzkiej, a potem cesarskiej.  
127 W or. „Encke fortt”, hrabia Adrian Enckevoert ( - 1663), generał major wojsk cesarskich. 
128 W or. błędnie „Fridberg”. 
129 W or. „Lauferirung”, identyfikacja niepewna. 
130 W or „seringen”, identyfikacja niepewna. 
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A kiedy książę Bernard Weimarski otrzymał pewną wiadomość, że w stronę 

Breisach maszerują dwie armie, mianowicie cesarska pod wodzą 

głównodowodzącego księcia de Savelli i feldmarszałka Götza, [dowodzącego] 

armią elektora bawarskiego131, prowadząc ze sobą wieleset wozów prowiantu, 

z Offenburga w górę Renu do Breisach, wówczas tenże książę weimarski, 

wraz z hrabią Gebrian i wicehrabią de Turenne132, pociągnęli im naprzeciw 

i spotkali pod Wittenweiher, gdzie zdarzyła się: 

5. Bitwa pod Wittenweiher, w tymże [16]38 roku, 

w [sierpniu]133, w Dolnej Alzacji, kiedy to głównodowodzący książę 

de Savelli z armią cesarską i feldmarszałek [Johan] Götz z armią 

bawarską zostali pobici na głowę przez księcia Bernarda 

Weimarskiego. W tej bitwie pojmano i zabito wielu znacznych 

oficerów, zdobyto ponad trzysta dużych wozów towarowych 

i prowiantowych, które miały przewieźć żywność do Breisach, 

a także większość piechoty, artylerii i taborów. Książę Bernard 

uzyskał wielkie zwycięstwo dzięki Bożej łasce, choć od wczesnego 

ranka aż do zapadającej nocy ważyły się szale, lecz to naszej stronie 

sprzyjało wtedy szczęście. 

Po tym, jak podziękowano Bogu i wystrzelono ze wszystkich 

dział, muszkietów i pistoletów, książę Bernard Weimarski 

pomaszerował z całą armią do niepokonanej twierdzy Breisach, gdzie 

po obu stronach Renu rozłożony został regularny obóz. 

6. Bitwa na Ochsenfelde w Górnej Alzacji. Doszło do niej 

w tym samym [1638] roku, w październiku 134 . Podczas blokady 

Breisach książę przejął korespondencję, którą generał feldmarszałek 

[Johan] Götz wysłał do [Karola IV], księcia Lotaryngii. Listy były tej 

treści, że wspomniany generał Götz i książę Lotaryngii zaatakują 

w jeden, uzgodniony dzień blokadę  po obu stronach Renu 

i przybędą twierdzy z odsieczą. Wobec tego książę Bernard 

Weimarski zebrał natychmiast całą jazdę, poza dwoma regimentami, 

sześćset piechoty i osiem dział, i pomaszerował przez zbudowany 

                                                           
131 Maksymilian I, (1573 – 1651), elektor bawarski. 
132 Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, (1611 – 1675), generał major, od 1643 

marszałek Francji. 
133 Ascheberg podaje błędnie „w czerwcu”, w rzeczywistości bitwa miała miejsce 9 sierpnia. 
134 Bitwa, określana też jako potyczka, na Ochsenfelde, miała miejsce pomiędzy miastami 

Thann i Cernay, doszło do niej 15 października 1638 r. 
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most na Renie. Dniem i nocą ciągnął do Górnej Alzacji, do miasteczka 

Thann 135 , gdzie stał książę Lotaryngii z armią dziesięciu tysięcy  

gotowych ludzi. 

Kiedy książę Bernard uzyskał wiadomości od kilku jeńców, 

że książę Lotaryngii ma zamiar pomaszerować na Breisach 

z odsieczą, postanowił wówczas wyjść naprzeciw wspomnianemu 

księciu Lotaryngii i zaatakować go tam, gdzie go spotka.  

Nasz przemarsz przebiegał szybko i również musiał odbywać się 

nocą. Kiedy dojrzeliśmy na niebie pobłyski ogni, wiedzieliśmy już, 

że wróg musi stać w pobliżu. Zatrzymaliśmy się wówczas 

i wysłaliśmy przodem oddział, który miał przynieść jakieś wieści. 

Niedługo potem przyprowadzono dwóch jeńców, którzy 

opowiedzieli, że wróg stoi mniej więcej o półtorej mili, na polu 

zwanym Ochsenfelde, nic o nas nie wie, o swym nieprzyjacielu i jest 

pewny siebie. Wobec tego książę pomaszerował szybko przez sporą 

dąbrowę. Tymczasem nastał dzień i zaczęło świtać, więc  mogliśmy 

się trochę rozglądnąć. Zobaczyliśmy spory, płaski teren, gdzie 

unosiły się liczne dymy i opary, tak że z pewnością mogliśmy 

stwierdzić, że tam właśnie musi stać nieprzyjaciel. Książę ustawił się 

ze swoją armią w lesie, lecz tak, że mieliśmy całe to pole przed 

oczami. W tym czasie wzeszło słońce, a dymy i opary już opadły 

i zobaczyliśmy całą armię, która w pełnym szyku maszerowała przez 

to duże pole, tak jak gdyby dobrze o nas wiedzieli. Jednak nie to było 

powodem, że szli w szyku bojowym, lecz piękne położenie tego pola, 

chcieli w ten sposób zyskać na czasie i przyspieszyć swój przemarsz. 

Tymczasem książę Bernard Weimarski stał nieporuszenie i nie 

został zauważony w tym lesie, aż armia [nieprzyjacielska] zbliżyła się 

na tyle, że można ją było dosięgnąć strzałem z sześciofuntowego 

działa. Wtedy z wielką furią wypadliśmy z tego lasu i zaraz na nich 

uderzyliśmy, zanim jeszcze zdążyli przygotować swoją broń i zapalić 

lonty. Wówczas oderwaliśmy ich kawalerię od piechoty, odpychając 

ją w stronę góry, a wieluset [nieprzyjaciół] padło lub zostało 

pojmanych. Ich konie zapędziły się w winnice i wtedy musieli wycofać 

się w wysokie góry i lasy. Tymczasem książę Lotaryngii dostrzegł, 

                                                           
135 W or. „Dann”. 
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że mamy za mało piechoty a nasza jazda oddaliła się w góry w pościgu 

za jego kawalerią. Książę znalazł wtedy czas by uszykować ze swojej 

piechoty kwadrat, w którego środku stały małe oddziały, a sam książę 

Lotaryngii jeździł pośród nich na białym ośliku. 

Kiedy już nasza jazda po większej części się zebrała, znowu 

z odwagą zaatakowaliśmy ze wszystkich stron tę piechotę. Lecz bez 

skutku, gdyż wróg zajął tak dobrą pozycję i tak zwarcie się trzymał, 

że bez wsparcia piechoty nie można było go rozbić. Akcja ta trwała 

cały dzień, aż zapadła noc. Wtedy nieprzyjaciel zdołał dotrzeć 

do dąbrowy i zbiegł. Jednak większa część kawalerii, artylerii 

itaborów nam przypadła w łupie, choć podczas tych wszystkich 

ataków wroga i my ponieśliśmy bardzo duże straty. 

4. Starcie na Moserssberg koło Breisach. Kiedy ta akcja 

przebiegła tak pomyślnie, a książę Bernard nie mógł na długo opuścić 

swego obozu, zebraliśmy nasze łupy i pospieszyliśmy z powrotem 

do naszego obozu pod Breisach. Poprzedniego dnia bowiem 

feldmarszałek Götz zaatakował i zdobył szturmem Moserssberg, a od tej 

góry zależało całe nasze powodzenie i była ona dobrze 

ufortyfikowana136 . Jednak dzięki Bożej łasce i żwawej odsieczy, tak 

piechoty jak i kawalerii, nieprzyjaciele zostali pobici, wyparci z transzei 

i  z tej góry, stracili ponad pięć tysięcy ludzi. Tak się więc stało, że wróg, 

po tej wielkiej stracie, musiał odejść od nas ze swoją armią 

i  pomaszerował do Schwarzwaldu, zostawiając nam naszą blokadę. 

A zatem przez te trzy lata i siedem miesięcy, odkąd zostałem 

paziem u pana pułkownika von Rosen, wziąłem udział w sześciu 

wielkich bitwach, czterech ostrych starciach czyli potyczkach, oraz 

w oblężeniach Breisach, Freiburga, Neuburga, Rheinfelden, 

Laufenburga, Thann i alzackiego Saverne. 

W roku 1639, 22 grudnia, po śmierci księcia Bernarda 

Weimarskiego, za zgodą i z przychylnością mojego pana pułkownika 

von Rosen, zostałem znów paziem Ich Książęcej Łaskawości, 

pana landgrafa Fryderyka von Hessen - Cassel 137 , w Dolnym 

                                                           
136 Chodzi tu zapewne o udany szturm wojsk cesarskich z dnia 19 października na umocnienia 

Brückenkopf i Mühlenschanze albo o walki z 22 października. 
137 Chodzi tu o Friedricha, landgrafa von Hessen – Eschwege (1617 – 1655), jego władztwo 

podlegało Hessen – Kassel. 
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Palatynacie, w Kreuznach. A ponieważ książę podówczas jechał 

do Francji, także i ja odbyłem z nim tę podróż do Paryża i do innych 

znacznych miejsc we Francji, a stamtąd do Holandii, Hesji oraz 

na inne książęce dwory. 

W roku 1640, 18 lutego, Jego Książęca Łaskawość, 

pan landgraf, sam osobiście uznał mnie za męża zdatnego 

do noszenia broni, a było to w jego książęcym  dworze, w Wanfried, 

w Dolnej Hesji. Służyłem Ich Książęcej Łaskawości jako paź przez rok 

i dwa miesiące. W tym samym roku, 2 grudnia zostałem rajtarem 

w regimencie pana landgrafa, w kompanii przybocznej i służyłem 

mu jako zwykły rajtar przez dwadzieścia dwa miesiące. 

7. Bitwa pod Wolfenbüttel. W roku 1641 zdobyłem spore 

łupy w bitwie pod Wolfenbüttel i wykupiłem się z rajtarskiej służby. 

Od 26 stycznia służyłem w tej samej kompanii, ale już jako wolny 

rajtar, przez dwa lata z górą, ponieważ mnie tam chciano. Podczas 

trwania mojej służby, jako rajtar i wolny rajtar brałem udział 

w rozmaitych ostrych starciach i bitwach, mianowicie:   

8. W bitwie pod Świdnicą. W roku 1642138, pod Świdnicą, pan 

feldmarszałek Torstenson 139  pobił na głowę księcia Franciszka 

Albrechta140, ówczesnego feldmarszałka cesarskiej armii, który został 

śmiertelnie ranny i pojmany, zmarł w Świdnicy. Padło tam i zostało 

pojmanych wielu znacznych oficerów i szeregowych, a cała piechota, 

artyleria i tabory przypadły nam w udziale. Cała ta [cesarska] armia, 

licząca ponad jedenaście tysięcy ludzi została całkowicie rozbita. 

Pojmałem wówczas podpułkownika, który nazywał się Grobau, 

z regimentu pułkownika Kapauna. Ze Świdnicy pomaszerowaliśmy 

na Morawy, zdobyliśmy Ołomuniec, Eulenburg 141  oraz inne 

miejscowości na Morawach. W kraju tym zdobyłem duże łupy. 

9. Druga bitwa pod Lipskiem 142 . W roku 1643, 

23 października, pan feldmarszałek Torstenson pobił arcyksięcia 

                                                           
138 Bitwa miała miejsce 21 maja 1642, Ascheberg podaje tu błędną datę miesięczną:” w lipcu”. 
139 Lennart Torstenson  (1603 – 1651), szwedzki feldmarszałek od 1641 r. 
140 Franz Albrecht von Sachsen – Lauenburg (1598 – 1642), feldmarszałek cesarski.  
141 Dziś Sovinec. 
142 Starcie to znane jest bardziej pod nazwą „druga bitwa pod Breitenfeld”. 
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Leopolda143, [cesarskiego] głównodowodzącego, oraz feldmarszałka 

Piccolomini 144 . Powtórnie cała armia cesarska została całkiem 

zrujnowana i zwyciężona, a obliczano jej siłę na dwadzieścia tysięcy 

ludzi. Pod czas tej bitwy zostałem postrzelony, ogołocony z odzienia 

i pojmany, wieziono mnie do Eulenburga, lecz zostałem uwolniony 

z rąk wroga przez naszych, przez rotmistrza Hansa Waltera 

Stålhandske145, podczas pościgu. 

Zaraz po tej bitwie feldmarszałek Torstenson zbliżył się do 

twierdzy Lipsk i zaatakował ją. Po kilku tygodniach ostrych 

szturmów i mocnej obrony cytadela i miasto poddały się 

wspomnianemu feldmarszałkowi na uzgodnionych warunkach 

i zdobyto w tym mieście spore [łupy]. 

W roku 1644, 12 lipca, Ich Książęca Łaskawość, pan landgraf, 

polecił by jego podpułkownik Beeckhauer ustanowił mnie w Gottorp, 

w Holsztynie, swym chorążym 146  w kompanii przybocznej. 

Kiedy piastowałem tę szarżę, nie tylko wyuczyłem się sztuki 

dowodzenia podjazdami, ale i prowadziłem je w trudzie, także 

u feldmarszałka Torstensona, gdy stał obozem w Bernburgu 

w Księstwie Anhalt, kiedy to przeciw nam wysłano feldmarszałka 

Gallasa, a ja wykonałem szczęśliwie wiele zagonów 

i przyprowadziłem licznych jeńców. 

Także w tym czasie, koło miasteczka Salzungen, uderzyłem 

na oddział chorwacki, liczący osiemdziesiąt dwa konie, a tak się 

to potoczyło, że nie było wiadomo, do kogo szczęście się uśmiechnie. 

Wtedy dotknęło mnie to nieszczęście, że chorąży chorwacki uderzył 

mnie w głowę nadziakiem147. Wyglądało to dość groźnie i minęło 

dobre pół roku, zanim wróciłem do zdrowia i mogłem służyć dalej. 

                                                           
143 Leopold Wilhelm Habsburg, (1614 – 1662), biskup, wielki mistrz zakonu niemieckiego, 

jeden z głównodowodzacych wojskami cesarskimi.  
144 Octavio Piccolomini (1599 – 1656), generał wojsk cesarskich. Od 1648 feldmarszałek. 
145  Dopisek marginalny brzmi: durch den Rittmeister hensgen Walter von Stahlhanschen. 

Chodzi tu Hansa Waltera (1618 – 1677), o przydomku Stålhandske (stalowa rękawica), 

rodem z Holsztynu. W czasie wojny trzydziestoletniej pozostawał w służbie szwedzkiej, 

bronił m.in. Opola w roku 1644, potem, już w duńskiej służbie został generałem majorem 

kawalerii, zginął pod Landskroną. 
146 W or. “Cornet”. 
147 W or. “Spitzhammer”. 
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10. Bitwa pod Jankowem. W roku 1645, 24 lutego, doszło 

do dużej bitwy pod Jankowem w Czechach, pomiędzy panem 

feldmarszałkiem Torstensonem a obu feldmarszałkami, cesarskim 

i bawarskim, Hatzfeldem 148  i Götzem. Dla strony cesarskiej 

i bawarskiej przebiegła ona bardzo nieszczęśliwie, nie tylko została 

ona całkowicie rozbita, lecz pojmany został także feldmarszałek 

Hatzfeld wraz z rozmaitymi generałami, pułkownikami i innymi 

oficerami. Byli to: feldmarszałek Götz, generał wachmistrz hrabia von 

Waldeck149, generał wachmistrz Metternich150. Inni padli na placu boju. 

Zdobyliśmy też ich całą artylerię, piechotę, wszystkie tabory. Dzięki 

Bogu najwyższemu prowadziłem szczęśliwie i z największą chwałą 

tego dnia mój sztandar w dziewięciu starciach, choć ja sam i mój koń 

zostaliśmy dość mocno poranieni. Akcja ta trwała od godziny siódmej 

rano aż do zapadnięcia nocy. W czasie pościgu za wrogiem oddałem 

sztandar mojemu kwatermistrzowi i miałem to szczęście, że zdołałem 

pojmać pana generała wachmistrza Zahrádeckiego151 i zdobyłem jego 

konia, dzięki czemu mój mieszek zyskał na zawartości. 

Kilka dni później zostałem wyprawiony przez feldmarszałka 

Torstensona ze stu trzydziestoma rajtarami i wolnymi rajtarami, 

by ścigać uciekającego wroga i szukać mego szczęścia w Bogu. Właśnie 

dzięki Boskiej przychylności bardzo mi się powiodło, tak że nie tylko 

jako pierwszy z całej szwedzkiej armii wszedłem ze swoim oddziałem 

do obiecanej ziemi, do Austrii, ale też nocą, 5 marca przybyłem 

do wioski, o pół mili od miasta zwanego Retz, położonego o pięć mil 

od Wiednia. Stały tam trzy regimenty z pokonanej armii cesarskiej, 

a mianowicie Piccolominiego, Bassompierre152 i Pompei153, choć razem 

nie liczyły więcej niż czterysta pięćdziesiąt koni. Gdy tylko 

zorientowałem się, że cesarscy są w wiosce, natychmiast podjąłem 

decyzję i zaatakowałem. Podpaliłem wioskę w pięciu czy w sześciu 

                                                           
148 Hrabia Malchior von Hatzfeld  (1593 – 1658), feldmarszałek cesarski.  
149 Hrabia Philipp VI von Waldeck – Wildungen (1613 – 1645), generał major cesarski, 
150  Być może z rodziny Johana Adolfa Wolffa Metternicha, tajnego radcy elektora 

bawarskiego ? 
151 W or. „Saratetsky”. Baron Wacław Zahrádecký (von Zaradeck), ( - ok. 1647), generał 

major cesarski, późniejszy zastępca feldmarszałka. 
152 W or. „possamfirsck”, François Annas von Bassompierre, hrabia na Rabenstein i Betstein  

( - 1646)  feldmarszałek cesarski. 
153 Thomas, hrabia Ilassy Pompei  ( 1610 – 1654), w 1645 generał major. 
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miejscach, z tym większym dla nich przestrachem. Zdobyłem tam cztery 

sztandary, pojmaliśmy jednego podpułkownika, jednego pułkownika 

wachmistrza, pięciu rotmistrzów, pięciu poruczników, dziewięciu 

chorążych, stu trzynastu szeregowych i dwieście osiemdziesiąt pięć koni 

oraz pana generała, hrabiego Pompei, do tego zaś wszystkie jego 

prywatne konie, służących i inne dobre łupy. To, co nie zostało ścięte czy 

spalone, ratowało się ucieczką w winnice, których było tam pod 

dostatkiem. 

Kiedy dzięki Bożej łasce przeprowadziłem już ten podjazd 

i wróciłem do armii ze wszystkimi moimi jeńcami i łupami, spotkałem 

pana feldmarszałka Torstensona koło dużego miasta, Igławy 

na Morawach154. Nie tylko zdałem mu zaraz relację z moich dokonań, 

ale też przekazałem cztery sztandary i wszystkich pojmanych oficerów 

i szeregowych. Wówczas Jego Ekscelencja uczynił mi tę łaskę i dał 

nagrodę w wysokości pięciuset [talarów] Rzeszy. 

W tym samym 1645, 17 października, Ich Książęca Łaskawość, 

pan landgraf Fryderyk Heski wydał rozkaz koło Hradec Králové155 

w Czechach, przez swego podpułkownika Beeckhauera, że ustanawia 

mnie swym kapitanem porucznikiem w kompanii przybocznej. 

W   czasie gdy piastowałem szarżę kapitana porucznika 

uczestniczyłem, nie chwaląc się, w rozmaitych działaniach, dobrych 

i szczęśliwych, znanych przyjaciołom i wrogom. Nie uważam jednak 

za konieczne, by opisywać to, co się wtedy zdarzyło. 

W roku 1646 na rozkaz Ich Książęcej Łaskawości, pana 

landgrafa, zostałem przez mego podpułkownika Beeckhauera 

ustanowiony rotmistrzem w tym samym regimencie, koło miasta 

Saalfeld w [regionie] Vogtland. Ponieważ przejąłem kompanię, która 

miała nie więcej niż trzydziestu pięciu zwykłych rajtarów, wystąpiłem 

o to, by dano mi tych ludzi za podstawę dla stworzenia wolnej 

kompanii. Miałem mieć wolną rękę w pozostałych sprawach i w tym, 

jak bardzo uda mi się ją wzmocnić. W ciągu dwóch lat, bez żadnych 

pieniędzy mego pana, tylko własnymi środkami, udało mi się ją 

powiększyć do stu sześćdziesięciu czterech szeregowych rajtarów. 

                                                           
154 W or. „Iglau”. 
155 W or. „Königgrez”. 
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O tym czasie piastowania szarży rotmistrza, którą 

sprawowałem do roku 1650, miałbym z pewnością słuszne powody, 

by napisać wiele; o wszystkich szczęśliwych działaniach, jakie 

prowadziłem przeciw naszym wrogom. Chcę jednak wspomnieć 

tylko o wyprawach do Czech, o oblężeniu i zniesieniu 

nieprzyjacielskiej blokady twierdzy Cheb156, a potem o działaniach 

w Bawarii, Frankonii i w księstwie Hesji, w obozie pod Kirchhain, 

a także w roku 1647 w Erfurcie i w twierdzy Ziegenhain. A także 

o mych akcjach w czasie kiedy dwie armie, cesarska i bawarska, 

pod dowództwem feldmarszałków Holzappla 157  i Gronsfelda 158 , 

wpadły do Dolnej Hesji i stały w swoich obozach koło Homburga 

von der Höhe. 

W tymże roku, 18 sierpnia, dzisiejszy marszałek królestwa159 

Wrangel 160 , ówczesny nasz feldmarszałek, odkomenderował mnie 

ze stu trzydziestoma szeregowymi i wolnymi rajtarami z [okręgu] 

Eichsfeld, z miasta Heiligenstadt, do Erfurtu. Podczas przejścia tych 

obu [wrogich] armii do kraju Hesji powstrzymywałem ich postępy 

i   pojmałem wielu jeńców. Następnie, w Lesie Turyńskim, 

towarzyszyłem nieprzyjacielowi, idąc tuż przy armii wroga; o trzy 

czwarte, o pół, czy o jedną czwartą mili, codziennie też udawało 

mi się wybić wielu ich ludzi po wsiach i w lasach. 

Zauważ: Kiedy wróg wpadł do kraju Hesji, cała wroga armia 

stała mniej więcej o trzy czwarte mili od miasta Hirschfeld. Następnie 

nieprzyjaciel rozkazał splądrować to miasto silnym oddziałom 

i furażowym. Bóg dał mi to szczęście, że ze swoim oddziałem 

podsunąłem się tak blisko przez lasy i zarośla, że z jednego 

wzniesienia mogłem osądzić, jak zachowuje się wróg w tym mieście. 

Postanowiłem wtedy ruszyć na niego w imię Boże i dzięki Bożej łasce 

powiodło mi się tak szczęśliwie, że znalazłem tam przed sobą 

nieprzyjaciela całkiem zajętego rabunkiem. Nie tylko zdołałem 

                                                           
156 W or. stale jako„Eger”. 
157  Paul Melander von Holzappel  (1589 – 1648), od 1647 głównodowodzący 

wojskami cesarsko – bawarskimi. 
158 Jost Maximilian von Bronckhorst – Gronsfeld  (1598 – 1662), bawarski feldmarszałek. 
159 W or. „Feltherr”. 
160  Carl Gustav Wrangel  (1613 – 1676), od 1646 feldmarszałek, od 1664 marszałek 

Królestwa Szwecji. 
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powalić wszystkich [wrogów], ale też wyprowadziłem z sobą ponad 

stu osiemdziesięciu jeńców, a z pewnością dwa razy tyle zostało 

wybitych na ulicach i po domach. Kiedy nieprzyjaciel w obozie został 

zaalarmowany o tym ataku, ścigał mnie w ponad tysiąc koni, 

Niemców i Chorwatów. Wycofałem się nie tracąc ani jednego 

człowieka do górskiej twierdzy Hirschberg, gdzie zostałem przez 

noc. Moim łupem padło dwieście trzydzieści osiem koni i inna dobra 

zdobycz, rozdzieliłem ją między ludzi z mojego oddziału. 

Po wykonaniu tej pracy za dnia, nie tylko zostałem dobrze 

potraktowany przez pana komendanta, pułkownika Beneburga, ale 

też zaopatrzono mój oddział w dobrą paszę i żywność. Uzyskałem 

wtedy od naszego pana marszałka, ówczesnego feldmarszałka, 

prawo do swobodnego wejścia do wszystkich twierdz, do których 

bym dotarł, miałem tam otrzymać  paszę i żywność za darmo. 

Kiedy zatem pomaszerowałem z Hirschbergu do twierdzy 

Ziegenhain, gdy wróg z obiema armiami stał o mniej więcej dwie 

i pół mili stamtąd, otrzymałem w tej twierdzy od komendanta, pana 

pułkownika Ungefuga, kwatery dla mojego całego [oddziału] oraz 

darmową paszę i żywność, tak bym mógł tym lepiej i pewniej 

przygotować i prowadzić moje wyprawy. 

Po tym jak przez około trzy tygodnie stałem w twierdzy 

Ziegenhain i poczyniłem postępy w ściąganiu do niej wielu jeńców 

i zdobycznych koni, postanowiłem, że wraz z pojmanymi oficerami 

i szeregowymi ruszę z powrotem do Erfurtu. Wymaszerowałem 

zatem 26 sierpnia z czterystu osiemdziesięcioma pięcioma jeńcami 

z twierdzy Ziegenhain do Erfurtu i przybyłem tam szczęśliwie 

i zdrowo 2  listopada. 

Kiedy tamtejszy komendant, pan pułkownik Armis otrzymał 

pewną wiadomość, że twierdza Cheb161 jest ściśle blokowana przez 

kilka oddziałów bawarskich rajtarów i dragonów i że naszym 

ludziom brakuje bardzo prowiantu, tenże komendant zebrał 

w Erfurcie ponad ośmiuset rajtarów, a wszyscy byli z wolnych kompanii, 

i przekazał mnie oraz rotmistrzowi Legatowi dowodzenie tą partią. 

13 listopada wymaszerowaliśmy zatem w Imię Boże z Erfurtu 

                                                           
161 W or. „Eger”. 
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do Chebu. Kiedy przybyłem mniej więcej o cztery mile od Chebu, 

wróg otrzymał wiadomość, że jakieś silne oddziały maszerują 

na      Cheb ze wsparciem. Wtedy nieprzyjaciel wyruszył 

w największym zamieszaniu, porzucił cały swój prowiant i paszę 

i wycofał się do Górnego Palatynatu, do Bischofteinitz 162  i Tuss 163 . 

Zdobyliśmy wszystko co zostawili w swoich kwaterach i obozach. 

Potem pomaszerowałem w głąb Czech, do miasteczka Planá 164 

i Bečov 165 , a następnie do miasteczka Březnice 166 . Przywiozłem 

do Chebu wszelkiego rodzaju żywność a także ponad tysiąc sztuk 

bydła, tak że twierdza została na cały rok i jeden dzień dobrze 

zaprowiantowana i zaopatrzona w jedzenie.  

Następnie, gdy komendant Chebu, pułkownik Koppy 167  już 

mnie więcej nie potrzebował, wróciłem do Erfurtu, gdzie się 

rozdzieliliśmy, a stamtąd pomaszerowałem do armii, która w tym czasie 

znajdowała się w kraju lüneburskim na kwaterach. Przybyłem tam, 

do armii, 8 grudnia, z dobrymi osiągnięciami i łupami, a kiedy 

złożyłem sprawozdanie naszemu feldmarszałkowi Wranglowi, 

z moich dokonań z tych szesnastu tygodni, bardzo był ze mnie 

zadowolony. Uczcił mnie pięciuset talarami Rzeszy i koniem z siodłem 

i rzędem, wartym sto dukatów. 

W roku 1648, 7 maja doszło do wielkiego starcia niedaleko 

Augsburga168  pomiędzy obecnym marszałkiem królestwa [Szwecji] 

Wranglem, naszym ówczesnym feldmarszałkiem, a cesarskim 

feldmarszałkiem Holzappelem, którego wówczas zaatakowaliśmy 

i szczęśliwie pokonaliśmy. Sam feldmarszałek Holzappel zginął, 

tak jak wielu innych oficerów i szeregowych. Jeśli chodzi o mnie, 

to owego dnia zostałem odkomenderowany ze stu osiemdziesięcioma 

rajtarami do awangardy i musiałem z nimi wytrzymać pierwsze 

uderzenie, które dzięki Bogu, przeszło całkiem szczęśliwie. 

                                                           
162 W or. „Bischofteinz”, chodzi tu o Bischofteinitz, dziś Horšovský Týn na południe od Chebu. 
163 Może chodzi tu o Tachau, dziś Tachov w Czechach ?  
164 W or. „Plan”, niem. „Plan”. 
165 W or. „Pez”, niem. „Petschau”. 
166 Identyfikacja niepewna, w or. „Bestrickt”. Březnice, niem. Bresnitz w Czechach położone 

jest blisko wspomnianych powyżej miejscowości. 
167 Johan Franz von Koppy (1603 – 1676), pułkownik szwedzki. W or. „Copia”. 
168 Znane jako bitwa pod Zusmarshausen. 
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[ Czas pokoju, 1648 - 1655] 

  

Kiedy zatem te działania pod Augsburgiem przebiegły 

tak pomyślnie, a zarazem była to ostatnia akcja w Niemczech, 

z największą radością przyjęto tam i w całym kraju ukochany pokój. 

Wszystkie regimenty zostały rozłożone na kwaterach pokojowych 

w Rzeszy. 

Zauważ. Cieszyłem się tak wielką łaską śp. Królewskiego 

Majestatu169, najchwalebniejszego wspomnienia, naszego ówczesnego 

głównodowodzącego, że ponieważ moja kompania była wtedy wolną 

kompanią, i przez cały czas tej wyprawy oddawała tak wielkie 

usługi, wobec tego miała stanąć przed wszystkimi innymi 

na wyznaczonej mi kwaterze pokojowej w mieście Heiligenstadt, 

w [okręgu] Eichsfeld, aż do czasu kiedy rozpuszczono by całą 

szwedzką kawalerię. Przez dwadzieścia dwa miesiące 

przebywaliśmy tam na tych naprawdę zacnych i wspaniałych 

kwaterach. Moja kompania była ostatnią, z całej szwedzkiej armii, czy 

też z jazdy, którą potem, 22 września roku 1650 [rozpuszczono] pod 

Eschwege w Dolnej Hesji. Oprócz godziwego i odpowiedniego 

zadośćuczynienia, każdemu rajtarowi wypłacono dwadzieścia pięć 

talarów Rzeszy i dano stosowne zaświadczenie o jego służbie170.  

W tym samym  roku, 25 listopada zawarłem ślub z moją 

najukochańszą 171 , w szlacheckim dworze w Grossen Buseck 

w Górnej Hesji. 

W roku 1651, 24 lutego podjąłem służbę u Jego Książęcej 

Wysokości, pana landgrafa Georga zu Darmstadt172.  Byłem u niego 

wójtem krajowym173 w posiadłości Itter i Vöhl174. 

 

 

 

                                                           
169 Chodzi tu o Karola Gustawa, (1622 – 1660), który w roku 1648 był głównodowodzącym 

sił szwedzkich w Rzeszy, a w latach 1654 - 1660 królem Szwecji. 
170 Zob. wstęp. 
171 Żoną Rutgera Ascheberga była Magdalena Eleonora von Buseck gennant Münch  ( - 1690). 
172 Georg II, Landgraf von Hessen – Darmstadt  (1605 – 1661). 
173 W or. „Ober Hauptman oder trost”. 
174 W or. „Vell”. 
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 [ Czas wojny w Polsce, 1655 – 1657 ] 

 

Kiedy już przez cztery lata sprawowałem wspomniany urząd, 

zdarzyło się, że Ich Królewski Szwedzki Majestat, 

najchwalebniejszego wspomnienia Karol Gustaw w roku 1655 

wypowiedział wojnę [Janowi] Kazimierzowi, królowi Polski. Król 

Szwecji bardzo się starał, żeby ściągnąć do siebie swoich dawnych 

oficerów i dobrych ludzi, między którymi znalazłem się i ja 

niegodny. Wspomniany król [Szwecji] kazał wyświadczyć mi tę łaskę 

i przez swego tajnego sekretarza,  Gambrotiusa175 wysłał do mnie 

pismo z pytaniem, czy miałbym chęć udać się do niego na służbę. 

Zauważ: Monarcha okazał mi zbytek łaski, napisał bowiem do 

mnie własnoręcznie dwa listy, domagając się, bym podjął u niego 

służbę. Potem zaoferował mi nie tylko wszelką królewską łaskę, 

ale także nadał mi najprzychylniej szarżę podpułkownika jazdy. 

Nie mogłem zatem odmówić tego królowi, postanowiłem więc 

w Imię Boże, (choć miałem dobrą i stałą służbę u Jego Książęcej 

Mości, landgrafa Darmstadt), że wstąpię na służbę u króla, lecz 

za chęcią i przyzwoleniem mego księcia. 

 Wyruszyłem zatem w imię Boże 3 maja z mojego urzędu, 

z posiadłości Itter, do Hamburga, a stamtąd do Sztokholmu, gdzie 

przybyłem 23 maja. 24 maja okazana mi została wielka łaska, miałem 

bowiem audiencję u samego króla w jego gabinecie. [Karol X Gustaw] 

zaczął się zaraz ze mną umawiać co do sześciu kompanii jazdy, 

z których każda liczyć miała sześćdziesięciu szeregowych rajtarów. 

Na każdego rajtara przypaść miało czterdzieści talarów Rzeszy 

w gotówce, jednak z najprzychylniejszym pisemnym zapewnieniem, 

że nie zostanie nade mną ustanowiony żaden pułkownik. Nie tylko 

otrzymałem wszystkie pieniądze na te zaciągi, a mianowicie 

czternaście tysięcy czterysta talarów Rzeszy w gotówce, ale także 

wyznaczono mi kwaterę i plac musztry w Księstwie Bremy. 

Gdy wyjeżdżałem, JKM uhonorował mnie czterystu talarami Rzeszy 

w gotówce na podróż. 

                                                           
175  Stefan Gambrotius, nobilitowany Hirschenstierna, rodem z Pomorza  (1624 – 1672), 

sekretarz i dyplomata w służbie Karola X Gustawa, późniejszy członek rady Królestwa 

Szwecji. 
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 14 lipca wyjechałem, dobrze i szczęśliwie przygotowany, 

ze Sztokholmu do Hamburga i do kraju Hesji, żeby dobrze rozpocząć 

mój werbunek. 6 listopada pan feldmarszałek Königsmarck 176 

dokonał przeglądu moich sześciu kompanii koło Buxtehude. Było tam 

sześć kompanii z trzystu dziewięćdziesięcioma czterema szeregowymi 

rajtarami. 7 listopada pożegnałem się z feldmarszałkiem Königsmarckiem 

i pomaszerowałem z generałem majorem hrabią Waldemarem 177 

i pułkownikiem Sesemannem178, na rozkaz feldmarszałka, z Księstwa 

Bremy, a następnie przez kraj lüneburski, Meklemburgię, Pomorze 

aż do Prus i Polski, do króla. 

 13 grudnia 179  maszerowaliśmy z tymi trzema regimentami 

i znaleźliśmy się mniej więcej o dwie mile od Malborka w Prusach, 

gdzie stała polska załoga, czyli garnizon. Kiedy zapadła ciemna noc, 

tak że nie mogliśmy się już posuwać dalej, zatrzymaliśmy się we wsi 

o nazwie Królewo180. Dowiedziałem się tam od mojego porucznika, 

którego wysłałem przodem z częścią oddziału, że jakieś 

nieprzyjacielskie wojska stoją dookoła Malborka i zakwaterowały się 

po wioskach. Wobec takiej dobrej wiadomości zwróciłem się do pana 

generała, hrabiego Waldemara, bym mógł spróbować szczęścia 

wypadem w dwieście koni. Zaraz też wyruszyłem z dwustu 

rajtarami przez rzekę Nogat, która wtedy całkiem zamarzła, 

na Żuławy Malborskie 181 . Otrzymałem wtedy pewną wiadomość, 

że o ćwierć mili od twierdzy malborskiej, we wsi nazywającej się 

Kościeleczki182  stoi pięć kompanii: dwie kompanie Polaków i trzy 

kompanie niemieckich dragonów, własnych ludzi wojewody 

Wejhera183. Pomaszerowałem w Imię Boże na wspomnianą wieś i tej 

samej nocy, około godziny pierwszej, nie tylko wpadłem tam 

szczęśliwie, ale też zniszczyłem ich w taki sposób, że pojmałem 

jednego majora o nazwisku Maidel, dwóch kapitanów, trzech 

                                                           
176 Hans Christoffer von Königsmarck  (1600 – 1663), feldmarszałek szwedzki. 
177 Valdemar Chrystian, hrabia Szlezwiku i Holsztyna  (1622 – 1656), syn duńskiego króla 

Chrystiana IV z morganatycznego związku. 
178 Hans Sesemann, pułkownik szwedzki. 
179 Data kwestionowana, zob. wstęp, do potyczki doszło najpewniej 25 grudnia 1655 r. 
180 W or. „Königsdorf”. 
181 W or. „ Margen burger werder”. 
182 W or. „Kaselitzky”, od XIX wieku wieś ta znana była pod nazwą Warnau. 
183 Jakub Wejher (Weier)  (1609 - 1657), wojewoda malborski. 
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poruczników, trzech chorążych, stu sześćdziesięciu dziewięciu 

szeregowych, trzech dragonów i jedną polską chorągiew a także 

kotły wojskowe, wszystkie konie i bagaże wojewody, a i większą 

część tych dwóch kompanii Polaków, których zbytnio 

nie oszczędzano. Łupem padły dwieście sześćdziesiąt trzy wspaniałe 

konie - polskie, mołdawskie, tureckie i tatarskie oraz inne dobre 

rzeczy, które nam przypadły, nie licząc tego, co zniszczało w ogniu 

i wielkim pożarze. Wszystko to zabrałem szczęśliwie do Elbląga, 

a król uhonorował mnie tym razem prezentem w postaci dwustu 

dukatów184. 

 W roku 1656, 28 stycznia król odkomenderował mnie jako 

podpułkownika wraz z jednym majorem, trzema rotmistrzami, 

czterema porucznikami i dwustu trzydziestoma trzema szeregowymi 

rajtarami i kapralami z Łowicza w Polsce, do miasta o nazwie Radom, 

położonego o piętnaście mil od Łowicza. Otrzymałem rozkaz, że mam 

stanąć z moją partią w tym mieście i nie tylko stworzyć tam magazyn 

dla armii, ale też pilnie patrolować w kierunku miasta Sandomierza, 

by można było tym szybciej uzyskać wieści o przybyciu nieprzyjaciela, 

aż król sam przybliży się z armią.  

Gdy zatem w Imię Boże prowadziłem ten mój przemarsz 

po złych drogach, i zbliżyłem się już o trzy czwarte mili do Radomia, 

wówczas zapadła tak ciemna noc, że nie mogłem już dotrzeć do tego 

miasta, lecz musiałem stanąć z partią w szlacheckim dworze zwanym 

Zakrzew185. Miałem zamiar wcześnie rano znaleźć się już w Radomiu.  

 Kiedy jednak 2 lutego o świtaniu, mniej więcej o siódmej 

godzinie, chciałem wyruszyć, a mój oddział dosiadał koni, żebyśmy 

mogli kontynuować przemarsz do Radomia, stwierdziłem, że wielki 

tłum, czy też oddział, Polaków pod dowództwem wojewody 

sandomierskiego186 wraz z wieloma chłopami uzbrojonymi w kosy i inną 

broń, ciągnie w największej furii na wspomniany dwór. Zaraz go też 

otoczyli, tak że żaden z nas nie mógł z niego wyjść. Następnie 

                                                           
184 Co do rzeczywistego przebiegu starcia zob. wstęp. 
185 W or. „ Satskrof”. 
186 Władysław Myszkowski  (ok. 1600 – 1658), wojewoda sandomierski. Pod Zakrzewem 

była chorągiew jazdy wojewody, ale nie on sam. Dowodził tam Stanisław Witowski, 

kasztelan  sandomierski. 
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podpalili stodołę i wszystkie pozostałe domy, tak że nie zdołałem 

utrzymać niczego, poza jednym budynkiem kamiennym i małą 

wozownią. Wobec tego podzieliłem moją partię na sześć małych 

oddziałów i rozstawiłem je w taki sposób, że we wszystkich miejscach, 

gdzie zostałbym zaatakowany, te [oddziałki] mogły stawić opór.  

Wówczas zaczęli nas atakować, konno i pieszo. Stałem 

całkiem nieosłonięty, nie miałem wokół siebie niczego, tylko płoty 

przy krzakach. Najwyższy Bóg okazał mi jednak tę łaskę, że choć 

przy różnych okazjach wróg stawał na tym dworskim placu w sile 

dwustu do trzystu koni, to jednak za każdym razem, dzięki Bożej 

pomocy i dzielności oficerów, a także rajtarów, był znowu 

odpychany, ponosząc duże straty. Te akcje i szturmy trwały cały 

dzień, od rana - od godziny siódmej, do wieczora - do godziny 

czwartej. W tym czasie zaatakowali nas jedenaście razy, tracąc wielu 

ze swoich, my zaś po obu stronach walczyliśmy tak, że w niektórych 

oddziałkach nie znalazłem więcej niż siedem, osiem naładowanych 

pistoletów. W końcu musieliśmy odpierać [Polaków] głównie bronią 

przyboczną 187 , oraz ich własnymi półkoskami i kosami, które 

przytwierdzili do długich kijów, a które my zdobyliśmy. 

Kiedy zobaczyłem, że wróg rozdzielił się i stoi w różnych 

miejscach dookoła dworu, postanowiłem w Imię Boże wyjść do nich 

w pole z tego budynku. Miałem taki zamiar; że skoro nie mogę się już 

oprzeć tak wielkiej masie, postaram się przebić i z korzyścią dla mnie 

dotrzeć do dużego lasu, który leżał niedaleko wspomnianego dworu, 

tak by nie stracić wszystkiego. Tymczasem, gdy wróg nie mógł 

niczego osiągnąć, za każdym razem bowiem ponosił duże straty, 

wojewoda sandomierski wysłał do mnie dwóch kawalerzystów 

i zaproponował ugodę, zapewniając, że to, co z nim postanowię, 

on dotrzyma i wypełni pod słowem szlacheckim. Ponieważ jednak 

taka ugoda zupełnie mi nie odpowiadała, dałem mu zaraz 

kategoryczną i krótką odpowiedź: nie chcę się z nimi układać, jako 

z rebeliantami, lecz zdecydowałem, że raczej ze wszystkimi moimi 

ludźmi zostanę na placu, niż oddam się pod ich władzę. Niech się 

postarają jak najlepiej potrafią, ja też nie będę się ociągał. 

                                                           
187 Or. „Seiten gewehr”, chodzi tu o broń białą. 
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Gdy tylko tych dwóch jeźdźców odjechało, wróg zaś się 

zmęczył, zsiadł z koni, i ustawił o strzał z rusznicy 188  ode mnie, 

zyskałem dobrą nadzieję, że dokonam czegoś przeciw temu wojsku, 

które stało na równinie przede mną. Podałem więc zawołanie „Jezu 

pomagaj”189 i pomaszerowaliśmy z wielką furią na oddziały wroga. 

Zaraz się z nimi starłem i odepchnąłem, tak że uciekli do 

wspomnianego wyżej dużego lasu, a moi ludzie ich ścigali.  

Tymczasem pozostałe oddziały nieprzyjaciela dostrzegły, że ich 

towarzysze […]190, zostali pobici z jednej strony i zaszli mnie od tyłu. 

Wobec tego musiałem zawrócić trzema zwartymi oddziałami 

i starliśmy się z tamtymi, głowa w głowę. Bóg dał mi tę łaskę, że ich 

powaliłem i ścigałem trzy czwarte mili, aż do Radomia. Po ich stronie 

padło lub zostało pojmanych ponad pięciuset sześćdziesięciu ludzi. 

Między nimi był starosta o nazwisku Ważyński191, którego zastrzelił 

mój służący 192 . Zdobyliśmy trzy chorągwie, dwa kotły wojskowe 

i pojmaliśmy wielu towarzyszy, w większości szlachtę, oprócz tego 

zdobyto czterysta trzynaście pięknych koni polskich i tatarskich. 

Z mojego oddziału poległ jeden rotmistrz, jeden chorąży, jeden 

kapral, jedenastu rajtarów, nadto dziewiętnaście koni, z tego dwa 

moje własne, których dosiadałem. Jeden major, porucznik, szesnastu 

rajtarów oraz trzydzieści jeden koni zostało rannych, najczęściej 

strzałami z łuków. 

Podczas marszu powrotnego Bóg dał mi to szczęście, że dzięki 

pomocy pewnego szlachcica polskiego, którego spotkałem w lesie, 

zdołałem fortelem zająć mocny zamek, który należał do starosty193, 

a obsadzony był dobrze ostrzelanymi hajdukami. Nie straciłem przy 

tym żadnego człowieka. Po dobrej pracy z poprzedniego, 

niebezpiecznego dnia znaleźliśmy tam nie tylko znaczny łup, ale też 

dobry pobyt i spokój. 

                                                           
188 W or. „bücksen Schuss”. 
189 W or. „hilff Jesuss”. 
190 Uszkodzony fragment tekstu. 
191 W or. „Waschinsky”, niezidentyfikowano. 
192 W or. „Leib knecht”. 
193 Być może chodzi tu o Mikołaja Podlodowskiego, starostę radomskiego i obronny dwór 

w miejscowości Sukowska Wola albo Zameczek (Ostrów) niedaleko Przytyka ? 
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Następnie, 5 lutego, wróciłem do Jego Królewskiej Mości 

i  do armii stojącej o pół mili od Radomia, z moim oddziałem 

i  dobrym łupem. Otrzymałem wówczas od króla nie tylko 

najłaskawsze podziękowanie za szczęśliwe i rycerskie działanie, 

ale też monarcha zaszczycił mnie pięknym majątkiem ziemskim, 

z najłaskawszym zapewnieniem, że zostanę nobilitowany. Oficerowie 

i [rajtarzy] oddziału, którzy byli Niemcami otrzymali połowę 

miesięcznego żołdu, natomiast ludzie narodowości [szwedzkiej], 

zostali obdarowani dożywotnimi wolnościami na swoich 

gospodarstwach194. 

11. Bitwa pod Gołębiem w Polsce. 8 lutego [1656] JKM pobił 

na głowę polskiego wodza Czarnieckiego, na którego natknęliśmy się 

pod miasteczkiem Gołąb, a który miał ze sobą piętnaście tysięcy 

ludzi 195 . Ścigaliśmy go przez nieomal dwie mile. Kiedy [Polacy] 

chcieli przeprawić się po lodzie przez rzekę zwaną Wieprz, około 

tysiąca ludzi zapadło się, a silny prąd wciągnął ich pod lód, ludzi 

i konie, bardzo żal było na to patrzeć. 

Po szczęśliwym zwycięstwie pod Gołębiem król skierował 

przemarsz swej armii na duże miasto Lublin, które zaraz się poddało, 

gdy tylko król się zbliżył. Stamtąd pociągnęliśmy na twierdzę 

Zamość i Lwów na Rusi, niczego jednak [pod Zamościem] 

nie zdziałaliśmy, gdyż dzień był zimowy i nie mogliśmy ryzykować 

podjęcia oblężenia. O trzy mile 196  od wspomnianego Lwowa, 

22 lutego, JKM odkomenderował mnie z czterystu rajtarami, trzema 

kompaniami dragonów i czterema działami pułkowymi na duże 

miasto zwane Jarosław, z najłaskawszym rozkazem, że mam 

opanować przeprawę przez rzekę zwaną San, która płynie koło 

Jarosławia i wpada koło Sandomierza do Wisły. 

Kiedy tam pomaszerowałem, znalazłem przed sobą osiem 

kompanii Polaków, po drugiej stronie przeprawy, przy budynku 

promu. Mieli utrzymać to przejście i bronić go. Wobec tego zaraz 

                                                           
194 Zob. opis potyczki we wstępie. 
195 W rzeczywistości siły Czarnieckiego były dużo słabsze, wynosiły około trzech tysięcy 

ludzi, zob. J. Teodorczyk, Wyprawa zimowa Czarnieckiego w 1656 r., w: Wojna polsko – 

szwedzka 1655 – 1660, red. J. Wimmer, Warszawa 1973, s. 293. 
196 Informacja o odległości  błędna, Szwedzi nie zbliżyli się aż tak bardzo do Lwowa. 



                              Dziennik Rutgera von Ascheberga 1621-1682                           67 
 

wprowadziłem te cztery działa na małe wzniesienie i wystrzeliłem197, 

z widoczną dla nich szkodą. Jednocześnie moi dragoni dawali 

do nich ognia salwami, tak że zostali zmuszeni wycofać się w dużym 

pomieszaniu. Nie tylko zostawili przeprawę, ale też opuścili 

wspaniałe miasto Jarosław i odeszli do miasta Przemyśl. 

W tej sytuacji rozkazałem zaraz, by kilku dragonów 

przeprawiło się małymi łódkami,  i przyprowadziło mi cztery duże 

i dwa małe promy. Wyszukali ich tyle jeszcze, że łącznie udało się mi 

zebrać dziewiętnaście sztuk, rozmaitego rodzaju, dużych i małych. 

Zaraz też sam przeprawiłem się pospiesznie przez rzekę, chciałem 

dogonić te osiem chorągwi, czy kompanii. Jednak ponieważ odeszli 

tak szybko, wycofałem się i stanąłem pod miastem Jarosławiem. 

Wtedy wyszedł z niego cały magistrat i przekazał mi klucze, prosząc 

żarliwie o oszczędzenie tego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa. 

Dałem im jednego chorążego z ośmioma dragonami dla utrzymania 

porządku, a magistrat wysłać musiał natychmiast grupę ludzi 

z miasta, żeby można było szybko zbudować most pontonowy198 , 

tak by król,  gdy przybędzie z armią, mógł przezeń przejść. 

Przygotowano zaś ten most z takim pośpiechem, że był gotowy 

w ciągu dwunastu godzin i armia przeszła po nim bez żadnego 

postoju. Kwatera dla króla i całej generalicji przygotowana została w 

mieście, armia zaś rozłożona została dookoła o pół i o trzy czwarte 

mili, w pięknych wioskach. Przebywaliśmy tam w spokoju 

czternaście dni. 10 marca, na rozkaz króla, zostałem ustanowiony 

przez generała Douglasa pułkownikiem moich sześciu zaciężnych 

kompanii199. 

Zauważ. 26 marca 200  zostałem odkomenderowany przez 

monarchę spod Sandomierza wraz z: 1. gwardią królewską201 pod 

dowództwem rotmistrza Krusmarcka, 2. moimi sześcioma 

                                                           
197 W tekście niejasny zwrot „ein Mal 10. 12”, nie wiadomo czy działa wystrzeliły raz, czy też 

dziesięć do dwunastu razy ? 
198 W or. “Schifssbrücke”. 
199 Robert Douglas (1611 – 1662), Szkot w służbie Karola X Gustawa, generał, od 1657 

feldmarszałek. 
200 Data dzienna zapewne błędna. 
201 W  or. „Ihre Maz. Gardy”. 
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kompaniami, 3. panem podpułkownikiem Ekebladem 202  z dwustu 

pięćdziesięcioma rajtarami. Dowodziłem oddziałem liczącym razem 

sześćset osiemdziesiąt koni. Miałem ruszyć drogą na Kraków, żeby 

wywiedzieć się czegoś o wojskach tam przebywających, które jak 

podawano miały połączyć się z generałem Czarnieckim.     

Zauważ. Tego samego dnia, mniej więcej o trzy mile od obozu 

króla, natknąłem się na jedenaście chorągwi, w sile około tysiąca 

sześciuset koni, stojących w szczerym polu. Ruszyliśmy wtedy 

na siebie, tak że starliśmy się głowa w głowę. Bóg najwyższy dał mi 

to szczęście, że nie tylko ich zaraz odparłem i zmusiłem do ucieczki, 

ale też ścigałem ich przez półtorej mili aż do rzeki zwanej Wisłoka203. 

Wszyscy musieli ją przepłynąć, a ponieważ wody bardzo przybyło 

z obfitości śniegu i kry lodowej, to więcej niż trzecia część z nich 

straciła życie w tym nurcie. W łupie przypadło nam stu trzech 

jeńców, między nimi starosta o nazwisku Walsinsk204, sześćdziesięciu 

czterech towarzyszy ze szlachty, pięćset osiemdziesiąt jeden 

zdobycznych koni, a część została zastrzelona, nie licząc tych, które 

utonęły, pięć polskich chorągwi i dwie pary kotłów wojskowych. 

Dzięki łasce Bożej zdobyliśmy także inne łupy i zabraliśmy 

je szczęśliwie do obozu. 

5 kwietnia 205  król, gdy tylko uzyskał swobodę przeprawy 

przez San i przepędził stamtąd litewską armię, rozkazał mi ruszyć 

z Piotrawin206, miasteczka leżącego niedaleko rzeki Wisły, w pięćset 

koni i z trzema kompaniami dragonów w dół Wisły, w kierunku 

Gołębia i Skoków207, dwóch miasteczek208 leżących nad rzeką Wieprz, 

                                                           
202 Zapewne Johan Ekeblad  (1629 – 1696), rotmistrz regimentu jazdy Västgöta, późniejszy 

dyplomata szwedzki. 
203 W or. „Wisselag”. 
204 Niezidentyfikowano. 
205 Data błędna, w rzeczywistości rozkaz taki wydany być musiał przed 30 marca. 
206 W or. „Pirzowin”, identyfikacja za. A. Stade, Erik Dahlbergh…, s. 187. 
207 W or. „Orzka”, „Ortzka”. S. Herbst uważa, że może chodzić tu o położone na północnym 

brzegu Wieprza Bobrowniki lub ewentualnie Drzązgów. W opublikowanym przez A. Stade 

itinerarium armii szwedzkiej znajduje się precyzyjne określenie miejsca przeprawy: […] den 

30 Marty zu Skokj eine Brüke über die Wieprs baweten […]. Wiadomo, że pod 

Skokami przeprawiły się główne siły szwedzkie, natomiast jakiś mniejszy oddział 

demonstrował przeprawę przez bród w innym miejscu, może właśnie pod Bobrownikami 

lub Drzązgowem, a jeszcze inny wysłany został w kierunku Lublina dla zmylenia 

przeciwnika. S. Herbst, Fältmarskalken Rutger von Aschebergs Journal…, rec. w: „Przegląd 
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dość szeroką i wartką, o pół mili od rzeki Wisły. Król z armią musieli 

przeprawić się przez Wieprz. Otrzymałem najłaskawszy rozkaz, 

aby postarać się jak najbardziej, i jak najspieszniej zbudować most 

nad wspomnianą rzeką, żeby król mógł przeprawić się tam z armią 

bez żadnego postoju, bowiem JKM otrzymał pewną wiadomość, 

że po drugiej stronie Wisły generał209 Czarniecki ze swoją całą armią 

ruszył na margrabiego Durlach210, który stał pod Warką z pięcioma 

tysiącami ludzi. Król mógłby w ten sposób przyspieszyć swój marsz 

do Warszawy i wesprzeć margrabiego. 

Kiedy zatem przybyłem z podlegającymi mi oddziałami nad 

rzekę Wieprz koło wspomnianego miasteczka [Skoki], stwierdziłem, 

że wszystkie duże i małe statki, na których zwykle wożono zboże 

i inne towary do Gdańska, zostały ustawione jeden na drugim 

po przeciwnej stronie rzeki, pilnowało ich sześć chorągwi, liczących 

około czterysta pięćdziesiąt koni, a do tego jeszcze mieszczanie 

z wspomnianego powyżej miasteczka [Skoki] ze swoją bronią, 

tak że bez mocnej ochrony nie mogłem nic przeciw nim zdziałać. 

Jednak nie mogłem zwłóczyć przy nich ani minuty, niech kosztuje 

ile chce, gdyż musiałem zająć te statki. 

Wziąłem zatem dwóch smålandzkich i dwóch fińskich 

rajtarów, którzy potrafili dobrze pływać, obiecałem im dwadzieścia 

cztery talary Rzeszy, jeśli przepłyną i sprowadzą mi jeden z tych 

statków. Ci rajtarzy byli tak ochoczy, że zaraz zdjęli odzienie 

i przygotowali się do pływania. Wtedy rozkazałem, by wszyscy 

dragoni i rajtarzy z karabinami i muszkietami zsiedli z koni, podeszli 

aż do brzegu rzeki i zaczęli strzelać salwami. Podczas tej fanfary 

z muszkietów i karabinów czterej rajtarzy przepłynęli szeroki 

i szybki nurt i udało im się trafić na statki. Ja kontynuowałem ostrzał, 

aż [nieprzyjaciele] ze szkodą i wstydem musieli opuścić swoje 

pozycje, szukając schronienia w dużym lesie. Wówczas ci czterej 

                                                                                                                                        
Historyczny”, t. XLVI, 1955, s. 641; A. Stade, Erik Dahlbergh… op. cit. s. 187; J. Wimmer, 

Przegląd operacji w wojnie polsko – szwedzkiej, w: Wojna polsko – szwedzka 1655 – 1660, 

Warszawa 1973, s. 165; P. Englund, Den oövervinnerlige,  Stockholm 2000, s. 378 – 379. 
208 W rzeczywistości były to wsie. 
209 Stefan Czarniecki był regimentarzem i kasztelanem kijowskim.  
210 Friedrich VI., margrabia von Baden – Durlach  (1617 – 1677), generał szwedzki, później 

w służbie cesarza. 
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rajtarzy odcięli jeden duży statek i małą łódkę, i przyprowadzili do 

mnie. Natychmiast rozkazałem, żeby na ten duży statek wsiadło 

sześćdziesięciu dragonów i posłałem ich na drugą stronę, 

by sprowadzili mi wszystkie statki. Było tam dwadzieścia pięć 

dużych, jakby promów211, i dziewięć łodzi. Poleciłem zaraz rajtarom 

i dragonom, żeby zbierali wszystkie materiały jak belki, deski i temu 

podobne. Mogłem więc zaraz przygotować most pontonowy 

w dogodnym miejscu, by król mógł przejść po nim z armią 

bez zatrzymywania. Jako rekompensatę za to otrzymałem łaskawe 

podziękowanie. 

Zaraz też, gdy tylko armia stanęła po drugiej stronie nurtu, 

musiałem z tym samym oddziałem konwojować króla 

aż do Warszawy, jedenaście mil, i spieszyć się bardzo, gdyż zależała 

od tego bardzo ważna sprawa, domyślano się bowiem, 

że margrabiemu von Durlach mogło się nie poszczęścić. Dokładnie 

wwieczór Wielkanocy król przybył pomyślnie do Warszawy i zgodnie 

ze swoimi domysłami stwierdził, że sprawy źle się mają, gdyż 

margrabia von Durlach został pobity na głowę i całkowicie 

zniszczony przez polskiego generała Czarnieckiego, co spowodowało 

niemałe zmieszanie króla. 

12. Bitwa pod Warszawą. 18 lipca tego samego roku [1656] 

doszło do wielkiej bitwy pod Warszawą pomiędzy królem 

i elektorem Brandenburgii, którzy podówczas tworzyli razem jeden 

korpus, a królem [Janem] Kazimierzem, który miał sto dwadzieścia 

trzy tysiące ludzi wraz z Tatarami, my natomiast osiemnaście 

tysięcy212. Biliśmy się aż do trzeciego dnia, kiedy to Bóg najwyższy 

nie tylko dał królowi zwycięstwo, ale też zdobyliśmy całą artylerię, 

bagaże oraz mosty pontonowe i królewską rezydencję, miasto 

Warszawę. 

20 grudnia, pod koniec tegoż roku [1656], Jego Królewska 

Mość wyprawił mnie ze Steblewa w Prusach, z Żuław Gdańskiech, 

z dwudziestoma dwoma 213  kompaniami jazdy oraz ze wszystkimi 

                                                           
211 Zapewne galary lub komięgi. 
212 W rzeczywistości siły polsko-litewskie z posiłkami tatarskimi liczyły pod Warszawą ok. 

40 000 żołnierzy. Zob. M. Nagielski, Warszawa 1656, Warszawa 2009, s. 291.   
213 W zestawieniu Ascheberg wylicza jednak tylko 18 kompanii. 



                              Dziennik Rutgera von Ascheberga 1621-1682                           71 
 

ich sztandarami i czterema kotłami. Był tam podpułkownik Anger214 

z czterema kompaniami z królewskiego regimentu przybocznego, 

podpułkownik Planting 215  z czterema kompaniami z regimentu 

Wrangla 216 , admirała królestwa, podpułkownik Wussow 217 

z regimentu feldmarszałka Stenbocka 218  z sześcioma kompaniami, 

a z mojego regimentu były cztery kompanie, razem dziewięćset 

pięćdziesiąt koni. Otrzymałem najłaskawszy rozkaz, żeby skierować 

przemarsz na Skarszewy219 i Starą Kiszewę220, na Pomorzu Gdańskim. 

Miałem tam stanąć i wywiedzieć się, gdzie może się znajdować armia 

polska, gdyż król otrzymał pewną wiadomość, że [Polacy] nadciągają 

marszem i chcą przeprowadzić królową polską 221  do Gdańska, 

do króla Polski, który wówczas przebywał w Gdańsku. Miałem 

postarać się jak najusilniej, żeby zadać wrogowi jakieś szkody. 

 22 grudnia przybyłem wczesną porą pod Starą Kiszewę 

i natychmiast wysłałem porucznika z dwudziestoma 

doświadczonymi rajtarami w stronę miasta Chojnice 222 , które 

oddalone było od Starej Kiszewy o osiem mil, żeby stwierdzić, czy 

zdoła się czegoś dowiedzieć o jakichś nieprzyjacielskich oddziałach. 

 23 grudnia rankiem, około godziny dziesiątej, porucznik ten 

powrócił z pewną wieścią, że cała polska jazda, licząca do dziesięciu 

tysięcy, stanęła na kwaterach we wsiach dookoła trzech miast: 

Chojnic, Człuchowa 223  i Tucholi 224 . Kwatera główna królowej 

i generała Czarnieckiego była w Chojnicach, samo miasto obsadzone 

było przez pięciuset niemieckich i polskich pieszych knechtów, 

                                                           
214 Prawdopodobnie nazwisko zostało przekręcone, być może chodzi o pułkownika Engela ? 
215 W or. „Plantin”. Zapewne Anders Planting – Bergloo, podpułkownik szwedzki. 
216 Carl Gustav Wrangel  (1613 – 1676), członek Rady Królestwa Szwecji, feldmarszałek, 

od 1657 admirał Królestwa . 
217 W or. „Wussau” – chodzi tu o Adama Heinricha Wussow, podpułkownika szwedzkiego. 
218 Gustaf Otto Stenbock  (1614 – 1685), hrabia, feldmarszałek, w 1676 admirał królestwa 

Szwecji. 
219 W or. “Schöneck”. 
220 W or. konsekwentnie błędnie “Düschau” zamiast „Küschau”. 
221 Ludwika Maria Gonzaga, (1611 – 1667), królowa Polski. 
222 W or. „Cunitz”. 
223 W or. “Schlockau”. 
224 W or. “Taügeln”. 
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pod dowództwem pułkownika Majdela225. Porucznik ten uważał – 

a wszystko dokładnie obejrzał z ukrycia, tak, że wróg nie został przez 

niego zaalarmowany -  że można by zniszczyć niektóre z tych kwater. 

 Zaraz też to postanowiłem i poleciłem, by wszyscy 

podpułkownicy i majorzy przyszli do mnie i zastanowili się dobrze 

nad tą sprawą. Chciałem poznać dokładnie ich opinię. Tak też potem, 

na spotkaniu, zdecydowali jednomyślnie i dali swą radę po temu: 

że pójdą za mną jako ludzie honoru i żebym wyruszył w Imię Boże. 

 Pociągnąłem zatem w imię Trójcy Świętej, 24 grudnia 

po południu o godzinie pierwszej ze Starej Kiszewy i pomaszerowałem 

z jednym popasem, pół dnia i pół nocy aż do drugiej godziny, kiedy 

przybyłem mniej więcej o trzy czwarte mili od Chojnic, nad dużą 

rzeką zwaną Brda226, nad którą przerzucony był długi most. Stanąłem 

tam w lesie, o parę strzałów z muszkietu od tego mostu. Była tam 

mała wioska, gdzie uzyskałem pewną wiadomość od wójta 227 , 

zwanego chłopskim leśnikiem, że ledwie o ćwierć mili od tego 

przejścia na kwaterach, w dużej wsi, stoi silny regiment księcia 

Wiśniowieckiego i że nie wystawił on żadnych straży. Na taką dobrą 

wiadomość postanowiłem w Imię Boże przebyć to przejście. Wpierw 

dobrze się zastanowiłem nad wyznaczeniem tych, którzy mieli jako 

pierwsi poprowadzić sprawę. Potem rozkazałem wymościć słomą 

cały most, żeby nie było słychać żadnego hałasu. 

 Ruszyłem więc w Imię Boże na wspomnianą wieś, a tak 

szczęśliwie, że przybyłem do niej bez wzniecenia żadnego alarmu, 

a było ich tam pełno jak mrówek. Zaraz podpalono domy i wycięto 

wszystkich, którzy wypadali z tych domów w nasze ręce. Z tego więc 

regimentu, który liczył ponad tysiąc sześćset koni, nie uszło więcej 

niż stu pięćdziesięciu. Pojmany został młody książę z Zamościa228, 

który był podpułkownikiem oraz inni znaczni towarzysze, zdobyto 

też bardzo wiele koni. 

                                                           
225 W or. „Maidel” – chodzi tu zapewne o Jana Teodora Majdela, domniemanego łowczego 

koronnego,  lub innego członka tej rodziny. 
226 W or. “Brumme”. 
227 W or. “gref”. 
228 Chodzi tu o rotmistrza Marcina Zamoyskiego ( - 1689), podstolego lwowskiego. 
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 Dowiedziałem się [wtedy], że w pobliżu na kwaterach stoi 

wiele oddziałów. Pomaszerowałem tam w Imię Boże i wpadłem 

nagle do dwóch miejsc, gdyż podzieliłem [swoje oddziały] na dwie 

części. W ten sposób mogłem bowiem lepiej to wykonać. A choć i ci 

[Polacy] odnieśli szkody, to jednak nie w pierwszej kwaterze, tam 

bowiem wcześnie podnieśli alarm, tak  że zostali ogarnięci podczas 

dosiadania koni. 

 Z tych zaatakowanych wiosek podjąłem marsz prosto 

na fortecę 229  Człuchów, gdzie stał pułkownik Spens 230  z czterema 

kompaniami dragonów i czterdziestoma rajtarami. Kiedy byłem 

mniej więcej o trzy czwarte mili od Człuchowa, na parę godzin przed 

świtem przybyłem do wioski, gdzie na kwaterach było pełno 

Polaków, którzy wcale nie podnieśli alarmu. Postanowiłem zatem 

w Imię Boże uderzyć na nich i zniszczyć. Rozkazałem więc trzystu 

wyznaczonym rajtarom tam wejść, a z pozostałymi spaliłem tę wieś, 

tak że nikt nie mógł wyjść. Zaczęło się więc najgwałtowniej to palenie 

i ścinanie, tak że z tej wsi niewielu tylko zdołało umknąć, zaś alarm 

podniósł się nie tylko w mieście Chojnice, ale także w całej armii. 

Pociągnąłem następnie prostą drogą na Człuchów, który leży 

o półtorej mili od miasta Chojnice. 

Kiedy pan generał Czarniecki otrzymał wiadomość, że nikt 

inny nie dowodzi tą partią tylko ja sam, a zauważył, że ruszyłem 

marszem na Chojnice, wspomniany generał Czarniecki wziął trzy 

tysiące koni, a pięćset w awangardzie i ścigał mnie z największą furią. 

Zbliżył się do mnie tak bardzo, że jego straż przednia zaatakowała 

moją ariergardę, gdy do Człuchowa została już tylko jedna czwarta 

drogi. Natychmiast zawróciłem, kierując się przeciw nim, 

a wszystkich jeńców i zdobyczne konie wysłałem pod działa fortecy 

[Człuchów], tak żebym mógł tym swobodniej począć sobie [z tym 

pościgiem]. Wysłałem zaraz dwieście koni na tych pięćset i miałem 

takie szczęście, że natychmiast ich odparłem. Ponieważ zostali 

wepchnięci pomiędzy płoty i ogrodzenia, i nie mieli pod ręką 

                                                           
229 W or. „Die Festung”. 
230 W or. „Schpenz”. Jacob Spens  (1627 – 1668, baron Orreholmen, podpułkownik 1656, 

pułkownik od 1665. 
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wsparcia, (wspomnianych trzech tysięcy koni), wobec tego ponieśli 

tym większe straty. 

Wtedy wykonałem zwrot i pomaszerowałem frontem przez 

duże, zamarznięte jezioro aż do fortecy [Człuchów]. Szczęśliwie 

zaprowadziłem tam swój łup, a panowie Polacy zmieszali się patrząc 

na swoją nagrodę. Kiedy pan generał Czarniecki zobaczył, że z całą 

swoją partią znalazłem się w bezpiecznym miejscu, zawrócił 

i podążył marszem na Chojnice. 

  Ruina i szkoda, jaką ponieśli panowie Polacy w wyżej 

wymienionych czterech wsiach czy też na kwaterach, wedle 

ich własnego świadectwa była taka: trzydzieści jeden chorągwi, 

dwa tysiące sześćset koni i ponad trzy tysiące ludzi, którzy zostali 

wycięci, zginęli w ogniu i utracili swoje życie231. Pojmano młodego 

księcia z Zamościa oraz innych znacznych towarzyszy, którzy 

przekazani zostali najuniżeniej Jego Królewskiej Mości. 

Wzięto stamtąd tysiąc dwieście koni jako łup, wszystkie one zostały 

pod Człuchowem rozdane oficerom i rajtarom. Tego samego dnia 

pan generał Czarniecki wyruszył z Chojnic w wielkiej konfuzji, 

z pozostałą częścią swojej armii i z królową. Pomaszerował 

z powrotem w stronę Nakła 232 , przez rzekę zwaną Noteć 233 , 

do Wielkopolski, tak że dobra królowa tym razem nie mogła 

porozmawiać ze swoim królem ani też mu jakoś usłużyć, 

aw Chojnicach pozostała załoga. 

Zaraz potem złożyłem królowi pisemną relację o tym moim 

osiągnięciu, a także o marszu powrotnym Polaków w kierunku 

Wielkopolski, na wypadek gdyby [Karol Gustaw] bez takiego 

najbardziej uniżonego wskazania zwrócił się w tę stronę, gdyż 

miałem nadzieję, że Chojnice wpadną w ręce królowi w ciągu 

dwudziestu czterech godzin. 

 Następnie, 29 grudnia, król przybył z całą armią pod Chojnice 

i stanął w czterech najbliższych wsiach dookoła. Tam też zjawiłem się 

i ja, z moim oddziałem i łupem. Przyszedłem do Jego Królewskiej 

Mości, który przyjął mnie całkiem łaskawie, z uprzejmymi 

                                                           
231 Straty polskie zostały przez Ascheberga bardzo wyolbrzymione, zob. wstęp. 
232 W or. “Nackel”. 
233 W or. “Netze”. 
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gratulacjami i podziękowaniem za wierną służbę i za dobre 

sprawowanie, czego dowiodłem mu tą udaną wyprawą. 

[Karol X Gustaw] zapewnił mnie nie tylko o swej królewskiej 

przychylności i łaskawości, lecz przy wieczerzy kazał mnie 

przywołać do królewskiego stołu przez swego marszałka Hansa 

Georga Mörnera234 i uczynił mi taką wielką, królewską łaskę; przy 

stole przekazał mi przez marszałka swą kosztowną szarfę do 

zawieszenia, bogato utkaną złotem i srebrem, a do tego uczcił mnie 

wspaniałym majątkiem, wartym trzy tysiące talarów Rzeszy, złotym 

łańcuchem wartym dwa tysiące talarów Rzeszy i swą własną, 

królewską szpadą, której sam używał.  

 Wraz ze szwadronem jazdy z regimentu pana hrabiego 

Styrum 235 , który znalazł się w moim regimencie, 30 grudnia król 

zaatakował Chojnice i zdobył je w ciągu dwudziestu czterech godzin, 

miasto poddało się na łaskę. Komendant nazywał się Majdel, 

wymaszerował stamtąd z czterystu pieszymi knechtami, 

w większości Niemcami, wszyscy oni wstąpili na [szwedzką] służbę. 

 

[ Pierwsza wojna z Danią, 1657 - 1658 ] 

 

 W roku 1657, 8 lutego ugodziłem się z królem, że zwerbuję 

jeszcze cztery kompanie jazdy do moich dawnych sześciu kompanii, 

gdyż te sześć zmniejszyło się do czterech. Miejsce zaciągu 

naznaczono mi w Księstwie Bremy. 9 marca stanąłem tam na 

kwaterze i zająłem się tylko werbunkiem. 

 Tymczasem król Danii 236  wypowiedział wojnę Jego 

Królewskiej Mości [Karolowi X Gustawowi]237. Wtedy Anders Bille238, 

duński marszałek królestwa, z ośmioma tysiącami ludzi przeprawił 

się przez Łabę do Księstwa Bremy, zajął Bremervörde, szaniec Leher 

i szaniec Brummen, tak że tego lata musiałem z garstką ludzi 

                                                           
234 Hans Georg Mörner  (1623 – 1685), marszałek dworu, późniejszy generał i gubernator 

szwedzki. 
235  W or. „Sturum”. Otto von Limburg – Styrum  (1620 – 1679), pułkownik szwedzki, 

późniejszy generał major. 
236 Fryderyk III Oldenburg  (1609 – 1670), od r. 1648 król Danii. 
237 Wojna wypowiedziana została przez Danię 6 czerwca 1657 roku. 
238 Anders Bille (1600 – 1657), marszałek Królestwa Danii. 
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prowadzić działania przeciw tak licznym wrogom, na ile było można, 

dopóki król [Karol Gustaw] przybywający z Polski nie zbliży się ze 

swoją armią do Hamburga. Kiedy duński marszałek królestwa 

otrzymał wiadomość, że król już nadciąga wraz z armią, wycofał się 

w największym zamieszaniu z powrotem przez Łabę do Holsztynu, 

ze stratą dwóch regimentów jazdy, składających się z dziewięciu 

kompanii, pod wodzą pułkownika Genza 239  i pułkownika Kruse 240 , 

wszystkie one nam się dostały, gdyż [Duńczykom] zabrakło statków 

do przewiezienia ich przez Łabę. 

 Kiedy zatem [Karol X Gustaw] przybył szczęśliwie 

pod Hamburg ze swą armią, po tym gdy [Szwedzi] wypoczęli przez 

pięć, czy sześć dni, skierowali swój marsz na Itzehoe, gdzie natknęli 

się na pułkownika Fergella dowodzącego pięciuset rajtarami, 

pokonali go, a ponad trzystu [rajtarów] pojmali albo zastrzelili. 

Następnie [Szwedzi] zaatakowali Itzehoe, ostrzelali ogniem 

i je zdobyli. Z Itzehoe otrzymałem rozkaz od króla, że z moimi 

czterema nowo zaciągniętymi kompaniami, regimentem księcia 

weimarskiego oraz dwustu odkomenderowanymi rajtarami, a także 

z dwoma kompaniami dragonów mam blokować Bremervörde, 

a miałem około tysiąca dwustu ludzi. Blokada zaczęła się 15 lipca 

i trwała nieprzerwanie aż do 26 grudnia, aż w końcu z rozkazu króla 

zostałem zluzowany z niej przez pana generała Arenschildta 241 

i pułkownika Öffenera242 z trzema regimentami. 

 Otrzymałem potem rozkaz od króla, żebym udał się do niego 

z oddziałami, które miałem przy sobie, do Jutlandii. Następnie, 

17 stycznia roku 1658, podniosłem się z Księstwa Bremy 

z powierzonymi mi oddziałami, i pomaszerowałem przez Altes 

Land243  i przez zamarzniętą Łabę do Ottensen pod Hamburgiem. 

Stamtąd maszerowałem do Kilonii i do Szlezwiku, dniem i nocą, 

aż 29 stycznia dotarłem do Flensburga, kiedy właśnie król miał 

przeprawiać się przez Mały Bełt na [wyspę] Fionię. 

                                                           
239 A. Åberg przypuszcza iż Genz to duński generał major Jens von Löwenklau, nobilitowany 

von Hadersleben ( - po 1679).  
240 Mogens Kruse (1629 – 1678), w 1657 rotmistrz, późniejszy pułkownik duński. 
241 Daniel von Arenschildt (Arentsen) ( - 1670) szwedzki generał porucznik . 
242 Georg Fredrik Öffener, pułkownik szwedzki. 
243 Tereny zalewowe nad Łabą. 
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 6. potyczka czyli starcie. 30 stycznia król przeszedł w imię 

Boże przez Mały Bełt na [wyspę] Fionię gdzie zaleźliśmy przed sobą 

takie duńskie oddziały: sześć regimentów jazdy, kilka batalionów 

piechoty, z artylerią pod dowództwem starego Gyldenløve 244 . 

Wówczas król ruszył na nich i doszło do starcia, a nieszczęście tak 

szybko uderzyło panów Duńczyków, że nie tylko zostali całkowicie 

pokonani, ale utracili też znajdujących się tam na lądzie duńskich 

członków rady królestwa, generałów, wyższych oraz niższych 

oficerów i szeregowych, a także artylerię i całą wyspę Fionię. 

 Kiedy król otrzymał pewną wiadomość, że duński generał 

major Henderson 245  z czterystu pięćdziesięcioma niemieckimi 

knechtami stoi w zamku Hindsgavl przy [mieście] Middelfart, 

odkomenderował mnie z moim regimentem i z regimentem jazdy 

księcia weimarskiego do wspomnianego zamku Hindsgavl. Miałem 

go odciąć, tak żeby [wróg] nie mógł się wycofać po lodzie do 

Glückstadt albo Rendsburga246,  aż do czasu kiedy król przyśle tam 

piechotę i artylerię. Przybyłem więc do tego miejsca z moimi 

regimentami i tak je objąłem, że ucieczka była niemożliwa, zamek 

bowiem leżał na dość sporym wzniesieniu, i bez przeprowadzenia 

regularnego szturmu nie można go było zdobyć. Postanowiłem 

wtedy posłać trębacza do wspomnianego generała majora, żeby się 

dowiedzieć, co ten ma zamiar zrobić. [Przekazałem], że król [Karol 

Gustaw], mój najłaskawszy pan, wydał mi najłaskawszy rozkaz, 

bym nie tylko stał w tej miejscowości z moimi regimentami, ale też 

abym wywiedział się jakie [Henderson] ma zamiary. Sam bowiem 

widzi przecież, że król we własnej osobie nie tylko stoi na wyspie 

[Fionii] i na lądzie [Jutlandii], ale też armia jego [duńskiego] króla 

została całkiem rozbita, znajdujący się przy niej członkowie rady 

królestwa, generałowie, wysocy oficerowie i inni zostali pojmani, tak 

że wszystko było w mocy króla [Szwecji]. A jeśli [Henderson] będzie 

się opierał, lub też pozwoli dojść sprawom do ostateczności, zobaczy, 

że to miejsce nie jest odpowiednie, by król miał się tu fatygować 

z artylerią i piechotą. [Ascheberg] ufa, że [Henderson] nie żywi takich 

                                                           
244 Ulrik Christian Gyldenløve (1630 – 1658),  generał duński. 
245 W or. “Hinrichson”, John Henderson, Szkot,  generał duński. 
246 W or. “Rensborg”. 
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myśli, a na pewno nie da królowi tego zauważyć, tak żeby 

nie ściągnąć na siebie niełaski króla, i żeby nie spowodował 

zniszczenia siebie i swoich ludzi. [Ascheberg] żywi też nadzieję, 

że najdą go inne myśli i zaraz udzieli zdecydowanej odpowiedzi, czy 

pragnie łaski króla czy niełaski, tak by mógł natychmiast o tym 

powiadomić monarchę. Na to wspomniany generał major dał mi taką 

odpowiedź: serdecznie żałuje, że jego królowi powiodło się tak 

nieszczęśliwie i prosi [Karola X Gustawa], mojego najłaskawszego 

pana najpokorniej, by zechciał udzielić mu czasu do namysłu aż 

do następnego ranka. Wtedy chciał oznajmić swoje postanowienie, 

co zrobi. Ponieważ był już późny wieczór, musiałem się tym 

zadowolić aż do następnego dnia. Tymczasem na całą noc 

wystawione zostały dobre straże i pilnie patrolowano, by zawczasu 

było wiadome, gdyby ktoś chciał się stamtąd wydostać.  

 Zauważ. Tej nocy, z powodu zimna i pragnienia, uciekło nam 

pięć osiodłanych koni rajtarskich z warty, kiedy rajtarzy zsiedli, jeden 

po drugim i chcieli się trochę ogrzać chodząc. Konie uciekły pod 

zamek, aż do bramy. Duński major był dla nas tak uprzejmy 

że odesłał mi te konie przez jednego podoficera z sześcioma 

knechtami z powrotem na wartę. Wtedy obdarowałem podoficera 

i szeregowych szesnastoma talarami Rzeszy, połową garnca dobrego 

napitku247, oraz podziękowaniem dla generała majora, i odesłałem 

do zamku. Tyle się naopowiadało temu podoficerowi i szeregowym, 

że cały garnizon się przez nich zbuntował i wpadł w moje ręce. 

Potem wszyscy wymaszerowali [z zamku], a były tam wszystkie 

ekwipaże starego Gyldenløve, a także dwa sztandary248 i jedenaście 

chorągiewek249 tej części armii, która tam zbiegła.  

 Obsadziłem następnie zamek rotmistrzem i czterdziestoma 

rajtarami. Znajdowało się tam dużo amunicji, artylerii i prowiantu. 

Następnie wymaszerowałem z tym garnizonem i oficerami 

do Odense, gdzie [Karol X Gustaw] miał swoją kwaterę główną. 

3 lutego przekazałem królowi, przy którym było pięciu pojmanych 

panów z duńskiej rady królestwa i nasi panowie generałowie, 

                                                           
247 W or. “mit halben gutten Reüschen”. 
248 W or. “Estandarden”. 
249 W or. “Fenlein”. 
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czterystu pięćdziesięciu knechtów pojmanych w Hindsgavl, a także 

dwa sztandary i jedenaście chorągwi250. Tych czterystu pięćdziesięciu 

knechtów zaraz wziął pan hrabia Jakub de la Gardie251, jako generał 

piechoty i przekazał do wymusztrowania generałowi adiutantowi 

La Voyette252. Stworzono z nich jeden regiment, którym król uczcił 

pana hrabiego Jakuba de la Gardie, a Delwig został mianowany tam 

podpułkownikiem253. 

 5 lutego król pomaszerował przez [wyspę] Langeland i przez 

Wielki Bełt. Wieczorem dotarł na [wyspę] Lolland. Drugiego dnia 

z twierdzy Nakskov wyszedł magistrat i przekazał królowi klucze 

do tej twierdzy, która obsadzona była jednym regimentem piechoty. 

Potem ruszyliśmy przez wyspę Falster na Marienborg254. Pod tym 

miastem zostałem przez króla odkomenderowany z pięciuset 

wydzielonymi rajtarami  i dwoma kompaniami dragonów. Miałem 

odłączyć od armii, gdyż JKM otrzymał pewną wiadomość, że generał 

Trampe255 stoi w cztery tysiące koni przy Køge256. Gdy jednak wróg 

dowiedział się, że nadciąga król wraz ze swoją armią, wówczas 

skierował swój marsz na Kopenhagę. 

 Kiedy wraz z moimi pięciuset jazdy byłem już o pół mili 

od Køge, napotkałem cały magistrat, który wyjechał naprzeciw króla 

na saniach i przekazał mu klucze od miasta. Po tym oddaniu kluczy 

nie tylko urządzono w tym mieście kwaterę główną, lecz także cała 

armia w nim właśnie stanęła. Tego wieczora zostałem 

odkomenderowany przez króla z tymi samymi oddziałami 

na Kopenhagę. Miałem wywiedzieć się dla niego, gdzie stoją 

nieprzyjacielskie wojska. Zbliżyłem się do nich tak bardzo, 

że zobaczyłem, iż ich wszystkie siły kwaterują w dwóch wioskach 

położonych blisko siebie. Pojmałem też kaprala z dziesięcioma 

                                                           
250 W or. “Fahnen”. 
251 Jakob Kasimir de la Gardie (1629 – 1658),hrabia Läckö i Arensberg, generał porucznik 

szwedzki.  
252 Louis de la Voyette  ( - 1659), Francuz, hugenot, pułkownik w służbie szwedzkiej. 
253 Henrik von Delwig (1620 – 1696), uprzednio dowódca inflanckiego regimentu Jacoba de 

la Gardie, pułkownik szwedzki. Delwig otrzymał ten regiment w maju 1657 kiedy przybył 

z Prus. B. Hildebrand, Henrik von Delwig, w: SBL, t. 11, Stockholm 1945, s. 60. 
254 Marienborg położony jest na wyspie Møn. 
255 Frands Joachim Trampe  ( - po 1666), generał major duński. 
256 Miasto na wyspie Sjælland (pol. Zelandia). 
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rajtarami, którzy zostali wysłani na patrol. Ponieważ jednak 

nie można było zbliżyć się [do nieprzyjaciela] z powodu głębokiego 

śniegu, a także licznych ogrodzeń, skręciłem w lewą stronę 

i pomaszerowałem prosto na miasto Roskilde. O pół mili od miasta 

spotkałem dwie kompanie jazdy z regimentu pułkownika 

Bassberga257, mianowicie rotmistrza Wansiedela i rotmistrza Sporra, 

którzy obaj leżeli w saniach śpiąc, i w ten sposób prowadzili swoje 

kompanie. Po chwili, a była godzina trzecia przed świtaniem, jasne 

się stało, że mnie nie spostrzegli, ja zaś, przy spokojnej pogodzie 

słyszałem ich z daleka. Zostali szybko otoczeni przez moje oddziały, 

gdyż prawie wszyscy ci rajtarzy szli na piechotę z powodu wielkiego 

zimna, tak że z obu tych kompanii nie uciekło więcej niż dziesięć 

koni. Przyprowadziłem ich zatem do króla, który stał wtedy przy 

Zatoce Køge258, i którego tam spotkałem; pojmałem wtedy dwóch 

rotmistrzów, dwóch poruczników, dwóch chorążych, dwóch 

kwatermistrzów, pięciu kaprali i ponad stu trzydziestu czterech 

rajtarów, a oprócz tego zdobyłem tam dwa sztandary.  

Następnie król pomaszerował wprost na Kopenhagę i stanął 

z całą armią o trzy czwarte mili od tego miasta w czterech wsiach. 

Wówczas z Kopenhagi przybyli rozmaici ważni członkowie rady 

królestwa i komisarze, by rokować o pokoju. Dzięki Bogu, 19 lutego259 

zawarty został ten pokój z wielką korzyścią dla króla. Wtedy 

panowie Duńczycy przekazali JKM trzy tysiące pięciuset rajtarów, 

którzy zostali zaprzysiężeni i przyjęci na [szwedzką] służbę. 

Zaraz kiedy to się stało, rozłożono wszystkie regimenty armii 

po kwaterach. Miejsca postoju dla mojego regimentu otrzymałem 

w okręgu Dragsholm260, a były one bardzo dobre. Zostaliśmy więc na 

tych wygodnych leżach aż do kwietnia, a ponieważ armia rozłożona 

została bardzo gęsto po okręgach [wyspy] Zelandii, większość 

regimentów otrzymała potem [nowe] kwatery w Jutlandii oraz 

w [prowincji] Vendsyssel, gdzie i ja dostałem kwaterę, mianowicie 

                                                           
257 A. Åberg przypuszcza, że może tu chodzić o Enevolda Parsberga  ( - 1680)w czasie wojny 

podpułkownik duński, potem tajny radca.  
258 Czyli „Køge Bugt”. 
259 W rzeczywistości układ pokojowy w Roskilde zawarty został 26 lutego (starego stylu) 

1658 roku. 
260 W or.  „drackholmische Lehn”, chodzi to o okręg wokół zamku Dragsholm. 
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w okręgach Horsens, Viborg i Aalborg. 14 kwietnia zaokrętowałem się 

więc z całym regimentem pod Kalundborgiem i pożeglowałem 

do Jutlandii, gdzie zająłem moje kwatery, które też były bardzo dobre. 

 

[ Druga wojna z Danią, 1658 - 1660 ] 

 

 Tak się jednak zdarzyło, że choć myśleliśmy, iż pokój będzie 

trwały, stała się rzecz przeciwna: z dobrego pokoju wynikło ostre 

zerwanie. 5 sierpnia otrzymałem tajny rozkaz od króla, że mam 

podporządkować sobie dwie kompanie z oddziałów starego 

Gyldenløve, zostające pod dowództwem pułkownika Ove Thotta261, 

które stały w mieście Skanderborg, gdyż jakoby miały one działać 

wrogo wobec króla Danii. Miałem przeszkodzić temu żeby [Thott] 

nie pociągnął z nimi w kierunku na Glückstadt, Krempe, 

czy Rendsburg. Nie tracąc ani minuty, zebrałem mój regiment 

i pomaszerowałem na Skanderborg. Przybyłem do tego miasta zanim 

ktokolwiek się o czymś dowiedział, uwięziłem zaraz wszystkich 

oficerów, a wszyscy rajtarzy, którzy nie chcieli zginąć, musieli wyjść. 

Przejąłem więc obie te kompanie, które liczyły razem stu 

sześćdziesięciu rajtarów, a także rotmistrza, jednego kapitana 

porucznika, jednego porucznika, dwóch chorążych, dwóch 

kwatermistrzów, sześciu kaprali i dwa sztandary, oprócz tego całe 

umundurowanie 262  pułkownika Ove Thotta. Rajtarzy złożyli zaraz 

przysięgę i zostali przyjęci na [szwedzką] służbę, rozdzielono ich 

w moim regimencie. 

 Potem zaczęła się wojna. 23 września dostałem rozkaz od Jego 

Królewskiej Mości, że z moim regimentem, z regimentem pana 

pułkownika Ramsdorffa 263 , czterema kompaniami pułkownika 

Gorgasa264 i jeszcze z czterema kompaniami dragonów pułkownika 

Weidenbacha 265 , których właśnie zaciągnięto a było ich około 

osiemdziesięciu czterech, że z tymi wszystkimi regimentami mam 

                                                           
261 W or. “ofe tott”. 
262 W or. “Mondirung”. 
263 Wolff Ramsdorff  (- 1694),  pułkownik szwedzki. 
264 Johan Gorries von Gorgas, inżynier, pułkownik w służbie szwedzkiej, po wojnie północnej 

generał major w służbie duńskiej. 
265 Wolf Albrecht Weidenbach  ( 1623 – 1664), pułkownik w służbie szwedzkiej. 
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bezzwłocznie pomaszerować do Søndereborga na wyspie Als. 

Miałem zająć tam pozycję i utrzymać tę wyspę przed wszelką 

nieprzyjacielską siłą. Król miał zamiar wysłać mi na czas wsparcie, 

gdyby była po temu potrzeba. Posłał mi też okręt z trzydziestoma 

działami pod dowództwem kapitana Wrangla266, z którego wsparcia 

miałem korzystać, gdybym tego potrzebował. Kiedy jednak Jaśnie 

Oświecony elektor Brandenburgii 267 , cesarski feldmarszałek 

Montecuccoli 268  ze swoimi dwoma silnymi armiami, oraz polski 

generał Czarniecki z około tysiącem Polaków269 przybyli na Jutlandię 

pod Flensburg, spiesząc z pomocą królowi Danii, nie mogli wejść 

głębiej do tego kraju. Obawiali się bowiem, że moje oddziały, które 

stały na wyspie [Als] mogą przeciąć ich linie łączności i wyrządzić im 

potem duże szkody, tak że nie chcieli zostawić mnie na swoich 

tyłach. Postanowili więc, że zaatakują tę wyspę.  

19 listopada [pod Als] przybył elektor ze swoją armią i ustawił 

szyki bojowe. Zaraz też [Brandenburczycy] rozpoczęli budowę 

sześciu różnych baterii i zaczęli z nich strzelać z dwudziestu ośmiu 

ciężkich dział: kulami ośmio-, dwunasto- i dwudziestocztero-

funtowymi. Ustawili też obok nich rozmaite moździerze, które 

ostrzeliwały zamek granatami i kamieniami. Następnie kazali zwieźć 

ze wszystkich miejscowości na wozach duże łodzie do połowu śledzi. 

Było ich około osiemdziesięciu, a w jednej łodzi mieściło się 

od osiemnastu do dwudziestu ludzi. Oprócz tego mieli jeszcze dwie 

spore szkuty 270 , na których, na górnym pokładzie, rozkazali 

zbudować z belek jakby osłony. Te szkuty zostały obsadzone małymi 

działami regimentów i żołnierzami. Atakowali mnie potem ostro przez 

czternaście dni i poważnie uszkodzili zamek, obsadzony dragonami 

i pieszymi knechtami, ogniem z dział i granatami. 3 grudnia 

ostrzeliwali mnie przez prawie cały dzień, tak że żaden oddział 

                                                           
266 Didrik Wrangel af Adinal  (1637 – 1706), kapitan szwedzki, późniejszy admirał porucznik. 
267 Fryderyk Wilhelm (1620 – 1688), elektor brandenburski. 
268 Raimondo, hrabia Montecuccoli  (1609 – 1680), feldmarszałek cesarski. 
269 W rzeczywistości dywizja Czarnieckiego liczyła 4 500 żołnierzy, z których 1000 wzięło 

udział w ataku na wyspę, zob.J. Wimmer, Przegląd operacji 1655 – 1660, w: Wojna polsko – 

szwedzka 1655 – 1660, Warszawa 1973, s. 194, A. Kersten, Stefan Czarniecki, 1599 – 1665, 

Warszawa 1963, s. 387. 
270 W or. “schutten”. 
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nie mógł stać bezpiecznie w polu. Następnie, 4 grudnia rankiem, 

zdecydowali się  wylądować na wyspie. Na trzy godziny przed 

świtaniem, przy ostrzale z ich dział, na dwóch szkutach, łodziach do 

połowu śledzi i wszystkim co się mogło nadać, popłynęli pospiesznie 

przez cieśninę, która była tam szeroka mniej więcej na strzał 

z rusznicy. Było ich tam ponad dwa tysiące. Choć użyliśmy 

wszystkich sił do ich odparcia, jednak okazało się to niemożliwe, 

mieliśmy tam bowiem za mało rajtarii – tylko sześć kompanii jazdy 

z mojego regimentu, gdyż pozostałe oddziały stały na pozycjach 

o dwie oraz dwie i pół mili. Nie dało się zatem przeciwstawić takiej 

potędze i po trzech, czterech różnych starciach, z wielką stratą ludzi 

musiałem się wycofać do zamku. Wtedy elektorscy, cesarscy i Polacy 

z tych armii usadowili się szybko na wyspie i zostałem formalnie 

oblężony od strony lądu. Zaraz wznieśli trzy baterie, na które 

wprowadzili natychmiast osiemnaście dział i trochę moździerzy. 

Elektor wysłał do mnie księcia von Anhalt271 i pułkownika Pelnitza272, 

proponując ugodę. Otrzymali taką odpowiedź, że nie załatwiwszy 

sprawy musieli wracać do swego elektora. Potem trwał ten ostrzał 

granatami i kamieniami przez cały dzień, przy mocnej obronie 

i wypadach, oraz innych szkodach dla nieprzyjaciela, tak że nie 

zdołał tu niczego dla siebie uzyskać, lecz i u mnie straty w ludziach 

i koniach były niemałe. 

 Gdy król otrzymał pewną wiadomość, że wróg przemocą 

i szturmem wdarł się na wyspę [Als] i że ja musiałem się wycofać 

do książęcego zamku Sønderborg, (a Karol Gustaw dobrze wiedział, 

że nie da się długo utrzymać tego miejsca rajtarią bez piechoty, 

zwłaszcza że nastał tak ostry mróz, że to co przymarzło za dnia, 

w czasie nocy zamarzło tak głęboko, iż można było jeździć konno 

po fosie), wtedy JKM odkomenderował admirała Claasa Ugglę 273 

z trzynastoma dużymi okrętami wojennymi, aby szybko mnie 

wsparł, albo też w miarę możliwości uratował oddziały, tak by nie 

dostały się w ręce wroga. [Uggla] zaraz do mnie przybył, jednak 

                                                           
271 Zapewne książę Johan Georg von Anhalt – Dessau (1627 – 1693). 
272 W or. „Plnitz, Pelnitz”. Być może chodzi tu o barona Gerharda Bernharda von Pölnitz 

(Poelnitz)  ( 1617 – 1679 ) ? 
273 Claas Uggla (1614 – 1676), admirał szwedzki. 
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nie mogłem utrzymać tego miejsca dłużej niż dwa lub trzy dni 

z braku amunicji, prowiantu, paszy, opału, i co było najgorsze, 

z powodu wielkiego mrozu. Dałem wtedy znać panu admirałowi 

w jaki sposób możemy się porozumieć, żeby poznał moją sytuację. 

Przypłynął zatem szóstego [grudnia] o trzeciej w nocy szalupą, gdyż 

noc była bardzo ciemna, zjawił się z tyłu zamku przy murze. 

Opowiedziałem mu o sytuacji i o tym, że w żaden sposób nie da się 

mi pomóc, a tylko uratować ludzi w taki sposób, że można przebić 

trzy dziury w murach zamkowych, grubych na trzy łokcie, 

zaś admirał następnej nocy, ze wszystkimi swoimi szalupami floty, 

mógłby przypłynąć pod ten mur. Wtedy zdołałbym zaokrętować 

te czternaście kompanii, sześć jazdy i cztery kompanie dragonów274, 

załogę, umundurowanie275 i bagaże, lecz bez wozów. Na tym stanęło 

i natychmiast zacząłem przebijać mury w tych trzech miejscach. 

Praca trwała całą noc aż do następnego dnia, czyli do siódmego 

grudnia, do godziny trzeciej po południu. Dziury były tak szerokie, 

że trzech ludzi mogło wyjść obok siebie. Tymczasem atak trwał całą 

noc i cały następny dzień przy  nieustającym ostrzale granatami 

i kamieniami, tak że mieliśmy wielkie straty wśród ludzi i koni. 

Podczas tego wszystkiego, siódmego grudnia, przygotowałem 

wszystko, żeby natychmiast, jak tylko zapadnie mrok i przypłyną 

szalupy, wprowadzić moich ludzi na okręty, wszystkie kompanie, 

umundurowanie i co tam każdy wziął ze sobą. Przeprowadziłem 

wtedy w ciągu dnia trzy wypady, zadając wrogom spore szkody. 

Na koniec, chcąc uniemożliwić mi takie działania, wróg 

odkomenderował pięciuset wybranych knechtów, pod dowództwem 

pułkownika Götze276, którzy zajęli pozycje w starym stawie, tuż przy 

bramie prowadzącej do miasta, tak że już nie mogłem dokonać 

wypadu. Po południu tego samego dnia, około godziny drugiej, 

elektor wysłał  ponownie pułkownika Pelnitza wraz z drugim 

oficerem i towarzyszącym im doboszem, którzy zażądali rozmowy 

ze mną. Kazałem im odpowiedzieć przez mojego podpułkownika, 

że to co mają mi do przedstawiania, muszą mu jasno wyłożyć. 

                                                           
274 Suma kompanii nie zgadza się. 
275 W or. “Mundirung”. 
276 W or. “Gözen”. Adolf von Götzen (in. Goetze),  (1610 – 1684), pułkownik brandenburski.  
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Powiedzieli na to, że elektor ofiaruje mi wszelką łaskę jeśli oddam 

to miejsce, a wszyscy oficerowie ze swoimi [sługami] uzyskają prawo 

swobodnego odejścia, elektor chce zatrzymać tylko ludzi, czyli 

kompanie. Widzę przecież, iż nie mogę liczyć na żadną pomoc, a owe 

trzynaście okrętów nie przyda mi się na wiele. Natomiast jeślibym się 

chciał opierać, mogę być pewny, że niełaska będzie tym większa 

i oddadzą nas wtedy Polakom, którzy i bez tego nie byli do mnie 

dobrze nastawieni.  

Odpowiedziałem na to pułkownikowi Pelnitzowi: dziękuję 

elektorowi za łaskę, jednak skoro książę jest tak łaskawy 

dla wszystkich prawych kawalerów i ma w wielkim szacunku 

każdego rzetelnego męża, a przy tym nienawidzi i jest bardzo 

niełaskaw dla tych, którzy źle się sprawują, skoro więc złożyłem 

przysięgę mojemu najłaskawszemu królowi, że będę mu wiernie 

służył aż do mojego końca, mam zatem nadzieję, że elektor ma 

o mnie znacznie lepszą opinię, niż by domagać się ode mnie tego, 

w czym nigdy nie będę mu posłuszny. Wcale nie dam się też 

przestraszyć nędznym polskim opowieściom, gdyż dobrze się już na 

nich znamy. Tymczasem zaś elektor, chwalić Boga, jutro lub pojutrze 

może się więcej o mnie dowiedzieć, proszę więc Jaśnie Oświeconego 

elektora oraz wszystkich jego generałów, żeby nie stali zbyt pewnie 

w mieście, aby nie zostali przebudzeni ze snu. Tak skończyła się 

ta rozmowa i nastąpiło wielkie strzelanie, które trwało aż do nocy.  

W tym czasie przygotowałem się w zamku ze wszystkimi 

moimi ludźmi, tak bym mógł się wycofać, kiedy tylko przybędą 

szalupy277. Kiedy było już około godziny siódmej, przybyły po cichu 

te łodzie, jedna po drugiej. Tymczasem wydałem rozkazy, żeby 

strzelać nieustannie ze wszystkich miejsc z dział, których miałem 

sześć czy siedem, a które należały do księcia Sønderborga 278 , 

z muszkietów, karabinów i pistoletów. Słychać można było także 

nieustanny dźwięk kotłów i trąbek, tak żeby nieprzyjaciel, który 

                                                           
277 W or „Espinnen und schluppen” – obie te nazwy w jęz. polskim oddaje się terminem 

„szalupa”. W terminologii niemieckiej „Pinasse” oznacza dużą łódź (baj bot, bączek), 

przewożoną na pokładzie danej jednostki i służącą do komunikacji z lądem, natomiast w jęz. 

polskim termin pinasa stosuje się dla określenia większego żaglowca. 
278 Chodzi tu zapewne o księcia Frederika af Slesvig – Holsten – Sønderborg – Nordborg 

( 1581 – 1658), który podczas walk przebywał na zamku z rodziną.   
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przecież stał blisko mnie przed bramą, nie usłyszał jak moi ludzie 

będą wchodzić do łodzi. Ustanowiłem taki porządek, że najpierw 

szły na okręty wszystkie kobiety, chłopcy taborowi i ich rzeczy, 

potem kompanie jazdy ze swoimi siodłami oraz bronią, a w trzecim 

rzucie dragoni. Ja sam, z paroma moimi najlepszymi oficerami, oraz 

trzydziestoma dobrze ostrzelanymi dragonami, byliśmy ostatni. 

Zaokrętowanie trwało całą noc aż do pierwszej godziny przed 

świtaniem. 

Zostałem więc z dwoma szalupami, a gdy tylko otrzymałem 

wiadomość, że wszyscy moi ludzie weszli cało i szczęśliwie na okręty 

floty, wydałem zaraz rozkazy dla stanowisk na których 

rozstawionych było tych trzydziestu dragonów, że kiedy tylko dam 

rozkaz wystrzelenia z dwóch dział279, mają natychmiast opuścić swoje 

pozycje i zebrać się przy murze, w którym przebito te trzy przejścia. 

Kiedy to się stało, dragoni wskoczyli do szalup, ja natomiast wraz 

z przybocznymi oficerami poszliśmy do Ich Książęcych Mości280, żeby 

się pożegnać. Poprosiłem, aby zechcieli pozdrowić ode mnie elektora 

oraz wszystkich generałów, i by wspomnieli przy tym, że lis, 

o którym myśleli, że zostanie zabity przez ich Polaków, wyniósł stąd 

swoje futro bez szkód. Popatrzyliśmy jeszcze smutnymi oczami na 

nasze piękne konie, a było ich tam ponad tysiąc trzysta na dziedzińcu 

przed zamkiem, biegały jak dzikie dookoła, na nasze piękne karoce i na 

liczne wozy ze sprzętem.   

Nastał już wówczas dzień 8 grudnia. Wsiedliśmy do szalup 

i popłynęliśmy do floty. Kiedy byłem już o parę strzałów z rusznicy 

od zamku, wróg mnie zauważył i zaczął strzelać z muszkietów i dział 

do szalup. Zraniono jednak tylko jednego chorążego i dragona. Gdy 

przybyłem do floty, admirał rozkazał podnieść żagle i zostawiliśmy 

elektorowi puste gniazdo, choć odeszliśmy bez koni i wozów. 

10 grudnia przypłynęliśmy do Svendborga na wyspie Fionii, 

gdzie JKM miał swą kwaterę główną. Zaraz gdy tylko moi ludzie 

zostali wysadzeni z okrętów na ląd, otrzymałem od króla asygnatę na 

                                                           
279Wystrzał z dwóch dział był zwyczajowym sygnałem szwedzkim, wzywającym przeciwnika 

do podjęcia boju. 
280 Oprócz księcia Frederika na zamku przebywała zapewne jego żona Eleonora af Anhalt – 

Zerbst ( 1608 – 1681). 
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kwatery w kraju vordingborgskim, na [wyspie] Zelandii, a król 

polecił też wypłacić każdej kompanii mojego regimentu tysiąc pięćset 

talarów Rzeszy, żeby mogły tym szybciej zdobyć konie, dla mnie zaś 

osobno dwa tysiące talarów Rzeszy na moje potrzeby, gdyż straciłem 

wtedy bardzo piękne umundurowanie. W tym czasie starałem się jak 

najlepiej potrafiłem, by moi ludzie znowu mieli konie. W końcu 

[Karol X Gustaw] postanowił uderzyć szturmem na Kopenhagę 

i ustanowiony został termin ataku.  

W roku 1659, 11 lutego,  kiedy mój regiment jeszcze nie miał 

dość wierzchowców z powodu odwrotu z Sønderborga, król rozkazał 

mi i mojemu oddziałowi, że mam pieszo szturmować Kopenhagę. 

Zostałem ustawiony pomiędzy dwoma regimentami: pułkownika 

Gengela 281  i pułkownika La Voyette, z rozkazem, że kiedy 

przejdziemy fosę, mam natychmiast skierować się do królewskich 

stajni, wystarać się tam o konie dla regimentu i dać z siebie wszystko. 

Jednak zanim jeszcze dotarłem do tego rowu, nasze sześć dział 

zostało naraz rozbite ogniem z kartaczy. Otrzymałem postrzał 

w prawe biodro, przez okucia, na których troczy się broń i leżałem 

przez osiemnaście tygodni na [wyspie] Zelandii, dopóki się nie 

wyleczyłem. Z mojego regimentu zginęło w tym szturmie 

dziewięćdziesięciu siedmiu rajtarów i oficerów, a stu dwudziestu 

sześciu było rannych. 

6 maja tego samego roku [1659] król odkomenderował 

pfalzgrafa Philippa282  z pięcioma okrętami wojennymi, na których 

było tysiąc muszkieterów, oraz mój regiment i szwadron dragonów 

pułkownika Gorgasa pod dowództwem podpułkownika Sperlinga283, 

i jeszcze pułkownika Galle 284  z trzystu jazdy. Mieliśmy odebrać 

[Duńczykom] wyspę Møn, położoną między Zelandią i Falster, a stał 

na niej rotmistrz o nazwisku Schröder ze stu dwudziestu rajtarami 

i dwoma kompaniami piechoty. Ów rotmistrz zajął dobre pozycje na 

tej wyspie, zaopatrzył się w odpowiednie okopy285  i baterie, a do tego 

                                                           
281 Johan Wilhelm Gengel (Gängel), pułkownik w służbie szwedzkiej. 
282  Philipp Florinus von Pfalz – Sulzbach  ( 1630 – 1703), Pfalzgraf von Pfalz, wyższy 

dówódca szwedzki, potem feldmarszałek w służbie cesarskiej. 
283 Göran Sperling ( 1630 – 1691, generał porucznik szwedzki, hrabia. 
284 Johan Galle i Finland (1614 – 1676), pułkownik szwedzki, późniejszy generał porucznik.  
285 W or. „Laufgraben”. 
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rozkazywał wszystkim chłopom na wyspie, których było około 

ośmiuset, ci zaś świadczyli mu wielką pomoc i wspierali w obronie. 

Za pierwszym razem nie tylko ponieśliśmy całkiem spore szkody, 

ale też zostaliśmy odparci. 9 maja poszczęściło się nam bardziej 

i zeszliśmy bez dużych strat na wyspę. Wtedy też pozyskaliśmy 

wszystkie trzy [duńskie] kompanie, nie licząc tych, którzy zostali na 

placu boju. Po zdobyciu wyspy [Møn], wyznaczono na niej kwatery 

dla mnie i mojego regimentu oraz dla szwadronu dragonów 

pułkownika Gorgasa. 

16 sierpnia tegoż roku, po gwałtownym szturmie zdobyłem 

duży statek duński, na którym były dwie kompanie piechoty 

składające się z stu dziewięćdziesięciu pięciu ludzi, oraz dwóch 

kapitanów, dwóch poruczników, dwóch chorążych, znajdowały się 

tam również dwie chorągwie i przynależni podoficerowie 

z regimentu feldmarszałka Schacka286. Ów statek osiadł na mieliźnie 

przy wyspie, tuż koło mojej straży. Płynął z Holsztynu 

do Kopenhagi, wszyscy [nieprzyjaciele] zostali pojmani 

i zaprowadzeni do mojej kwatery w miasteczku Stege. Szeregowi 

[żołnierze] podjęli zaraz służbę i utworzyłem z nich cztery kompanie 

dragonów. Król nie tylko pozwolił mi na to, ale też uczcił mnie 

jeszcze do tego dwoma kompaniami Polaków, tak że 

nadspodziewanie zyskałem sześć kompanii dragonów. Postarałem 

się też, by w ciągu sześciu tygodni mieli pełne umundurowanie, 

uzyskawszy jeszcze taką łaskę, że miałem dwa regimenty jazdy 

i jeden dragonów, którymi dowodziłem. Pozostałem zatem ze swoim 

regimentem i dragonami, a także z dragonami pułkownika Gorgasa 

na wyspie Møn aż do czasu zawarcia pokoju 287. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
286 Hans Schack  (1609 – 1676), feldmarszałek duński. 
287 Pokój w Kopenhadze zawarty został 27 maja (starego stylu) 1660 między Danią i Szwecją. 
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[ Lata pokoju po wojnie północnej ] 

 

Gdy w roku 1660 w Kopenhadze ustanowiony został 

i szczęśliwie zawarty pokój, rozpuszczono wówczas i zredukowano 

wszystkie regimenty niemieckie, także i mój regiment został 

pomniejszony z ośmiu kompanii do czterech. Zatrzymałem przy 

sobie wszystkich najlepszych oficerów i rajtarów, a doszły do tego 

jeszcze cztery kompanie z regimentu przybocznego królowej 288 , 

którymi dowodził książę von Dessau - Anhalt 289 , moi pozostali 

dragoni zostali wszyscy zredukowani pod pułkownikiem Gorgasem. 

Następnie wyznaczono mi kwaterę w prowincji Bohuslän wraz 

z pułkownikiem Skecktą290, gdzie regiment stał przez ponad półtora 

roku, w przekonaniu, że wedle obietnicy będzie to regiment stały. 

Kiedy dostałem urlop do Niemiec od króla [Karola XI]291, żebym 

mógł przewieźć moje rzeczy do [prowincji] Bohuslän i do Szwecji, 

zdarzyło się w tym czasie, że niespodziewanie rozpuszczono 

mój regiment oraz ten pułkownika Skeckty, i przeprowadzono 

do Niemiec. Gdy wróciłem z Niemiec, dowiedziałem się, że regiment 

został rozwiązany, co przysporzyło mi niemało zmartwienia. 

Pojechałem więc do Sztokholmu i miałem zamiar zrezygnować 

całkiem ze szwedzkiej służby. Jednakże królowa i rada królestwa 

przyznali mi łaskawie donację w wysokości czterystu talarów 

w srebrze rocznego dochodu i jeszcze tysiąc pięćset talarów 

w srebrnej monecie. Łaskawie mnie też wtedy zapewnili, że moje 

wierne służby nie zostaną wcale zapomniane, kiedy JKM, młody król 

[Karol XI] rozpocznie z wolą Bożą swe rządy. Wtedy też polecona mu 

zostanie najuniżeniej moja osoba i wierne służby, które świadczyłem 

jego ojcu, najchwalebniejszego wspomnienia [Karolowi X Gustawowi] 

i Królestwu.  

                                                           
288 Jadwiga Eleonora von Holstein Gottorp (1636 – 1715), królowa szwedzka od 1654.  
289 Książę Johan Georg von Anhalt – Dessau (1627 – 1693). 
290 W or. “Schegta”. Börje Månson Skeckta  ( 1623 – 1670), pułkownik szwedzki. 
291  Karol XI  ( 1655 – 1697), w czasie małoletniości do 1672 rządy w jego imieniu 

sprawowała matka, królowa Jadwiga Eleonora i rada regencyjna. 
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Wobec tego zakupiłem majętność w prowincji Bohuslän 292 

i siedziałem tam w spokoju. W roku 1664 król uczynił mi tę łaskę 

i nadał mi stopień oraz władzę generała majora szwedzkiej kawalerii 

narodowej. 

 

[ Pacyfikacja Bremy w roku 1666 ] 

 

  W roku 1665 ich ekscelencja, marszałek królestwa [Szwecji], 

Karol Gustaw Wrangel, został odkomenderowany przez Jego 

Królewską Mość [Karola XI] z około tysiącem jazdy i piechoty a także 

z paroma kompaniami dragonów oraz pokaźną artylerią do Księstwa 

Bremy. Przybyłem zatem z tą armią 26 października na Pomorze 

i w tym księstwie nas zakwaterowano. 8 stycznia 1666 marszałek 

wyruszył z całą armią przebywającą na Pomorzu. Pomaszerowaliśmy 

na Meklemburgię i Lüneburg, gdzie armia 24 stycznia przeprawiła 

się na promach przez Łabę, tej nocy staliśmy na kwaterach 

w Księstwie Lüneburskim. 27 stycznia armia wkroczyła koło 

Buxtehude do Księstwa Bremy, gdzie wyznaczone zostały dla niej 

miejsca postoju. 30 sierpnia rozpoczęliśmy blokadę Bremy 

i ustawiliśmy naszych ludzi, tak piechotę jak i jazdę, koło 

Oslebshausen 293 , na drugim brzegu Wezery we Vieland 294 , 

przynależnym do Bremy, gdzie zajęliśmy Kattenturm295 i Warturm296. 

W taki sposób miasto zostało zablokowane w czterech miejscach. 

Marszałek [Wrangel] i generał porucznik Arenschildt mieli swój obóz 

w Habenhausen297 w górnym biegu Wezery, feldmarszałek porucznik 

hrabia Dohna 298  i ja, generał major Ascheberg, w Lankenau 299 

                                                           
292 Z biegiem czasu Ascheberg zgromadził w Bohuslän spory majątek ziemski, w r. 1661 

kupił Holma iTorreby, w 1664 uzyskał  Åby i Sundsby, posiadał tam również od 1673 baronat 

Kastellgården, a także wyspę Stenungsö, i od 1674 Ström. 
293 W or. „asselsheusen”. 
294 W or. “Flilandt”, przekręcona przez Ascheberga nazwa Vieland, zachowana w  nazwie 

dzisiejszej dzielnicy Bremy Obervieland. 
295 Kattenturm, wieża strażnicza, dziś nieistniejąca, obecnie nazywa się tak jeden z kwartałów 

Obervieland położony w miejscu tych umocnień. 
296  W or. „wort turn”, nieistniejąca dziś wieża strażnicza w obecnej dzielnicy 

Woltmershausen, dawniej w Vieland. 
297 Dziś część dzielnicy Obervieland.  
298 Kristoffer Delficus von Dohna  (1628 – 1668), od 1665 generał – feldmarszałek- porucznik 

w służbie szwedzkiej. 
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w dolnym biegu Wezery. Armia podzielona została na dwie części. 

Pan pułkownik Grothusen 300  i pułkownik Delwig stali ze swoimi 

regimentami w Kattenturm i Warturm. Świetnie się tam usadowili 

i trzymali miasto w ostrej blokadzie od 30 sierpnia do 20 listopada, 

aż w końcu elektor brandenburski oraz książęta luneburscy 

doprowadzili do tego, że panowie bremeńscy musieli złożyć hołd 

Jego Królewskiej Mości. Marszałek królestwa [Wrangel] we własnej 

osobie wjechał uroczyście do miasta Bremy, a następnego dnia 

przyjął hołd w imieniu króla od całego magistratu i mieszczaństwa301. 

 

[ Kontynuacja Dziennika, zdarzenia z lat 1668 – 1674 ] 

 

 W roku 1668, 17 września, otrzymałem rozkazy od Jego 

Ekscelencji marszałka, że ze wszystkimi oddziałami krajowymi mam 

pomaszerować do Wismaru, gdzie miałem się zaokrętować z tymi 

wojskami i popłynąć do Szwecji. Przybyłem szczęśliwie 

do Landskrony w Skanii a każdy oddział pomaszerował stamtąd 

do swojej prowincji i do regimentów.   

 W roku 1670, 10 marca, otrzymałem od króla najłaskawsze 

mianowanie na generała porucznika w [szwedzkiej] kawalerii 

narodowej. 

 W roku 1673, 18 grudnia, król podwyższył mój status 

szlachecki do stanu barona. Rozważając moje wierne zasługi, jakie 

oddałem jego panu ojcu, najchwalebniejszego wspomnienia 

[Karolowi X Gustawowi] w Polsce i w Danii, uznał, że należy nie 

tylko ulepszyć mój stan i herb ale też dodał mi baronat 

Kastellgården302 wraz z dochodem dwóch tysięcy srebrnych talarów. 

 W roku 1674, 30 maja, Król ugodził się ze mną w Sztokholmie, że 

zaciągnę jeden regiment jazdy składający się z ośmiu kompanii, a w każdej 

                                                                                                                                        
299 W or. „Lanckenau”, wieś położona niegdyś na zachód od miasta Brema, na lewym brzegu 

Wezery.   
300 Johan Otto Grothusen, pułkownik szwedzki. 
301 Pokój w Habenhausen zawarty 15 listopada 1666 r. był w rzeczywistości kompromisem, 

a pozycja Wrangla nie była zbyt mocna. Brema zrezygnowała co prawda ze statusu miasta 

Rzeszy podlegającego tylko władzy cesarza, tzw. Reichsunmittelbarkeit,  lecz tylko do końca 

siedemnastego wieku. 
302 W or. “Castellagor”. 
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kompanii będzie stu szeregowych rajtarów. Regiment ten miał nosić nazwę 

regimentu przybocznego303 Pani Królowej Wdowy [Jadwigi Eleonory] i miał 

pozostać pod moją komendą aż do końca mego życia. Kiedy byłem zajęty 

werbunkiem zdarzyło się, że pan marszałek Wrangel ze znaczną  armią miał 

przeprawić się na Pomorze i ten wybitny dowódca zażyczył sobie i chciał 

mieć moją skromną osobę przy swym boku. Ja jednak, z powodu 

wspomnianego werbunku, nie  mogłem być zwolniony przez króla, lecz 

musiałem nadal się zajmować tym [werbunkiem]. Regiment ów, tak jak inne 

regimenty szwedzkie, został rozłożony w prowincji Bohuslän i zaopatrzony 

w chłopskie gospodarstwa 304 . Życzenie marszałka królestwa nie zostało 

spełnione, natomiast ja i radca kamery 305  Ilstern otrzymaliśmy rozkaz 

od monarchy, że mamy rozłożyć regiment wraz z czterema kompaniami 

dragonów pułkownika Sperlinga na obszarze od [twierdzy] Bohus aż do 

cieśniny Svinesund 306 . 20 lipca nastąpił początek tych działań, które 

szczęśliwie przeprowadzono. 

W roku 1674, 23 września, w Sztokholmie król okazał mi 

łaskę nadając władzę i szarżę generała narodowej kawalerii 

szwedzkiej. 

 

[ Początek wojny skańskiej  w roku 1675 ] 

 

  Kiedy cała niemal poczta pełna była doniesień o wielkiej 

porażce pana marszałka królestwa i jego odwrocie na Pomorze307, 

także król Danii postanowił wykorzystać tę klęskę.  Nie tylko 

                                                           
303 W or. „leibRegiment”. Regiment Bohuslän istniał do 1992 roku. 
304  Chodzi u o system zwany indelnigsverket, wykształcający się stopniowo w Szwecji 

w XVII wieku. W jego opracowaniu brał znaczący udział własnie Ascheberg. Regimenty 

miały przydzielone okręgi dla prowadzenia zaciągów, ogłaszanych przez króla, a żołnierze 

i oficerowie uzyskiwali środki z wyznaczonych majątków i mieli przydzielone gospodarstwa, 

w których mieszkali. Gruntowne wzmocnienie, przebudowanie systemu,  nastąpiło w latach 

osiemdziesiątych XVII wieku. Prowincja Bohuslän nadawała się dobrze do testowania 

nowych rozwiązań, należała bowiem do Szwecji ledwie kilkanaście lat, od czasu zawarcia 

pokoju w Roskilde w 1658. 
305 W or. „Cammarat”, szw. kammarråd.  
306 Cieśnina odgraniczająca Szwecję od Norwegii. 
307 Chodzi tu o bitwę pod Fehrbellin, 28 czerwca 1675, w której armia szwedzka poniosła 

klęskę w walce z oddziałami prusko - brandenburskimi. Zdarzenie to, o stosunkowo małym 

wymiarze strategicznym, było nagłośnione przez propagandę elektora i traktowane jest 

po dziś dzień jako symboliczny początek triumfów pruskiego i brandenburskiego oręża.  
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połączył się z elektorem brandenburskim i wpadł na [szwedzkie] 

Pomorze, ale także już podczas odwrotu obległ Wismar i zdobył 

potem to miasto [8 grudnia 1675]. Jasne było zatem, jakie są zamiary 

panów Duńczyków, tak że  król musiał się im przeciwstawić 

i stwierdzić dokąd zmierza cała ta sytuacja, która rozwinęła się tak, 

iż w roku 1675 ogień wojny zaczął płonąć między tymi dwoma 

królestwami północy. 

17 sierpnia [1675] otrzymałem rozkaz monarchy, że mam 

wziąć pod swą komendę regiment jazdy Västgöta 

pod dowództwem pułkownika Pera Hierty 308 , wraz z czterema 

kompaniami z mojego regimentu oraz czterema kompaniami 

dragonów i trzymać je w takiej gotowości, by na pierwszy rozkaz 

mogły wyruszyć i pomaszerować tam, dokąd zostaną skierowane. 

Zaraz potem otrzymałem drugi rozkaz JKM, że mam wyruszyć 

w stronę Marstrand i do Göteborga, by przeprowadzić inspekcję 

magazynów, a jeśli by tam czegoś brakowało, miałem pospiesznie 

sprowadzić to z Bohuslän, gdyż nie można się było spodziewać 

niczego innego, jak tylko starcia obu koron. 

Wobec tego, że pana Haralda Stake309, członka rady królestwa, 

nie było na miejscu, wyjechał bowiem do Sztokholmu, napisałem 

zaraz, że w [prowincji] Bohuslän każde gospodarstwo  ma oddać 

beczkę310 żyta i dwie beczki jęczmienia, a dziesięć gospodarstw ma 

dostawić niezwłocznie jednego wołu, za zapłatą. Pomogło to o tyle, 

że w ciągu czterech tygodni w magazynach znalazło się tyle żyta, 

jęczmienia i wołów, że nie wiedzieliśmy gdzie to wszystko 

przechowywać i musiałem odesłać jedną trzecią do Vänersborga, 

gdzie zrobiłem również wspaniały magazyn, który przydał się potem 

bardzo tym szwedzkim oddziałom, jakie przymaszerowały 

ze Szwecji i stanęły wokół Vänersborga. 

Następnie, 25 sierpnia, otrzymałem rozkaz królewski przez 

gońca trębacza 311 , że niezwłocznie, gdy tylko wydam rozkazy 

wspomnianym powyżej oddziałom, mam rozpocząć przemarsz 

                                                           
308 W or. “Gertta”, Per Hierta (1613 – 1693), późniejszy generał major. 
309 Harald Stake (1598 – 1677), szwedzki gubernator prowincji Bohuslän. 
310 W or. “Tonne”. 
311 W or. “Exspressen trompetter”. 
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w Bohuslän i stanąć w pobliżu norweskiej armii, naprzeciwko 

prowincji Akershus 312  i powstrzymać uderzenie z północy, gdyż 

namiestnik Gyldenløve 313  stał z około tysiącem ludzi koło 

Fredrikshald na równinie Ida. Wobec tego rozpocząłem ten marsz 

w Bohuslän i stanąłem koło kościoła w Svarteborgu o trzy mile 

od norweskiej granicy, a mianowicie z ośmioma kompaniami 

pułkownika Pera Hierty, czterema kompaniami z mojego regimentu, 

czterema kompaniami dragonów i z panem pułkownikiem 

Börstellem314, z trzystu ludźmi piechoty, oraz z czterema działami 

trzyfuntowymi, razem było nas dwa tysiące dwustu  ludzi. 

Kiedy namiestnik Gyldenløve otrzymał wiadomość, że jestem 

tak blisko, starał się wszystkimi sposobami uzyskać informacje 

o mnie od jeńców. Ja natomiast miałem rozkazy, by nie podejmować 

żadnych wrogich działań, lecz przede wszystkim uważać i patrzeć 

na to, co podejmą [wrogowie]. Następnie pewien duchowny 

z  Naverö 315  zażądał od nas paru listów żelaznych 316  dla swojego 

domu, żeby być bezpiecznym od naszych oddziałów i dostał je. 

Trzy lub cztery dni później, gdy wróg dowiedział się, 

że w domostwie tego duchownego są takie dwa listy żelazne, 

pan Gyldenløve wysłał tam partię z rozkazem zabrania tych 

dokumentów, pojmania duchownego i odprowadzenia 

do Fredrikshald, do armii. Kiedy zatem stwierdziłem, że to 

Norwedzy zaczęli wrogie działania i zabrali moje listy żelazne, 

splądrowali [miejsce] i wywieźli, zaraz  odkomenderowałem majora 

Linda 317  z regimentu Västgöta z dwustu rajtarami i pięćdziesięciu 

dragonami do doliny zwanej Enningdal318. Rozkazałem im wypędzić 

stamtąd bydło, konie, owce, co tylko zdołają, a nie było tego mało. 

[Nieprzyjaciele] wcale się tego nie spodziewali, musieli drogo 

zapłacić za tych dwóch jeńców.  

                                                           
312 W or. “Ager Hus Lehn”. 
313 Ulrik Fredrik Gyldenløve ( 1638 – 1704),  od 1664 duński namiestnik Norwegii. 
314 W or. “Bürstel”, Fredrik von Börstell ( - 1679),  od 1678 generał major. 
315 W or. “Neferö”. 
316 W or. “Salfa gardien”. 
317 W or. “Linde”, Bengt Lind af Hageby  (1632 – 1695), późniejszy podpułkownik szwedzki. 
318 W or. „Ingedahl”. 
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Na to namiestnik Gyldenløve pomaszerował do Svinesund 

i polecił, by zbudowano tam zaraz most pływający 319 , po którym 

przeszedł do Bohuslän z sześciu tysiącami ludzi. Stanął o półtorej 

mili od Svinesund, koło dóbr Blomsholm pułkownika Rancka 320 , 

na wysokiej górze porośniętej lasem sosnowym, otoczył się zasiekami 

z dużych drzew i tam pozostał. Kiedy już przebywał tam jakiś czas 

i stwierdził, że nie ustąpię i nie wycofam się z mojej pozycji przy 

kościele w Svarteborg, wówczas Gyldenløve odkomenderował 

pułkownika Kraga321 z sześcioma dużymi galerami, z których każda 

miała piętnaście par wioseł, oraz z dwudziestoma ośmioma dużymi 

łodziami przybrzeżnymi 322  i z tysiącem wydzielonych knechtów, 

którzy mieli zajść mnie od tyłu w miejscowości zwanej Saltkällan323 

i przy moście w Kvistrum324, żeby odciąć możliwość odwrotu. 

Gdy powiadomiono mnie o tym, a i moje straże, które miałem 

nad jeziorem [Vänern] koło Såtenäs, stwierdziły, że [wróg] nadciąga, 

nie mogłem już zrobić nic innego, jak tylko wycofać się 

ze Svarteborga. Ustawiłem się zatem koło Saltkällan, obok rzeki325 

i przejścia mostowego w Kvistrum. Stałem tam mniej więcej przez  

półtorej dnia i obsadziłem dwoma kompaniami dragonów wysoką 

górę koło Faleby, tam gdzie kiedyś stał zamek, gdyż ta góra była 

położona tak korzystnie, że można było z niej prowadzić ostrzał 

fiordu 326  do którego musiały wpłynąć galery i łodzie szkierowe. 

Niedaleko góry postawiłem podpułkownika Ugglę 327  z regimentu 

Västgöta, w głębokim rowie, w którym mógł pozostać w ukryciu, tak 

że gdyby wróg zaatakował te dwie kompanie dragonów, [Uggla] 

mógłby je skutecznie wesprzeć. 

Niedługo potem moje straże przekazały wiadomość, że mała 

flota [nieprzyjacielska], pod pełnymi żaglami wpłynęła z pełnego 

morza do [fiordu] Gullmarn, który jest długi na dwie mile a szeroki 

                                                           
319 W or. „flössbeücke”. 
320 Sven Andersson Ranck  (1616 – 1684), późniejszy szwedzki generał major. 
321 Mogens Krag  (1625 – 1676), pułkownik duński. 
322 W or. “scherboten”. 
323 W or. “Saltzkel”. 
324 W or. “quiströmbro”. Miejscowość Kvistrum (in. Kviström). 
325 Chodzi tu o rzekę Örekisälven.  
326 W or. „Wick”. Fiord Gullmarn, jeden z największych fiordów Szwecji.  
327 Johan Jacobson Uggla na Saleby (1625 – 1683), późniejszy pułkownik. 
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na jedną czwartą [mili], i dochodzi aż do Saltkällan, tak że można 

tam przybić do brzegu dużymi statkami. Jest to również wspaniałe 

miejsce do załadunku drewna, desek i wszystkiego, co pochodzi 

z [prowincji] Dal i Värmland, a co może  zostać wzięte na statki. 

Nieprzyjaciel usadowił się o pół mili od tych dwóch kompanii 

dragonów, na małej wyspie, i został tam na noc, jednak para 

najmniejszych galer powiosłowała pod wspomnianą górę 

i przeprowadzono z nich jej rekonesans. Potem obie popłynęły 

do drugiego brzegu. 

Następnego dnia o świtaniu, [nieprzyjaciel] przyżeglował 

w dobrym porządku, z graniem bębnów, szałamaj 328  i trąb, 

ze sprzyjającym, stałym wiatrem. Sprawiał wrażenie, że nie zwróci 

się w stronę  góry na której stali dragoni, lecz żeglował prosto, 

w stronę miejsca koło Saltkällan, gdzie stałem ja, żeby te dwie 

kompanie dragonów czuły się bezpieczne. Potem dano znak 

i [nieprzyjaciele] zawrócili naraz wszyscy w kierunku dragonów, 

wylądowali zaraz pod górą i zaatakowali bardzo mocno te dwie 

kompanie. Gdyby nie przybyły tam wspomniane oddziały jazdy 

pod dowództwem pana podpułkownika Uggli, daliby [dragonom] 

dość zajęcia. Lecz kiedy tylko [nieprzyjaciele] zobaczyli rajtarów, 

żaden się nie zatrzymał, każdy, który tylko mógł uciekać, wycofał się 

na galery i łodzie. Stracili jednego kapitana, trzech podoficerów 

i dwudziestu ośmiu szeregowych żołnierzy, nie licząc tych, którzy się 

potopili, gdyż zatonęły dwie łodzie ze wszystkimi, dodając im jeszcze 

taką stratę. Wobec tego wspomniany pułkownik Krag ruszył 

ze swoimi statkami z powrotem na morze, do pana Gyldenløve, i bez 

wątpienia złożyć musiał złą relację o swoich dokonaniach. W takiej 

sytuacji tenże Gyldenløve pozostał nadal w swoim obozie, 

nie prowadził żadnych działań i nie pozwolił ani jednemu 

oddziałowi z niego wyjść. Miał jednak paru szpiegów329  w kraju, 

którzy przynosili mu często wszelkie wiadomości oraz informacje 

o naszym położeniu. 

                                                           
328 W or. “Schalmeien”. Drewniany instrument dęty. 
329 W or. “Spigonen”. 
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Wreszcie doszła do niego wieść o tym, że Jego Królewski 

Majestat [Karol XI], po odbytym riksdagu330 i koronacji, z większą 

częścią armii maszeruje na Vänersborg. 8 listopada  namiestnik 

Gyldenløve wyruszył po cichu i w pośpiechu. Pomaszerował nocą 

przez zbudowany przez siebie most pływający przez Svinesund, 

w stronę prowincji Akershus. Kiedy dowiedziałem się o tym 

od moich rozesłanych szpiegów, odkomenderowałem rotmistrza 

Silfverswärda 331  z siedemdziesięcioma doświadczonymi rajtarami 

i trzydziestoma dragonami, do Svinesund. Zdążył tam tak 

szczęśliwie, że spotkał ariergardę [wroga], pięćdziesięciu rajtarów 

koło pływającego mostu po naszej stronie. [Rotmistrz] zaraz 

szarżował332  na nich i rozgromił, tak że gdyby po drugiej stronie 

nie stała ich piechota, mógłby zrujnować całą tę partię, jednak 

czternastu [wrogów] zostało  zastrzelonych, a trzech pojmanych. 

Taka była wojna, czy też jej początek, na północy, w tym 1675 roku. 

Król przybył 24 listopada do Vänersborga ze swojej koronacji 

z częścią oddziałów. Przybyłem wtedy zaraz do króla i złożyłem mu 

relację, co wydarzyło się pomiędzy mną a namiestnikiem Gyldenløve 

w prowincji Bohuslän. Tymczasem zjawił się w Vänersborgu 

feldmarszałek Banér333 i inni panowie generałowie oraz regimenty. 

Otrzymali kwatery w Vänersborgu i dookoła, w [prowincji] Dal. 

Nastepnie musztrowano i ćwiczono regimenty, jeden po drugim. 

28 grudnia u JKM była wielka uczta, byli tam wszyscy panowie 

generałowie i pułkownicy, między innymi także dwaj generałowie 

majorzy Buchwaldt i Giesse, którzy weselili się ponad miarę i wzięli 

się za łby334. 

W roku 1676, 14 Maja, król wyruszył z Vänersborga 

i pomaszerował z regimentami, które miał z sobą najpierw do Laholm, 

gdzie obchodzono Zesłanie Ducha Świętego, a potem na Skanię. Pozostałe 

                                                           
330 Obrady reprezentantów stanów Królestwa Szwecji, koronacja miała miejsce 28 września 

1675 w Uppsali. 
331  W or. “Silberschwert”, Leonard Larsson Silfverswärd, (1636 – 1676), podpułkownik 

szwedzki. 
332 W or. “scharschirt”. 
333 Gustaf Persson Banér  (1618 – 1689), feldmarszałek szwedzki. 
334 Fredrik von Buchwaldt  (1628 – 1693), baron, generał porucznik szwedzki. Johan Eckert 

von Geijso, generał major szwedzki. 
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regimenty również otrzymały rozkazy, żeby tam pociągnąć. Przyszła 

bowiem wiadomość, że armia króla Danii zbiera się na Zelandii i ma 

zamiar przeprowadzić desant335 w Skanii. Generał porucznik Mörner 

i generał major Sperling 336  zostali z czterema tysiącami ludzi 

w Bohuslän, żeby szarpać i blokować namiestnika Gyldenløve oraz 

armię norweską. Król [Karol XI] miał swoją kwaterę główną 

w Malmö, a regimenty stały w okolicznych wioskach. Wróg 

tymczasem rozbił swój obóz pomiędzy Kopenhagą a Helsingør. 

Codziennie przybywało tam wiele statków, gdyż armia ta miała się 

zaokrętować i przepłynąć do Skanii. W tym czasie nasza flota 

natknęła się w pobliżu Bornholmu na admirała Juela 337  z flotą 

duńską. [Szwedzi] przepędzili Duńczyków aż do Skanör, ponieśli oni 

tam duże straty, nasi jednakże nie trzymali się razem, przez co flota 

duńska zdołała uciec i schroniła się w Zatoce Køge. Nasza flota 

rzuciła kotwice o półtorej mili od [miasta] Trelleborga, w którym 

przebywał też król. Przez cały dzień monarcha [Karol XI] oglądał jak 

nasi ścigali Duńczyków. Kiedy jednak admirał Tromp 338 , stojący 

w pobliżu Kopenhagi z piętnastoma dużymi okrętami, zobaczył, 

że admirał Juel tak pospiesznie się wycofuje, następnego dnia 

wcześnie, o godzinie czwartej, podniósł żagle i wypłynął do admirała 

Juela. Mogliśmy to obserwować z wieży kościoła w Trelleborgu. 

Następnie połączyli się i pożeglowali na naszą flotę, która już także 

była pod pełnymi żaglami. Płynęli kursem koło Ystad 339  i dalej 

na [wyspę] Öland. Póki mogliśmy dojrzeć, duńska flota ścigała naszą. 

Kilka dni później obie te floty zetknęły się, koło [wyspy] 

Ölandii. Dotknęło nas tam takie nieszczęście, że okręt „Kronan”340 

wywrócił się pod żaglami, a niemal wszyscy [członkowie  załogi] 

stracili życie. Także okręt „Svärdet” admirała Uggla  zaczął się palić 

i admirał wyleciał z nim w powietrze. Wobec tego nasza flota musiała 

                                                           
335 W or. „desante”. 
336 Göran Sperling, (1630 – 1691), hrabia, generał szwedzki, późniejszy feldmarszałek. 
337 Niels Juel, (1629 – 1697), admirał duński. 
338  Cornelis Martenszoon Tromp ( (1621 – 1691), admirał niderlandzki, od 1676 

głównodowodzący floty duńskiej. 
339 W or. „Vstett”. 
340 W or. błędnie „3. Kronen”. Zwany także „Stora Kronan” był jednym z największych 

istniejących wówczas okrętów  świata. Do katastrofy doszło 1 czerwca 1676. 
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się wycofać do Szwecji. Po przeprowadzeniu tej akcji i po bitwie 

morskiej, cała duńska flota pożeglowała do Ystad i wysadziła tam 

mnóstwo ludzi. Nasze oddziały jazdy, pod dowództwem pana 

generała porucznika Fersena341, po rozmaitych ostrych potyczkach 

musiały się wycofać do Kristianstad. Wtedy król Danii zaokrętował 

swoją armię, liczącą szesnaście tysięcy ludzi, na wiele statków, 

i przeprowadził 30 czerwca desant pomiędzy Helsingborgiem 

i mostem w Råå, a ponieważ tym razem oddziały [szwedzkie] 

nie miały więcej niż trzy tysiące pięćset ludzi, prawie wszystkie 

zostały odesłane i odkomenderowane z generałem porucznikiem 

Fersenem i hrabią Wittenbergiem342.  

Ponieważ wobec tak silnej armii Duńczyków król nie był 

w stanie wzbronić im przeprowadzenia desantu, uznano za właściwe, 

że uda się do Kristianstad, by się tam  połączyć z wydzielonymi 

oddziałami i zastanowić się następnie, co dalej można zrobić w Skanii. 

Wobec tego monarcha wyruszył 29 lipca z Malmö i pomaszerował 

wprost na Kristianstad. Odkomenderowano wówczas pewnych 

oficerów, którzy mieli odszukać tych dwóch generałów, Fersena 

i Wittenberga, żeby ci bezzwłocznie przyspieszyli swój marsz 

do Kristianstad. Tak też się stało i wszystkie te oddziały zjawiły się 

przy królu w tym mieście. Tymczasem król Danii zdobył w ciągu paru 

dni Helsingborg, który poddał się na jego łaskę. Następnie Duńczycy 

oblegli Landskronę i zdobyli ją po czterotygodniowym oblężeniu 

na mocy ugody, 3 sierpnia. Ponieważ zaś król, ze szczególnych 

powodów, nie mógł dłużej stać w obozie koło Kristianstad, 

wyruszyliśmy spod tego miasta i pomaszerowaliśmy do Karslhamn343, 

aby znaleźć się w pobliżu [prowincji] Småland oraz wsparcia, którego 

spodziewano się ze Szwecji. 

Gdy tylko król [Karol XI] zawrócił spod Kristianstad, zaraz 

przybył tam [duński] generał major Sandberg344 z tysiącem dwustu 

rajtarami i ustawił się pod Kristianstad, koło Härlöv, niedaleko 

                                                           
341 Fabian von Fersen (1626 – 1677), generał szwedzki, od 1676 generalny gubernator Skanii, 

Hallandu i Blekinge. 
342 Leonard Johan Wittenberg  (1646 – 1679), generał szwedzki. 
343 W or. “Carlsshammn”.  
344 Anders Sandberg  (1620 – 1677, generał major duński.  
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od długiego mostu345. Jak tylko JKM dowiedział się, że wspomniany 

generał major Sandberg usadowił się tam bez strachu, zaraz wyruszył 

z całą armią i maszerował dniem i nocą, mając dobrą nadzieję, 

że przyniesie temu [generałowi] śniadanie. Z pewnością by się tak 

stało, gdyby nie komendant Ulfvenklou346, który polecił by odcięto 

i zniszczono dużą część długiego mostu, a wcale nie musiał tego 

robić, jednak zapanowało tam już przerażenie. Król musiał więc 

zawrócić w stronę mostu w Torsebro347, gdyż przy przeprawie stała 

kompania duńskich dragonów. Zostali oni przepędzeni z tej 

przeprawy i ponieśli rozmaite straty, a była to pierwsza akcja bojowa 

w życiu [Karola XI]. Następnie JKM zganił bardzo komendanta, 

że dopuścił się czegoś takiego, że polecił zniszczyć most bez rozkazu 

i bez potrzeby, gdyby bowiem się to nie stało, król mógłby bez 

wysiłku rozbić ten [duński] oddział. Potem król pomaszerował 

z powrotem do Karlshamn, do poprzedniego obozu. 

 

[ Bitwa pod Halmstad w roku 1676 ] 

 

Kiedy staliśmy tam już parę dni, nadeszła pewna wiadomość, 

że jak nadmieniłem, 3 sierpnia, Landskrona, na podstawie ugody, 

wpadła w ręce Duńczyków, i że król Danii postanowił skierować 

marsz na Karlshamn oraz że odkomenderował generała majora 

Duncana348  z wydzieloną armią, liczącą cztery tysiące ludzi jazdy 

i piechoty, a także z czternastoma działami i trzema moździerzami. 

Skierował go do Halmstad, gdzie [Duncan] miał sprawdzić jakie są 

szanse na zdobycie tej miejscowości. Gdy tylko król [Szwecji] 

otrzymał zewsząd dokładne wieści, po odbyciu narady wojennej, 

wyruszył z całą armią, z dobrze obsadzonego i zaprowiantowanego 

Karslhamn, i skierował swój marsz wprost na [prowincję] Småland 

i   na Växjö. Stamtąd zaś pomaszerowaliśmy do miejscowości  

Ljungby. Pomiędzy Ljungby i Växjö król otrzymał przez pewnych 

                                                           
345 Liczący około 480 metrów drewniany most nad Helgeå. 
346  W or. „Wulfenklou”, Wulfenblau, Henrik Ulfvenklou  (1636 – 1677), pułkownik 

szwedzki, komendant miasta Kristianstad. 
347 W or. „tose broh”. Nazwa miejscowości zawiera informację o istniejącym tam moście – „bro”. 
348 Jacob Duncan  ( - 1685), Szkot, generał w służbie duńskiej, gubernator Fionii. 
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ludzi list z Halmstad od pana generała porucznika Hårda 349 , 

komendanta i gubernatora prowincji 350 , który przekazał królowi 

wiadomość, że generał major Duncan ze swoimi oddziałami stoi pod 

Halmstad, obległ to miasto z dwóch stron i przygotował już transzeje 

na wysokiej górze. Ponieważ Hård nie miał przy sobie więcej niż 

trzystu niewyćwiczonych ludzi, a nie mógł ufać mieszczanom, prosił 

króla o wsparcie, żeby przyszedł mu z pomocą. Król zwołał wobec 

tego zaraz naradę wojenną, gdzie razem postanowiono, że w imię 

Boże należy maszerować z Ljungby prosto na Horn, Knäred 

i Halmstad, żebyśmy mogli rozbić Duncana, nim zdoła mu przyjść 

z pomocą król Danii. [Karol XI] nie zwlekając przyspieszył swój 

przemarsz tak, jak to było możliwe. 

16 sierpnia przedpołudniem stanęliśmy pod Knäred 

ze wszystkimi siłami, liczącymi około sześć tysięcy ludzi. 

Od tamtejszego duchownego otrzymaliśmy wiadomość, że pan 

Duncan znajduje się nadal pod Halmstad i nie jest jeszcze 

zaalarmowany. Powtórnie zatem przeprowadzono naradę wojenną. 

Większość była zdania, że ponieważ armia wykonała tak ciężki 

przemarsz, a na polach w pobliżu Knäred było tyle paszy, zboża, 

owsa i siana, dobrze będzie zostać tam na noc, żeby knechci mogli 

tym lepiej maszerować następnego dnia. Mnie jednak nie odpowiadał 

taki postój i spokój aż do następnego dnia, i powiedziałem w sekrecie 

królowi, że jeśli zostanie w tym miejscu na noc, to mogę go zapewnić, 

że nic nie dostaniemy z Duncana, lecz ucieknie nam koło Laholm 

po moście nad rzeką, i spali za sobą ten most, a my nie dostaniemy 

ani jednego z jego ludzi. Moja niechybna rada jest taka, że trzeba 

teraz dobrze nakarmić konie i dać odpocząć knechtom, a pod wieczór 

wyruszyć, tak żeby można było maszerować całą noc. Zapewniłem, 

że JKM o świtaniu będzie miał tego [Duncana] przed swym obliczem. 

Monarsze spodobała się ta rada. Zaraz też rozkazał, żeby 

wszyscy byli gotowi do nocnego marszu. Następnie z mojego 

regimentu odkomenderowany został rotmistrz o nazwisku Rosen351, 

z sześćdziesięcioma rajtarami. Miał on wyruszyć godzinę przed 

                                                           
349 Johan Hård af Segerstad  ( - 1691, pułkownik szwedzki, gubernator prowincji Halland. 
350 W or. “Lantss höfding”. 
351 W or. “Rossen”. Hans von Rosen  ( - 1703 ?) rotmistrz szwedzki. 
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armią, pociągnąć na Laholm i spalić tam oba mosty, na wypadek 

gdyby Duncan uzyskał wiadomość o królu i chciał skierować się 

na Laholm po tych mostach. W ten sposób, kiedy by zobaczył te 

zrujnowane mosty, dostałby się tym lepiej i pewniej w nasze ręce. 

Rotmistrz ten przeprowadził sprawę naprawdę po mistrzowsku 

i przybył na kilka godzin przed świtaniem ze swoim oddziałem 

do króla pod Fyllebro. Potem wpadł w nasze ręce chłop z wozem, 

który poprzedniego wieczoru wyjechał z obozu Duncana. 

Opowiedział nam z przekonaniem, że Duncan jest zaalarmowany, 

wie o nas i że pomaszerował z drugiej strony rzeki Nissan, która 

płynie koło Halmstad, na naszą stronę i że stoi ze wszystkimi swoimi 

oddziałami i artylerią koło pewnej wsi, nie wie natomiast, 

że nadchodzi sam król [szwedzki] we własnej osobie z armią, 

lecz uważa, że to ja, Ascheberg, zostałem wysłany z tysiącem koni 

i ze mną chce się zetrzeć.  

Zjawiliśmy się więc rankiem następnego dnia (17 sierpnia) pod 

[Snöstorp]352. Król zajął tam pozycje z armią, a do godziny trzeciej 

jedliśmy i wypoczywaliśmy. Tymczasem monarcha zażądał, żeby 

odkomenderowano trzysta koni z podpułkownikiem Lode353. JKM 

polecił też, iż mam ruszyć przodem z tą partią na zwiad i dowiedzieć 

się, gdzie stoi nieprzyjaciel, żeby można go było dopaść. 

Pomaszerowałem zatem, będąc przekonany, iż zaraz za mną 

postępować będzie armia. Jednak gdy tylko doszedłem do jakiegoś 

strumienia, stwierdziłem, że przede mną jest straż przednia [wroga]. 

Wysłałem zatem mój oddział przedni, który został przyjęty przez 

strzelców, z których dziewięciu pojmano, posłałem ich królowi na 

tyły. Kiedy przybyłem na jakieś wzniesienie, dostrzegłem pana 

Duncana ze wszystkimi jego oddziałami, które zaraz zaczęły 

maszerować całą siłą do przeprawy w Fylebro. Wycofałem się więc 

o strzał z muszkietu, stanąłem pomiędzy dwoma moczarami 

w dwóch szeregach i czekałem tam na wroga, aż przybył JKM. 

Ponieważ jednak nieprzyjaciele zrzucili wcześniej mosty, nie mogli 

tak łatwo do mnie przejść, musieli najpierw założyć te mosty balami, 

                                                           
352 W or. „Isturb”, jednakże A. Åberg uważa, iż chodzi tu o Snöstorp. FRAJK, s. 50, 266. 
353 Georg Johan Lode  (1647 – 1676), podpułkownik szwedzki w szlacheckim regimencie 

jazdy Lichtona. 
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wszystkie bowiem leżały pod wodą. Po pewnym czasie jednak 

ukończyli te przeprawy na tyle, że zdecydowali się i pomaszerowali 

do nas, nie widzieli bowiem żadnych innych oddziałów, jak tylko te, 

które miałem ze sobą. Wtedy zacząłem wysyłać gońca za gońcem 

do JKM, z prośbą żeby zechciał mnie szybko wesprzeć, gdyż wróg 

maszeruje na mnie z całą siłą i obawiam się, że przy tym ucierpię. 

13. Bitwa pod Halmstad. Na to nadciągnął król [Karol XI] 

z całą potęgą, z jazdą, lecz z opuszczonymi wszystkimi sztandarami, 

i ustawiliśmy się do bitwy. Staliśmy tak naprzeciw siebie, aż przybyła 

nasza piechota. Gdy tylko sformowaliśmy nasz szyk bojowy 

i wydano hasło354 , pomaszerowaliśmy na siebie, przy wystrzałach 

z dział po obu stronach, tak że zaraz doszło do starcia głowa 

w głowę. [Nieprzyjaciel] zaraz został pobity i musiał opuścić pole, 

ja jednak byłem najnieszczęśliwszy, gdyż zaraz w pierwszym 

spotkaniu zostałem postrzelony przez wrogiego rotmistrza dwiema 

kulami w lewą rękę, a gdyby nie pomógł mi Bóg i mój pancerz, 

z pewnością straciłbym wówczas życie. 

Tak zatem król, dla którego była to pierwsza akcja, osiągnął 

zwycięstwo i pojmał generała majora Duncana oraz wszystkich jego 

oficerów i szeregowych, a także artylerię i tabory, tak że z jego małej 

armii nie uciekło więcej niż trzydziestu ludzi. Tej nocy kwatera 

główna została ustanowiona w Halmstad, armia zaś 

przemaszerowała przez to miasto i stanęła w pobliskich wioskach 

dookoła. Wszyscy jeńcy zostali na tę noc w mieście, pod dobrą strażą. 

18 [sierpnia] król pozostał nadal w Halmstad i wydał rozkazy, 

że następnego dnia wszyscy pojmani oficerowie i szeregowi mają być 

odprowadzeni w konwoju do Szwecji, co też stało się 19  sierpnia; 

zostali tam odesłani pod silną strażą. 

 

[ Bitwa pod Lundem w roku 1676 ] 

 

Kiedy Jego Królewska Mość otrzymał pewną wiadomość, 

że Kristianstad zostało zdobyte szturmem, a król Danii maszeruje 

                                                           
354 W or. “parol”. 
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za nim na Halmstad, 28 sierpnia [Karol XI] wyruszył z Getinge355 

i pociągnął aż do Falkenbergu, przeszedł tam przez most, a stamtąd 

ruszył na Varberg, a potem na [Ås]kloster, gdzie przeprawił się 

po nowym moście nad rwącą rzeką. Król Danii stanął pod Halmstad, 

wobec czego [Karol XI] rozłożył swoje regimenty w pobliskich 

wioskach dookoła i został tam aż do 6 października.  

11 września wziąłem urlop od króla, żeby pojechać 

do Göteborga i wykurować się tam z mojego postrzału. Pozostałem 

tam aż do chwili, kiedy otrzymałem rozkaz od monarchy, że mam 

wrócić do armii. W związku z tym wyjechałem 3 października 

z Göteborga i przybyłem szczęśliwie 5 października do króla 

i do armii. Wówczas [Karol XI] wyruszył 6 października  z całą armią 

i pomaszerował prostą drogą do [prowincji] Västergötland, gdyż 

pozostałe regimenty, które maszerowały ze Szwecji otrzymały 

rozkazy, że mają pojawić się koło Ljungby w [prowincji] Småland 

na ustanowione tam spotkanie356. Tak się też stało i 21 października 

cała armia spotkała się pomiędzy Ljungby i Horn, przeprowadzono 

tam przepiękną paradę. Tej nocy kwatera główna była w Horn. 

Następnego dnia cała armia wyruszyła w drogę i przybyła 

23 października koło Värnamo nad granicę skańską. JKM stał tam 

jeden dzień z armią, a następnie pomaszerowano 25 października 

do Fagerhult 357 , drugiego dnia do Bälinge 358 , a trzeciego dnia 

do Blekemosse, stamtąd zaś do Åby i do Flenninge. O milę 

od Helsingborga, pomiędzy Åby i Flenninge natknęliśmy się na część 

duńskich taborów, było tam sporo piechoty i jazdy, chorych 

i maruderów w wioskach. Wszystkich ich pojmaliśmy. 

30 października przybyliśmy pod Helsingborg. Ponieważ całe 

to miasto pełne było taborów zostawionych przez nieprzyjaciela, król 

zdecydował o szturmie. Zdobyliśmy wówczas wszystkie tabory 

i wielkie łupy, które bardzo się nam przydały. 31 października, 

[Karol XI] wyruszył, przy bardzo złej pogodzie, i pomaszerował 

aż do Bårslöv, gdzie rozłożono obóz. Zostaliśmy tam, by się 

                                                           
355 W or. “gedtingen”. 
356 W or. “Randefu”. 
357 W or. “fairholt”. 
358 W or. “Bellena”. Identyfikacja niepewne. 
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dowiedzieć, gdzie zatrzymał się wróg. Wtedy, 3 listopada, drogą 

z Landskrony przybył król Danii z całą armią i zajął pozycje 

naprzeciw nas pod Kvistofta359, mniej więcej o pół i jedną czwartą 

mili. Nie mogliśmy jednak się spotkać z powodu bardzo dużego 

zagłębienia w gruncie, przez które płynie rzeka zwana Råån 360 , 

wpadająca do morza. Staliśmy więc naprzeciw siebie 

aż do 7 listopada, codziennie prowadząc ostrzał i uczestnicząc 

w drobnych potyczkach. [Nieprzyjaciel] jednak nie mógł tam zostać 

dłużej z powodu braku paszy i bardzo złej, deszczowej pogody, 

utrzymującej się każdego dnia, tak że 7 listopada [Duńczycy] 

wyruszyli z całą armią i skierowali się na Landskronę przez most 

w Kävlinge361. Rozłożyli armię dookoła [miasta] Lund. Wtedy JKM 

ruszył 9 listopada 362  z Bårslöv i pomaszerował po swojej stronie 

[rzeki] aż do Sireköpinge, a stamtąd do Reslöv. 11 listopada król 

wyszedł z [tej wioski] i tego samego dnia dotarł do Lilla Harrie363, 

które leży o trzy czwarte mili od [miasta] Lund. Marsz ten spadł 

niespodziewanie na Duńczyków i wywołał wielki alarm w ich armii. 

Mieli z tego powodu wiele zajęcia, gdyż musieli się zebrać, i rozbili 

potem swój obóz, zwrócony przeciw nam, między [zamkiem] 

Svenstorp i Lundem. Znowu nie mogliśmy się tam spotkać, gdyż między 

nami płynęła głęboka rzeka [Kävlingeån]. Staliśmy tam spokojnie 

naprzeciw siebie i nie podejmowaliśmy niczego, poza tym, 

że spotykały się oddziały krążące dookoła. Tymczasem jednak Bóg 

dał, że nastał mróz, a król, po rozmaitych radach wojennych, podjął 

decyzję o  wymarszu całej armii. Nocą około godziny dwunastej, 

pomaszerował pomiędzy Lilla Harrie i Stora Harrie, przez rzekę 

po lodzie, zanim jeszcze nastał dzień. Tak, że już 4 grudnia JKM 

przeprawił się z całą armią przez rzekę na duńską stronę. 

Pomaszerowaliśmy na wprost w dobrym porządku, na Lund. Wtedy 

armia wroga została zaalarmowana, że nasza armia już przeszła 

                                                           
359 W or. „quistofta”. 
360 W or. „Rohe”. 
361 Według innych przekazów stało się to 8 listopada. 
362 Wg innych przekazów 10 listopada. 
363 W or. „Lilleherga”. W tej miejscowości przygotowany został przez Ascheberga regulamin 

dla kawalerii, zob. wstęp. 
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rzekę  kierując się na Lund, i pomaszerowała koło nas, aż wreszcie 

pod miastem Lund doszło do pełnego starcia.  

14. Bitwa pod Lundem. Ponieważ Jego Królewska Mość 

uzyskał przewagę na prawym skrzydle swej armii, (gdzie znajdowali 

się pan feldmarszałek Helmfelt 364 , ja [tj. Ascheberg] i generał porucznik 

Fersen 365 ), zrujnował całkowicie lewe skrzydło [Duńczyków] 

i wpędził ich do rzeki [Kävlingeån], którą wcześniej przebyliśmy 

bez strat. [Duńczycy] wpadli pod lód, tak że wieluset z nich, ludzie 

i konie, potonęli ze sztandarami. Nasze lewe skrzydło dowodzone 

było przez pana generała porucznika Galle i zostało zepchnięte 

do tyłu z powodu śmierci tego generała, tak że stanęło w końcu 

pod Lundem koło naszej piechoty. [Duńczycy] zebrali się ponownie, 

gdy król [Karol XI] walczył z ich lewym skrzydłem, mogli zaś 

uzyskać wówczas dużą przewagę po obu stronach. W końcu JKM 

wrócił z powrotem z naszym prawym skrzydłem, połączyliśmy się 

więc znowu i walczyliśmy aż do ciemnej nocy. Jednak z powodu 

zapadających ciemności i zmęczenia ludzi i koni, nieprzyjaciel 

wycofał się po cichu i ruszył na Landskronę. Król został na noc pod 

Lundem z pozostałymi zdrowymi żołnierzami swej armii. 

Następnego dnia monarcha polecił zebrać całą artylerię wroga 

i pochować wszystkich zabitych na pobojowisku, było ich osiem 

tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu trzech,366. Tak zatem JKM, 

dzięki łasce Bożej uzyskał wiktorię i zwycięstwo krwawym mieczem. 

Następnie król rozstawił swoją armię w obozie Duńczyków, gdzie 

zaleźliśmy zaopatrzenie, paszę i piękne domostwa, tak że przez parę 

dni żyliśmy tam w dobrobycie. 

 

[ Dalsze starcia w wojnie skańskiej w roku 1677 ] 

 

 Następnie król wyruszył z armią i pomaszerował 

na Norrvidinge i Söderviddinge, stamtąd na Bälteberga, gdzie 

ustanowił kwaterę główną, a regimenty zostały rozłożone po sąsiednich 

                                                           
364 Simon Grundel Helmfelt  (1617 – 1677), feldmarszałek szwedzki. 
365 Otto Wilhelm von Fersen (1623 – 1703), generał porucznik szwedzki. 
366 W or. “walstatt”. 
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wioskach. Potem pan generał porucznik Schultz 367  został 

odkomenderowany do Helsingborga z rozmaitymi batalionami. Miał 

zaatakować tamtejszy zamek, a przeprowadził to z takim szczęściem, 

że miejsce to poddało się na mocy ugody. Komendant Schönfeld368 

z garnizonem został odprowadzony w konwoju do Szwecji, 1 stycznia 

1677. Tymczasem monarcha pozostał w Bälteberga aż minęło 

Chrystusowe święto369. Prawie codziennie widać tam było, jak panowie 

Duńczycy pod Landskroną zabijają wystrzałami i przebijają swoje 

rajtarskie konie, gdyż brakowało im paszy. Siedzieli tam zaś bez 

przerwy tak długo, że możliwa się stała przeprawa drogą wodną 

i mogli przewozić swoich ludzi do Kopenhagi. Aby jeszcze bardziej 

pozbawić ich paszy w pobliżu Landskrony, król uznał, że dobrze 

będzie podpalić okoliczne wioski, żeby został tam tylko popiół. 

Potem, kiedy monarcha obsadził już i zaprowiantował zamek 

w Helsingborgu, i kiedy minęło Chrystusowe święto Nowego Roku, 

9 stycznia wyruszył z kilkoma regimentami, tak jazdy, jak i piechoty, 

oraz z niewielką częścią artylerii, i skierował swój marsz prosto 

na Kristianstad. Zanim doszło do wymarszu  królewska gwardia 

i rozmaite inne regimenty wraz z feldmarszałkiem Helmfeltem 

ruszyły do Szwecji, żeby przeprowadzić zaciągi do tych oddziałów, 

natomiast generał major Schönleben 370  miał stać w Lundzie 

z niektórymi oddziałami jazdy i piechoty i wzbraniać 

nieprzyjacielowi wypadów z Landskrony. 

 12 stycznia 1677 król przybył pod Kristianstad, ustanowił 

kwaterę główną w Vä371 i stanął tam z częścią regimentów,  które  

rozłożono także i w okolicznych wioskach. Skoro wróg pod komendą 

generała majora Meerheima372 stał w sile dwóch tysięcy trzystu ludzi 

jazdy i piechoty w Kristianstad, i nie można im było nic zrobić, 

zablokowaliśmy ich tylko z jednej strony. 

                                                           
367 Martin Schultz von Ascheraden  (1617 – 1682), generał szwedzki. 
368 Gregor Allard von Schönfeld, Sas w służbie duńskiej, pułkownik. 
369  Chodzi tu o święto Objawienia Pańskiego, przypadające na 6 stycznia i kończące 

w tradycji szwedzkiej obchody Bożego Narodzenia. 
370 Johan Benedict von Schönleben  (1613 – 1706), pochodzący z Górnych Łużyc generał 

szwedzki. 
371 W or. „Wee”. 
372 Hans Vilhelm Meerheim  (1620 – 1688), pochodzący z Saksonii duński generał. 
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Zauważ. Były to jedne z najgorszych kwater zimowych, 

na jakich byłem w czasie mego żywota, a najbardziej zadziwiające 

było, że król przez czternaście dni nie miał przy sobie więcej niż 

pięciuset jazdy i piechoty a także osiem dział, a i z generałów nikogo 

poza mną, gdyż wszyscy generałowie się rozjechali; jedni do Szwecji, 

inni do Malmö i do Lund, a co zostało z oddziałów, 

to odkomenderowano z panami z rady królestwa, czyli z panem 

feldmarszałkiem Banérem, z marszałkiem królestwa Stenbockiem373, 

Johanem i Göranem Gyllenstiernami374. Tak, że gdyby nieprzyjaciel 

wiedział o naszej sytuacji, sprawy nie przebiegłyby pomyślnie. 

Jednakże Najwyższy tak ich oślepił i odjął im odwagę, że zostawili 

nas w spokoju i bez jakiegokolwiek zagrożenia na tych naszych 

żałosnych kwaterach. Tak więc [Karol XI] pozostał w Vä 

aż do 24 marca, wcześniej zaś przybyło trochę oddziałów, tak jazdy 

jak piechoty, i tego dnia wyruszył. Pomaszerował pół mili 

do Åsum375, gdzie ustanowił kwaterę główną i gdzie stanęło trochę 

piechoty, zaś oddziały jazdy zostały rozłożone po sąsiednich 

wioskach. Zostaliśmy tam przez dwanaście dni, gdyż znaleźliśmy 

tam bardzo dobre wyżywienie i paszę. W tym czasie król otrzymał 

radosną wiadomość, że członek rady królestwa [Johan] Gyllenstierna 

zajął na drodze układów nie tylko Kristianopel, ale także Karlshamn. 

Następnie król postanowił, żeby przede wszystkim utrzymać 

z dwóch stron blokadę Kristianstad, gdyż przybyło już do niego 

wiele oddziałów ze Szwecji. Dlatego też odkomenderował tam 

z powrotem pana generała porucznika Schultza z paroma 

regimentami jazdy i piechoty. Potem monarcha wyruszył 5 kwietnia 

z Åsum i skierował swój marsz na Västra Vram, Hörby, Hurva376 

i  Näs377, o trzy mile od Landskrony. [Król] przybył tam 9 kwietnia, 

i  ustanowił kwaterę główną. Regimenty zostały rozłożone 

po okolicznych wsiach, gdyż znaleźliśmy tam spore zapasy żywności 

                                                           
373 W or. “Reichss Marschall Stenbock”. Johan Gabriel Stenbock (1640 – 1705), marszałek 

Królestwa Szwecji. 
374  Johan Gyllenstierna (1635 – 1680), hrabia, członek rady Królestwa Szwecji, faworyt 

Karola XI. Göran Gylenstierna  (1632 – 1686), hrabia, członek rady Królestwa Szwecji. 
375 W or. „assum”. 
376 W or. “Hurre”. 
377 Dziś Trollenäs. 
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oraz paszy. Kiedy tam staliśmy, dołączyło do nas jeszcze kilka 

batalionów i oddziałów.  

17 maja wieczorem król wyruszył ze wszystkimi oddziałami, 

a także z artylerią i taborami z Näs i maszerowaliśmy przez całą noc, 

tak że o świtaniu 18 [maja] przybyliśmy do Asmundtorp, o pół mili 

od Landskrony. Ponieważ nie spotkaliśmy tam żadnego 

nieprzyjaciela, [Karol XI] postanowił rozbić obóz na wzniesieniu 

Rönneberga 378 , co wykonano tego dnia. Kwatera główna została 

przygotowana we wsi Rönneberga.  

20 [maja] w nocy [szwedzki] generalny audytor Roth 379 , 

wraz ze wszystkim co miał ze sobą380 , został pojmany w Billeberga 

przez [duńskiego] pułkownika Schwanewede 381  i odprowadzony 

do Landskrony. 22 [maja] oddział nieprzyjacielski porwał nam 

pod Lundem czternaście metalowych 382  dział regimentowych, które 

przyprowadzono z Malmö, i w jasny dzień wprowadził 

je do Landskrony. 24 [maja] przybył  ze Szwecji pan feldmarszałek 

Helmfelt i przyprowadził z sobą dwa szwadrony jazdy i jeden batalion 

piechoty. Ponieważ ze wzniesienia Rönneberga widzieliśmy każdego 

dnia, że do Landskrony przypływa wiele statków z żołnierzami, i armia 

[duńska] w swoim obozie codziennie się powiększa, mogliśmy 

przypuszczać, że niebawem zacznie się taniec, tym bardziej, 

że byliśmy wówczas bardzo osłabieni, i nie było nas więcej niż 

czternaście szwadronów jazdy i siedem batalionów piechoty.  

Choć staliśmy w obozie opatrzonym transzejami, mimo to 

wróg zdecydował się i wyszedł w niedzielę, nocą, ze swego obozu 

przed Landskroną, i pomaszerował prosto na nasz obóz. Kiedy 

nadszedł dzień 27 maja [nieprzyjaciel] stał z trzydziestoma sześcioma 

                                                           
378 W or. “Runneberg höge”. 
379 Szw. generalauditör  - w XVII w. urzędnik nadzorujący kwestie prawne i sądowe przy 

kwaterze  głównej w armii szwedzkiej. W or. „Groth”, Jonas Roth  (1635 – 1682),  

nobilitowany 1679 jako Gyllenroth. 
380 Szczególnie bolesna dla Szwedów była utrata archiwum i królewskiej pieczęci. H. W. 

Harbou, Schwanewede, Herman Frands, w: „Dansk Biografisk Lexikon”, t. 15, Kopenhaga 

1901, wyd. C. F. Bricka, s. 392 – 393. 
381 Herman Frands von Schwanewede  (1637 – 1697), pochodził z okolic Bremy, w r. 1677 

podpułkownik duński. 
382  W or. „Metalene”. Ascheberg ma tu na myśli trzy funtowe działa spiżowe zwane 

regementsstycke. 
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szwadronami i dziewiętnastoma batalionami przed naszym obozem, 

o mniej więcej strzał z działa. Gdy tylko go spostrzeżono, król 

postanowił wymaszerować z transzei ze swoją niewielką armią, 

liczącą jak wspomniano czternaście szwadronów jazdy i siedem 

batalionów piechoty. Ustawiliśmy się w szyku bojowym naprzeciw 

wroga. Obie strony wystrzeliły z dział, wzywając do boju, i ruszyły 

powoli na siebie. Kiedy myślano, że dojdzie do krwawego starcia, 

nieprzyjaciel zatrzymał się w takiej odległości, że można go było 

dosięgnąć trzyfuntową kulą wystrzeloną z działa, i rozbił namioty 

w tymże miejscu, król zaś odmaszerował nieco do tyłu.  

Staliśmy tak naprzeciw siebie, a tymczasem mniej więcej 

w południe, około godziny dwunastej, przybył kapitan Sparre 383 

ze stu nowymi rekrutami przynależnymi do regimentu gwardii 

królewskiej, a także sekretarz Lillieflycht384  i wielu innych, którzy 

udali się z nim w tę podróż, wieźli ze sobą sporo ważnych listów. 

Przed naszymi oczami zostali otoczeni [przez Duńczyków] 

i poprowadzeni do ich armii, my zaś nie mogliśmy ich ani ratować, 

ani wesprzeć. Przez cały ten dzień staliśmy tak naprzeciw siebie, 

ale niczego nie zdziałaliśmy. Potem król oraz wszyscy generałowie 

i trzej feldmarszałkowie, czyli Helmfelt, Fersen i Mardefelt385, którzy 

byli na miejscu, odbyli naradę wojenną dotyczącą tego w jaki sposób 

moglibyśmy się wycofać zachowując reputację. Postanowiono, 

że mamy zachowywać się tak, jakbyśmy chcieli rozbić obóz 

naprzeciwko [Duńczyków] i w nim pozostać. Wydano też ustne 

rozkazy, że jak tylko zapadnie wieczór, każda kompania ma rozniecić 

trochę ognisk. Tymczasem oddziały rezerwowe 386  zeszły po cichu 

ze wzniesienia i kolejno przeszły przez torfowisko. Zanim nadeszła 

północ mieliśmy tyle szczęścia, że przebyliśmy z naszą małą armią, 

artylerią oraz bagażami tę złą i niebezpieczną przeprawę, a wróg 

niczego nie spostrzegł. Potem maszerowaliśmy w dobrym porządku 

półtorej mili do Torrlösa. Wtedy nastał już dzień i wzeszło słońce. 

                                                           
383 W or. „Schparre”, Axel Sparre  (1652 – 1728), późniejszy feldmarszałek. 
384  Gabriel Emporagrius, nobilitowany jako Lillieflycht (1639 – 1690), radca dworu, 

dyplomata szwedzki. 
385 W or. “Martenfelt”, Conrad Mardefelt, in. Marderferldt  ( - 1688), feldmarszałek szwedzki. 
386 W or. “Reseurer”. 
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[Karol XI] wydał rozkaz, żeby stanąć przy tej wsi, mieliśmy się 

rozejrzeć, co zamierza wróg. Ledwie król się rozsiadł, a już 

zauważyłem, (gdyż rozpościerało się tam szerokie i płaskie pole), 

że nieprzyjaciel przedostaje się w czterech kolumnach przez 

zagłębienie 387  koło wsi Nöbbelöv 388 , podążając drogą naszego 

przemarszu. Król postanowił natychmiast, że tabory mają odejść 

w kierunku Hasslebro, sam zaś pomaszerował tak, by zajść 

[Duńczyków] z flanki, ponieważ mieliśmy przed sobą płaskie pole. 

Pociągnęliśmy zatem w dobrym porządku drogą na wieś Strö 

w pobliżu Näs. W ariergardzie był podpułkownik [Johan] Uggla 

z regimentu Västgöta z trzystu rajtarami. Co prawda nieprzyjaciel 

napierał mocno ze swoją jazdą, ponieważ jednak jego piechota nie 

mogła tak szybko nadążyć z powodu upału, to również ich rajtarzy 

nie odważyli się zbliżyć do nas za bardzo, gdyż stale mieliśmy przy 

sobie naszą piechotę i artylerię. Jednakże nasza ariergarda i ich 

awangarda był z sobą w kontakcie, tak że stale zadawały sobie ciosy, 

lecz po naszej stronie nie było jakichś szczególnych szkód. 

Ten odwrót trwał aż do Hasslebro, gdzie nas zostawili i stanęli przy 

Strö, my zaś przeszliśmy z armią po moście w Hasslebro. 

Król zatrzymał się tam na noc, którą spędziliśmy bezpiecznie, nie 

atakowani, choć dzieliło nas [od wroga] nie więcej niż pół mili. 

29 maja [Karol XI] wyruszył z Hasslebro i pomaszerował tego dnia 

do Linderöd, a stamtąd 30 [maja] pociągnęliśmy pomiędzy 

Kristianstad i Vä, gdzie połączyliśmy się z panem generałem 

porucznikiem [Martinem] Schultzem i jego oddziałami. Wtedy, 

3 maja, zjawił się król Danii z całą armią, podążający naszym tropem. 

Jednak król nie uznał za rozsądne, by dłużej stać pod Kristianstad, 

gdyż po pierwsze nie dorównywaliśmy siłom wroga, po drugie 

nie mieliśmy żywności i paszy. 31 maja król wyruszył i skierował 

swój marsz na Mölleröd. Podczas tego odwrotu rajtarzy wroga 

zbliżyli się do nas tak bardzo, że doszło do małej potyczki, lecz nie 

przyniosła ona żadnej szkody naszej stronie, a kiedy gwardia 

królewska z kilkoma działami regimentowymi wsparła naszą 

                                                           
387 W or. “schachte”. 
388 Dziś Källs – Nöbbelöv.  



 112                                                   Wojciech Krawczuk                                               

ariergardę, nieprzyjaciel odstąpił i wycofał się w kierunku Vä. 

Król pomaszerował do Keracker, o ćwierć mili od Mölleröd. Król stał 

tam przez kilka dni, obchodził tam Zesłanie Ducha Świętego, 

aż ukończono most nad rzeką Möllerö. 5 czerwca króla 

pomaszerował przez to przejście do Herrevadskloster, gdzie 

monarcha rozkazał założyć obóz i czekał tam na naszych rekrutów, 

którzy przybywali do nas od czasu do czasu. 

Zauważ. Wspomniany powyżej odwrót z Rönneberga aż do 

Kristianstad był jednym z największych i niezwykłych, niełatwo 

znaleźć podobny w dziejach. Podówczas panowie Duńczycy mieli 

dużą i dobrze wyposażoną armię, my zaś dysponowaliśmy ledwie 

jedną trzecią ich sił. Co więcej, król stał tak blisko wroga, 

że wartownicy oddaleni byli o strzał z pistoletu czy strzelby, 

a w dodatku za nami było to bardzo złe przejście, bagniste 

torfowisko, toteż wedle wszelkiego wyobrażenia i mniemania wielu 

ludzi, nikt nie powinien umknąć stamtąd cały. Jednakże mimo to, 

JKM został tam ze swoją armią w takim niebezpieczeństwie, 

a Najwyższy Bóg ochraniał nas i trzymał tak swoją łaskawą dłoń, 

że zdołaliśmy się wycofać przed [Duńczykami] w dobrym porządku 

i w ciszy, nocą, tak że nikt z ich straży się nie spostrzegł, a przecież 

stała ona blisko i była dobrze rozstawiona. 

  Kiedy wróg zostawił nas pod Kristianstad i [Duńczycy] 

myśleli, że pomaszerujemy ze Skanii do Småland i Szwecji, 

postanowili więc zwrócić swój marsz na Malmö, gdyż sądzili, 

że działając szybko, zdołają zająć to miasto. Oblegli je zgodnie 

z wszelkimi zasadami i ponieśli tam bardzo dużo wydatków 

i trudów, a stracili też wielu ludzi. [Karol XI] pozostawał w tym 

czasie z armią pod Herrevadskloster 389  i z wielkim pragnieniem 

oczekiwał na rekrutów ze Szwecji. Tymczasem Duńczycy 

zaatakowali bardzo żwawo miasto i cytadelę Malmö, nie szczędzili 

na niczym, żeby tylko zdobyć to miejsce. Przeprowadzili także 

szturm generalny 390 , po którym na placu boju zostało wielu 

znacznych [duńskich] generałów, pułkowników oraz innych 

                                                           
389 W or. “herrasta kloster”. 
390 W or. “General sturm”. 



                              Dziennik Rutgera von Ascheberga 1621-1682                           113 
 

oficerów, a także około tysiąca szeregowych. Nie załatwiwszy 

tej sprawy musieli się wycofać. 

W tym czasie doszło także do bitwy morskiej koło [miasta] 

Dragør 391  w Zatoce Køge, w której ponieśliśmy sporą klęskę 

i straciliśmy różne okręty.  

 

[ Bitwa pod Landskroną w roku 1677 ] 

 

Kiedy zatem król Danii stwierdził, że nie osiągnie niczego pod 

Malmö, lecz traci wielu ludzi, wyruszył ze swoją armią i porzucił 

Malmö. Swój przemarsz skierował na Landskronę. Wtedy, 11 lipca, 

[Karol XI] zebrał większą część swoich oddziałów i rekrutów, i w imię 

Boże wyruszył 12 lipca. Tego dnia osiągnął marszem Torrlösa, gdzie 

rozbiliśmy nasz obóz, gdyż byliśmy przekonani, że nieprzyjaciel 

nadal stoi pod Malmö i chcieliśmy odciąć mu przejście 

do Landskrony, odszukać go i zaatakować zaraz w miejscu, gdzie go 

spotkamy. Kiedy tylko armia została rozstawiona pod Torrlösa, król 

otrzymał wiadomość, że wróg opuścił Malmö i stoi obozem, wraz 

z armią, w Rönneberga. Po tym odbyliśmy 13 [lipca] wielki dzień 

postu, skruchy i modlitwy. Król także spędził spokojnie ten dzień 

przy armii w Torrlösa, a nieprzyjaciel stał na tym samym 

wzniesieniu, w obozie. Wtedy król postanowił i zdecydowano, 

że  trzeba się dobrać wrogom do gardeł i że tam gdzie ich spotkamy 

będziemy ich bić. JKM wyruszył więc 14 lipca wczesnym rankiem 

i skierował swój marsz prosto na Rönneberga. Kiedy już byliśmy 

w drodze, król stwierdził, że o ile poprzedniego dnia widzieliśmy 

wszystkie namioty i tabory [duńskiej] armii, to obecnie 

na Rönneberga nie widać było już ani jednego człowieka, 

co wydawało się nam bardzo dziwne. Król nie zwrócił się zatem 

w tym kierunku, lecz skoro przed nami rozpościerało się szerokie 

pole, pomaszerował dalej w czterech kolumnach, w dobrym 

porządku, uważał bowiem, że nieprzyjaciel wycofał się pod 

Landskronę, pod ochronę dział, i tam stanął na pozycjach. JKM 

                                                           
391 W or. “dracke”. 
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postanowił już wcześniej, że ma zamiar wydać bitwę, nawet 

pod działami Landskrony.  

Ja natomiast zauważyłem wówczas, że po wzniesieniu 

niedaleko naszej armii jedzie konno trzech mężczyzn. Myślałem, 

że to nasi maruderzy, którzy odłączyli się od armii i odjechali nieco 

na bok i do przodu. Ruszyłem zatem z panem hrabią Douglasem392, 

a także z kwatermistrzem z mojego regimentu i moim sługą, 

w kierunku wspomnianych trzech jeźdźców. Kiedy zobaczyli, że się 

zbliżamy, szybko zawrócili i oddalili się. My zaś nie chcieliśmy im 

odpuścić, zobaczyliśmy bowiem, że jeden z nich miał na sobie 

szamerowaną kurtkę393, która nie była zwyczajnym ubiorem w naszej 

armii. Kiedy stwierdziliśmy, że to nieprzyjaciele, sięgnęliśmy po broń 

i zbliżyliśmy się do siebie tak bardzo, że mogłem zawołać do jednego 

z jeźdźców, którym okazał się być generał major Hanschen Walter394. 

Odwrócił się wtedy i nadjechał z wyciągniętymi pistoletami. 

Wystrzeliliśmy do siebie z pistoletów395, i to on musiał ustąpić. 

Ponieważ jednak z tego wzniesienia nie mogłem dostrzec 

nieprzyjacielskiej armii, tylko trzy oddziały i paru rozesłanych 

rajtarów, wycofałem się z powrotem do armii [szwedzkiej]. 

Pomyślałem sobie, że skoro nie można dostrzec wrogiej armii pod 

Landskroną, a widok był dobry aż do samego miasta, to musi ona 

stać w zagłębieniu koło wsi Billeberga. Zobaczyłem wtedy, że koło tej 

wsi jest pagórek i zdecydowałem, że nań wjadę, gdyż w przypadku, 

gdyby wróg tam właśnie się ukrywał, we wspomnianym zagłębieniu 

terenu, będę mógł stamtąd go dostrzec. Wydałem zatem rozkazy 

panu generałowi majorowi Schönleben, że ma stać z całym lewym 

skrzydłem dopóki nie wrócę z tego pagórka. Następnie wziąłem 

sobie za towarzysza hrabiego Douglasa, który dobrze jeździł konno, 

oraz mojego poprzedniego kwatermistrza i własnego sługę, 

i pojechaliśmy. Kiedy znalazłem się już na pagórku, to choć co 

                                                           
392 W or. “ducklas”, Gustaf Douglas (1648 – 1705), pułkownik szwedzki. 
393 W or. “einen Schamorirten Rock”. 
394 W or. Ascheberg używa zdrobnienia „Hensgen Walter”, Wspomniany już Hans Walter 

(1618 – 1677), dawny i dobry znajomy Ascheberga, którego w roku 1642 uwolnił z niewoli 

cesarskiej. Zginął w tejże bitwie pod Landskroną. H. W. Harbou, Walter, Hans, w: „Dansk 

Biografiskt Lexikon”, t. 18, Kopenhaga 1904, s. 235 – 236.    
395 W or. “Fistolen”. 
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prawda nie zobaczyłem nikogo na terenie Billeberga, jednak 

po dokładnym rozglądnięciu się stwierdziłem, że cała nieprzyjacielska 

armia znajduje się w ukryciu za długim, prostym nasypem, który 

został wzniesiony przez chłopów jako ogrodzenie z ziemi. W tej 

długiej linii znajdowało się trzydzieści sześć pozycji z ustawionymi 

tam działami. Wobec tego wycofałem się z powrotem do armii 

i złożyłem relację Jego Królewskiej Mości, gdzie stoi wróg. Wówczas 

król zmienił natychmiast kierunek marszu i pociągnęliśmy w prawą 

stronę, na wieżę kościelną w Tirup396 , żeby zajść wroga z flanki. 

To przedsięwzięcie króla przebiegło tak pomyślnie, że gdy tylko 

zobaczył nieprzyjaciela nakazał rozstawić działa i oddać pierwsze 

cztery strzały, a w wyniku tego ostrzału padli zaraz [duński] 

podpułkownik i paru szeregowych żołnierzy. Wtedy nieprzyjaciel 

musiał na łeb na szyję porzucić swoją dogodną pozycję i przejść ten 

długi nasyp, co zabrało sporo czasu, zanim ustawił [oddziały] 

w prostą linię przed nami. Tymczasem JKM wydał rozkaz panu 

feldmarszałkowi Helmfeltowi, że to on ma dowodzić i prowadzić 

lewe skrzydło oraz znajdujące się tam regimenty piechoty.  

15. Bitwa pod Landskroną. Król rozkazał mi najłaskawiej, 

że mam zostać przy nim na prawym skrzydle. Starcie rozpoczęło się 

właśnie na tym naszym prawym skrzydle i lewym skrzydle wroga. 

Królowi sprzyjało takie szczęście, że zaraz w pierwszym spotkaniu 

rozbił to lewe [duńskie] skrzydło. Kiedy jednak zapanowało 

zamieszanie i wszyscy kierowali się w stronę Landskrony, nasze lewe 

skrzydło spotkało takie nieszczęście, że nasz feldmarszałek Helmfelt 

padł na placu boju, dwaj generałowie majorzy: Schönleben i Kock397 

zostali pojmani, a wróg odepchnął nasze lewe skrzydło aż do Tirup, 

gdzie stały cztery tysiące naszych uzbrojonych chłopów 

ze Smålandii. Tam nasze lewe skrzydło zajęło pozycje, a prawe 

skrzydło nieprzyjaciela wycofało się. Wtedy nasze prawe skrzydło 

ruszyło naprzód pod dowództwem generała majora Lybeckera 398 , 

jednakże nieprzyjaciel na prawym skrzydle nie chciał już dłużej 

                                                           
396 W or. “tirub”. 
397 W or. “Koch”, Hans Christoffer Kock von Crimstein (1623 – 1690), rodem z Erfurtu, 

generał szwedzki. 
398 W or. “Lübecker”, Georg Henrik Lybecker (1618 - 1683), generał szwedzki. 
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stawiać oporu i pomaszerował, nie przeprowadzając już żadnej 

szarży, w kierunku Landskrony. Większa część piechoty oraz 

artylerii wpadła w nasze ręce. Następnie król ustawił swoją armię na 

wzniesieniu Rönneberga, tam gdzie staliśmy uprzednio, przed 

odwrotem. Wróg natomiast ze swoimi pobitymi ludźmi ustawił się 

pod działami Landskrony tak dogodnie, że z powodu licznych 

wałów ziemnych nie można się było do niego dobrać.  

Tymczasem codziennie musieliśmy się ze sobą potykać. 

Raz za razem porywane były też konie z pastwisk, tak z ich strony jak 

i z naszej, aż w końcu ich jazda nie mogła stanąć na placu 

z powodu braku paszy. Wróg zdecydował się wtedy i wyruszył 

5 sierpnia w nocy ze swoją jazdą. Z tyłu została tylko gwardia 

królewska. [Duńczycy] pomaszerowali w ciszy o pół mili od naszego 

obozu i skierowali się na Ekebro, Åby i dalej na Kristianstad, żeby 

tylko znaleźć paszę i żywność dla siebie i swoich koni. Gdy tylko król 

dowiedział się o tym ich wymarszu, rozkazał poczynić odpowiednie 

przygotowania i 7 sierpnia wyruszył z całą armią z Rönneberga, 

a noc spędził przy Ekebro. 8 sierpnia JKM znowu ruszył w drogę 

i pomaszerował aż do Åby. Został tam 9 i 10 [sierpnia] ze względu na 

konieczność odprawienia zwłok feldmarszałków Helmfelta i Fersena, 

które zostały stamtąd wysłane z dobrym konwojem do Halmstad 

i dalej do Szwecji. 10 sierpnia monarcha wyświadczył mi tę wielką, 

królewską łaskę, (lecz bez mej wiedzy); polecił, by wysłano mi 

i dostarczono nadanie urzędu generała, zastępcy feldmarszałka 399 , 

przez pana radcę kancelarii Rehnskiölda400.  Następnie, 11 [sierpnia] 

król wyruszył z Åby i pomaszerował w pobliżu Herrevadskloster, 

kierując się na Mälby w Göingeholm.  

16 [sierpnia] monarcha przybył z całą armią pod Kristianstad, 

lecz nieprzyjaciel stał ze swoją jazdą z drugiej strony tego miasta, tak 

że wcale nie mogliśmy go zobaczyć. Tymczasem niektóre oddziały 

wyszły z miasta przez długi most na naszą stronę i zaczęły się z nami 

potykać. Jednakże kiedy wróg nie uzyskał żadnych korzyści w tych 

starciach, lecz został odparty tracąc paru oficerów i szeregowych, 

                                                           
399  W or. „General Felt Marschall Leütnant”, generał będący zastępcą i pomocnikiem 

feldmarszałka. 
400 Johan Adolph Rehnskiöld (1646 – 1680), radca sądu nadwornego. 
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król ustawił się na polu w Härlöv i natychmiast poczyniono starania, 

by podpalić ten długi most. Odkomenderowano tam zaraz tysiąc 

knechtów, którzy mieli to wykonać, wprowadzono też rozmaite 

działa na pagórek i rozpoczęto strzelać kulami żarowymi w dół. 

Przyniosło to takie owoce, że niektóre domy w mieście, a także 

mosty, zaczęły się palić. Wtedy to właśnie, gdy król zatrzymał się 

z powodu rozpoczęcia tego ostrzału, mój najstarszy syn, 

podpułkownik Georg Friedrich [Ascheberg] 401  otrzymał postrzał 

w kość piszczelową402, był w okopie przy moście. Także porucznik 

Marderfelt403 został postrzelony w głowę. Kiedy zatem nieprzyjacielscy 

panowie generałowie stwierdzili, że ucieczka będzie niemożliwa, 

gdyż król tak bardzo zaangażował się pod Kristianstad, zaczęli 

wówczas pospiesznie zbudować most koło Åhus, tak żeby mogli nam 

uciec z rąk. Most ten został szybko ukończony, dzięki pomocy 

duchownych i chłopów, a [Duńczycy] wycofali się w pośpiechu. 

Dniem i nocą ciągnęli koło wytwórni ałunu 404  [w Andraraum] 

kierując się na Landskronę. Kiedy tylko monarcha uzyskał 

wiadomość o tym ich przemarszu, wysłał za nimi pana Ramsvärda405 

ze stu ludźmi. Tem pojmał niektórych z [duńskiej] ariergardy. 

Jednakże [Duńczycy] uciekali w takim popłochu, że wcale nie myśleli 

o jakimś zatrzymywaniu się. 17 sierpnia król wyruszył z Kristianstad 

i skierował swój przemarsz na [Östra] Vram, Hörby i Hurva, gdzie 

został przez kilka dni.  

Zauważ. Wtedy mego syna dotknęło to nieszczęście, że jego 

noga objęta została zimną gorączką i 22 sierpnia, w kwiecie młodości 

musiał porzucić swe życie, w Löberöd, w majątku pana Hansa 

Ramela406, przy wielkim strapieniu rodziców.  

Stamtąd [tj. z Hurva] król pomaszerował na Dagstorp 407 

i Norrvidinge, gdzie rozbiliśmy nasz obóz i gdzie ustanowiono 

                                                           
401 Georg Friedrich von Ascheberg (1651 – 1677), podpułkownik szwedzki. 
402 W or. „das dicke vorbein”. 
403 W or. “Mortenfelt”. 
404  W or. „Aloun Werch”. Wytwórnia ałunu w Andrarum, najstarsza w Skandynawii, 

założona w r. 1637.  
405 Hans Andersson, nobilitowany jako Ramsvärd, ( - 1688), późniejszy (od 1680) pułkownik 

jazdy szwedzkiej.   
406 W or. „Rummels”, Hans Ramel  ( - 1711), duński sędzia krajowy Skanii. 
407 W or. “taxstorb”. 
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kwaterę główną. Nieprzyjaciel rozłożył swój obóz pod 

Helsingborgiem i dobrze opatrzył go licznymi redutami, tak że nie 

można było się tam przedostać. Kiedy zatem JKM nie mógł wymyślić 

w jaki sposób uderzyć na wroga, ustawionego w tak dogodnym 

położeniu, zaś [szwedzka] armia  miała pod dostatkiem paszy 

i przywożono też dość żywności, wobec tego król stanął w tym 

miejscu na parę tygodni. Lecz gdy nieprzyjaciel, z braku paszy 

i furażu, rozkazał, by przewieziono wszystkie bagaże z Helsingborga 

na [wyspę] Zelandię, był to widomy znak, że i [duńska] armia 

niebawem pociągnie za tymi taborami, co się też stało. Król wydzielił 

kilka regimentów jazdy i piechoty, pod komendą pana generała 

porucznika [Martina] Schultza408, które pociągnęły na Kristianstad. 

Sam [Karol XI] też wyruszył z rozmaitymi regimentami kawalerii, 

oraz dragonami, i pociągnął na Herrevadskloster, a potem 

na Kristianstad. Ja zostałem jeszcze przez kilka dni na miejscu 

z częścią regimentów jazdy,  oraz większą częścią piechoty i artylerii, 

aż w końcu 22 września wyruszyłem z obozu, miałem bowiem 

rozkazy pomaszerować na Herrevadskloster i Åby. Gwardia 

królewska i niektóre inne regimenty mogły stamtąd przejść 

do [prowincji] Halland i do Szwecji na kwatery, aby tam odpocząć. 

Zawróciłem więc z Åby i pomaszerowałem na Mölleröd, 

Stoby, Sandby, Broby, gdzie poleciłem przerzucić most nad rzeką 

Helgeån, stamtąd zaś ruszyłem do króla, ponieważ miał wówczas 

swą kwaterę główną w Fjälkestad 409 , a regimenty rozłożone były 

na kwaterach w okolicznych wioskach. Kiedy JKM postanowił, 

że chce stanąć na kwaterze zimowej w okręgu Villands410, a kwatera 

główna ma być w [Östra] Ljungby, poczynione zostały starania, żeby 

ufortyfikować Råbelöv 411 , majątek Ebbe Ulfeldta 412 , członka rady 

królestwa [Szwecji]. Dobra te leżały tylko o ćwierć mili 

                                                           
408 Martin Schultz von Ascheraden, (1617 – 1682), rodem z Inflant, baron od 1674, generał 

porucznik szwedzki.  
409 W or. “felcksta”. 
410 W or. “willans herett”, czyli Villands härad. 
411 W or. „Rabele”. Istniejący już zamek w Råbelöv został wówczas umocniony palisadami, 

fosą i wałami. 
412 Ebbe Christoffersen Ulfeldt (1616 – 1682),najpierw generał i urzędnik duński, następnie 

w służbie szwedzkiej, w 1664 został członkiem rady Królestwa Szwecji. 
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od Kristianstad. Chodziło o to, by uniemożliwić nieprzyjacielowi 

przeprowadzenie wypadów z Kristianstad, a [szwedzkie] regimenty 

mogłyby stać tym bezpieczniej i spokojniej na swych kwaterach. 

11 października król wyruszył z Fjälkestad, każdy regiment 

pomaszerował na swe wyznaczone kwatery. JKM stanął w swojej 

kwaterze głównej w [Östra] Ljungby, a ja otrzymałem moją kwaterę 

w Vanneberga, o strzał z działa od Ljungby, gdzie poleciłem zbudować 

nowy dom, w innym bowiem razie nie mógłbym tam zamieszkać. 

Pan generał porucznik [Martin] Schultz wysłany został 

do Karlshamn, a generał major Schönleben do Nymö 413 , 

tak że zarówno król, sztab generalny jak i  regimenty jazdy oraz 

piechoty stały w pasie o długości dwóch i pół mili od Åhus 

do Hjärsås414, dookoła rzeki Helgeån. 

15 grudnia pułkownik i były komendant Landskrony 

otrzymał swój wyrok;  ma zostać rozstrzelany, oddał bowiem 

Landskronę [nieprzyjacielowi]. Przewodniczyłem temu sądowi. 

Król, po otrzymaniu pewnej wiadomości, że wróg przeprawia 

się z [wyspy] Zelandii do Landskrony, zdecydował i wyruszył 

natychmiast 30 grudnia z kawalerią, którą miał przy sobie, z Ljungby 

i skierował swój przemarsz na Torsebro i Färlöv 415 , gdzie 

przenocował na kwaterze, stamtąd podążył do Vinslöv, gdzie 

śniadano, i pociągnął dalej, na Ignaberga416, Mellby i Sösdala417, gdzie 

zatrzymano się na noc. Tak więc rok 1677 zakończył się niepokojem 

i maszerowaniem, a był on dla króla pełen zamętu a jednak 

szczęśliwy, dla wroga natomiast był to rok przerażający i niestały 

i dlatego niech Najwyższy będzie pochwalony i należy mu 

podziękować. 

 

 

 

 

                                                           
413 W or. “Nieme”. 
414 W or. “Gersoss”. 
415 W or. “ferle”. 
416 W or. “Engeberga”. 
417 W or. “Süssdala”. 



 120                                                   Wojciech Krawczuk                                               

[ Zdarzenia w wojnie skańskiej w roku 1678 i 1679 ] 

 

1678. 1 stycznia Jego Królewska Mość [Karol XI] wyruszył 

z Sösdala i pomaszerował w kierunku Höör i Maglasäte 418 , trzy 

czwarte drogi do Hasslebro, i tam też stanął. Pan pułkownik Axel 

Wachtmeister419 został wysłany w sto koni w kierunku Landskrony, 

żeby dokładnie sprawdzić co zamierza nieprzyjaciel. Tymczasem 

JKM otrzymał wiadomość od komendanta Hårda420 z Helsingborga, 

że nieprawdą jest, jakoby nieprzyjaciel się przeprawiał, a poza tym 

[duński] generał major Meerheim przeniósł się już na Zelandię. 

Wobec tego król wyruszył 3 stycznia z Maglasäte i pomaszerował 

aż do Sösdala, wracając tą samą drogą, którą wcześniej przybył. 

5 stycznia znowu stanął więc w [Östra] Ljungby, tam oddziały 

rozeszły się na swoje kwatery. 13 [stycznia] król, który przebywał 

wówczas w gościach u członka rady królestwa, pana [Johana] 

Gyllenstierny, otrzymał radosne wiadomości; hrabia Königsmarck421 

całkowicie rozgromił oddziały Duńczyków, cesarskich oraz inne 

sprzymierzone z nimi siły pod wodzą generała majora Rumohra422,  

na lądzie, na [wyspie] Rugii 423 , tak że [wróg] niczego stamtąd 

nie uratował. Dzień ten spędzono na radości i weseleniu się. 

22 stycznia podpułkownik Wrangel 424 , który miał z sobą 

sto dwadzieścia koni i stał koło Lillö, zmusił do ucieczki z małej 

dąbrowy cztery [duńskie] oddziały, które wyszły z miasta i chciały 

zwieźć drewno do Kristianstad. Pojmał tam jednego majora, 

o nazwisku Rosberg, jednego kaprala, trzynastu rajtarów. 

Zastrzelono około czterdziestu [Duńczyków].  

                                                           
418 W or. “Molnsett”. 
419  Axel Wachtmeister af Mälsåker  (1643 – 1699), późniejszy członek rady królestwa 

i feldmarszałek szwedzki. 
420  W or. „Hardt”, Carl Hård på Bjursnäs  ( - 1704), pułkownik szwedzki, komendant 

Helsingborga. 
421  Otto Vilhelm von Königsmarck (1639 – 1688), szwedzki feldmarszałek i gubernator 

Pomorza. 
422 Ditlev Rumohr  (1634 – 1678), duński generał major. 
423 Bitwa pod Warkskow na Rugii, 8 stycznia 1678. 
424 Zapewne Georg Johan Wrangel, późniejszy pułkownik. 
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Kiedy 425  JKM naznaczył zjazd Riksdagu w Halmstad 

i w tajemnicy przygotowywał się do podróży, polecił mi, że mam objąć 

komendę nad oddziałami, które znajdowały się tam wówczas 

[tj. w Sösdala]. Wydał mi też najłaskawiej rozkaz oraz instrukcję, w jaki 

sposób mam się zachowywać podczas jego nieobecności. Tymczasem 

większość panów sekretarzy i kancelaria, oraz inni, wyjechali przodem. 

3 lutego w nocy około godziny trzeciej sam król wyjechał z Ljungby, 

w imię Boże, w kierunku Halmstad. Towarzyszyłem królowi w drodze 

jedną milę, aż do Råbelöv, i tam się z nim najuniżeniej pożegnałem. 

Pojechałem z powrotem do mojej kwatery. 

3 lutego zwołałem na naradę wojenną panów generałów, czyli 

generała porucznika Schultza, generała majora de Mortaigne 426 

i generała majora Schönleben.  Zastanawialiśmy się co jest 

najpilniejsze do wykonania podczas nieobecności króla. Niektóre 

[szwedzkie] oddziały jazdy i piechoty stały z drugiej strony 

Kristianstad, nad rzeką Helgeån, w Åsum i Färlöv, okopały się już w 

tamtejszych wioskach oraz przy kościołach, i miały odciąć 

nieprzyjaciołom możność wycofania się po długim moście. Ponieważ 

jednak ich pozycje były dość słabe i nie mogły skutecznie bronić się 

przed wrogiem, podjąłem decyzję, i przeprowadziłem na tamtą 

stronę więcej oddziałów. Komendę nad nimi oddałem generałowi 

majorowi de Mortaigne, żeby dowodził oddziałami na tych 

kwaterach. Tymczasem przeprowadziłem rekonesans na kamiennej 

tamie, żeby zobaczyć, gdzie mógłbym wznieść umocnienia 

skierowane przeciw długiemu mostowi, tak żeby odciąć [wrogom] 

możność wyjścia. Zaraz rozkazałem nadzorcom 427 , by wydali 

odpowiednie polecenia chłopom, którzy mają zostać zobowiązani do 

pospiesznego zwiezienia stu tysięcy faszyn, belek, desek i rozmaitych 

materiałów, tak żebym zdołał wykonać ten zamysł. Rozkazałem też, 

by zbudowano most koło Torsebro i poleciłem kapitanowi 

Skyttehjelmowi428 wznieść tam redutę, co zostało wykonane świetnie 

                                                           
425 Dopisek “1 lutego”, został przekreślony. 
426 W or. “Mortany”, Barthold de Mortaigne  ( - 1690), generał major szwedzki. 
427 W or. “befelingssmenner”. 
428 W or. “Schüttengelm”. Joachim Skyttehjelm  (1653 – 1696), późniejszy podpułkownik 

szwedzki. 
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i szybko. W ten sposób, przy małym wysiłku, mosty zostały 

ochronione przed silnym nurtem i pozostawały pod strażą, chroniącą 

je przed nieprzyjacielskimi partiami. 

14 lutego rozkazałem wznieść redutę przy Vinnebro, 

pomiędzy Färlöv a Lillö, by chronić most tam położony. Po tym, gdy 

wróg wiele razy wypłynął z miasta na dwudziestu, trzydziestu 

sporych łodziach i promach obsadzonych ludźmi, którzy ścięli przy 

Färlöv sporo drzew, gdyż bardzo brakowało im drewna, kazałem 

zebrać dziesięć, dwanaście łodzi i poprowadzić je nocą do Araslöv429, 

pod dwór pana Ebbe Ulfeldta, i schować je za małym wzniesieniem. 

Poleciłem, że mają tam czuwać, a gdyby [Duńczycy] wyszli z miasta, 

winni przeszkodzić im w wycince drzew. Postawiono tam straż 

konną i pieszą, która miała tego pilnować. 

18 lutego, rankiem, przybyli [Duńczycy]. Przypłynęli 

na trzydziestu dwóch dużych i małych łodziach, i dwóch promach, 

na każdym stały małe żelazne działa. Wiosłowali w dobrym porządku 

w kierunku tego zagajnika. Kiedy tylko się o nich dowiedziałem, 

rozkazałem adiutantowi generalnemu Hörmansfeltowi430, żeby wraz 

z jednym kapitanem i sześćdziesięcioma ludźmi wsiadł do jedenastu 

łodzi, a kiedy tylko zobaczy tamte łodzie wyładowane drewnem, ma 

bez wahania uderzyć w imię Boże i jak najlepiej wykonać tę sprawę, 

tak by zadać [Duńczykom] jakieś szkody. Ten [Hörmansfelt] ruszył 

na nich tak rezolutnie, że jak tylko zobaczyli naszych ciągnących na 

nich bez strachu, wszyscy, którzy tylko mogli, rzucili się do wioseł, 

by wrócić do miasta. Wspomniane dwa duże promy utknęły, było 

tam dwóch kapitanów i około trzydziestu ludzi. Załogi dostały się 

w ręce adiutanta generalnego i poprosiły o oszczędzenie. Oba promy 

z działami przyprowadzono do mnie. Od tej pory [Duńczycy] już 

nigdy nie wyprawili się tam po drewno. 

Kiedy zebrałem już wielką ilość faszyn, drewna, desek i temu 

podobnych, poleciłem zrobić duże, grube „kiełbasy”431 na dwanaście 

                                                           
429 W or. “orslöf”. 
430  Georg Hörman, nobilitowany w r. 1680 jako von  Hörmansfelt ( - 1687), od 1679 

podpułkownik i adiutant generalny. 
431 W or. “grosse dicke würste”. Chodzi tu o odmianę faszyn, czyli związanych w pęk witek, 

używanych m.in. dla osłony baterii.  
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– piętnaście łokci. Zebrano także sporo wozów, żeby załadować 

te materiały i zawieźć do wskazanego miejsca tam, gdzie chciałem 

z nich skorzystać. Kiedy już wszystko zgromadzono, ruszyliśmy 

22 lutego, wieczorem, o godzinie ósmej, z Härlöv i Åsum, ja z czterystu 

knechtami, [oraz] podpułkownik Hård432 wraz ze swym  majorem 

Merserem433 z regimentu Västgöta z dwustu trzydziestoma rajtarami 

oraz dwoma działami, a także pan generał major de Mortaigne. 

Zebraliśmy się koło Härlöv. Odkomenderowałem wtedy jednego 

kapitana z pięćdziesięcioma muszkieterami oraz z wielką ilością desek 

i bali, a także z innymi takimi materiałami, żeby zbudowali na 

kamiennej tamie most, który został zrujnowany przez wroga. 

Kiedy tylko go ukończono, podpułkownik Hård otrzymał taki 

rozkaz: z dwustu knechtami, ze wszystkimi wozami, z „kiełbasami” 

i faszynami, a także z łopatami i ze szpadlami, i z całym sprzętem, 

który potrzebny jest do pracy, ma pomaszerować przez tę kamienną 

tamę i wzniesiony dopiero co most, i zająć pozycję mniej więcej 

o pięćset łokci od długiego mostu. 

Kiedy zegar w mieście wybił godzinę jedenastą, szaniec był 

już wytyczony i wszyscy zajęci byli zupełnie pracą. Chłopskie wozy 

bardzo gorliwie jeździły tam i z powrotem, żeby zwozić faszynę. 

Choć wszystko to miało miejsce w pobliżu [długiego] mostu, gdzie 

były [duńskie] zapory434, obsadzone sporą liczbą knechtów, jednak 

po naszej stronie działo się to w takiej ciszy i tak szybko pracowano, 

że [Duńczycy] wcale nie spostrzegli tej naszej pracy, aż nastał dzień 

i zrobiło się jaśniej. Dopiero wtedy zorientowali się i zaraz dali znak 

duńskiego wyzwania strzelając z trzech ciężkich dział 435 , gdyż 

w świetle dostrzegli, że jesteśmy całkiem zajęci pracą. Następnie 

wypłynęło dwadzieścia siedem łodzi załadowanych ludźmi, którzy 

wiosłując szybko, ominęli mnie kierując się w stronę mostu, który 

poleciłem wybudować w nocy, chcieli go bowiem zniszczyć. 

Porzuciłem zatem moją pracę i wyszedłem przed szaniec na płaskie 

                                                           
432 Gustaf Hård af Segerstad  (1654 – 1714), podpułkownik szwedzki. 
433 Jakob Merser  ( – 1705 ?), major szwedzki. 
434 W or. “Hameyn”. 
435 Wezwanie do boju mogło mieć formę salwy z dział, Szwedzi oddawali zwyczajowo dwa 

strzały, Duńczycy trzy. 
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miejsce, zaraz przy wodzie. Ustawiłem tam dwa działa, skierowałem 

je na [Duńczyków] i ostrzelałem ich salwa za salwą. Te dwa działa 

poleciłem załadować kartaczami i dać ognia, a wszyscy [Duńczycy] 

zawrócili natychmiast w jednej chwili i wycofali się w wielkim 

zamieszaniu do twierdzy. Potem zaczęli kanonadę z czterech 

bastionów, która trwała cały dzień aż do nocy, tak samo było 

następnego dnia i w trzeci dzień aż do wieczora. Mimo tak silnego, 

trwającego trzy dni ostrzału, nie wyrządzili mi większych szkód, 

zabili jednego człowieka a dwóch zranili, rozbili też koło 

u chłopskiego wozu. Kiedy już zmęczyli się tym strzelaniem 

i zobaczyli, że niewiele nam w ten sposób zaszkodzą, dali nam 

spokój. Nie niepokoili nas już ostrzałem w trakcie prac, które 

doprowadziliśmy do końca. 

W ciągu jedenastu dni wykończyłem ten całkiem spory 

i obszerny szaniec, o wyglądzie fortyfikacji kleszczowej436, dodając 

palisadę, kozły hiszpańskie 437  i lisie dziury438 , szaniec zaś nazwany 

został „Stein Schanz” czyli „Kamienny Szaniec”. 5 marca zająłem 

pozycję na starym pniu w Lillö, gdzie dawnymi czasy była forteca439. 

Byłem tam z majorem, kapitanem i stu knechtami, którym 

rozkazałem natychmiast wziąć się do wytężonej pracy. W ciągu paru 

dni tak się tam okopałem, że mogłem bronić tego miejsca przed 

wielką masą ludzi. 

7 marca JKM przybył szczęśliwie do Färlöv, z posiedzenia 

riksdagu w Halmstad. Królowi spodobała się bardzo praca 

wykonana przeze mnie w czasie jego nieobecności, okazał też wielkie 

zadowolenie z tego powodu. 17 marca król polecił mi zająć pozycję 

po północnej stronie, przy kamiennej tamie, około dziewięćset łokci 

od umocnień. Przez całą noc prowadzone były wytężone prace, żeby 

wróg ostrzałem z dział nie mógł wyrządzić naszym ludziom żadnych 

szkód. Bóg dał nam takie szczęście, że w nocy i do następnego dnia, 

do godziny dziesiątej, osiadła tak gęsta mgła, że nie było widać dalej 

niż na dziesięć do piętnastu kroków. Jednakże 18 [marca], zaraz 

                                                           
436 W or. zapisie Ascheberga “tenal werck”, chodzi tu o “tenaille”. 
437 W or. “Schpansche Reüter”, przenośne umocnienia polowe. 
438 W or. „Fucks Löcher”, rodzaj przeszkód  polowych. 
439 Chodzi tu o ruiny średniowiecznego zamku w Lillö, zniszczonego przez Szwedów w r. 1658. 
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kiedy mgła zaczęła się rozwiewać, [Duńczycy] rozpoczęli ostrzał 

i taka kanonada trwała przez całe trzy dni, tak że sam król, który 

pojechał dziś do królowej, przebywającej w [mieście] Växjö, słyszał 

tam tę kanonadę. Ostrzał nie spowodował jednak dalszych szkód, 

zabitych zostało trzech ludzi a pięciu ranionych. W ciągu owych 

trzech dni padło czterysta sześćdziesiąt sześć strzałów z dział. 

23 marca król wrócił z Växjö do swojej kwatery głównej w [Östra] 

Ljungby i stwierdził, że nasze prace zostały doskonale wypełnione. 

Oba szańce, położone z dwóch stron, trzymały miasto w taki sposób, 

że  nikt nie mógł do niego wejść ani z niego wyjść. Niedola 

[Duńczyków] stała się tak wielka, że zapanował tam już głód.  

20 czerwca JKM wyruszył ze swej kwatery, tak jak wszystkie 

[szwedzkie] regimenty. Spotkał się z nimi pod Kristianstad koło 

Nosaby, a zebrało się tam wiele wojska. Można było zobaczyć tam 

piękną linię [oddziałów]. Tam też król został z nimi na noc. Również 

tej nocy sześciuset knechtów, którzy weszli na różne promy, zajęło 

pozycje na wyspie porośniętej drzewami. Szczęśliwie powiodło się 

to  i zdołali utrzymać tę wyspę. 21 czerwca król wyruszył 

i pomaszerował do Hornsbro, a stamtąd przez dwa nowo zbudowane 

mosty. Armia ustawiona została od Kävlinge do Ugerup, majątku 

pana Ramela. 29 czerwca król wyruszył z armią i pomaszerował 

do Hörby, stamtąd zaś do Hurva.  

Zauważ. Król spotkał koło Getingebro garnizon 

z Helsingborga z duńskim konwojem i dowiedział się, 

że Helsingborg został oddany Duńczykom na mocy porozumienia. 

JKM nie pociągnął więc dalej, lecz stanął na noc koło Vidarp. 

Skoro zamysł odsieczy dla Helsingborga  spełzł na niczym, a król 

dowiedział się jeszcze, że wróg chce posłać wydzielone siły 

na Kristianstad, 1 lipca wyruszył z Vidarp i pomaszerował 

z powrotem do Kristianstad, a 2 lipca wieczorem zbliżył się do tego 

miasta. Rozbiliśmy tam z armią obóz pomiędzy Vä i Lillö. 

Król rozkazał zbudować rozmaite mosty nad rzeką koło Lillö, 

by w razie potrzeby można z nich było skorzystać.  

Król [Karol XI] stał już w swoim obozie trzy tygodnie, gdy 

21 lipca koło Önnestad, o pół mili od naszego obozu, zjawił się król 

Danii ze swoją całą armią. JKM zorientował się wtedy, że wróg ma 
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zamiar opanować wysoką górę, położoną niedaleko naszego obozu, 

skąd mógłby nam zadać niemałe szkody. Wówczas ja podałem 

najbardziej uniżoną propozycję, żeby król wreszcie podjął decyzję 

o zajęciu pozycji i zabezpieczeniu tej góry, która miała strome zbocza. 

Król zaraz na to przystał i tak postanowił. Rozkazał mi, żebym 

pomaszerował na tę górę, jak tylko zrobi się ciemno, z pięcioma 

batalionami piechoty, czterema szwadronami jazdy, dwoma 

szwadronami dragonów oraz ośmioma działami, wśród których były 

dwa dwunastofuntowe, a także z rozmaitymi materiałami, i miałem 

zająć tam pozycję. Ruszyłem natychmiast i wszedłem szczęśliwie na 

tę górę. Rozkazałem też zaraz, by zbudowano dwie solidne, duże 

reduty, pomiędzy którymi wykopano szerokie rowy i linie. 

Pracowaliśmy bardzo pilnie przez całą noc, tak że nikt nie spał.  

Tymczasem wróg, kiedy ustawił się w Önnestad, uznał, 

że góra ta nie została jeszcze zajęta i że stoją na niej tylko dwa 

posterunki rajtarów. [Duńczycy] uznali, że nie przywiązujemy do tej 

góry dużego znaczenia, i że bez trudu będą mogli ją zdobyć.  Wysłali 

zatem trzy tysiące piechoty, które miały zająć tę górę. Stali więc już 

wszyscy gotowi do marszu, z artylerią, i wszystkim co przynależy. 

Rankiem około godziny drugiej, kiedy już się trochę rozjaśniło, 

[Duńczycy] dali znak w obozie strzelając z trzech ciężkich dział, 

by [Duńczycy] pozostający w mieście dowiedzieli się, że [odsiecz] już 

maszeruje na tę górę, żeby na to odpowiedzieli i także ruszyli. 

Rozkazałem jednak podpułkownikowi Belfrage 440 , artylerzyście, 

że ma osobiście stać przy obu dwunastofuntowych działach i uważać 

pilnie, tak że gdy tylko [Duńczycy] zaczną strzelać w swoim obozie, 

gdyż stale to robili w dzień, on ma natychmiast na to odpowiedzieć. 

I tak też się stało. 

Kiedy wróg usłyszał szwedzkie wezwanie do boju, czyli 

wystrzały w odpowiedzi, tak blisko swojego obozu, [Duńczycy] 

natychmiast wyszli, a ponieważ było coraz jaśniej, zobaczyli, 

że szwedzki król już obsadził tę górę i że zbudowano tam już dwie 

reduty, tak że ich plany spełzły na niczym. Musieli ze wstydem 

wycofać się do swojego obozu. Kiedy król Danii zobaczył, że niewiele 

                                                           
440 Henrik Johan Belfrage  (1640 – 1706), podpułkownik szwedzki. 
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zdoła uzyskać pod Kristianstad, i że nie jest możliwe udzielenie 

wsparcia miastu albo fortecy, wówczas król ten, wraz ze swoją 

gwardią konną i wieloma innymi, opuścił armię 30 lipca i pojechał 

do Kopenhagi. 

Wtedy napisałem do gubernatora Ostena 441  w Kristianstad 

i poinformowałem, że jego król opuścił armię, wyjechał 

do Kopenhagi, a my wiemy o jego złej sytuacji. Na wypadek gdyby 

może chciał poddać się na pewnych warunkach przedstawiłem mu, 

że otrzyma dobre propozycje. Na to [Osten] zażądał, bym posłał mu 

jakiegoś kawalera, by mógł z nim porozmawiać. Król rozkazał wtedy 

panu pułkownikowi Axelowi Wachtmeisterowi, żeby udał się 

do Kristianstad, zameldowawszy się tam przez trębacza. Tak też 

zrobiono i [Wachtmeister] pojechał tam konno 2 sierpnia i zaczął 

z nimi rozmowy. Po jakimś czasie wrócił z raportem, że w końcu 

[Duńczycy] przystają na takie rozwiązanie, jeśli tylko uzyskają dobre 

i honorowe warunki, że nie wzdragali się przed tym i zażądali 

by wrócił następnego dnia, a tymczasem oni sporządzą takie 

porozumienie na piśmie i przedstawią mu je. Wobec tego 3 [sierpnia] 

pułkownik Wachtmeister pojechał znowu do  fortecy i przywiózł 

od nich  punkty ugody. Kiedy tylko król je przeczytał, zaraz wyraził 

zgodę na te wszystkie żądania, a ja i gubernator Osten mieliśmy 

podpisać tę ugodę. Stało się to 4 [sierpnia], podpisaliśmy się na 

ugodzie przedpołudniem, około godziny dziesiątej. Następnie 

poprosiłem w gości, czyli na żołnierski posiłek, pana pułkownika 

Fuchsa 442  i pozostałych niemieckich oficerów, przed szańce 

pechholmskie443, mniej więcej o strzał z muszkietu od miasta. Na tym 

poczęstunku zjawili się  prawie wszyscy oficerowie, poza tymi, 

którzy pełnili straż w twierdzy, ponieważ długo musieli już jeść 

z głodowych garnków. Tak się upili, że nie mogli odnaleźć fortecy. 

Zaraz potem obsadzone zostały przez gwardię [szwedzką] bramy 

i zapory na długim moście. 5 [sierpnia] gubernator Osten 

                                                           
441  Carl Henrik von Osten  ( - 1691), rodem z Meklemburgii, duński generał major, 

gubernator Kristianstad. 
442  Andreas Fuchs, rodem z Brandenburgii, pułkownik duński, późniejszy generał i tajny 

radca. 
443 W or. „pechholmischen schanzen”. 
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wymaszerował z Kristianstad około godziny dwunastej z całym 

garnizonem, liczącym tysiąc stu ludzi pod rozwiniętymi chorągwiami, 

z kulami w ustach 444 , a także z sakwami i pakunkami. Zostali oni 

odprowadzeni pod konwojem przez Åhus,  wytwórnię ałunu [w 

Andrarum], i dalej do Landskrony. Było to wydarzenie najbardziej 

godne podziwu, że twierdza została poddana a garnizon wyszedł na 

widoku i w obecności całej ich [tj. duńskiej] armii, tak że twierdza 

została przekazana do rąk króla. Dlatego ten dzień można nazwać 

jednym z najszczęśliwszych. 

Gdy wróg zobaczył, że twierdza wpadła już w ręce 

[szwedzkiego] monarchy, [Duńczycy] nie zwlekali dłużej i wyruszyli 

następnej nocy około godziny drugiej, 6 sierpnia, ze swego obozu. 

Pomaszerowali na Mölleröd a potem do Helsingborga. Król, gdy 

tylko otrzymał wiadomość o tym ich wymarszu, ścigał wroga 

prawym skrzydłem. Pan pułkownik Velingk 445  został 

odkomenderowany z czterystu końmi, żeby następować 

nieprzyjacielowi na pięty. Spotkał wreszcie [duńską] ariergardę 

w lesie koło Lumarb446 , gdzie doszło do starcia. Ponieważ jednak 

[Duńczycy] byli od niego silniejsi, poniósł pewne szkody i musiał się 

wycofać. Skoro jednak nieprzyjaciel oddalił się już tak bardzo, a było 

tam tyle gęstych zarośli, że nie można było szybko go ścigać, król 

pomaszerował z powrotem i stanął w obozie. 

9 sierpnia cała armia [szwedzka] została ustawiona między Vä 

i Åsum. Odprawiono  wtedy uroczystość dziękczynną, nie tylko 

w Kristianstad, ale we wszystkich regimentach, za uzyskanie tegoż 

miasta Kristianstad a także i za to, że nieprzyjaciel musiał się wycofać 

do Helsingborga, niczego nie osiągnąwszy. 12 sierpnia król wyruszył 

z Kristianstad z całą armią, i pomaszerował na [Västra] Vram, Hörby, 

Rolsberga. W tej ostatniej miejscowości odpoczęliśmy jeden dzień 

i mieliśmy tam dobrą paszę. Następnie przybyliśmy 26 sierpnia 

do Norrvidinge i do Dagstorp447, gdzie król rozbił swój obóz i tam 

                                                           
444  Autor podkreśla w ten sposób, że garnizon wyszedł z ceremoniałem wojskowym, 

w gotowości bojowej, kule trzymano w ustach, by można je było szybko wprowadzić do lufy 

muszkietu.   
445 W or. “welling”, Otto Vellingk (1649 – 1708), baron, późniejszy generał. 
446 Wg. Alfa Åberga zapewne chodzi o miejscowość Tomarp. FRAJK, s. 75, zob. też indeks. 
447 W or. “tackstorp”. 
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pozostał. Mieliśmy dość żywności i paszy. Ponieważ wróg otoczył się 

w Helsingborgu licznymi redutami i nie można go było tam łatwo 

dostać, a w dodatku nieprzyjaciel właśnie zarządził rozpoczęcie 

przeprawy na [wyspę] Zelandię, JKM zaś dobrze zaprowiantował 

i zaopatrzył  Malmö, w związku z tym wyruszył 5 października, 

po tym, gdy staliśmy już pięć tygodni pod Norrvidinge, 

i pomaszerowaliśmy do Gudmuntorp, Osby448, Höör, Norra Rörum, 

Riseberga449, Herrevadskloster, Östra Ljungby, Össjö450 i do Skillinge451, 

gdzie król rozłożył armię na kwaterach w okolicznych wioskach, żeby 

trochę odpoczęła. 

Stamtąd wszystkie regimenty wyruszyły do [prowincji] 

Halland i do Szwecji, na kwatery zimowe. Król jednak pomaszerował 

z częścią regimentów w pobliżu Lur, Hästveda, przez most w Broby, 

do Hjärsås 452  i do Kristianstad. JKM stanął wtedy na kwaterze 

w [Östra] Ljungby, ja zaś w Bäckaskog453, a generał major Schönleben 

w Fjälkinge 454 , natomiast regimenty piechoty i jazdy zostały 

rozłożone po wioskach tu i tam, tak jak się najlepiej dało. Najlepsze 

było to, że stworzyliśmy w ten sposób dobrą osłonę dla Kristianstad, 

tak że nieprzyjaciel, który wówczas stał w dużej dość sile 

w Landskronie i w Helsingborgu, nie mógł tak szybko rzucić się nam 

do gardła. 

Zauważ. Następnie, 10 listopada tego 1678 roku król [Karol 

XI] zaszczycił mnie godnością feldmarszałka i królewskim 

pełnomocnictwem nadającym mi władzę nad jego armią w Szwecji. 

JKM zajął swe zimowe kwatery wokół Kristianstad, armia natomiast 

została doprowadzona do dobrego stanu dzięki licznym rekrutom 

ściągniętym ze Szwecji, Kristianstad uzyskało dobry garnizon 

i zaopatrzenie. 

                                                           
448 W or. „Olsby”. 
449 Chodzi tu o wioskę Riseberga  nad rzeką Rönneån. 
450 W or. „weschö”. Nie można zgodzić się tu z identyfikacją „Växjö” A. Åberga, miasto 

to bowiem nie leży na trasie przemarszu, położone jest w odległej prowincji Småland. FRAJK 

s. 75, zob. też indeks. 
451 Chodzi tu o dwór Skillinge w parafii Munka – Ljungby. 
452 W or. “Gresoss”. 
453 W or. “Beckschou”. 
454 W or. “Fielckingen”. 
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Król wyruszył 9 lipca 1679 roku ze swoich kwater i spotkał się 

z całą armią w Färlöv, położonym o milę od Kristianstad. Stamtąd 

pomaszerował do Önnestad, Mölleröd, Åby, Rosendal i na 

Helsingborg, stanął o ćwierć mili od Helsingborga koło Ramlösa, 

gdzie pozostał z armią aż do czasu zawarcia pokoju, gdy 1 września 

w całym obozie otrąbiono zakończenie działań. Skoro Bogu 

najwyższemu podobało się obdarować nas pokojem, JKM uznał 

za wskazane, gdyż i tak nastała już jesień, że armia powinna wyruszyć 

i ma być rozłożona po wioskach niedaleko Landskrony, żeby trochę 

tam wypocząć. Wobec tego król wyruszył 9 września z Ramlösa 

i pomaszerował do Sireköpinge 455 , miejscowości położonej o małą milę 

od Landskrony456, a należącej do pana Hansa Ramela. Tam ustanowiono 

kwaterę królewską aż do czasu ewakuacji Helsingborga 

i Landskrony. 15 października król odbył generalne spotkanie 457 

z całą armią, liczącą ponad dwanaście tysięcy ludzi, na pobojowisku, 

gdzie w bitwie pod Landskroną uzyskaliśmy niegdyś zwycięstwo 

dzięki łasce bożej. Złożyliśmy tam nasze uniżone podziękowania 

Bogu najwyższemu, za upragniony pokój. Po dwukrotnym 

wystrzeleniu z dział, muszkietów i pistoletów, wszystkie regimenty 

królestwa [Szwecji], jazdy i piechoty, pomaszerowały z powrotem do 

królestwa, do swojej prowincji. Pozostałe, zwerbowane regimenty, 

zostały przy królu w Skanii. 23 października król z wielką świtą 

generałów i innych kawalerów wjechał do Landskrony, najpierw 

do cytadeli a następnie objechali umocnienia miasta, dało się wtedy 

słyszeć wybornie wystrzały z dział. 29 października cała nasza 

artyleria polowa pomaszerowała do Szwecji. 3 listopada JKM 

wyjechał z Sireköpinge wraz ze swymi panami generałami 

i pozostałymi regimentami (przy Majestacie zostali drabanci i cztery 

regimenty, z których jeden był regimentem piechoty). Regimenty 

pomaszerowały do Szwecji, a król wyruszył ze mną, generałem 

majorem Schönleben i generałem majorem de Mortaigne do Malmö, 

                                                           
455 W or. „Sürköping”.  
456 W or. „Eine klein Meil”. Odległość Landskrony od Sireköpinge to ok. 15 km, być może 

Ascheberg ma tu na myśli tzw. „kyndemil”, równą 16 km ? 
457 W or. „General Randefu”. 
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Ystad i do wytwórni ałunu a następnie do [Östra] Ljungby, gdzie 

pozostaliśmy aż do 8 grudnia.  

Zauważ. 6 grudnia król [Karol XI] wyświadczył mi taką łaskę, 

że pod wieczór odwiedził mnie w Bäckaskog i pożegnał się ze mną. 

Zaraz też przy rzewnej modlitwie podziękował mi najłaskawiej za 

wierne służby, które oddałem Jego Królewskiej Mości podczas 

trwania tej niebezpiecznej wojny. Monarcha podarował mi także swój 

pierścień na kapelusz, który ozdobiony był złotem i sporymi 

diamentami, zapewnił mnie również o swej królewskiej 

przychylności oraz łasce. Następnie JKM pożegnał się z każdym 

łaskawie i odesłał przodem swoje wszystkie bagaże, z panem 

marszałkiem Rosenhane458 - do Szwecji, do miasta Växjö.  8 grudnia 

król wyruszył w nocy, około godziny trzeciej z [Östra] Ljungby 

i skierował się na Broby i potem do Szwecji. Ja, wraz z panami 

generałami majorami Schönleben i de Mortaigne, towarzyszyliśmy 

Majestatowi trzy mile aż do Broby. Tam się pożegnaliśmy 

najuniżeniej z królem, co przebiegło w pewnym zamieszaniu. 

Podczas tego żegnania się król obiecał mi, że prześle nadanie 

pełnomocnictwa generalnego gubernatora Göteborga, Bohuslän i Dal. 

Potem, 14 grudnia, wyruszyłem z Bäckaskog i pojechałem 

do Göteborga, żeby objąć mój urząd. Przybyłem tam szczęśliwie 

29 grudnia, przywitany wystrzałami z dział. Podziękowałem 

serdecznie memu Bogu Najłaskawszemu, że doprowadził mnie 

z powrotem do moich ukochanych, szczęśliwie, z bardzo dobrą 

reputacją, zdrowo i pomyślnie z niebezpiecznej i uciążliwej wojny. 

Zauważ. W roku 1680, 11 stycznia, Otrzymałem od JKM 

obiecane pełnomocnictwo dotyczące urzędu generalnego 

gubernatora Göteborga, Bohuslän i Dal. Oprócz tego dostałem takie 

wynagrodzenie, jakie powinien mieć generalny gubernator 

i feldmarszałek. 4 grudnia 1680 uzyskałem od Jego Królewskiej Mości 

godność i pełnomocnictwo na urząd generalnego gubernatora Skanii, 

Halland, Göteborga, Bohuslän. W tym roku nie wydarzyło się już nic 

godnego uwagi. 

                                                           
458 Johan Rosenhane (1642 – 1710), marszałek dworu królowej wdowy Jadwigi Eleonory, 

baron, dygnitarz szwedzki. 
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Jego Królewska Mość uczcił mnie takimi stopniami i urzędami.  

 

Zostałem: 

 

Generałem majorem, 31 sierpnia 1664 r. w Sztokholmie. 

Generałem porucznikiem, 10 marca 1670 r. w Sztokholmie. 

Generałem, 23 września  1674 r. w Sztokholmie. 

 

Gubernatorem [prowincji] Bohuslän, 21 maja 1677 r., w Rönneberga 

koło Landskrony. 

Feldmarszałkiem porucznikiem, 10 sierpnia 1677 r., koło Åby 

w Skanii. 

Feldmarszałkiem, 10 listopada 1678 r., w [Östra] Ljungby. 

 

Generalnym gubernatorem Göteborga, Bohuslän i Dal, 13 grudnia 

1679 r., w Strömsholm. 

Generalnym gubernatorem Skanii, Halland, Göteborga i Bohuslän, 

4 września 1680 r., w Sztokholmie. 

 

Zostałem powołany na członka Rady Królestwa [Szwecji] 10 września 

1681 r., w Sztokholmie 

Nadany mi został tytuł barona, 18 grudnia 1673 r., w Sztokholmie. 
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Indeks geograficzny 

 

 

Nie uwzględniono nazwy Szwecja. 

 

Aalborg 81 

Abgulden 45 

Akershus 94 

Als, wyspa 29,82 

Altes Land 76 

Alzacja 49-52 

Andrarum 117,128 

Anhalt, księstwo 54 

Araslöv 122 

Asmundtorp 109 

Augsburg 59,60 

Austria 10,47,55 

 

Bartoszyce  (Bartenstein) 13 

Bawaria 57 

Beckholmen zob. Pechholm 

Bečov 59 

Bełt zob. Mały Bełt, Wielki Bełt 

Berjosowka, zob. Mottenhagen 

Bernburg 54 

Billeberga 109,114,115 

Bischofteinitz 59 

Blekemosse 104 

Blomsholm 95 

Bobrowniki 68 

Bohus 92 

Bohuslän, prowincja 

6,30,32,34,37,89-98,131,132 

Bornholm, wyspa 98 

Brandenburgia 70,82,127 

Brda (Brumme), rzeka 72 

Breisach 49-52 

Brema, księstwo 

7,12,29,46,61,62,75,76,90 

Brema, miasto 31,90,91,109 

Bremervörde 75,76 

Březnice 59 

Broby 118,129,131 

Brodnica 21 

Brumme (zob. Brda) 

Brummen 75 

Brückenkopf 52 

Bryzgowia 49 

Bug, rzeka 21 

Burbany (Burbanen) 46 

Buseck  zob. Grossen Buseck 

Buxtehude 62,90 

Bydgoszcz 19,20 

Bårslöv 104,105 

Bäckaskog 129,131 

Bälinge 104 

Bälteberga 106,107 

 

Cheb (Eger) 57,58 

Chełmno 19,24 

Chełmża 26 

Chojnice 7,9,14,23,26-28,71-75 

Człuchów 21,27,31,71,73,74 
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Dagstorp 117,128 

Dal, prowincja 34,96,97,131,132 

Dania, królestwo 29,30,35,75-

88,91-130 

Danzigerwerder zob. Wyspa 

Gdańska 

Dąbrowa Człuchowska - 

(Damerau) 21 

Dirschau zob. Tczew 

Doblena 81 

Dragsholm 80 

Drzązgów 68 

Dyminek ( Demmin ) 21 

Dragør 113 

 

Eger zob. Cheb 

Eichsfeld 57,60 

Ekebro 116 

Elbląg (Elbing) 13,63 

Enningdal, dolina 94 

Erfurt 57-59,115 

Eschwege 10,60 

Eulenburg (Sovinec); 53 

 

Fagerhult 104 

Faleby 95 

Falkenberg 104 

Falster, wyspa 79,87 

Fionia (Fyn), wyspa 76,77,86,100 

Fjälkestad 118,119 

Fjälkinge 129 

Flenninge 104 

Flensburg 76 

Frankfurt nad Menem 47 

Frankonia 57 

Fredrikshald 94 

Freiburg 49,52 

Fyllebro 102 

Färlöv 119,121,122,124,130 

 

Gdańsk (Danzig) 25,69,71 

Gerdsdorf  zob. Ogorzeliny 

Getinge 104 

Getingebro 125 

Glückstadt 77,81 

Gniazdowo 23,24 

Gołąb 18,66,68 

Gottorp 54 

Grossen Buseck  60 

Gudmuntorp 129 

Guldynga (Kuldīgas ) 45 

Gullmarn, fiord 95 

Gustavsburg 47 

Göingeholm 116 

Göteborg 6, 32,34,36-

38,40,93,104,131,132 

Grudziądz 19 

Grünhagen (Grebnoje?) 15 

 

Habenhausen 90,91 

Halland 

6,30,34,99,101,118,129,131,132 

Halmstad 100-104,116,121,124 

Hamburg 61,62,76 

Hasslebro 111,120 

Heiligenstadt 57,60 

Helgeån, rzeka 100,118,119,121 
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Helsingborg 

99,107,118,120,125,128-130 

Helsingør 98 

Herrevadskloster 112,116,118,129 

Hesja, księstwo 10,53,57,60,62 

Hindsgavl 29,77,79 

Hirschberg 58 

Hirschfeld 57 

Hjärsås 119,129 

Holma 90 

Holsztyn, księstwo 54,76,88 

Homburg von der Höhe 57 

Horn 101,104 

Hornsbro 125 

Horsens 81 

Hradec Králové (Königgraätz) 56 

Hurva 108,117,125 

Härlöv 99,117,123 

Hästveda 129 

Hörby 108,117,125,128 

Höör 120,129 

 

Ida, równina 94 

Igława (Iglau) 56 

Ignaberga 119 

Iłża 18 

Itter 60,61 

Itzehoe 76 

Jankow (Jankov) 9,55 

Jarosław 18,29,66,67 

Jutlandia 76,77,80-82 

 

Kalundborg 81 

Kamlarki 24,25 

Karlshamn 100,108,119 

Kastellgården 32,90,91 

Kattenturm 90 

Kcynia 19 

Keracker 112 

Kilonia 76 

Kirchhain 57 

Kiszewa zob. Stara Kiszewa 

Knäred 101 

Kopenhaga 

30,35,36,79,80,87,88,89,98,107,109,

114,127 

Kościan 12 

Kościeleczki (Warnau) 14,62 

Kraków 68 

Krempe 81 

Kreuzburg (Sławskoje) 13 

Kreuznach 53 

Kristianopel 108 

Kristianstad 

99,100,103,107,108,111,112,116,117

-121,125,127-130 

Królewiec (Königsberg, 

Kaliningrad) 13,27 

Królewo (Königsdorf) 62 

Krzemity (Kremitten) 13 

Krzyżbork (Kreuzburg) 13 

Kuldīgas  zob. Guldynga 

Kurlandia, księstwo 9,12,45,46 

Kvistofta 105 

Kvistrum 95 

Kävlinge 105,125 

Kävlingeån, rzeka 105,106 

Køge, miasto 79 
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Køge, zatoka 80,98,113 

Königgrätz zob. Hradec Kralove 

Königsdorf zob. Królewo  

 

Laholm 97,101,102 

Landskrona 54,91,99,100,105,           

106-109,113-120,128-132 

Langeland, wyspa 79 

Lankenau 90 

Laufenburg 49,52 

Leher, szaniec 75 

Lębork (Lauenburg) 29 

Lidzbark Warmiński (Heilsberg) 13 

Lilla Harrie 32,105 

Lillö 120,122,124,125 

Linderöd 111 

Linowiec 24 

Lipsk 53-54 

Ljungby 100,101,104,119 

Lolland, wyspa 79 

Lotaryngia, księstwo 47,48,50-52  

Lublin 12,66,68 

Lumarb 128 

Lund 7,8,31,32,36,38,                  

103-106,108,109 

Lur 129 

Lwów 66 

Lüneburg 90 

Löberöd 117 

Łaba (Elbe), rzeka 75,76,90 

Łabiszyn (Labzin) 19,20 

Łowicz 15,16,63 

 

 

Maglasäte 120 

Malbork (Marienburg)12-15,19,28,62 

Malmö 98,99,108,109,112,113,129,130 

Małopolska 15,18 

Mały Bełt 29,76,77 

Marianka (Marienfeldt) 13 

Marienborg 79 

Marienfeldt zob. Marianka 

Marstrand 93 

Meklemburgia 62,90,127 

Meisenheim 47,48 

Mellby 119 

Messe, rzeka 48 

Metz 48 

Middelfart 77 

Moguncja (Mainz) 47 

Morawy 53,56 

Mottenhagen (Ottenhagen), zob. 

Berjosowka 15 

Moserssberg 52 

Mälby 116 

Møn, wyspa 30,79,87,88  

Mölleröd 111,112,118,128,130 

Möllerö, rzeka 112 

Mühlenschanze 52 

 

Nakło 74 

Nancy 48 

Nakskov 79 

Narew, rzeka 21 

Naverö 94 

Neuburg 52 

Neuenburg 49 

Nissan, rzeka 102 
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Nogat, rzeka 62 

Norra  Rörum 129 

Norrvidinge 106,117,128,129 

Nosaby 125 

Noteć, rzeka 74 

Nowy Dwór 21 

Nymö 119 

Näs (Trollenäs) 108,109 

Nöbbelöv 111 

Nördlingen 9,46,47 

 

Ochsenfelde 50,51 

Odense 78 

Offenburg 50 

Ogorzeliny (Gerdsdorf) 23 

Ołomuniec (Olmütz) 53 

Opatów 18 

Osby 129 

Oslebshausen 90 

Osterholz 10 

Ostrowiec 18 

Ottensen 96 

 

Palatynat 47,53,59 

Paryż 53 

Pechholmen (Beckholmen ?) 127 

Piotrawin 68 

Planá 59 

Płock 20,21 

Polska, królestwo (Rzeczpospolita 

Obojga Narodów) 11-29,61-75 

Pomorze 29,61,62,90,92,93,120 

Pomorze Gdańskie 71 

Prusy Królewskie 

12,23,25,62,70,79 

Prusy Książęce 13,20 

Przemyśl 18,67 

Przytyk 16,65 

Pułtusk 21 

 

Radom 16,17,28,38,63,65,66 

Ramlösa 130 

Ren, rzeka 47,49,50,51 

Rendsburg 77,81 

Reslöv 105 

Retz 55 

Rheinfelden 49,52 

Ritterhude 7,45 

Riseberga 129 

Rolsberga 128 

Rosendal 130 

Roskilde 30,34,35,80,92 

Rugia, wyspa 120 

Råbelöv 115,121 

Råån, rzeka 105 

Rönnenberga 109,112,113,116,132 

 

Saalfeld 56 

Saltkällan 95,96 

Salzungen 54 

Sandby 118 

Sandomierz 31,63,66,67 

San, rzeka 18,66 

Saverne 52 

Säckingen 49 

Schwarzwald 52 

Seille, rzeka 48 
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Sierpc 21 

Sireköpinge 105,130 

Skanderborg 81 

Skania, prowincja 6,30,31,34,35, 

36,91,97,98,99,112,120-131 

Skanör 98 

Skillinge 129 

Skarszewy (Schöneck) 71 

Skłudzewo 23,24 

Skoki 69 

Sławskoje (zob. Krzyżbork) 

Småland, prowincja 

99,100,104,112,115,129 

Snöstorp 102 

Sovinec zob. Eulenburg 

Stara Kiszewa 71,72 

Steblewo 26,70 

Stege 88 

Stoby 118 

Stora Harrie 105 

Strö 111 

Ström 90 

Strömsholm 132 

Sukowska Wola (Sucha Wola) 

16,17,28,65 

Svarteborg 94,95 

Svendborg 86 

Svenstorp 105 

Svinesund 92,95,97 

Szlezwik, księstwo 76 

Sztokholm 8,12,38,61,62,89,91-

93,132 

Såtenäs 95 

Söderviddinge 106 

Sösdala 119-121 

Sønderborg 9,29,83,87 

Śląsk, prowincja 9 

Świdnica (Schweidnitz) 53 

 

Thann 50-52 

Tirup 115 

Tomarp 128 

Torreby 90 

Torrlösa 110,113 

Torsebro 100,119,121 

Toruń 19-21,23-25 

Trelleborg 98 

Tuchola 71 

Turyński Las (Türingenwald) 57 

Tuss 59 

 

Ugerup 125 

Vanneberga 119 

Varberg 104 

Vendsyssel 80 

Viborg 81 

Vidarp 125 

Vieland 90 

Villands 118 

Vinnebro 122 

Vinslöv 119 

Vogtland 56 

Vordingborg 87 

Vä 107,108 

Vänern, jezioro 95 

Vänersborg 93,97 

Värmland 96 

Värnamo 104 



                              Dziennik Rutgera von Ascheberga 1621-1682                           139 
 

Västergötland, prowincja 104 

Västra Vram 117,128 

Växjö 100,125,129,131 

Vöhl 60 

 

Wabcz 24 

Wanfried 53 

Warka 69 

Warturm 90 

Warnau zob. Kościeleczki 

Warselitz (Warszewice?) 26 

Warszawa 22,70 

Warszewice 26 

Wezera, rzeka 90,91 

Wiedeń 55 

Wielki Bełt 79 

Wielkopolska 12,23,25,74 

Wieprz, rzeka 18,29,66,68,69 

Wisła, rzeka 13,66,68,69 

Wisłoka, rzeka 68 

Wismar 91,93 

Wittenweiher 50 

Wolfenbüttel 53 

Wormacja 47 

Wyszogród 20,21 

 

Ystad 98,99,131 

Zach zob. Seille 

Zakroczym 22 

Zakrzew 7,9,16-18,28,38,63 

Zamość 66,72,74 

Zelandia (Sjælland), wyspa 

79,80,87,98,118-120,129 

Ziegenhain 57,58 

Zusmarshausen 59 

Żuławy Gdańskie (Danziger 

Werder) 70 

Żuławy Malborskie 

(Marienburger Werder) 62 

 

Åby 90,104,107,116,118,130,132 

Åhus 117,119,128 

Åskloster 104 

Åsum 108,121,123,128 

 

Öland, wyspa 98 

Önnestad 125,126,130 

Örekisälven, rzeka 95 

Örtofta 32 

Östra Ljungby 118-

120,125,129,131,132 

Östra Vram 117 

Össjo 129 
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Indeks osobowy 

 

W indeksie nie uwzględniono władców Szwecji: Karola X Gustawa i Karola 

XI, z dynastii Pfalz – Zweibrücken, oraz samego Rutgera von Ascheberga. 

 

Adolf Jan, książę, brat Karola X 

Gustawa 20 

Allén, Sture 12 

Anger 71 

Anhalt-Dessau, Johan Georg von, 

książę 83,89 

Anhalt-Zerbst, Eleonora af, 

księżna 86 

Arenschildt, Daniel von 76 

Armis 58 

Ascheberg, Georg Friedrich, 

 syn Rutgera, feldmarszałka 117 

Ascheberg, Magdalena Eleonora 

von Buseck genannt Münch 10,60 

Ascheberg, Rutger Johan von 12 

Ascheberg, Stefan von 9 

Ascheberg, Wilhelm von 45 

Aschenberg (Ascheberg),  

Rutger von 9 

Asker, Björn 34 

Augusiewicz, Sławomir 13 

 

Baaz, Birger 35 

Baden-Durlach, Friedrich VI, 

margrabia 69 

Banér, Gustaf Persson 97,108 

Bassompierre, François Annas 

von 55 

Becker 14 

Belfrage, Henrik Johan 126 

Beneburg 58 

Bernard Weimarski zob. Sachsen-

Weimar 

Bille, Anders 75 

Bomsdorff, Wolff Friedrich 21 

Borcz, Andrzej 18 

Brinck, Johan von 9,46 

Bring, Sven 7 

Buchwaldt, Fredrik von 97 

Burbon, książę ? 47 

Buseck, Magdalena Eleonora von 

zob. Ascheberg 

Börstell, Fredrik von 94 

 

Carlquist, Gunnar 7,8 

Chodkiewicz, Jan Karol 9 

Chorążyczewski, Waldemar 5 

Chrystian IV Oldenburg, król 

Danii i Norwegii 12,62 

Czarniecki, Stefan 16-19,26-

29,66,68-70,73-74,82 

 

Dahlberg (Dahlbergh), Erik 

18,38,68,69 

De la Gardie, Jakob Kasimir 79 

De la Voyette, Louis 79,87 

Delwig, Henrik von 79,91 
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De Mortaigne, Barthold 

121,123,130,131 

Dohna, Kristoffer Delficus von 90 

Dorpowski, Wojciech 24,25 

Douglas, Gustaf 114 

Douglas, Robert 15 

Döring, Detlef 7 

Duncan, Jacob 100-103 

Dybaś, Bogusław 21 

Dzięgielewski, Jan 27 

 

Ekeblad, Claes 12 

Ekeblad, Johan 12,68 

Eleonora Katarzyna von Pfalz-

Zweibrücken-Kleeburg, siostra 

Karola X Gustawa 10 

Enckevoert, Adrian von 49 

Englund, Peter 69 

 

Ferdynand hiszpański, 

(Fernando), kardynał 47 

Ferdynand II Habsburg, cesarz 46 

Ferdynand III Habsburg 46 

Fersen, Fabian von 99 

Fersen, Otto Wilhelm von 106,110 

Fredberg, C. R. A 37 

Fritz, Ludvig 20 

Frost, Robert I. 31 

Fryderyk III, król Danii 75,92,99-

105,111,113,125,126 

Fryderyk Kettler, książę Kurlandii 9 

Fryderyk Wilhelm, elektor 

brandenburski 13,22,82-85,91 

Fuchs, Andreas 127 

 

Gallas, Matthias 47 

Galle i Finland, Johan 87,106 

Garczyński, Tadeusz 23,25 

Gebrian 50 

Geijso, Johan Eckert von 97 

Gengel (Gängel), Johan Wilhelm 87 

Gordon, Patrick 27 

Gorgas, Johan Gorries von 81 

Grauers, S. 37 

Grill, E. 37 

Grobau 53 

Gronsfelt, Jost Maximilian von 

Bronkhorst 57 

Grothusen, Otto Johan von 91 

Gyldenløve, Ulrik Christian 

77,78,81 

Gyldenløve, Ulrik Frederik 94-98 

Gyllenroth zob. Roth 

Gyllenstierna af Björksund och 

Helgö, Göran 108 

Gyllenstierna af Björksund och 

Helgö, Johan 108 

Göransson, Göte 9 

Götz, Johan von 48,50,55 

Götzen, Adolf von 84 

Götz, Peter von 48 

 

Hadersleben  zob. Löwenklau 

Hammarskjöld, Peder 19 

Harbou, Hans Walter 109 

Hatzfeld, Melchior 55 

Helmfelt, Simon Grundel 

106,107,109,110,115,116 
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Henderson, John 77 

Henneman 14 

Herbst, Stanisław 9,39,68 

Hessen-Cassel, (Hessen-

Eschwege), Fryderyk, landgraf 

10,12,52 

Hessen-Darmstadt , Georg II, 

landgraf  60,61 

Hierta, Per 93 

Hildebrand, B. 79 

Hirschenstierna, Stefan 

Gambrotius 61 

Holm, Torsten 31 

Holsten, Hieronim Chrystian 5 

Holzappel, Paul Melander von 

57,59 

Horn, Gustav Carlsson 46,47 

Huitfeldt, Margareta 37 

Hård på Bjursnäs, Carl 120 

Hård af Segerstad, Gustaf 123 

Hård af Segerstad, Johan 101 

Hörmansfelt, Georg von 122 

 

Isacson, Claes-Göran 26 

Jadwiga Eleonora von Holstein-

Gottorp, królowa Szwecji 

89,92,131 

Jan Kazimierz Waza, król Polski 

14,16,47,48,61,70 

Jemiołowski, Mikołaj 27 

Juel, Niels 98 

 

Kapaun von Swoyhau, Albrecht 

Weichard 53 

Kersten, Adam 9,26,30,82 

Koch 19 

Kock von Crimstein, Hans 

Christoffer 115 

Kopczyński, Michał 36 

Koppy, Johan Franz von 59 

Koryciński, Stefan 27 

Krag, Mogens 95,96 

Krawczuk Wojciech 7,26 

Krokowska, Konstancja 25 

Kruse, Mogens 76 

Krusmarck 67 

Krystyna Waza, królowa Szwecji 

22,36,37 

Königsmarck, Hans Christoffer 

von 62 

Königsmarck, Otto Vilhelm von 120 

 

Larsson, Göran 31 

Legat 59 

Leopold Wilhelm Habsburg, 

arcyksiążę 54 

Leszczyński Józef 5 

Lillieflycht, Gabriel Emporagrius 110 

Limburg zob. Styrum 

Lind, Bengt 94 

Lode, Georg Johan 102 

Lotaryngia, Karol IV, książę 48,50 

Lotaryngia, Mikołaj Franciszek, 

książę 48 

Ludwika Maria Gonzaga, 

królowa Polski 26,71,74 

Lybecker, Georg Henrik 115 
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Löwenklau, Jens (nobilitowany 

von Hadersleben) 76 

Łoś, Jakub 14 

 

Majdel, (Jan Teodor ?) 14,72,75 

Majdel, (Otton Ernest ?) 14 

Majewski, Wiesław 14 

Maksymilian I, elektor bawarski 

50,55 

Marderfelt, Conrad 110 

Marderfelt 117 

Maroń, Jerzy 32 

Mączak, Antoni 36 

Meerheim, Hans Vilhelm 107,120 

Mercy, Franz von 49 

Merser, Jakob 123 

Metternich 55 

Metternich, Johan Adolf Wolff 55 

Mikulski, Krzysztof 25 

Montecuccoli, Raimondo 82 

Mörner, Hans Georg 75,98 

Muszyńska, Jadwiga 18 

Myszkowski, Władysław 63 

Nagielski, Mirosław 22,70 

Neineck 49 

Niesiecki, Kasper 14 

 

Obolenski, Mikhail Andreevich 27 

Odrowski 24  

Osten, Carl Henrik von der 127 

Osten, Margareta von der 45 

 

Parsberg, Enevold 80 

Pasek, Jan Chryzostom 14 

Pelnitz, (Pölnitz ?) 83-84 

Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg – 

zob. Eleonora Katarzyna 

Piccolomini d’Aragona, Ottavio, 

książę Amalfi 54,55 

Planting-Bergloo, Anders 71 

Podhorodecki, Lech 26 

Podlodowski, Mikołaj 17,65 

Pompei, Thomas Ilassy 55-56 

Posselt, M. C. 27 

Przewłocki, Janusz 5 

Przyboś, Adam 7 

Przyboś, Kazimierz 18 

Pufendorf, Samuel 7,16,30,38 

 

Raczyński, Edward 14 

Radziwiłł, Albrycht Stanisław 7 

Radziwiłł, Bogusław 27 

Ramel, Hans 117,125,130 

Ramsdorff, Wolff 81 

Ramsvärd, Hans Andersson 117 

Ranck, Sven Andersson 95 

Rehnskiöld, Johan Adolph 116 

Rosa, Agnieszka 5 

Rosberg 120 

Rosén, Jerker 35 

Rosen, Hans von 101 

Rosen, Reinhold von 46,52 

Rosenhane, Johan 131 

Roth, (Gyllenroth), Jonas 109 

Rumohr, Ditlev 120 

 

Sachsen-Lauenburg, Franz 

Albrecht von, książę 53 
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Sachsen-Weimar, Bernard von, 

książę 10,46,47-51 

Sandberg, Anders 99,100 

Sauter, Wiesław 12 

Savelli, Frederigo de, książę 49,50 

Schack, Hans 88 

Schröder 87 

Schultz von Ascheraden, Martin 

107,108,111,118,119,121 

Schwanewede, Herman Frands 109 

Schönfeld, Georg Allard von 107 

Schönleben, Johan Benedikt von 

107,114,115,119,121,129,131 

Sesemann, Hans 12,15,62 

Siekel, Melchior von 19 

Silfverswärd, Leonard Larsson 97 

Sinclair, David 22,36 

Sjöberg, Nils 22 

Skeckta, Börje Månsson 89 

Skworoda, Paweł 19 

Skyttehjelm, Joachim 121 

Sparre, Axel 110 

Spens, Jacob 73 

Sperling, Göran 87,92,98 

Sperreuter, Claus Dietrich von 49 

Spieralski, Zdzisław 26 

Sporr 80 

Stade, Arne 12,29,68,69 

Stake, Harald 93 

Stenbock, Gustaw Otto 15,71 

Stenbock, Johan Gabriel 108 

Stroband 20 

Stroband, Henryk 20,21 

Strömfelt, Anna Christina 12 

Styrum, Otto von Limburg 75 

Sulzbach, Philipp Florinus von 

Pfalz, pfalzgraf 23,87 

Szlezwik-Holsztyn, Waldemar 

Chrystian, hrabia, 12,62 

Szlezwik- Holsztyn-Sønderborg-

Nordborg, Frederik, książę 85 

Szypiowski-Śreniawa, Romuald 14 

 

Taupadel, Georg Christoph von 

47,48 

Teodorczyk, Jerzy 16,18,66 

Tersmeden, Lars 12,29 

Torstenson, Lennart 10,53-56 

Tott, Ove 81 

Tetwin, (Töetwen), Jan 14 

Trampe, Frands Joachim 79 

Tromp, Cornelis Martenszoon 98 

Turenne, Henri de la Tour 

d’Auvergne 50 

 

Uddgren, Hugo Edward 8 

Uggla, Johan Jacobson 95 

Uggla, Claas 83,98 

Ulfeldt, Ebbe Christoffersen 118 

Ulfvenklou, Henrik 100 

Ungefug 58 

 

Vellingk, Otto 128 

Wahlöö, Claes 31 

Wachtmeister, Axel 120,127 

Wagner, Marek 14 

Waldeck-Wildungen,  Philipp von 55 
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Waldemar Chrystian zob 

Szlezwik-Holsztyn 

Walsinsky 68 

Walter (Stålhandske), Hans  

54,114 

Wansiedel 80 

Ważyński 65 

Wasilewski, Tadeusz 5,14,27 

Weidenbach, Wolf Albrecht 81 

Wejher, Jakub 13,62 

Werth, Johan von 49 

Wijaczka, Jacek 18 

Wilhelm 25 

Wimmer, Jan 15,26,66,69,82 

Wiśniowiecki, Dymitr 27,72 

Wittenberg, Leonard Johan 99 

Władysław IV, król Polski 9 

Wolke, Lars Ericson 29 

Wójcicki, Kazimierz Władysław 27 

Wrangel, Didrik 82 

Wrangel, Georg Johan 120 

Wrangel, Karol Gustaw 20,57,90-92 

Wydżga, Jan Stefan 27 

Wussow (Wüssow), Adam 

Heinrich 71 

 

Zamoyski, Marcin 72 

Zahrádecký, Wacław 55 

Żelewski Roman 7 

Åberg, Alf 8-11,32,37-

41,76,102,128,129 

Åström, S.E. 36 

Öffener, Georg Fredrik 76 


