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DE SVENSKA RIDDARE-ORDNARNAS HISTORIA.
ET gamla riddareväsendet kan med säkerhet ledas tillbaka in
i den tidigare medeltiden. Öfver dess uppkomst hvilar clock
ett visst dunkel. Den nu gängse åsikten är att riddareväsendet
utgått ur forngermanska sedvänjor samt att detsamma utbildats och idealiserats genom kyrkan och under dess skydd.
Åtrl.iUign omständigheter tyda dock hän på, att äfven vissa
senhlassiska inrättningar i ej ringa mån bidragit till dess upphomst och utbildandet af formerna för detsamma. Däraf kan
och f'örklaras den olika gestalt riddareväsendet i skilda länrler
antog. F-örst under och genom horstågen var det dock som
det allmänna riddareväsendet bestämdare utvecklades samt erhöll sin mer ideella och religiösa form.
Riddarevärdighet meddelades vanligen vid de stora andliga högtiderna, vid större
verldsliga fester samt före och efter en drabbning. Vissa ceremonier, hvilka dock på skilda
tider och orter något vexlade, ägde därvid rum. Af dessa voro de förnämsta: riddareslagel,
som gafs med flata handen på halsen eller nacken, omgjordanclet med suiird och riddarelöftet. trnligt en gammal urkund lydde detta här i Sverige sålunda 1):
»Jack bidher mik srn'a Gud hullan, jomfro N{ariam, sancte Erich oc sancte Knwt, at
jac wil epter min ytelste macth met liif och godz beskerma the lielga cristna lro oc evangelium
oc halla oc 'rn,rcria hirhiona oc henna tirenara r,vid sina friheet och frrelse, standa moth orreth
och störkia fridh oc rreth oc beskerma fadherlöös och modherlöös barn, jomfruer, anhior och
armt folk, och x'ara trygger och tro minom honungh oc mino rihe, oc rrctfrcrdigha halla oc
öwa mit riddarscap Gud til heders epter mine brczsle formaagho, srva hielp mih Gudh.»
Påsättandet af sporrar ock prydandet med riddarekedja synas däremot tillhöra den
senare medeltiden och endast undantagsvis hafva förekommit.
1) Ornhjelms Diplomatarium, Tom. 6, sid. 851 (V. H. Ant. Akad.)

14

r(uNcr,. svnNSKA RIDDÄREoRDNARNA

Berättigade till erhållande af riddareslag voro i en del länder alla, som genom
krigiska bragder däraf glort sig l'örtjänte. Uti andra länder åter var adlig börd ett oeftergifligt vilkor och så tyckes förhållandet varit i Sverige. Man kan nämligen icke påvisa en
enda svensk riddare som bevisligen varit af ofrälse börd.
Den gängse åsigten är också, att ursprungligen hvarje riddare ägde rätt att dubba
andra riddare, men ju högre den person stod, sotn gaf riddareslaget, dess större värde
sattes därå.. I vissa länder var dock rätten' att meddela rid<Ialevärdighet ett hungligt prerogativ, och till dessa länder hörde, åtminstone under senare medeltiden, Sverige, där ej
ens riksforeståndarena innehade denna rätt.
Detta, det allmänna riddareshapet, gaf under medeltiden upphof åt tvänne olikä
slags ordensinrättningar: de andliga riddareordnarna och de hungliga ordnarna. Af de
förra innehade här i Sverige visselligen de tyska riddarena ett komturi, Årsta, hvarjämte
Johanniterna ochså hade ett par hospital, men de spelade aldrig här någon mera betydande roll.
Då rätten att slå riddare i Sverige var ett kungligt regale, och således alla riddare
voro konungens riddare och genom sin riddareed forbundna till lrohet emot honom, fanns
här ej något behof att upprätta en särskild kunglig svensk riddareorden. I)e riddare, som
omtalas i Sverige untler medeltiden, tillhörde således alla det allmänna riddareskapet, ehuru
de såsom utan undantag dubbade af Sveriges konung bildade en särskild grupp däraf.

Ser-afimerorden

161i]. (Efter'

tr{enleuius).

I

början af 1600-talet anför dock en fransk författare, Mennenius 1), att tväntre riddareor-drrar instiftats af Sveriges forna konungar. Deu ena kallar han Ordo equitum seraphicorunl och såsom dess ufinärkelsetechen anför han en guldkedja, sammansatt af änglahufvuden, cherubim och seraphin, samt patriarkalkors och fäst vid derrrra ett hänge med
Guds (c: Fråilsarens?) bild, som dock icke medtagits å teckningen. Från hvilken tid denna
orden härrörde nämner han ej.
En någ'ot yngre författare, Favin'), hänför dess stiftande till I(onung Nlagnus Eriksson
oclr år 1334 3). Han kallar densamma för Cherubin- eller Jesu-orden, och kedjan säges
vara sammansatt af cherubiner och patriarkalkors, cherubinerna i guld och hvit emalj,
1) Merutenitts: Delici:e ordinum eqvestrium, Franhfurt 1613, s. 157. Denna upplaga har dock icke
varit nrig tillgänglig, utan har jag begagnat de utdrag deraf som llöppener lemnat i sin handshrift »Riddare
och ridåareo.d.rr, (i Kungl. eift.;, äfr.rrsom en uppl. med titeln: Mititarium ortlinurn ot'igines, Cololia
1623, från hvilken äfven afbildningen af ordenstecknet hämtats.
') Fauin, Le theatre d'honneur, Paris 1620, s. 1365.
3) Såsom källa anföres Zieglerus, men någon dylik uppgift har jag icke lyckats påträffa hos denne

författare.

E

§
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och patriarkalkorsen af guld utan emalj. Vid kedjan hängtle en oval af guld med blå
emalj och bokstäfverna IHS samt därunder fyra spihar i hvit och svart emalj.

L'ORDRE

DE SVEDE DTCT DYIT.IOM

DE IESVS,
OY DES SERAPHINS.

Serafimerorden 1620. (Efter Favin).

Senare ordenshistorici hafva i allmänhet fölit dessa båda författare. Först Pering1)
har hänfört denna cherubimsorden, såsom han kallar den, till konung Magnus
skiöld
1) Perinoskiöld:

Attartal för Swea och GöUra konungahus, Stockholm 1725, sid.

75.
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Ladulås, och honom hafva nästan alla yngre författare ända till Tibelll) följt, i det de
sammanställt denna riddare-orden med det riddareslag, som konung Magnus Ladulås enligt
Rimkrönikan och Ericus Olai elter l(lara klosters instiftande utdelade.
I ingen enda urkund från medeltiden finnes dock denna riddareorden omtalad,
och Höppener'z) har påpekat samt H. Hildebrand 3) behräftat, att de af Mennenius och
Favin afbildade ordenskedjorna i siälfva verket endast utgöra en missuppfattning af honung
Erik XIV:s salvatorskedja. De i dessa kedjor förekommande patriarkalkorsen beteckna
således ingenting annat än vasar. -- Wallmarh a) har dock framställt den förmodan, att
förebilden till den af Favin afbildade ordenskedjan skulle vara en verklig ordenskedja, som
konung Magnus vid sin formälning med Blanche af Namur förlänat'åt någon fransman.
Någon historisk grund för ett dylikt antagande linnes dock icke.
- Med fullt fog kan man
därför hänföra hela historien om Serafimerordens instiftande af konung Magnus Ladulås
eller Magnus Eriksson till fablernas område.
Ehuru således den svenska riddareorden icl<e iran föras tillbaka till 1200- eller 1300talet, har den ändock haft forebilder af ej ringa ålder äfven här i Sverige.
Under senare delen af rnedeltiden kommo halskedjor i ett allt mera tilltagande i
bruk, och tidigt nog synas dyliha äfven utdelats vid riddareslag. Det omtalas till och med
en särskild »Ordre du collier» såsom år 1362 instiftad af hertig Amandeus af Savoyen.
Att dylika kedjor äfven utdelats vid riddareslag i Sverige framgår af Knut Henriksson Gyllenstjernas år 1551 daterade testamente 6), hvari han gaf till sin broder Gabriel »then guldkede meth the englehoueder uthi, som vor salige fhder fich till shienk af honing Hans,
ther Hans Naade slog hanem med flere rigens mend till ridder uti hans koningliche hroning i Stockholm». Detta riddareslag ägde rum år 1497.
- Konung Christiern II slog
såsom bekant inga svenshar till riddare.
Under konung Gustaf I Yasa förekommo visserligen riddareslag flera oånger, men
några kedjor äro ej kända från hans tid. Uppmärksamhet må dock fästas vid dep Salvatorsbild, som förehommer å frånsidan af konung Gustafs daler från firen 1540, 1542 och 1559.

Atsida.
Atsida.

Friursida med Salvators-bild.
Kor.rung Gustaf Vasas daler från 1540.

Å en samtida träskulptur, nu i

Gripsholm, bär han om halsen ett band med en
vidhängande medalj, måhända denna Salvators-bild. Iin yngre Italiensh för'fattare, Leti 6),
af Tibell: Seraphimerordens historia, Stockholm 1826.
Höppener: Riddare och riddare-orden (Handskr. i Kungl. Bibl.).
u) Hildebrand: Det svenska riksvapnet. (Antiqv. tidskr. 7 (1883) sid.
84, 85.)
n)
Wallmurk:Försök att förena de olika meningzrrna om seralimer-ordens ålder. (Allm. Journalen
n.228 o. Iölj.)
u) Jacobeus: Museum regium, fol. 41,, 1, 2.
6) Leti: Il ceremoniale, Amsterd:rrn 1685, P.
3, s. 638.

',),)
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I{onung Elik XIY:s poltr'ätt med Salvators-biid.

kungl, Suenska Ricldateat(lflett71l
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anför också att konung Gustaf instiftat »l'ordine de caualieri de sera{ini», hvars utmärkelsetecken bestod af två patriarkalkors och fyra serafimer, hvarvid hängde ett annat kors.
Konung trrik XIV har såsom det framgår af hans porträtt och mynt burit dels en
kedja 1) sammansatt af änglahufvuden och vasar med en vidhängande oval innehållande en salvatorsbild, dels ock sah'atorsbilden ensam hängande vid ett band.

Åtsida.

Fråusida med Salvators-kerlja.

Iionung Erik XIV:s rnynt från

1561.

Iiolung Elilc XIV:s

Salvators-l:ilcl.

Att denna kedja eller åtminstone den vid

densamma hängande salvatorsbilden
verkligt
framgår
af
konungens
brefvexling') med franske ambassautgiort ett
ordenstecken
dören d'AnEay. Så nämnes i ett bref af d. 29 November 1565:
»Priore legati Gallici in Suetiam profectione serenissimus rex [c: konung Erik] in farnilaribus colloquijs ei dixerat, se ordinem instituisse, quem prius ad regem christianissimum
fc: konungen af Frankrike] quam ad ,alium ullum regem esset missurus, aperteque declarabat,
gratum sibi fore, si v'icissim rex christianissimus suuln quoque ordinem ad eum mitteret»
och i ett af d. 13 Mars 1566:
»Quod ordinem sLlum nobis [c: konung Erik] rex christianissimus fc: konungen af
Frankrike] prius commode transmittere non queat, quam bellum istud sopitum fuerit, habemus
in eo eius serenitatem f'acile excusatam, sicuti nos quoque apud eius serenitatem excusati esse
cupimus, quod nostrum euis serenitati oldinem etiam commode [non] prius rnittere possimus».
Konung Erih har således instiftat en riddareorden, hvars insignier han ville sända
till konungen af Frankrike i utbyte mot dennes orden. Från denna tid kan man således
tala om en särskild svensk orden, d. v. s. ett slags utmärkelsetecken äfven afsedt för furstar.
Att detta utmärkelsetecken också tilldelades de svenska riddarena är högst sannolikt. Nägra
statuter eller särskildt namn tyckes dock aldrig kommit denna orden till del.
Från konung Johan III:s tid finnas ej mindre än två olika slags kedjor. På det
porträtt, som återgifves i v. Stiernmans upplaga af Girs krönika bär konung Johan en kedja
bildad af ovala länkar, vid hvilken hänger ett fyrsidigt smycke sammansatt af fyra ängla1) För efterfriljande framställning om ordenskedjorna ligger i hufvudsali tiil grund dels ä. är'ldebrands förut anförda afhandling om Det svenska riksvapnet, dels ock synnerligen vidlyftiga anteckningar
rörande de svenska riddareordnarna af Riksheraldikern grefve A. Lettenhaup( till hvilken jag härmed frambär mitt varmaste tack. - Till grefve F. U. Wrangel står jag ock i tacksamhetsskuld för en del anteckniugar, särskildt litteraturhänvisningar.
r; Vedels af'skrift i Det store kongl. Bibl, Köpenhamn 1Gl. Kgl. Sarnl. 4:o n. 2576.) Jag hembär
hårmed till detta bibliotek min vördsamma tack frir erhållandet af dessa utdrag.

IiUNGI,. STENSKA RIDDAREORDNARN.\

Konung Johan III:s porträtt med Salvators-bitd.
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hufvuden och fyra fyrkantiga stenar och i deras midt en bild af Frälsaren. I)en andra
kedjan är rikare utstyrd. Den består af omväxlande krönta lagerkransar, hållna af ett
stående lejon med lyft svärd och en krokodil (ödla eller drake), samt krönta vasar ur
hvilka änglahufvuden uppstiga; längst ned hålles af två knäböjande änglar en oval med
bilden af Christus hållande korsfanan och under densamma hänger en bild af lammet med
korsfanan. Vanligen kallas denna kedja Agnus Dei-kedjan. Afbildningar af densamma förekomma såväl å kröningsmedaljen af år 1571 och konungens stora sigill som å hans grafvård.

Konung ,Iohan III:s stora sigill med Ågnus Dei-ked.ia.

Uti ett inventarium

1), beskrifves den kedja, som

tillhörde konungens egna klenoder,

på följande sätt:
»En ordenkädie aff guld medh fyre stole demantestycken hvardera med en lucht
crone, i cronen en lithen rubin och tree perler; Item sex store perlest:r orientaliske med luchte
croner, vdi huar crone en rubin och tree perler, item tolff store gulhvaser ther ibland twå med
dimantest:r, dhe andre äre stiffterne tagna vtaff, item ellefwe leijon aff guld item elleffwe gröne

amulerede crocodiler och trn,å engler».
Uti samma inventarium förekommer äfven:
»Ett henge ther udi en Salvator medh trvå store afflonge diamanthe taffler, en ruhin
tafl'el och en oskuren smaragdh och en stor aflongh orientalisk perle therunder hengiendes»
samt »En Salvator aff gull amuleredh medh en perle ther vnder. En Salvator i mindre forme
aff gull, vnder perle».
Däremot linnes ej någon Agnus Dei upptagen. Att konungen dock äfven utdelade
dylika framgår af en forteckning å klenodier utlemnade från skattkammaren, ur hvilka
några utdrag må meddelas:
1573: »Agnus dei med en drake vnder fött:ne>>; »En salvator til at hengie under ett halsband förbettred med en malia dertil»; 1575: »Agnus Dei med en drake under fritterna. . dertil

') För följande inventariiutdrag

står jag

i

tacksamhetsskuld

till

grefve A. Leuenhaupt.
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är kommet smaragde 1, rubinehorn 1., rubine taffler 10, demantetafl'el treangel 6»; 1583: »Halsbandh afl halff vngersk och halff croneguldh . . . dertil 2 haker . . ., ther till f<irarbeted kyrkior
2, engler 4, draker 2»; »Ett halsbandh med 2 engler hollend 1 kyrke, 2 engler hollend 1 wase,
21 leoner och draker»;1585: Halsbandh medh 1 Salvator med Cherubiner,4lvaser',5leon»;
Agnus Dei . . ., dertil är komet . . . store smaragder 2, rubiner 18, demanter 16». Myntmästaren Gilius Kaitz räkenskaper från samma tid ådagalägga, att äfven
cherubinshufvuden särskildt kommit till användning. Uti dessa upptages nämligen eu post
på ej mindre än 305 st. »cherubinshuffvudt». - Detta allt utvisar att de kedjor, som konung Johan utdelade, icke alla voro af samma beskaffenhet och utseende. Att någon af

Iionung Karl IX:s större och mindre Jehova-kedjor.

l

dessa kedjor eller snarare det vidfästa hängsmycket betraktades såsom insignier till en särskild orden framgår af spanske ambassadören Erasos bref r) till konung Filip II af Spanien,
i hvilket han nämner, att konung Johan, då han år 1578 emottog honom i audiens, bar
»kring halsen ett svart sidenband med insignierna till en orden han håller på att stifta,
och af hvilken jag med detta bref sänder en afbildning i naturlig storlek och färg.»
Från konung Sigismunds tid äro inga ordensinsignier kända. Några dylika omtalas
ej häIler af den svenskfödde Nicolaus Palmerius a Palmgarten, som 1633 slogs till svensk

riddare af konung Uladislaus, uti hans arbete Aurata militia regni
1) Historisk

Tidskrift 6 (1886) sid.

13.

,) Handskr. i Kungl. Bibl., RåI. Saml. Fol. n. 76 och 181.

Svecire 2).
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Uncler konung Karl IX:s tid tillkommo åter två nya kedjor, dock med samma hängsmycke. Båda förvarades bland rihets regalier ända till år 1828, då de öfverlemnades till
Vitterhets-, Historie- och Antiqvitetsakademien. Uti inventarierna beskrifvas de stilunda:
1) Jehovahordenskedja af guld med 48 st. Iänhar hvaraf 24 st. besatta med små granater
och de öfriga 24 rned små svenska kristaller, vid kedian är häftad en sol röd och hvit, emaljerad, med Jehovah midt uti;2) En ordenskedja bestående af 11 st. större och 12 st. smärre
stifter eller länhar, de förra innefatta hvardera en större fyrkantig hristall och 4 st. små granater,
och de senare hvardera, tvenne hvitemaljerade händer med tvenne granater', som emellan sig
hålla en vase hvaruppå äro trenne kristaller. Vid kedian är häftad en sol af guld, uti cirkeln
af hvilken äro infattade 34 små granater. Midt i solen en stor bergkristall, hvaruppå Jehovah
är graveradt och strålarne bestående af små hergkristaller, nederst vid solen är fattad enpendant
äfven af berghristall.
Det gemensamma för dessa båda kedjor var således hängsmycket med ordet »Jehovah», hämtadt från konungens valspråk »Jehovah solatium meum», hvarför man också
talar om en af konung Karl IX instiftad »Jehovah-orden».
I)essa kedjor ha tydligen burits af konungen själf, meu osäkert är, orn hzrn äfveu
utdelat dem åt andra.
Enligt hvad tvänne kopparstick, det ena lrån år 1618, af konung Gustaf II Adolf
utvisa, har äfr.en han burit en prydlig halskedja. \rid skilda tillfällen har hau också bortgifvit dylika, och juvelprydda halskedjor omtalas i skattkammarinventarier från hans tid.
Af en redogörelse för tillväg-agångssättet vid ett bortgifvande af sådana kedjor framgår dock
tydligt, att de icke få betraktas såsorn ordensinsignier 1).
Drottning Kristina har också ofta begåfvat legater och andra fornämliga personer
rned ked.ior, men ej hällel clessa hafi,a varit utmärkelsetechen 1ör någon särskild ordeu.
-- Under hennes tid är det dock första gången behofvet af en orden såsom en statlig inr'ättning framhålles. Rådsprotokollen af d. 2 Augusti 1650 innehålla härom föl.jande:
't>K. M:t påminte ock, onr icke man skulle konstituera en riddare ordning. Det
vorc
hos alla nationer brukligt, och tänhte H. M:t därmed heneficiera sine betjänte. Ilvad marken
a[ riddare ordningen anginge, tänktc H. M:t den således inventera: i ett hvitt kors en sol.
'lillfcirene hade H. M:t rnidt i korset velat låta sätta en törnekrona med Jesu namrl uti ett skr:n
och en sol däröfver. De sotn blefve benådade med den orden skulle låta sätta den utanpå
liappan. Sedan borde orden haflva ett namn. H. M:t hade tänkt om de skulle nämna sig af
solen eller af Jesu namn. Tänkte af furstarne med den orden benåda prinsen af Oranien och
landtgrefven af Hessen. K. M:t tänkte ock därmed beneficiera gen. Königsmarck, så vore och
nu K. X{:t sinnad låta hit fcirskrifva greflve Johan Oxenstjerna och fåltmarskalk Wrangel. Hvad
namnet anginge, skulle rnan kallat af Jesu namn, måtte några calumniera och säga att det
vore litet papistiskt.
H.Riksdrotseri.'Om K. M:t behagade att den hete Christinre orden, vore ett tecken attord.en
vore konstituerad af H. M:t hos posteriteten och en sak, såsom Rådet skulle anhålla hos H. M:t.
K. M:t vet fuller intet hafva meriterat, att de skulle i det fallet tänka på H. M:t, upptager
det ured nåd, men måste det påminna, att det inte är begärdt af Hennes l\,I:t, mycket mindre tänkt.
Sarn{I. rddef steg upp, begärde och obtinerade att orden skulle heta Christinre orden och
H. R' drotsen på Rådets vägnar tackade H. M:t, som ville detta efterlåta dem på deras begäran.
K. M:t ville låta frirfärdiga en ock sedan den låta visa I'ram. I)e ceremonierna, som i
Frankrike brukades, när orden öfverlefvererades, vet inte H. N'I:t, om de kan sig här skicka.
Tänkte eljest att konstituera dessa riddarne före kröningen några dagar. X{an plägar också
det observera, att riddare hafva en dag i året, som de komma tillsamman. Eljest de, som få
lof att bruka den orden, hafva därrned permission att föra kronor. Orden blifver ock hängd,
som brukligt är, under Sveriges vapen. Eljest är att notera: den som stiftaren är, llar makt gifva

')

Goeteeris, A.: Journael der legatie, s'Graven-Hage 1619, fol. 131,
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den å hvem han rill, men successoren hafver inte rnakt utan riddarnes samtycke taga någon
därtill och det sker per maiora vota.
H, Saluius mente K. M:t satte i travers på korset CHRS; det vore och kunde uttydas
icke allenast på Christi namn utan ock på Christina H. M:ts namn.»
Dagen därpå d. 3 Augusti upptogs frågan ånyo i rådet.
»K. M:t visade fram tvänne slag af orden, ett med .Iesn uamu lHS, det audra rned H.

M:ts narnn @.
H. Friltherren refererade, att salig konung Carl har brukat Jehova.
H. Saluius: Emanuel vore ock vacliert och significativt; mest alla fältslaktuiugarne äro
i Tyskland erhållne med det namnet.
K. M:t blef äntligen därvid, att på den ena sidan blifver Ernanuel rnidt i korset och
c'u sol däromkring, på andra sidan blifver I{. N{:ts namn rnidt i horset med ett dubbelt C till
H. M:ts åminnelse, som orden hafver stiftat. Ville befalla H. Salvius fatta orden med det första'»
Man hör enrelleltid icke mera talas om denna orden, och det uppgifves, att den på grund
af Axel Oxenstjernas invändningar aldrig kommit tiil stånd. Vid drottningens kröning d.2 Oktober frirekom också intet riddareslag, och ingen orden, hvarken gammal eller n-v, utdelades.
2
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Något öfver två år därefter instiftade dock drottning Christina på egen hand, Lrtarl
att hry sig om att höra rådet, en verklig hof- och riddare-orden. Denna orden Iick namnet
Amarantha. Enligt hvad drottningen själf meddelat 1), skall hon beshitat att trettondagen
1653 gifva en utomordentlig fest med gudar och gudinnor, herdar och herdinnor. Festsalerr
föreställde Arkadien. Drottningen l,,ar herdinnan Amaranta och serverade sjäIf gudarne.
Slutligen bildade hon ett »frairie» och utdelade till de herrar och damer, som upptogs till
medlemmar däraf, Amarantas dubbelinitial i diamanter omsluten af en lagerkrans. Härmed
öfverensstämmer i hufvudsak också den samtida berättelsen i l\femoires de Picques').
Enligt denna skall drottningen hafva burit denna orden vid den sista herdefest, som gafs
före Pimentellis afresa, och han blef den förste innehafvaren efter drottningen af densamma.
Orden bestod af ett eldrödt slätt sidenband, vid hvilket hängde en emaljerad guldring försecld med festoner och å dessa de italienska orden: »dolce nella memoria»; Inom ringen
funnos åter tvänne hopslingrade motvända A. Då grefven af Montecuculi i Mars 1654
1) Informatiol de la frairie. (Enligt af Hfarald] W[ieselgren] förf. artikel i Nordisk Familjebok.)
,) Linage de Yauciennes: Memoires de ce qui s'est pass6 en Suede...1645-1655, Paris 1675'T.3

sid. 227,318,

319.
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afreste från Sverige, lät drottningen ocl<så anställa erl bal, och Lrnder denna öfverlemnade
hon själf denna orden till honom samt hängde om hans hals ett bredt eldrödt axelband kantadt med spetsar af guld och silfver, hvarefter Pimentelli såsom den äldste ordensriddaren
öfverlemnade till honom ordenskonstittttionema och förestafvade honorn ordens-eden. Denna
sl<all bland annat hafva innehållit, att riddarna skulle ständigt lelva fria och ohundna, samt
att cle gifte, om de blefve änklingar, icke fingo ingå i nytt äktenskop. - - Från början har således denna orden tydligen blott varit afsedd att blifva ett slags hoforden. Namnen å de personer, som erhöllo denna orden, gifva dock vid handen, att den äfven måste betraktas
såsom en verhlig statsorden, och som sridan hetraktades den äfven af samtiden. Bland dem
sorn erhållit densamrna må nämnas: konung Uladislaus af Polen, kurfirrst Johan Georg af
Sachsen, landtgrefve Fredrih af Hessen, Pimentelli, grefve Montecuccoli, Engelska sändebudet Withlock, \renetiansha såndebudet Morozini, Spanske ministeln i Danmark grefve
Ribbaledo samt Svenskarne Jacob och Magnns Gabriel De la Gardie, Chr. D. von Dohna,
Claes Tott, Anton von Steinberg, :\rvicl \\/ittenberg, Robert I)ouglas, Schlippenbach, Lorens
von der Linde och Bengt Shytte.
Med drottningen (lhristinas afsägelse 1654 upphörde dock Amaranta-orden af sig själf.
Också konung Carl X Gustaf var hetänkt på att inrätta en ritldareorden med namn
af Jestt-orden, och statuterl) affattade på_franska shrefvos för densamma. Ordensdekorationen skulle bestå af en gyllene sol af en rihsdalers storlek med en hvit emaljerarl glob
i midten och däruti Jesu natnn (IHS) i diamanter. Detta ordenstechen sktrlle uppbäras af
tvänne kedjor af guld, delvis ernaljeradt, clen ena kortare bestående af cherubiner (änglahufvuden) förenade med vingarna, den andra åter, af tr,å alnars längd, skulle bestå af omväxlande kronor och tasar, f5rra af dem hvardera, och rumlnen mellan dem skulle uppfyllas med Gustaf I:s, I(arl IX:s och Kristinas namnschiffer. Dessa kedjor skulle dock anläggas enclast vid siirskildt högtidliga tillfällen. Eljest skulle ordenstecknet bäras i ett fyra
tum bredt band af silfvermoire. En hraschan, liknande ordenstecknet, och broderad i
silfver skulle därjämte bäras på venstra sidan af bröstet. En dylik ordenskedja afsedd för
honungen själf berättas hafva förfärdigats i Paris af guldsmeden Gregorius Chique. Andra
kedjor skall konungen låtit beställa i Hamburg for att utdela r,icl beliigringen af Köpenhamn'). Enlig't statuterna shulle denna orden rara oföränderlig och konungen dess
stormästare. Dessutom skulle en ordenskanslär och en ordensmarshalk linnas.
Till konung Carl Gustaf.s tid håinföres också en af Dahlberg') afbildad kedja,
hvilken är sammansatt af hrönta vasar och ovala stenar med inskriften IHS omgifna af
änglahufvuden, längst ned mellan tvänne vtrsal förekommer en större äfven krönt vase
tned en vidhängande runcl sten onrgifven af f),ra iinglahufvnden och försedt med inskriften
IHS. En snarlik kedja finnes också af Dahlberg afritad å planschen öfver Katarina
hyrha. Den har dock i stället för de upprättståencle vasarna kors bildade af fyra vasar
och uti deras föreningspunkt en rund sten. Härmecl öfverensstämmer ett i Statens Histo1) Denna

stående forskare

orden h:rr jag dock icke funnit orntalad uti litteraturen från 1600-talet och så framsotl Brenner och Peringshöld tyckas saknat all kännedorn om clen. Uti ett bref af år

1727 till Gustaf Rålamb shrifver numismatikern N. Keder: »Jag harbehommit Caroli Gustaviriddare-ordens
beskrifning uppå 3 ark. I)enna relacion, sorn är på fransöska och eij finnes i hwar rnrå, är wärd för
dess curiositets shull at afskrilvas » (Konc. i Kungl. Bibl.)
- Frirn sarnma eller något äldre tid härstamma
också de äldsta handshrifter jag sett, nämligen Keders eget exemplar och ett tillhörigt drottning Ulrika
Eleonora d. y. (Båda i Kungl. Biblioteket).
- Statuterna finnas aftrychta i ÄosenslTerntrr De ordinum
eqvestrium in Svecia usu, Uppsala 1748. Han hade erhållit sin afskrift af Berch.
,) Rosenstjenra: De ordinum eqvestrium in Svecia usu, Upsala 1748, sid. 59.
s) Dahlberg: Svecia antiqua et hodierna. Pl.7.
Iiungl. S.renskd Ricl.lqreord.natna.
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riska Museum befintligt hängsmyche äfvenledes bildadt af f5,1x vasar med ett briljanteradt
IHS i midten.
Orn detta har rlrottning Hedvig Eleonora antecknat:
»Dieser Orden, \velcher von vier \\rasen undt mitt Jesu Narnen ist, gedachte tler sehliger
König zu den rechten Orrlen zu nehmen; rvie I. tr'I. sehligel diesen auch zum ersten an I. NL,
seinen Herrn Sohn gab den zu tragen; rvie auch I. lL solschen stets trag bis I. i{. zuFeldegingen.»
Detta vasa-kors skulle således utgöra det ordenstecken, för hvilket honnngen slutligen
bestämde sig, och det skall också burits af konung Carl XI innan det Danska kr-iget bör'jade.
F'rån konungarna Carl XI och Carl XII äro inga ordensinsignier- kända. Att den
senal'e till en början dock icke ställt sig Iientlig emot tanken att instifta en orden, framgår
af en depesch af årr 1697 från franshe ministern d'Avaux till lionung Ludvig- Xt\r. I denna
anföres nämligen ett sarntal mecl honungeu rörande de fransha och eng'elsha ordnarna,
hvanicl kottttngen uttalacle sig vara benägen att fiterupplifva den garnla svensl<a ricldzrrorclen.
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I)ärefter förekommer under lång tid intet rörande en svensh riddarorden. Först
under F-rihetstiden väckes åter förslag om instiftande af en dvlik.
\rid riksdagen 1738 föredrogs till Ridderskapets och adelns ompröfvande ett af
Öfverstelöjtnanten Kaulbars ingifvet memorial,):
»om icke till frjrekommande däraf, att grefliga eller friherrliga namn, hvamred alla
högre embeten härtills blifvit henåclade, ej till antalet må frir rnvcket tilltaga, H. K. N{aj:t i
underdånighet Iiunde anrnodas otn tr,änne riddare-ordens inrättning, hr,araf den ena ietler
större kunde under Danln af Nord-stjernan hemfalla dem, sotn cle fornämsta tjänsterna i riket
bekläda, och således utom 16 af riksens herrar råd stiga till 2+ i antalet; den mildre Orflep
åter f<irmenas kunna utdelas till 120 å 150 viirdige ridders- och adelsmän, och till inrättningens

samt ordens-reglornas utarbetande rned mera, r,issa i sådana saher frirfarne herLar och nriiq
förordnas, hållandes Öfverst-kijtnanten frile, att d1'gcl, urandom och snille diirigenom någon
hedersbelöning kan halva att förvänta.»

tlnder den följande dishussionen anfördes skäl både för och emot. Å enn sidan
framhölls, att därigenom förekommes en myckenhet af adel och höga titlar, samt att än-

dock den personliga f'örtjänsten kunde få sin belöning, äfvensom att genom ordensinstiflelsen
en vanslähtad son icke finge oforshyldt draga förclel af sin fader.s förtiiinster. Å andra
1) Sveriges Ritlderskaps och Adc'ls Riksdagsprotokoll D. 9, sid.
380.
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till

fåfänga och yppighet,

hvartill nog anledning förut funnes hos nationen, samt afund och mannamon. I)et uttalades äfven den åsikten att orden också borde kunna honrma ofrälse till del. Beslutet
blef emellertid »att ingen underdånig föreställning till K. Maj:t härom skulle afgå utan härmed förblifva som härtills varit.» Härmed var frågan för denna gång fallen.
Nio år därefter våiclites den åter till lif. Den drifvande kraften under mellantiden
var grelve C. G. Tessin. Redan är 1744 skall han hafva träffat aftal med kronprinsessan
Lovisa Ulrika och hennes broder konung Fredrih af Preussen orn inrättande af en Svensh
rirldarorden. Såsorn den synlige förslagsstäIlaren framträdde han dock ej. Detta öfverlemnades åt Öfi,erintendenten F'riherre C. Hårleman. Den 12 I)ecemlrer 1744'inlernnade
denne i Sekreta Utshottet ett af A. J. von Höpken forfattadt memoriall) af följancle lydelse:
»Den omåttliga begärelse, som i alla tiden, dock aldrarnest vid denna nu till slut löpande riksdag, framlyst frir hedersnamn och karaktärer, har väl hos mig uppvächt den tanhen,
att så vida en enständig ambition plägar föda af sig härliga snillen och dråpliga gärningar,
så vida bör densamma, Iångt ifrån att qväfvas, med nya ämnen till belöning upplifvas och

göras ifrigale.
Men att denna art af belöning skall stanna uti karaktärer och att rikets tjänster shola
endast och allenast uti forenän-rda afsikt brukas och anr,ändas, därtill är så mvchet mindre
shäI, som dels kronans vilkor icke rnähta med att öka och multiplicera tjänster efter behofvet
eller lystnaden, dels ock alt muitiplikation af haralitär' göra tjänsterna rnindre vär'diga, hvarigenom ril<et lider, oretla och oordning sig allestädes insmyga och bibehålla, hvaruppå redan
tillräckliga vedermälen lära vara till lrands och bevis, att detta sätt af vedergällning och upprnuntring är af alla det rnir:st r,erkande och det skadligaste.
Så klar och ostridig rlenna sanning är, så rnycket rnera är det underligt, att ibland oss
tnau varit senfärdig att tillgripa sådana arter af belöningar, som äro hederliga, intet kosta kronan,
af alla välartade folhslag antagna, äfr,en uti Sverige från äldre tider tillbaha brukliga och af
tlen största nytta till dygdegärningars fortplantande uti ett samfund.
Intet rike finnes uti Europa, som icke äger sina egna liddare-ordnar, undantagande
Sverige och republihen Hollancl. De nytja den-r dels frir egna undersåtar, dels för främmande,
och krönta hufvuden tro sig kunua håde anbjuda dem åt deras rederlikar och äfren bära dem,
hvaruppå rnan har exernpel uti konung Carl den XI, hvilken hade Strumpebands-orden, sonr
honung Carl den audre af besynnerlig aktning och vänskap honom tillsände.
Jag har mig bekant, att fcil några lihsdagar tillbaka en sådan proposition yttrades, men
ticlerna och omständigheterna voro icke då at samma beshaffenhet sorn nu. Det tyches sällsamt att se svenslia män framlysa med främmande nådetechen och liksorn af dem stärnplarle.
Det tyckes llu rnera äfventyrligt vara att ändra sådant utan att införa egna riddare-orden; det
tyclies ändtligen så mycket nödigare vara att nu påtiinka en slik författning, sonr man kunde
af'se sådana tider och menniskor, som torde vilja fria efter hederstecheu hos främmande rnakter,
med ftirlust af egen är'a och igenom sitt fäderneslands uppoffrande.
Härtill kommer den angelägna omständigheten att bereda Hans I(ungl. Höghet vid dess
iillträde uppå thron en god och anständig anledning att svnas ftir sina undersåtare uti svensk
riddare-orden och iche uti en rysk, hvilken senares afläggantle utan att tillika ihläda sig den
förra, torde hos granrlen uppvächa ärnne till kallsinnighet, med lnera, och ådraga riket så
sr,år-a ledsarnheter, hvilka vid ett ombyte i regeringen aldraminst äro drägiiga och shulle kasta
oss uti så ntycket större ansvar, sorn det varit oss lätt sådant i tid frjrekomma, förutan att
beklagligen nog är behant, det så r,äl general Lubras var som den nu här varande kejserliga
ryska ministern är forsedd rned åtskilliga ordensband och ordnar, hvarmed de ärnat sig tillbinda en del af våra egua, där de funnit dem begärliga till en sådan utmärkning.
Besynnerligen uti det afseendet har jag den äran Riksens Högl. Ständers Sekreta Utskotts upplyste och mogna eftersinnande att underkasta:

') A, J, u, Höpkens Skrifter 2, sid. 114-117.
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om icke
rättade blefve;

vore det trenne riddare-orden af de gamla syenska ftirnyade och in-

om icke den lörnämsta orden uti det minsta antalet af personer shulle inshränkt blifva;
om icke den civile orden, som gifves åt berömliga snillen och dem, som tjänt riket
civila måI, måtte lemnas åt flera personer;
om icke ändtligen den militära orden liunde äga ett vidsträcktare utryrnrue och efter
vissa reglol utdelas åt välfortjänte officerare, som därmed hunde tilltiedsställas och därigenorn
både karaktärer och pensioner frir riket hesparas.
Skulle Riksens Högl. Ständers Sekreta Utshott härtill gifva sitt gunsliga bifall, så tordc,
hvad den fdrsta orden anbelangar, den urgamla svensha Seraphine-orden fortjäna att upp'
vächas, emedan en ordens värde till en stor del af dess ålder beror;,dessutom tyckes, som
1örr sagdt är, en sådan orden inour det rninsta antalet af riddare inshräulias, nämligen 24 för inhetnshe och 8 1ör utländske, utorn de irungliga och furstliga personer, äfr,en ock inom vissa anseltliga både civile och militäre embeten, såsom till general-kijtnanter och dclas vederlihal inclusive.
Beträffande den andra eller rnilitäre orden, så tyckes clen gamla Svärds-or:den yal-a
där'till den länrpligaste att med Råds råde så r,äl som den förra utdelas, uppå den grund när'nligen 1:o) att de sårade utan anseende på tjänsteår tlärmed hugnade varda; 2:o) att vissa
tjänsteår'erfordras till en sådau ordens erhållande;3:o) att flere års tjenst i fred rähnas emot
ctt års tjänst ifdll.
Vid den tredje orden, eller den cirila, tyckes ingeu ting till det foregående behöfva tilläggas.
N{en om denna inrättning shall äga en god verkan, så är hufvudsahligen nödigt, att
clesse Ortlen af Kungl. l{aj:t med Råds råde varda bortgifne efter de strängaste reglor och en
nogräknad tillämpning uppå personerna, ty i annor händelse lllefve clenna lörfattning mera
skadlig än gagnlig, rnera frjraktad än hederlig och uppbygglig.»
Detta förslag beliämpades af Lillienberg'), som dels betvillade utskottets rätt att
upptaga en sådan fråga, hälst då den en gång blifvit på Riddarhuset förkastad, dels ocli
ansåg den åsyftade nyttan oviss. Oldnarne sades skola uppmuntr-a till dvgd, men de framfarna stora lionungarne hade utrönt, att ingenting sår rnycket uppmuntrade dugligheten,
som att hvar och en befoldrades efter förtiänst och användes till det, hvartill han befunnits
skichligast. Lillienberg t},ckes emellerticl varit ensarn i sitt motstånd. Det Höpken-Hårlemanska förslaget antogs, och det beslöts att en shrifi'else därom skulle utan ständernas
hör'ande, afgå från Selireta Utskottet till I(ung1 NIaj:t.
Shrifvelsen inleddes rned foljande ord:
»Ibland de rnångfaldiga vilitiga ämnen Sekreta fItskottet ålegat under när'r.zrrande riksdag att besörja och Eders Iiungl. tr{ai:t detsamrna titl efter annan i underdånighet löredragit,
torde icke minst angeläget shattas det som E. K. X,f:t Selir. Utsk. hännedelst äger tlen nåden
i underdårnighet till verhställighet att ölverlernna.
Instiftelse af liddarorden, sorn en religionsifver frirst frarnbragt, en sund politik sedermera med nytta användt, mäst alla välartade folkslag vedertagit och ifi'ån iildre tider tillbnha
här i Sverige uti bruh varit, har äfr,en tyclits förtiäna hos S. LItsk. någon särdeles uppmärlisarnhet och omtanke.
Att belöningen såväl som stralT bibehrllla, samfund uti stlid, ordning, rnakt och anseende, att riddareorden äro lämpligare belöningar än liarahtärer, att äntligen, hvad andra
nationer med nytta vidtagit, här äfr-en med lika nytta lärer liunn:r brukas, tycl<es yara sanningar, som icke behöfva vidlyftigare åclagaläggas och bevisas.
Men utom dem har S. U. till denna saken blifvit frilanlåten igenoru flere shäI, hvilha
dock frjr deras vikt och andra omständigheter ännu tvckas uti dess handlingar böra görnmas
och förvaras. Sekreta Utskottet har trott fcir sin del trenne riddare orden böra instiftade varda,
hvilka, som de blifva af olika värde, så förnyas därigenorn omtanken rned fördubblad nit
vinnlägga sig om att fortjäna de samma.»
1) Mahnström: Sveriges

politiska historia Del 3, sid.
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Utskottets skrifvelse fortsätter sedan i samma anda och delvis samma ord som
Höpken-Hårlemans memorial.
Sekreta utskottet hemstäIlde således hos K. M:t, att på en gång skulle instiftas tre
af hvilka den ena borde kallas Seraphine-orden, den andra Svärdsriddareordnar,
olika
orden och den trede Nordstjerne-orden
Den 14 Januari 7748 föredrogs Utskottets skrifvelse i Rådet, och friherre Löwen,
grefve Tessin och friherre Höphen erhöllo nu i uppdrag att med hiträde af öfverintendenten Hårleman och kanslirådet Stjernman upprätta statuterna för riddarorden. Fjorton
dagar därefter, d. 28 Januari, uppläste kanslirådet Stjernman i Rådet en prornemoria om de
gamla Svensha riddareorden och föredrogs där äfven ett förslag till lagar och stadgar för
dessa riddareordnar, hvilka dock Rådet heslöt, att de shulle till ytterligare öfvervägande
företagas. Därvid oppouerade sic grefve Gyllenbor-g och yrkade anstånd med hela saken
till lägligare och bekviimligare tider torde gifvas. Råclet fastställde emellertid verkställig-

llilisvapcn å särshildt titclblatl till 17-{8 fils statuter'.

heten. -- Deu 22 Februari kuncle det omarbetade förslagct till oldeussttrttrter första gången
föredragas i Rådet, och reclan dagen därpå, d. 23 Irebruari, företogs den andra läsningen
däraf. Statuterna understäIldes då genom'grefvarne lcssin och Ekeblad iilven konungen till
hans bepröfvande. Först den 14 NIars stadfdstades de dock definitift af Rådet och anmodades
statssekreteral'en Rudensköld att föranstalta, att de med görligaste skyndsamhet blefve renshrifna. Den 21 Mars antnäldes, att statutema \roro utshrifna, och resolverades nu, att
Ordenskanslären (Presidenten för hanslikollegium) grefve 'Iessin shulle öfverlemna dem
till konungen för erhållantle af haus underskrift. Då statuterna sedermera utfärdades
blefvo de emellertid daterade till den 23 Februari 1748, den dag då de forsta gången understiilldes konurrgerr.
På en gång erhöll Sr,erige nu ej mindr-e än trenne ordnar: Setafimer-orden, Suärdsorden och Nordsljdrne-orden.
Då statuterna utkommo i tlyck 1) erhöllo de följande titel och lydelse:
1) Statuterna trycktes äfven med annat titelblad upptagande Riksvapnet

En 4:o uppl. utkom äfven.

i

st. f. ordenssigillet.
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bogrn prillinfiunbonDe April
Ue ,SfDCnf 3n{iiffelfc tben ry:be
gben
gm,å*o
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lium, ot §sg Dit o$ [tatl cl(iD tudubo oö tpib rnaft f)dlla

r

i

tben $ebermduDa Seraphinertn fom AlDn
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llg , OtDf[nC; Oö bör fsbm ttenne friDDqrc alfib bdra §rDen6
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$RS "N. N, 6ru r-t,igl"6r Sörbed
@ ilung 2t, tr,.2c. Siöre tuiffsulf gitu at, frifom $06 S6
i lUnilsrtig nriDig åtanta fornrnit tlts ldngtige r ttlilfir" r
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fitlcgD_rr shw $dlcnefteu filldgg06 fun,
n0; 3 fUnnn0st tagr" SSI Donom, Sruf N. N.-0drrneD t
s$arr-förDsted .frongl. Ddgn o6 0r[qbD, lå at, rm ndgor
dlDnge nDsr

tuibrigf $onom, fdfom $rDDare sf tftum §Snr hbgfie
SrDen, ttÖnDeu ots nptuurfauef_ tltet af fF meD 00gftc

lTott

,

§t)er ofie fom rpeDru0öi tlaf,
rug fig llöufarnmettoen dt eftt,;crÖffa. Eit uffsrlnsro tDftor
lqflus $,$i thrctta meD §geq SonD unberffrifiDtf, oö rnpb
$Serr fiouo seraphiner - SrDcRd rnfegcl [efrfiffa lrtfrr,
nnrtD anfc6 §cD uprcgad

€fod0olmt0en

- r

E

t7. §, €tDon ltootls fii§Dunn t$snm €D I fom §sntlnsn BEP
ruor llonom före :

N. N. lofCIcr oö frudr, bö guo o6 hon6 tletiga €uonge,
- lium , qt iag mil mo lif oö 00Ds förfiuoro r[cn rrnc .§bn{te,
Itgo €ro og 86ra r D0r0 mlnom sonung oö gBlte .0arr6 Durb oö

tog

ffif

trogenr ofodric Oong oö
$dO«neotonbtt Drirfs , flomt 6sfop
3og Fcu od fbrfa friD og rrttr Dö
lro t$et, fom ngrtlgt
[å cmot tDetr iom otdtt ,ir, fomf bsffdrmc Scba'§ö ffioDerlöfÅ
lolnr 0nf0r oö fstftsor sö hfuo oöru om tge
-göliufa r fomr be6fq

tir;

fiul, oö fsrtig0uE oö rbras

r

bdfta ruårDa

Drelpc t

18. §.

I

fonr rn6

gus

Tldr tbenno €b gången dr, fo6e sonun0cn srDend ler

Dion of §fotj,illdfrrrcn, 0g lcsfogo0 of scngrerenr trdgge ft)sn ä
ttlen nrlo ffisbcrcnr fomt bu0bc Donom meo bloitn rroninää,öruar,
bet tre göngsu på tbe8 mduflre gfFl , rrBD lbffc or0: -gBl N. N,

gtustig(e, Söfl)!6 §S 8cn§e6 S-onung rs r. tose tiq
up iil cn tof,
lp :O monlig sruea oö sörba sitrDore 6f -flBfu bcraphine.
§riln tuar rodr§ig. §6 fö r08tf0 fogt itr, otifroa [on"of so,

i

nungen ofnfornno§r fom

fogrr:

f€frnn

be[tutrDe

figl

19, §.

10
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19. §. €fterfälebed förrritfobt friD§oretfrog, f,rige tbcn nle fifb,
Ooren Sonungen tod för De§erforen ,löb 0ö tUEe .fionungen6
sono. €eDan gange $on me§ tfe sib§ore I fom $onorn fölio, til
olla tt)? öFrigo §r§eng bröber, lom 0mor og en omfornna sonom
sö föio: O€äBran ttefltlDbe tig t

,

zo. §. E[iD0orcnd brdgf blfr fölionDe : €n fruif UtloS , Jada cllc
§röior öpen uti otrnorner meD fruorfo upllog rrö fnopporrfornt fon;
foD oö prDDb rneD fmorro [pet{'or. eförret hruifr oö pö llfo fott

foDroDt od; fontoDt. tlnDerftcibcrne o4 ftrurnporne fmifo meD [roar,
t0 fnäbonD oÖ rofor. .$roita fjlf(d ,
meD firuorro §omrnrts

for

Ilodor o0 ndbbor, ffo,bonb oö rolor o[ ljtfe. Soppon of frrort
?Itlail fobrob nreb pmifr/ [)m[ froge oö upru td r tantoD oö prrlbD
mcD fruorto [pet[or. $atten of froorr fammet, omgiftuen meD bruitf
bonD

r Döi tuönFrc fi§cn prUbD rneD frro t)mtfa firiDror oö en fruort

mi(t uti.

Uppö foppon på rodnllra bröllrt fe6 fiib§qre, tcfnet broderar
of §ilfruer.

På §röian oö

fommo fibo, finnrd fomma teEn nögof minbre.
Orbetrs,feDion «ir fommonlott ufof etlofruo gnllenoe Scraphins -buf,
tuuD I me§ tt)sra6 fep ufllogne noingor r fotttt €tloftuo blå cmarllcrade Patriarchal - SorF r fommang«iftoUc rnrD SulDlilnfor. UnDrr te,
Djon bdnger §rbend t tetn* brftöe nDe of ef tltuitt cmaillerar SorB
rneD flufne u0Dor r uppö llmtlfer mim ufi fes 9merige8 2tsopn ti,
fobt uppå en btö GIob, mcb §r§end .r2dr[r{g initial- Soflidfruer
I. tl. S. Eberunbcr fiä uppå en l)§gD frcnns §bri{Ii for6,firifor o[
gulD. Clobcn rir omgiftueri meD f9rc gDUenDe Scraphins-Oufmubr
mcb ufflognc mingotr fornt fpro t[er erne0on ufur Globcn upf]igon,
De Patriarchal= forF. gbetfo tefn rir frönt mcD en ,SoRg[. §rons,
I)tuorrnc0 t[et bdfttd miD fe§iott eller bonDer.

r

,

§craphiner - tcfnet brire6 utt et fiorf
gor »fmer cpelen ifrån bÖger fil turinfls.

btsft tuotrot Sonb

r fom

2r,§. Tldr fbenne $ÖgtlD firo6 [Iot, cller Stben cl§t$ific
Sållerr ffola stle friDDqrs fDsnna Drrigt baw men ei offote.

§z

zz. §.
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§,€nrir någor fil Silbnre utl SDr[on fiall §u6bob$a$c,
etet tå Qji0e elielt båttesr gånEe SrirolDeu forli; få @faff ,$l,ift*
ts Secrcterare oö coremonic - Dtdfiore i brebD; fcbon allc fri0z
0oue i orbning, ftDö oö 8tDö, fbc ungre frdmfl oö tbe dlbre {iuft;
0ö I fofi fberod ontol få forDror möge tre gä i frrimlie lebef. ,loli
effeu fl)em f6ljer §anBlcren; fleban prinffor of ,Songl. Elobtt ; 0Ö
fi§{t gör ,Sonungen , [sD[o6qb of tt)llrfi, fom [od fonom saff 0oftoa"
22.

t

23.§. $lu dr Sonung rne0 {ine gfff0bore fornmrn ufur .§grfonr
tö m0 Sonung frigno line 5fiibbore olleno bib fit bor0 €mbet$,
mdnnrrne of §u§en I [pi[o tå tDiD ef onnot horD i fornmo rum.

;

zq,

]. llle

tienfier, fqmf

i

Siöbore riqa gifoa up f0rfelning på tleras gior0e
btuilfo rirsnber f be til s'itetg frommo tuorit oö

dro brufoDe , oö fTo0 orn f[;em oö f$enne loflfge §rben frorn0elc6
förfotfag rn fu0fomlig beffrifning.

25.§. .Dtuor oö en glibbore r bör in til fin OOOgltunbr brira upr
pö fino flciDer, famt brufo omfring fine ruoprr r tbe feserdtefnr flom
f$srme Drben frtt)öro; giör ban tbet eir rnifte t[en rurir0igtletcn ot
lDotro 9ii0Doue
2BorD e a6 rbennr §rOeng febion omfring llritet§
Sopn, fkimmo oö rnfrgel [off.

;

se$irer nägon thenne §röen för lig rller on0rcr ufom
tllen tiD fri frob fil fribDores rDdlionbe fammcnfothOf dr r bore or
turirbig ot tfen nägon{in un0få. $J}iFfirrnor n,ögou mr0 orb eller
26. §.

giorning t0rnne §rDeng tuiirbigtlet r efret fo0lor Sonungon§ $al r tboz
rs lifoleDe$ orurirDig gen flomme nogonfin 0r unDfö 0ö umgd0e
fbrfiufom brofi fit efrer 8og.

/

zr. §, 5?u «ir nögou

ril si00ore

eftt't fhenno sfoDgo giorD r
tuouDe fö $cnB ffötbemdrfe uppä en fopporplat torf i Siuborfiotrne
5tt1rfa6 §hor r tger ?fiio0orne {ir fate tlofruo, cö rno mopn ,i prgo
ba6 rneD fribDorens roolflpråf, f,ffirf f[erunbar fefna6
[ono g?ornnr
fö od 0og oö är, rs 0on tit ffiibbqre bubboD dr. 3 Droeng gram,
bet
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bo8 bör od Sopnef ri(o$ mcb finc
§sleu 9rlfm:t trl DrDrttd Caffan.

f«irgor/ 0ö fbrrföre bcfoleE offo

28. §. .ft'onungen nomne tbt.gc fribDore $eue i'allo §rbrnd
fomqruam I oö oUo tt)e brefr fom til tDrm ffrifmesr e0er thrtta
elylt rörs.

i

29, §. Oönge otla ruoffer ufsrn §'onungend Sorg fÖr ffibba,
rc gfiDdrr 0ö iernmal innom äorgrn, tä tbe Drbrnd floDnin,
gcn fkiObc ciro.

i

i

3o. §. friObomg plift ruore at {ielfmon(e öfogo lig öfturuinietn,
ös toiD fiuf,oö fottigludr 0d; gifme tbe thercm til CrDenB OtUet
?n n0g0 berrrittelfe og( od ot föreflå meDel til tllrrnd unDtr{iÖb I
oÖ på olt frif fig onr tleroo bqlro märDo.

t

r" $. €när nögor 6toenffi ffion r fom utkinbc6 rir I til Sibbar
r( cnfcgf§ I tlotbe §rben6 ?SsrrUt me§ €efntr o$ 9ticrnon fonom
titftinbe
od) giftuc fion [e0on förtefning på line tienlie r famf in,
fiinDe fif flBopn.
3

r

I

§. $tuor oÖ en ffibborCI r fom i ttlennr Orben infoged I
åligger of ftrop (il OrDeno Gfomfifto betolo §tto[unDro0e Dolcr
9itrfrn:t föruton fri0bore penningor r fom $rireftcr ftigr6.
32.

33, $. §rbend firi{loren {iclfr fomt Drintfor of S'ongf. Slobef
befote friobors ; penflingor Offo Dolrr €ilfm:t fÖr lltuort fu ttle
gomle
tt7e onbre frib§ore giftuo en Coltr 9il[m:t fÖr tlruort
dlberg ör oö böu ibenna ofgiff befoloti pä tbtn fioro §tbend Dn'
gen tllen 17. Aprill,
ofta ffiiDbortfloE [fer; oÖ fomma t$efie net

i
oro;
;

§el

G

i §rbsnd gfofffifto tit §rDen6 fÖrnÖben[eter ot fÖrru0r06.

34 §. gä fribborellag fter t fotlo6 fri§bore titflommon6 oÖ bÖ;
ro rbi fig infinno [o frarnJ ide §ronong tienfi ttler onnot logo fÖr'
foll t$em offiöfier.
35. §. Sibbare f,folc Dö[a "OrMn6 Sitle oÖ fofrronfemfl Dtu0rfe

O

ärr
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ör, eflrt offortr ntir fti omfrdnger; fä ffolo t[;e i fin Dr[ond brdgf
fommo tilfommond oÖ Dofrro fltite o6 fhimmo i €i möge t[e lil
ontolct fcitnc tpcro tfur €tloftuo, od) toge fine ftiten i fDen orbningr
fom t$r til fribbore bolbe oro. Drintfor oÖ 8Örftor filfr olttD frcirnft;
SJlsn tlåtle §od lig tm3fion t$en orbning I fum fogt or,

gind togit I ff0r§0
36. $. €eban Sibborne {if fdfe 6 §rbtn6
tber rtiOgtoöt Dtn thetr fofi §r§cn puÖfmor nÖDigt lDotor fsmt
om msDlend fÖrmoltning.
37, §.

"ffiibDme betole lietf

fin

Srbend z brrigf"

nrå SibDarc utom tof of §tben6 $itler rmÖff0gg
38. §.
of nöqgn 0nn0n §onung ctlsr $Jlott nägon E[iDDare 'Dr§eni StÖr
hon tbet cintår botc rtynne Droen fÖrlultig"

€i

39.§. urom friöbare siuet bofoe tngen Sritt rller oomltol

moff ct bömo friUbore eUer d)rDcn6 €mbetdmdn, [m frib0ore
0en od1 ,fiiuDrrligo förrnonrr förluliig.

,§tr

40.§. $lu bJiftuer fribbore i $tocfbolm bÖb, mor§r få biflotfr
cfler brgrofruen i friUUargolmd SDrfcn. SromfÖr Stfet fiol §rDen8
tefnef r$sD ttleF filbÖrfgtleter bäro6 06 forgolte Eporror uopö

,

lodef of Sit,fiftan,triggod; €fter gifet fotio fomtelige frrbDorne i fin
or§ning; oÖ et fort åminnelfe tol Öftuer t;onom tuqrDe tÖ of .f,snun,
gmd Öfruer, åofPueDifont [2Ö[if.
äBibbore brgrofruen dr, öffe §r0en6
tå grnoflt -§rbsn me§ t$$ tilt)Örtg0eter tilbaforB.

4r.§. Tldr

€fottmoliort

+2. §. Slifium inldnbf fribborc 0öD ö anbrc orfer [or i frifefr
tå ffol iemturit uri ffiibDare[)olm6 Sryfon för l2onom ringod r fornf
et tort öminnelfle €ot of Öfrueu, .pufpreDifonrtn r po en tt)tr til utt

fott

uog

r

bå[os.

il. Cap.
,.§. f,lft?i t[;et ott ongöen§e rfenne §r§enr ffiå tfideligo filgö , bö,
\ö) ra tl)clt, fgra €mbetdmqn fftrruiD iDorcr nrml §rbtne
§on6'

I{UNGL. SVENSI{A

RIDDAREORDNANNA

,+7

§on$lerr fonr fribbore rir r §rben6 9foft, fioftore I $r0rnd Se'
crercrare o 0ö §rOsn$ Ceremonie - firifiore. §toenne Oarolber [fOr
ls od 0ntogo6. €be ffoto ollc Srtlfcdmon luots.
2. §" Prrfidenten uti Songl. fiol:fg 0Ö miffn6 Cancelle tts:
rrl oltiD §rUend §on0ler: J2on fTol tuiD oUo §rDend tilfoUenr orr
bet för $onungen fÖro r fomr ö S'onungrns mognor follo §rben$
gifiet flommon ad) iemmcil orDst tDer föro r fomr f il tuerffio[igtet
beforbro otr, tlmoD gtnom tty freltas mendng tt;er flulit oÖ ofgtorDt
or; §d bör Oröeng f lommon of l)onom fÖrtuorog fomt nogq
tilft§, 0t ri nögor 0nn0t tfermeD fÖrfrglat rnorDer on tbet fom fÖr,
ut ofgtDr§t oÖ folilitilt dr

,

,

6fatf , elllåflore l)ofrue om meblen nÖbig toår0 ;
.!on,ffot finottogc t[e psnntngor, fom inflnro funno,flomt brogc
förforg or the ci ontn«inbod til onDro bsl)o[, dn tbem giuet foliftoltr
o$ giöre [on tltuorf åu rrifning tllerföre , flom of giller fommtr ot
3, s. §rDend

Öftoerlrg. §rDrn$ frlenobier, Eefni ?50n0 oÖ on6re f ilbsriqhetrr
lTot t)on tnärbor 0$ dger Si0fr bruort treÖie år nomno tre fiibba'
re fil ornbubsmrinr tltullfa foftuo ot tilie ttlet olt fåbonf itrnfc
mcrc 0moD orDning o0 reDig[rtrr ongär, n000 fuUgiotDr morUer"

t

,

4 §. Orben6 Secrcrerare lTol ttä{la rninn6bof i glfietr upf«iffa

fri0barebref, odl olt snnst, f2tuoo; effer QJiUefs brflut utftirDos bÖu
San ffol od bdtlo fonblingorne ridrig orbning, fornt läfa brunr
frlbbore fö §rDrnd lagorne z btuor unDer§roen$ flcimmo fiiffod bÖr.
Ufi Cfombofen rnö tlon ffrifruo fn oUo ?BiDDorrg9]omn, fomt nor rlle
btifrDit ruolDe, 0ö til fribbore DubboDer nrir tfe fÖbbc or0, bmtlfe
rienfter ttlc'förefiött, fä od ncir, oÖ of fruoD liufDom cller [rinDrlz
fe f§e böDe btiftuif.

i

-sJloflore ,igtr boftoo inf«1ö91 dt dl'
5. §. §rbend cercmonie
fe Fotltåltc Ccremonier fil otlo Delor i off foge6 r fei tuol i Sjtle{ i fom
pö §tbrnd
:ntOOorbolmd Snrfonr öfmer btoilfrnd tfrntfge prg0onDe
§ogorne bsn od f''Ör boftuo uPfiff.

Oz

6§.
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'6..§. .Silrohrrne bÖra tuib oUo Srben8 fonrqmdm, 0Ö h§gti,
6eliEbefcr $oro titfidDed; $erod fldDning cir fom €mbefsmtinRerr
neq,mrb ftten öfffilnab r 0f i {Idtlef för Soppon f0e boro en blå fam,
fiet6 S'dpo prnbD meD 0nt§fpetfcr od1 fronffor. på bröltef o$ rpg:
gen ft6 tre §ronor oö SrDCnd 'grirtfris initial Sof(triftuae I. H. S.
Iifo fom på optorne t tl)ff od meD ruUe ?Soffidftoc ld[es I E S US
meb tlmitt 2ltla9 öfruerbrosen oÖ
hominurn Salvator. §2atten
prnbD meb fDra fiuorfo fieDror oö en [,tuif. 3 0onbeu Mrc f[c en
$rirot§s fiof öfoerbrogcn me§ bläff fommef ffrö*b meb tre 0ronor
oö fuönt rneb en Sottgl. §rono, o$ bliftuer tbem of ,$rDsnS Cercmonie-SJtriltrswn ontU§t btpoU tbem oligger.

il

7. §.Drbend 6fotf , SloftorCr Semcterare qö Cercmonie.S?ri,
liore Druitfs tagr6 of €nrbcf8rndrr r iöe unber.Öfroerfie rcry,briro
öfner tlolfen §rbengrbon0ef rnrb Surfef, o6 €titrnon på btöliet,
til tefn of fben beftätlning r fom fbe EiD tDenne §rben Dofma t ortl
fiolo tbe i @ifist oflriggs [rebörig €D.
o

8.§. åärolDerne oö Archivarien

forfi i fnopp[olef

ä6CI bcirs

r rncn ri {liernon p0 hö,frf.

bldtt bon§ mc§ litet

9.§, tt)e6e fUrs €rnbefdrrtön r fs od å6rol0etne of Seraphinep
§rben förrritta od fommc fienflt toiD glDqrDd , 06 TlorD,flierner

Drbe[ne.

$ldrnrrrorfis , fö bol tben fiörre fom f$en minbre I bellfr
ufof Etueriged flBopn tdff rneb,tfltn $ongl. §ronan r 0$ omgifrbif
Sigillum Ordinis
me0 §rbenr,febiorr, §tlru ornfring rir Frifluif
Equeftris Scraphinorum, odl blifrue rrrrb tben ,l0rre cUenofi friDDsrsr

ro.

$

:

ttrefl iörteglcDr.

s. Etucnne prirmo; bodsr förfrirDigaE r f)tuotnti tbennc §r:
bsn6 logor fhifoog, §ben ene förtu0t06 i §tDen8 Cancelliet, f$m
onDre i Sls§orsDolrns §Dorst i et uti tudggsn meD fesia Driffof ffuin
r r.

§raD,
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§toDon
!IrrgrirnDe

S0rn §ongt, Etuenffe grudrDg, D$rn.
I. C*p.

z. § -€i ffiri Sonung flörr cin llon logligo frönt rirr friuDore öub6o.

3.§. €, mö sonung nögon fi§ llofruo rnoft oö fri0et ot tben,

ne Orben upll«iftuo e 0er of[T affo; utan firlnDs rben orgggetrg
' vv v
fofi brtord of gruso m0nn0 bugb r tappertlet oö riro.

til

ee

a.§ fiu ruil §'onung friDbore nrimno oö ruritro , fafil- tä frt
så§ fomrnon, o$^l{ ,ige sonungen tmä röfterr orfl bruortbera of
J2on0 o$ Ifirfetg SåD en röl]. Eben r& ef(cr lo(rfofining foö fre,
DirDelor

ol

tbebe

rölier foua uppö, ruorDs

fOu ?fiiDbore göirtoroD.

S. §. Drintlor o[ tltef Sorgt. §ruenFa ?Dtobet på GmrirD8 li,
Drrnr föDoB x[iDDore of ffenne srDrn od) mäge tbe af srbend »la,
llore unOfö fri0Oorr,bonDsf et)uru unge fbr od cirur.

,

r

6. §. €benne §rben oorc ci til nögot rDi[ ontol friDbor e bun,
§sR. §tlermeD flole ei onbre dn Srigdmrin beDros aÅ. fqn gon i
tbenno §rben SibDors toorbo, forn
freDd fiDer mrb beröm oö
€r åre tlsn,I frig ruorDe rrifnqst emof
[rber tient €iugu

i

flere årg tienll

7.

§.

i

dr.

I frebd tiD.

,

i

r

tben forn ufi örlog blifruit färobr elltr of

pgermdrfcr rDorbc ?fiibbore cinrå

]on ey mänge ör

fienbeh ruunnff

tierrt boftuer.

8. §. Ufi fbenne DrDen fort od t§en togod in, flom (rt §riOer:
ne6lonbsts §eDer, u(Linö{s giorDd liO of msnDom oö topprrlxt
nornnfunnig.

9. $.Tlu luil Eonungfri§uore bubbo,gi6re

€oö

t${i6ine

egne

frurn,

5t
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oö Foto tå frrfrfd fräb t fomt tbenne §rOrng Commendeurer tiftdt
De6 iuora. Srbrnd §anBleren foUe f [1cn npe frib§orcn from ttls'0,
nungenr or[) fq0e bon Då f no r flornt meb uprddto fingrr fruririe €D
t[ennr, [tutlfen of Orbrnd Secreterare fÖrtlioftuo$:

N. N lofmor oö fruar, rrib OUO oö Dons gttigo €uonge,
tilm, ot iog tuil me D lif oö gobs för[tuorc t0rn re no §brifteligo tro
odl kirn, fomt D0r0 minom .fi'onung odl frife [70n6, [;ulb oö tro.,
g0rlr rneD topperf mob möfo frifetd fienberr rdtf bö[or fomt'öfruc
SiD§er[fop rffrr mir brifro merf 0ö rfe Ofo§gqr / fom mig för{trif,
ne dro ; 6ö [ont rniS OUO firlpe.
ro. $. Ttdr tbcnne €b göngen år,, tdge .fi'onung SrDen6 frfnenr
of Sfott,0Dillorer r 0ö giftue fbem ät ttTen npe friD0arcr r fonrt bubz
be gonom meb lit €tudrb trD {1og på menftra opckn r tä .fi'onun,
gen fiiger I 2Bi N. N. €turlgts r SÖtle?l oö 2[snbcd
"fionung ic lc.
togc tig up tit friobore of IBär tleDrrmcirDe 6rurirb6 , §ruen; rBor

&ltg

rurirurq. 6cbon fu6e fribboren Sonungend {onD , g$ ofDrinrte Doe
Orbrn8 §onglerrn tb$ friD0ore0rrf.
r r. $. Ufi tbennr OrDen ffulo §iugu Snro Commendeurer ru0r0
utorn?tsibborm of scraphiner- §rDen; §tlc lfoto tbertil fogos,forn riro
i lifo onftenbe mcu Sritr,flJlorFolf tit oö rneb ofrDgrftor.
nrögc
the bruto en [t)bD flierno pö torinliro fibon of Soden fomf ct gult bonb

§ö

rneD

blÅ ronD i fonterne öflrust oplen ifrän Dögeu

til rurinfier.

12.§. Omdrbdr§rDend §sfnet dr fommonfatt of et Druiff email"
Ierat s:r Andrer oö i dnDorne flufrDif [orp.
uppå uti en GIob
fes tbe §renne gruerigrs §ronor rncb rt uprctft liågnse 6rurirD, Bm,
frino Globe n, uti t§e fUro börnen liö fDra g»0enbe §ronor. Sring
fqtlarne of for8ef tldngo btorfobe Orurirb uti QDdtrsn. unber ttten
frongl. §ronon, t)ruorrorb tstnet brired r fiee tbrnne I forE logDe 6ndrb
t U,itfen inrueflo§c rtler upburng
lifolebes nebon före unOsr Globen. €rfnet dr ä onbro fison lifo, mes t[en ätflitnob of, i fläuef
för tbe ö ut{ison frlnlige rrenne 6menffo sronor t pä Globen flör
g1[arnr ef uprdtt grudrD, fficn cn togrr srontg å fpeifen smfring
la[e$: pro Parria, Comnrendeur- Banbet *ir gult rneD 6lå fonfer.

fiitt

r

forn sissore dro brira p6 Eröftsl .frorFef ufi ef gult
-bonD mru$:b[å€[efontrr
i et tnapp0ol på frådffi,
14. $.
13,
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14.§. iltfie fitbborc ffolo liroff tit €fortfifton befola 8»roffio
Ooleu 9it[rn:t. commcndeurer berole €rorifunurabe Dsler gilfm:f.
15.§.€benne orDen tuore ei bunben rit nägon rulF gögtibsbrdgt
ellrr äminntlie Doge fironbe r 0ö bör OiUct trqDo flornmanr ndr .ft'o:
nungsn tbet g(nom Drbend §on8lrren o[or. §her.uti dger tlroor
cornmendcur frite oö liommo t)oflruo , 0ö ruorse tfrr räbgiorbr om
mrulrnd förrpolfning, fomt [)mob §rben ctleli pröftuor nöDig1 to0r0,
16. §,

€i mö någor fom ide rir lflrbDore brufo tllenne .Orbeng

Sefn; €ben t$erenror brgter loqre t

.Ronungend onoDr

€uFnbc Ssler 6ilfm:r.

i

17.§. friD§ors gifme
Dmilfo drenDer bon

oö tröte tu

in förttfning på {ine giorbe ticnfierr

tlt frifetg tienft ou oö morit brutoD.

fornI

18.$. .Druar o$ en fribbore bör in til fin §öDdllunD bdro uppö
fine flciberr fomt brufo omfring fine tuopn, t§et frDcrd tefn , fom bo,
nom giftutt
Siör [)sn tbet ei, mtlte tben rciitbiglTefen 0t rucro
Si§Dore.

dr;

19. §. Eegärer nägor t[lenne OrDen fÖr fig tller onbrc utom t§en
tib tÖ fråU til 0BibDored torilionbe flommonfoUoDt dr, Dore omdr§ig
ot tben någonfin un§få. $|ifiFrmor någor ffieD orD cller gierning tlen,
ne OrDcn6 tudr§ighet elter toblqr Sonungen6 tpol r tDoIC lifokbes oz
roorbig tbenfomme nögonlin 0t unDfri, oö umg6[e ttTe $utom brott lif

efter §oCI.

20. §.

Tkir

?Bi0Dore 0öb dr

r riFe 6fstf,fi«ilioren Dr0end

tet,

net tilbofo.

II. Crp.

r. g. §Eraphin*-

"

§rben6 §on$ler , €fotf,fidffore,

Secrcrerarc,

oö Ceremonie-Dldliore bliitue IifoleDrd tfenne OrbenS €rn,
befdmdn, oÖ tuore plift t0qrrr6 flomme 0Ö enofonDo fom Scraphiner8rOcng §tqbgon förefirifmer. åtuitfet ocf om 'porolDerne fÖr,
fiäg bör.

€z

§roD,
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§roDgfi
§arn flongt. ffiruäifä'-

$?orblT icyne,§rDrfi"

I. Cap,
t'

§'

0ö göfbo Soriung r .Conung effer Sonung,
RflBea
§r'z
geweoö
tib tu0r0 tl)enns§rbsns

nögor onnor,

rigeu otz

!)?ofiare; gan oö ,i

z. $. €i mö .fi'onung föur, rin tlan lagligo frdnt rirr si0Dore Dubbc.
3. §. Sonung llofoe ei rrdgon fiD rnoft oö fritlet of f benne §rz
ben upt)rifruc e0er oftloffc utan l1önDe rl)rnor08gelig, til et
faftTle,
roi6 o[ 6tueo S?onno [nitle , 0r)gD od) oro.

r

a.§. Tlu tuit .ffonung fribbore ndmnq od1 rudlfa r faUe tå {if
ToD flomrnan, oö tö äge Sonung rnrö r0fierr 0ö Druortera of
sang oc$ sifrfs ,iöD en rö(I. §tle n ta eft$ Ioftfoflning fmö fts§iea
Delor af tbele röfle r fqfln uppö , DorDe för fribsorr
förfiorob.

Drlnrfor of rbet songl Oruenfio slosff på gmrirDdfi0onr
SiD§ore o[ ftlenne §rben od; mäge fbe sl srbens Strifsre

5.-s.
fÖDog

unbfo friDborrbonbet

,

r cguru unge t[7e ocf ciro.

6. §. Ebenne orDe n6 siDDore fTolo siuoufrlrc $0r0,
flamt sotf
Commendeurcr uforn sifets soD o$ seraphincr - friDsgine
fom
oltiD Commendeurer dro.

r

7. s. €i rnriqe onbre fil frfbDore ifbenne srbsn turiliad, önwite
tre r nomfunnige og (rogne Sonungend gliinn oö sienote;
o$ 1to,
rne
onbrc
D
t[enne
grailtt,
flrom
srDcn llebro6 r
[ör
genom flnncv
!l
ligtf flnrlte r kirDo oÖ n ottigr orbe(en r ny)t oö förbitcftigiinr6ininsor,
ctler on§re [«irDetc6 forfienfier giorDf {ig fbertil mdrDfgei

tt

8.§. Ttu ruit sonung g[iDDore Dubbo,giöre tllet igline rgnc frumr
oö lToto tci frifetg ,i6D flornt tbcfre srueng commcn,lerre", titfidbes
moro: DrDeng §on6rcr foIle ffen n0e gfbbaren

from för sonungend

§ur

lom 0onom of sr'0en6 sccrereraren

föieflofrusgj

'..."r-

a

3,tg
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gUO oö tlons [eligo €uongelium,
ffiglg N. N. Ioirror oö ftodr loi0
ot iog mil o$ ftal t$en reno §hriftrlige §ro oö Sdro i tuöroning t)ät,
lo, Doro minom Sonung oö ?tsifc {2ani ltul0 odl trogsn,fqmt gang
oö frifcfd brilio turirDo , ftå ernof ordtt oö ltUrfo frib odt rön ; Sog
ffol od ö[tuo ?fiibbcrflap efter rnift briflo rueff oö tDr fioDgor, fom,
mig förrFrifne riro; 9ä fonf rnig gUD [ietpe
9. g. TIir flenne

€§

r

gängen dr toge Sonuno §rbeng tefnrn
of §fott,9lldltoren, og gifmc rbem åt fben nue gftiuDoren famr Dub,
0e [onom meD fif 9tudru trn flog Rrl rurinlire opelen r ffirD rt)rfir orb I
N. N. 9toerigei r sötbeg oö flBenoeg sonung ,c..!r, toge tig up til

si

Si§borc of 2Bör be0rrrorirse Tlor§flierne, Drsen ; flBar Dorbig. §s,
Don f»Fs fri§Doren Sonungeno $on§, 0ö bomts t2og §rDens §onga
leren

fit ?niouorebnf.

lo.

$.

s_eraphiner

i

€llc §olf comrnencleurer, fom tbenne Drben rirö r ufom
- fri§Dorne , börs qllo tusrs 0f tDem flont $onungen €ro,

S}in follor.

r r. $" €tle6c commendeurcr bdro et ftuart brebt botrb orn tlor,
fenr meD et tferruib t)dngonDe forfi og en fgsD fiicrno på gffäden. friD;
bore bora cf minDr forp po rt fport bonD rt fnoppDol pö {rt brölt

i

rz.§. Tlor0flierne,€eSrtet rir et f)rultt oö i dnborne flufruif Srez
ffFt forF 0urif siD crr Songl. §rono. fii0r uppä torlet les (n
blö Globe, Dmorufi tr)fcr en bmft fernuDDig T]orbftiernoi oö tdfeB
t}eromfrilO : Nefcic Occafirm. Uti fDro förnrn fring tTöl6cn ellet,
Globen ftå gDllcnDe sronor,
13. §.Tlu rir 2[f0Dorc 0ubbo0r trcfote tå lirof fit §r0en66fofi,
-tifta €t$unDroDe
Ooler gilfnr:f. commendeurär giflruo Dubbetr.

14. §.€0enne §rOen toorc ci bunben til nogon tuig gögtibgt
§rdgt cller öminnrlfe Dog6 fironbc, 0ö bör QJi[et trdDo flarnrnon ,
ndr sonungcn igenom §rben6 §onglrren t[et o[or, §Drruri oger
Dtuou Commendeur frife oö ftdrnmq 0cfmar 0ö rporbe flrrr r6D,
giorbt om me§len6 förtuolfningr fsmf 0ruoo sr0en etieft pröfroor
n§Digt tuoro.
r

Ku

ngl,

S o ens

5. $. €i rnö nögor 0nn0s dn }li0Dore brufo tDenns srbeng
ftfn i

S

ka

Rid(lLU

eo

rd\ailr q.
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$1teu nägor bdrernof , $gre i .fi'orungend onö!
€uflen0e Doler 9ilftuermqnf.

t$ni

i

t o&l bÖte€mÖ

§. Si§bare giftue in fÖrfefnfng på fine oior0e tienlter, fomt
[1tuilfo drenDer bon tit frifrfd frommo or o$ morit brufob.
16.

D0) cn fri§bore bÖr in til lin DÖbdfiunD bdro up'
pö fine flo0er 7 fonrt brufo onrfring fine tuopn tllet [cberd tcfn/ fom
Donom gifruit su ; OiÖr t;on t[2tt rir mifie t]en DorDigtltfen 0t tua;
ro SibDore.

t7.§, Onm

t

r8.§. Eegdrer nrigor t[7enne §rbenrfor {ig t0tr onbrer utom
tbsn tib fo $töO rit SiDbarr8 roolionbe fornmonfoUoDt or tuorc
omdr§i0 ot tben nrigonlin unDfo. fiiFfirmor någor meb orb e0er
gierning t[2rnne §rbend tutir§igbet eUer to§lor .Ronungend $01 I
roorc lifole0ed oturirbig fhenfqmme nå0on{in of unDfs, 0Ö umgotlc

r

I

tlefiufom brott
19.

lit

efter 8og.

§. Thiu SibDqrr

§Öb tir

, öftt gfan,fidftore

§rOen6 fe|,

nef tilbofo.
miBo [lofrur 2Bi ftleffo egenbdnDfgf unberfIriftuit r
oö rneb flBört €foro Song[. Sigill befrrifto ldtit. Stockholm i
g[å0,§ommorcnr fl)crr tiugon§e oö §rebie Oogen Februarii SJIö,
n00, ,!fi eftcv €t)rilli Sörb €t €ufcn0e 9iu[unOrobe §profijo *tto.

€it ptfermsro

i

FRTT,D RTCH.

C. Rudenfchöld,

April

Till

dessa statuter fogades den
hade blifvit beslutad i Rådet.

3 Maj följande förklaring, som dock redan den B
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Soil$f. §Sfij: t§
$tdDiga

ffiflrfIorln$ /
SSliu0nftoD

smrffizsTaTuTERNE
o[ tficn 23, Febr. 17 48.

ffiifruen Stockholm

Cum Gratia

i ffidb, §ormrrdron tgsn 3. Maji
t 7 4 8.

&

Privilegio S:a R:a Maj:tis.

g gO § S O O I SIlr §r»df uti Songt" €rrdrfietr
.Dog Diredteurcn

Per. Mouue.
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& FRIEDRICH

mrD $UOS $löDr,$tue,
rige6, 6ötfte6 o$ SBenbeE
Sonung ?[. !c. ?c. 8onDt,
0reftuc tit fsefiwr 8örlle til
S irföfelbr, &efme til §06rn,rllen[0$$1, Sir 6r
g0nurn[urg tc. tc,
Sirgerr$opnr StibDa o0
§röic

rurfrerlrgif

r ot ebur:rrtuill dtlttllige omftönligttr;tsc
i

t1a,fruo fbi'ontotit DF, at 6örion of Sinftiffclfen pd f$c
§uenne af O0 Detd föunUobc Del6 uprdffobo ffiiDDauc,
SrDsn at nrlmno ocf Du0$O Conrmendeurerne t$1,5,
t§et lngcn iuulng
bod n0Digf , tDiD
f,t Fnne
oö ifr§n dnbornritcr lebonDc fldl $Örufof frornbeled $Örnr
ft,ct Sdr gtdDigc
to§ mdrfc , fldumcbelft 0t förttcrc

;

t

fi
:

$$i

mrtia n6 upfrif ilu, ot l,fiDaneftcu ingsn of Sdre uH,
Derfdfare rnd 0tifrua Commendeur r_ inncn 0cn förut
msD fbsr rninDuc glibbore,forfef of SF etlsu $$Cue §fo
teuru{iDorc 0entlDoD tuoutfr $hillen ouDninq Si gielfrosr
frt tuöl forn §t)ero6 .frottgl. ffiÖS0eteu, Sluf,Suultsn or$
Duinfd G U S T A F, Rrlgue Dogotr r- innon 3fftiftflfc,

Scgen pd Seraphiner-€tucrD6, or0 §IorDftiernc, SirDsn
inföU rrsD $§§nro efftrDörnsn brcttfrftat; ffiruorförc
oS $Sdue
lngcn 0ilDanefrer fon förmoua ttlet
§frsrfuÖDore tl,em 0dulfrdn difpenfera bsls
0tuilfuf
0du,
0mnu odt sn fil rdttelfc tÖnDcu [efotlonDed
msD, tllet ffienno Seu Sörftcrlng ffal onfedr fom trorg
t0en orD frdn ouD uti Sduc roDan ufgifrs §tbcn6,
gfoDgau inföuDr o6 fi90 mcD S$efnmma lafc tufirIan,

,

r

r

Si

;
si

lvsft
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fuoff oS

onfcenbc

r lltt 00 fuomiltcd.

§it

ttfteumeuc

tuifo $ofrue $Si t!11tta meD §gcn $onb unDerffu.ftpif
oill meD Sdut ffongt.sigill 0sfrdffc ldfif, Stockholm
i gtdDr§omnauen f0gn 3. Maji ry48.

FRTE,DRTCH.

C. Rudenfchöld,

Förnyade statuter för Kungl. Serafimerorden och för Kungl. Svärds- och Nordstjärneordnarna utfärdades af Konung Adolph Fredrik den 25 November 1751.
Den 29 Maj 1772 instiftade Konung Gustaf III vid sin kröning Kungl. Vasaorden
och den 23 Juni 1788 utfärdade samme konung Stadga angående instiftelse af en ny värdighet uti Kungl. Svärdsorden under namn af Riddare med stora korset.
För samtliga Svenska ordnar utfärdades ytterligare förnyade statuter den 26 November 1798.
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Konung Gustaf

III. Kungl. Vasa-ordens instiftale.
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I)e nu gällande af H. M. Konung Oscar II den 24 November 1902 fornyade statu-

terna, hvilka särskildt i formelt hänseende förete ej få skiljaktigheter från de gamla, hafva
följande titel och lydelse:

STADCAR
FÖR

KUNCL. SERAFIMER-ORDEN,
KUNCL. SVÄRDS- OCH NORDSTJÄRNEORDNARNA
SAMT FÖR

KUNGL. VASAORDEN
GIFNA

STOCKHOLMS SLOTT

I

ORDENSKAPITEL

DEN 24 NOVEMBER

1902

VI OSCAR *u, GUDS NÅoe, svERrGES, NoRGES, cörES ocH vENDEs KoNuNc,
göre veterligt, att VI funnit för godt fastställa följande stadgar för VARA
Serafimer, Svärds, Nordstjärne och Vasa Ordnar:
Allmänna bestämmelser.
1§.
Sveriges Konung är dessa ordnars herre och mästare.
2S.
Ej må Konungen hafva makt att upphäfva eller afskafla dessa ordnar.
3S.
Till tronfriljden berättigade prinsar af svensha konungahuset innehafva genom f<idseln
Serafimerorden samt Svärds och Nordstjärne ordnarnas högsta grad.
4§.
Svenska män, som äro innehafvare af någon af dessa ordnar, må ej utan Konungens
tillstånd mottaga eller anlägga och bära någon utländsk orden.
5§.
Begär någon en orden 1ör sig, vare ovärdig att den någonsin undfå.
6§.
Förutom ordenskapitlet äger ingen domstol eller rätt maht att döma riddare, kommendör, ledamot eller ordensämbetsman sina ordnar eller ridderliga förmåner forlustig.

7§.
Svelska riddare, kommendörer och ledamöter af dessa ordnar inbetala
ämbetet efter utnämningen den fastställda ordensafgiften.

till

skattmästare-
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Sutr*u föreskrift gäller norska riddare af Serafimerorden, såvida de önska erhålla pensionsrätt inom denna orden.
8§.
Ordenstecknen, med undantag af dem 1ör riddare med Svärdsordens stora kors, 1ä
anläggas utan friregående dubbning, såvida ej Konungen annorlunda för tillfället frirordnar, och
beror på enhvar af de utnämnda, huruvida han åstundar erhålla särskildt ordensbref, i hvilket
fall detta belägges med fastställd stämpel
e§.
Därest Konungen linner för godt tilldela någon en ordens\,ärdighet med insignierna i
briljanter, äger innehafyare af sådan utmärkelse att bära sina briljanterade ordenstecken äfven
efter utnämning till högre ordensvärdighet.
Samma forhållande äger rum med ordenstecken vunna på slagfältet.

10 §.
Ordenskedja tilldelas utländingar endast såsom särskild utmärkelse.
Utländingar, hvilka utnämuas till kommendörer af första klass utan att innehafva andra
klass inom samma orden, tilldelas endast kraschan men ei kommendörsstjärna.
11 §.
Aflidna stenska och norska riddares, kommendörers och ledamöters ordenstecken återfordras genom skattmästarämbetet; aflidna utländingats genom utrikesdepartementet.

12 §.
Ordensdagarna, på hvilka ordinarie ordenskapitlet sammanträder, äro: måndagen näst
fore adventet samt den 28 april. Infaller den senare dagen på en helgdag, äger sammanträdet
rum dagen därefter.
13 §.
Vid ordenskapitlets sammanträden är klädseln för dem, som därtill äro berättigade,
stor uniform, hatt med svart plumet (på paraddagar med hvit plumet) samt för militärer stor
parad. I ordenskapitlet bäras de af Konungen tilldelade ordensutmärkelser; herrar serafimerriddare samt kommendörer med stora korset bära ordensbanden utanpå rocken.

14 §.
Kallelse till ordinarie ordenskapitel sker genom tryckta meddelanden.
I Konungens, Kronprinsens eller öfriga Kungl. Prinsars frånvaro föres ordet af kansleren
sarnt, om han är förhindrad, af vice kansleren.
Prinsarne af konungahuset sitta i ordenskapitlet främst, sedan kansleren, vice kansleren,
riddarne af Serafimerorden samt därefter kommendörerna med stora korset och kommendörerna
af första klassen af Svärds, Nordstjärne och Vasaordnarna, inom hvarje orden i den ordning
de blifvit utnämnda.
Kommendörerna af andra klassen äga ej säte och stämma i ordenskapitlet.

I ordenskapitlet företagas till O"nr#,,|g de framställningar Konungen kapiilet förelägger, äfvensom de frirslag, som genom hansleren eller annan tillstädesvarande medlem väckas.
Där redovisas för och rådgöres om ordenskassornas förvaltning samt fastställes det antal pensioner, som skall utdelas.
Vid ordinarie ordenskapitlet i november utses inom hvarje orden en revisor för att
granska räkenskaperna och förvaltningen.
Revisionen skall vara verkställd till ordinarie ordenskapitlet i april, då anmälan
därom göres.
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16 §.
Förutom de ordinarie samrnantr'ädena hållas extra ordenskapitel för utnämningar inom
de. Kungl. ordnalna, när Konungen så bestärnmer.
17 §.
För öfr,erläggning augående är"enderr, sorn uteslutande röra endera af de Kungl. ordnarna, låter Konungen kalla denna ordens medlernmar till särskildt ordenskapitel, där ordförandeplatsen iutages i öfverensstämmelse hvad ofvan stadgas.

"

Pensioner.
18

S.

Till ,åtnjutande af Serafirnerpension äro ber'ättigade de svenska och norska riddare samt
ledarnöter af Serafimerorden, som erlagt den stadgade ordensafgiflten, i den ordning de uti
rnatrikeln finnas upptagna. Pensionsberättigad riddale eller ledamot, som åtnjuter pension
inom någon af tle öflriga orclnarna, frånträder denna pension, när han börjar Lrppbära SeraIinr erllensiou.

Komrnendörer- af Svärds, Nordstjärne och \rasaordnarna, som erlagt stadgade ordensafgifter, erhålla pensionsrätt i den ordning de i rnatrikeln finnås upptagna såsom kommendörer,
doch må pension icke åtnjutas af andra ärr komrnendörel med stora horset eller kommendörer
af första klassen. Pension kan åtnjutas sanrtidigt fi'ån tvenne eller alla tre ordnarna.
\rarder kommendör utnämnd till riddare eller ledarnot af Serafimerorden, behåller han
sin pensionsrätt eller pension, oin han sådan tedan tillträdt, intill dess han i sin ordning erhåller pension inom sistnämnda or"den.
Då pensionsinnehafvare med döden afgår, upphör pensionen rned den halendermånads
slut, inom hvilken dödsfallet ägt rum.

Ämbets- och tjänstemän samt förvaltning.
orclnarnas högste ämhetsmän ur"' ,,Jårs".eu och vice ka,sleten;
Ölverof{icianter är'o: shattrnästaren, sekreteraren, ceremonimästaren, balrerftirareu, undet:kansleren samt ordensbishopen;
Officiant är rikshärolden;
Underofficianter äro: kamreraren, arkilarien, underceremonimästaren o«:h registratorn.
Vid hr,arje orden hunua tvänne härolder anställas.

20 §.
Ordnarnas ekonomisha angelägenheter handhafi,as af »Curatores Aerarii», enligt den
för dem af I(onungen i kapitlet utfårdade instruktion. »Curatores Aerarii» äro: hansleren, vice
liansleren, skattmästaren samt en i ordenskapitlet inom hvarje af Sr,ärds, Nordstjärne och \rasaordnarna vald ledamot. Som sehreterare hos »Curatoles Aerarii» tjänstgör kamreraren, hvilken
äger att töra räkenskaperna.
21 §.
I{ansleren och vice kansleren äro Serafimerriddare samt bära som tecken af sina ämbeten
homrnendörsstjärna järnr,äl af Svärds och Nordstjärueordnarna i kedja eller band om halsen
samt Vasaordens riddarstiärna af fcirsta l<lassen på r'änstra sidan af bröstet, så1'rarnt de ej innehafva högre värdighet inom denna senare orden, i hvilket fall diirtill hörande ordenstecken häras.
22 §.
Skattmästaren, sekreteraren, ceremonimästalen, underkansleren och banerföraren skola
vara honrmendörer af frirsta klassen eller kommenclörer med stora korset af Nordstjärneorden
och bära såsom tjänstetechen den större Serafimerstjärnan om halsen i blått vattradL band af
samma bredd som det, hvilket häres af kommentlörer.
liu,fgi. srenska Ridddreoilnqtnd.
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§.

Ordensbiskopen har lika värdighet rned andra biskopar sarnt skall vara kornlnendör af
första klassen eller kommendör med stora korset i andliga ståndet af Nordstjärneorden och b.är,
såsom tjänstetecken, den större Sera{imerstjärnan i ett lihnande hlått vattradt hand om halsen.

24 §.
Skattmästaren skall hafva nödig vård om medlen,
latores Aerarii» utfärdade instruhtion föreshrifver.

i enlighet med lrvad den frir

»Cu-

25 §.
Sekreteraren skall uppsätta riddarbref och allt annat, som efter kapitlets beslut bör'
utfårdas, hålla handlingarna i ordning, tillse, att de uvutnämnda riddarnes och komrnendörernas namn samt deras utnämnings- och «lödsdag införas i matrikeln.
26 §.
Ceretnonimästaren tifvenakar, att alla inorn hapitlet fastställda cerernonier iakttagas.
27 §.
Underhansleren kallar i hufvudstaden varande Serafimerriddare och komrnendörer af
tle öfriga Kungl. ordnarna till ordenskapitlets sarurnanträden.

"

28 §.
Banerföraren har att iakttaga, hvad den fril honom utfärdade instruktion frireskrifr,er.
2e

§.

Rikshärolden officierar vid alla ordens- och riksceremonier, håller rnatrikel öfver riddare
och ledamöter af Serafirnerorden samt besör'ier, att deras sköldar blifva rnålade. Då riddare
eller ledamot med döden afgår, shall rikshärolden klta ringa i Riddarholmskyrkan på hegrafningsdagen samt tillse, att den aflidnes utnämnings- och dtidsdag rnfilas ir vapenskiilden, sonr
clärefter uppsättes i Riddarholmskvrkan.
30 §.
Rihshärolclen skall vara liddare af Nordstiärneorden samt bär, som tjänstetecken, i ett
blått vattradt band orn halsen, Serafimerstjärnan på en medaljong. Dfi rikshärold erhåller
nådigt afsl<ed, tillåtes honom att, i stället tör tjänstetecknet, bära den större Sera{irnerstjärnan
i samma hand om halsen.
Vid högtidliga tillfällen bäres af rikshärolden öfver axeln, lrån höger till vänster, ctt
bredt skärp af purpursammet försedt rned guldfransar samt hantadt nred en guldgalon. På
skärpets framsida är fåst en rned Kungl. krona krönt, blå vapensköld, hvari synas Sveriges tre
kronor; på ryggsidan är broderad större Kungl. krona. På skärpets rosett äro under ett kors
anbragta Serafimerordens härskris initialbokstäfver I. H. S. omgifira af tre kronor, därunder
trenne Kristi hors spikar. Skärpet är strödt med kronor. I handen håller Rikshärolden en
staf öfverdragen med purpursarnmet, strödd med kronor, tre och tre, samt hrönt med en
Kungl. krona.
31 §.
Underof{icianterua skola vara riddare af Nordstjär'neorden och hafr,a att stiilla sig till
efterrättelse de frir dem utfär'dade instruktioner. De bära, såsom tjånstetecken, till höger om riddarstjäman er.r mindre Serafimerstjärna i blått vattradt band af sarnrna hredd som riddarstjärnans.

32 §.
De Kungl. ordnarnas samtliga ämbets- och tjänstemän med undantzrg af rikshärolden
äro berättigade att, efter erhållet nådigt afsked från diir innehafda hefattningar, fortfarande
bära tle ftir dessa bestärnda ämhels- eller tjänstetecken.
33 §.
Sarntliga tjänstetecken tillhanriahållas af skattmästarämbetet utan afgift och skola efter
innehafvarens död återställas.
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34

§.

Ordenssieillett, såväl det störle som clet mindrr,, bestå af en vapensköld med Sr,eriges
Däromkring
liist's: »Sigillum Ordinis Ecluestris Seraphinoruln». Det större sigillet åsättes endast ortlensbref'.

tre lirotror, täckt nretl en Iiungl. krona och omgifr-en af serafirnerordenskedjan.
Kungl. Serafimerorden.
35

§.

36

§.

I)euna olden, soll hestår af endast en klass, är atsedd till belöning lör dem, hvilka
gerlorlr sina tjänster till Konung och F ädernesland gjort sig högst f<irtjänta och således blifvit
r'ärdiga att bekläda rikets högsta ämbelen. Den rnå ock tilldelas främmande statsöfverhufl,uden,
furstar ellel andra utländingar af synnerligen frarnstående frirtjänst.
ej lör'ut är hornrnendör af lörsta klassen eller kommendör med stora
horset af Svärds, Nordstjärne eller Vasaorden, rnå ej utnämnas till riddare eller ledamot af
Svensk r]ran, soln

dennzr orden.

:]7

)'
R

Antalet sr,ensha riddale och ledamöter i andliga ståndet af denna ortlen må ej öfver-

stiga trettiotvå.

De, sorn med denna ordens riddalvärdighet hunna hedras, skola äga minst lika värdighet med generall<ijtnant.
38 §.
Iiouurtgen hallar Seralirnerriddare Herre i alla ordenssamhväm, och äfvenså hallas cle
Herre samt Riddare och Kommendörer af Kungl. t\{aj:ts Orden i skrifvelser från ämbetsverk
och kollegier; och äga de rang näst efter statsrådets i tjänst varande ledamöter'.
3e §.
Nyutnämnd riddare eller ledanrot bör till rikshärolden lärnna en teckning af sitt vapen
eller namnchiffer jämte valspråk. Efter. riddares eller ledamots frånfälle uppsättes hans sköld
i lliddarhohnskyrkan.
40 §.
När riddare eller ledanrot zrf'lidit, shall 1ör' honom ringas i Riddarholmskyrkan på be-

grtrliringsdagen.

4l

§.

af Kedja, Stjärna och Kraschan.
Kedjan, som båres endast när befallning därom utfärdas, är sammansatt af elfva gylleue serafhufvuden skiftevis genom guldlänkar sammanhäftade med elfva blå, emaljerade paSerafimerorclens insignier utgöras

[r'iu rl<al k ors.

Stjärnan består af ett hvitt, i guld infattadt, emaljeradt kors metl åtta uddar, frirsedda
rned gyllene knoppar. l{idt i korsef på en blå emaljerad. glob, synas Sveriges tre kronor,
samt mellan dem, i hvit ernalj, omgifna af en smal guldhant, ordens härskris initialbokstäfver
L H. S. (Iesus Hominum Salvator) under ett hvitt emaljeradt kors. Nederst på globen stå
trenne gyllene Kristi kors spikar. Globen är' omgifven af fyra gyllene serafhufvuden samt
rnellan dem fyra gyllene patriarkalhors. På bahsidan af globen synas i gulcl bokstäfverna
F. R. S. (Fredericus Rex Suecire) till åminnelse af Konung Fredrik I, sorn irterupprättat denna
orden. Stjärnan är krönt med en emaljerad, gyllene Kungl. krona, rnedelst hvilken den häftas
vid kedjan eller bandet.
Kraschanen består af ett silfverkors mecl åtta uddar försedder rnetl knoppar. I korsets
lnidt är, inom en siracl guldring, en blå emaljerad glob lika med den å stiärnans frarnsida.
Den är orngifven af fvra serafhufvuden rnellan korsarmarna och fyra patriarkalkor.s, ett på
hvarjc korsarm.
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S.

Stjärnan bäres vid kedjan såsonr ofvan stadgas eller i ett bredt, blått vattradt band
öfver axeln från höger till vänster'. Kraschanen bäres på r,änstra sidan af bröstet.
Ledamot af andliga ståndet bär stjärnan vid kedjan eller i ett liknande band om l.rzrlsen
och på vänstra sidan af bröstet den fastställda hraschatten santt på prästhapparl ell något större
silfverbroderad kraschan.
Jämte Ser:alimerorden biires af tlem, som tillika innehafva kommendörsvärclighet inonr
Svärds eller Nordstjärneordnama, af dessa ordnars insignier endast kommendörsstjärnau i kedja
eller band om halsen. Kommendör af Vasaorden bär fortfarande de honom i szldan egenskap
tillkommande såväl kraschan som stjärna.
Innehafvare af endast riddarvärdighet, vare sig in«rm Svärds, Nordstjärne eller Vasaorden, må fortfarande bära sina riddartechen.

Vid

43 §.
Serafimerorden äro anställda tvenne härolder, en historiograf, tveune kaplaner

sarrrL kattslistet'.

44 §.
Härolderna bärn den mindre Serafimerstjärnan

sidan

a1'

i

ett srnalt blått vattraclt band

pår

viinstlzr

bröstet.

+5 §.
Historiografen, som har att iakttaga, hr,ad den frir honorn utfärdade instruktion fiireskrifvel, bär den mindre Serafimerstjärnan i ett liknande band på r,änstra sidan af hröstet.

46 §.
af ordensbiskopen, bärtt deu rninrlre Scrrabestärnmas
åliggantlen
Kaplanerna, hvilkas
Iimerstjärnan i guldkedja. I(anslisterna bära samma stjärna i ett srnalt blått vattradt band pår
r,änstra sidan af bröstet.
47 os.
Därest härokl, historiograf, kaplan ellel hanslist förklaras vara liddare eller ledamot
af Svärds, Nordstjärne eller Vasaorden, äger han att fortfarande bära den mindre Serafimerstjärnan till höger om sådan orden.
18 §.
Dessutom är institlacl en Serafirnermedalj, zrf'sedd att tilldelas personel', sorn gjort sig
Iörtjänta genom r,erksam vård om fattiga och sjuka.

Kungl. Svärdsorden.
1e §.
Denna orden tilldelas oflicerare vid armden och flottan for tapperhet och framståentle
tjänster i krigstid samt frir gagnande och långvarig verksamhet.
50 §.
Inom denna ortlen äro följande värdigheter: kommendörer med stora liorset; kommendörer, första och andra klass; riddare, fcirsta och andra klass samt riddare med stora horset,
första och andra klass.
Dessutom är instiftadt ett Sr,ärclstecken för' underofficerare och civilmilitära personer
af underofficers ran€l inom armdn och flottan samt en Sr'ärdsrnedaij frir manshap.
51 §.
kommendör med stora korset eller komn'rendtir af törsta
klassen, som ej äger minst öfverstes rang.
52 §.
Till riddare utnämnas krigsmän af officers grad, som i fredstid r,äl tjänat i minst tjugu
år. Ett års tjänst i krig uppr,äger flera års tjänst i fredstid. Den, som i krig blifvit sårad

Ej må någon utnämnas till
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eller synnerligen utmärkt sig, rnå utnämnas till riddare, utan afseende å den längre eller kortare

tid han

tjänat.

53 §.
Sr,ärdsordens insignier utgöras af: Kedja, Stjärna, Klaschan saurt Svärd.
Kedjan, sorn bäres eudast när befallning därom utfärdas, är' sammansatt af elfva i
slidor yarande, gvllene svärd, omvirade af gyllene bälten skiftevis genom guldlänkar samrnanhäf'tade med elfva blå enraljerade hjähnar liggande på gyllene sköldar.
Kommendörsstjärnan består af ett hvitt, i guld infattatlt, emaljeladt S:t Andreaskors
rned åtta uddar försedda med gyllene knoppar. N{idt i korset, på en blå emaljerad glob, s-vnas
Sr.eriges tre kronor och urellan dem ett uppstående gyllene svärd. På globens baksida synes
ett uppstående gyllene svärd, hvars spets prydes af en gvllene lagerkrans. L:ings globens ö[verkant stå i gyllene skrift olclen: >>Pro Patria>». Ornkring globen, mellan korsarmarira, stå fyra
gyllene kronor. Vid korsets högra och vänstra sidospetsar hänga blottade svärd omvirade af
gyllene bälten. Under den emaljerade, gyllene Kungl. hronan, medelst hvilken stjärnan hättas
vid kedjan eller bandet, ses tvenne tll,lika i kors lagda svärd omvirade af gyllene bälten och
Iikaledes tvenne å de nedersta uddarna.
Den kraschan, soln bär'es af hornrneudörer tued 'stora korset, består af ett kors af sillverured åtta facetterade uddar lörseddtr med knoppar. I korsets midt är, inom en sirad guldring,
en glob lika med den å stjärnans lramsida. \{ellan kor-sets ,irrru. äro, på l'rån globen utskjutande strålar', anbragta lyra g5rllene kronor. Deu kraschalr, som bäres af kommendörelr af
lörsta klassen, är lika nled den ftir komnrendörer rncd stora korset meu utan strålar mellan

korsarmar,a'

54 s.
Kornrnendörer med stora korset bära stjärnan r.id kedjan såsom ofvan är stadgadt ellel
i ett br:edt, grrit vattradt band med blå kanter öfver axeln fi'ån höger till vänster sarnt den för
denr fastställda kraschanen på väustra sidan af bröstet.
Komrnendörer bäru stjärnan i ett liknande mindre breclt band ont halsetr.
Kommendörer af frirsta hlassen hära dessutom på vänstra sidan af bröstet clen [ör dem
laststälIda krascltruelt.
Riddale af för'sta klassen bära på vänstra sidan af bröstet i ett smalt gult, vattradt
hand med blå kantel en mindre st'iärna infattad i guld skiljande sig lrån kommendörsstjärnan
endast därigenorn, att de vid dennas sidor och under densamma anbragta svärden med gyllene
bälten saknas.
Riddare af andra klassen bära på samma sätt en liknande stjäma infattad i silfver.
Sviirdsteclinet, som bäres på enahanda sätt, utgöres älven af en liknande stjärna a{
silfver, å hvilken dock endast franrsidan af globen är emaljerad. Å a"t tecken, som tilldelas
civilmilitiira personer, är'o icke korslagda svärd anbragta under den Kungl. kronan.
Härolderna hära på vänstra sidan af hröstet i silkessnören af samma fårger sorn ordeusbandet det för dem tastställda tecknet.

Riddare med Svärdsordens stora kors.
55 §.
Riddarvärdighet rned Svärdsordens stora kors må till srensk man utdelas, endast då
riket är i hrig eller med anledning af under kriget utförcla hedrifter. Den skall utgöra ett
hedrande hevis af det mannamod, som svenska stridsmän ådagalagt ftir deras fädernesland.
Svensk Konung må aldrig antaga och bära denna värdighets första klass, lörrän stensk
krigshär eller flotta nnder Dess regering eller befäl segrat antingen i drabbning elier genom
eröfringar.

;6 S.

Shall Ridrtarc mecl Sr,ärdsolclens stora hors tlubbas, sker detta af Konungen själf eller

i Dess frånvaro af någon Prins af det Kungl. Huset, eller af den tillstädesvarande högste befälhafvaren, då han därtill af Konungen undfår' nådigt ftirordnande, helst under bar himtnel
och framfcir fronten.
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57 §.
Ei rnå sveusk rnau utnämnas till denna viirdighet, sonr icke lörut är' riddare af Svärdsorden; ej heller erhålla första hlassen utan att frirut innehaft den andr":r. Konungen docli
obetaget att frir lysande bedrifter gifva biigge hlasserna på en gring.
riS §.
utnäntnas, sonr icke har nriust generahnajors värdighet,
och ingen skall hunna erhålla denna hlass, som ei rned heder hommenderat mot lienden zrnlingen i drabbning ellel belägring nr. m. i befattning minst n[' fördelningsgeneral eller hlifr,it
nyttjad mot fiendeu i eu egenskap, soln lian järnfrirzrs rnetl frirdelningsgenerals eller konteramirals hefäl.
Till andr:l hlasset mir ingen utuämnas, sonr ej iiger regemenisofficc'r's r'ärdighet och
har hornrnenderat mot fienden i egenskap rninst af bataljonschef eller r,alit nyttjad mot Iienden
i därmed jämf<irlig befattning.
5e §.
Denua värdighets antlra kilss rnå äfven tilldelas sår'iil svensha fulstar, sorn bevista
kriget utan att föra befäI, som ock högre oflicerale vid staherna, då de särdeles utrnärha sig

Till f<irsta klassen rnå ingen

mot {ienden

60 s.
Riddalvärdighet rned Svärdsortlens stora kors han jämr'äl tilldelas utläntlska fälthen'al
och befälhafvare, som på synnerligen framstående sätt utmärht sig undel krig.
61

§.

Riddare rned Sliirdsordens stora kors, 1örsta lilass, bära på r.iinstla sidan al. bröstet
ett större upprätt stående svär'd af silfver; riddare med Sviirdsordens stoLa hors, andra hlass,
bära på vänstra sidan af bröstet tvenne mindre i kors lagda svärd af silfver. Af båda hlassern:r
bäres i ot\annämnda kommendörsbancl om halsen en stjäma lik «len ofr.an omlörmälda riddarstjärnan af frirsta hlassen, dock större än den.
Kun

gl. Nordstjärneorden.

62 §.
Denna orden utdelas till vedermäle af medborgerliga och ämbetsurannafcirtjänster', [ör
vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeter sarnt frir nya och gagneliga inrättningar.
63 S.
Inom denna olden äro friljande värdigheter: liornmendörer rned stora korset, honrmendörer, första och andra klass, samt riddar:e; fcir andliga ståndet likaledes kommendörer af'alla
klasser och ledarnöter.
6+ §.
Kotnmendörel rued stora kolset äga lika värclighet urecl generalmajorcr'. Kornnrendörel
af lörsta klasserr äga lika värdighet med öfverstar, dock efter dem. Iiornrnendörer af andra
hlassen äga lika värdighet med öfverstelöitnanter.
65 §.
Nordstjämeordens insigniel utgöras af Kedja, Stjärna samt Krasch:rn.
Kedjan, sorn bäres endast när befallning därom utfärclas, är sammansatt af elfva, från
hvarandra vända, dubbla, blå, emaljeräde, i en sural guldhant inffattade TF, krönta med eu
gyllene Kungl. krona, skiftevis genom guldlänkar samrnanhäftade med tolf femuddiga hvita,
emaljerade stjärnor.
Stjärnan består af ett hvitt, i guld infattadt, emaljeradt kors med åtta uddar, lörsedda
rned gyllene knoppar. Midt i korset, på en blå, emaljerad glob, synes en femuddig stiärna af
hvit emalj, hvalomkring läses: »Nescil occasunD). Omkring globeu, mellan korsarmarna, stå fyra
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gyllene kronor. Denna stjäma är hrönt med en ernaljerad, gyllene Kungl. krona, medelst
hvilken «len häftas vid hedjan eller bandet.
Den krascharl, som bäres af kommendörer rned stora korset, består af ett kors af silfvel
rnetl åtta tacetterade uddar, försedda ued knoppar. I kraschanens midt, hvarifrån strålar af
silfver utgå mellau korsannalna, är en femuddig stjärna af blankt silfver. Den kraschan, som
bäres af hommendörer af första klassen, rir lika med clen, sorn häres af hommendörel med
stora korset, men utan strålar rnellan korsarmarna.
66

§.

Kommendörel med stora korset bära stiärnan vid kedjan, såsorn ofvan är stadgadt,
eller i ett bledt, svart, I'attradt band öfver axeln fi'ån höger till vänster sarnt dessutonr den för
tlem faststälkla kraschanen på vänstra sidan af bröstet. De af det andliga ståndet båra stjärnan
i ett lika bredt band om halsen jämte kraschanen på vänstra sitlan af bröstet sanrt däriämte
på prästkappan en något större broderad kraschan.
Komntenclörer bära stjäuran i ett lihnande, mindre bredt band om halsen.
Kommendörer af frir:sta klassen bära dessutom på vänstra sidan af bröstet den ftir den-r
tastställda kraschanen. Dc af det andliga ståndet där'jämte på prästkappall en uirgot störrc:
brodclad klaschan.
Riddare och ledamöter bära en mindre stjäma i ett srnalt lattradt, svart hand på
r'änstra sidan af bröstet.
Härolderna llär'a pir vänstra sitlan af bröstet i svarta silhessuören det för dem faslställda tecken.
\f

Kungl. Vasaorden.
67 §.
f)enna orden utdelas till vedermäle af frirtiänster otn jordbruk, hergshandtering-, honst
handel och industli, ftjr nvttiga skrifter i dessa ärnnen samt för väl förrättade illlmänna r'ärf
och uppdrag.
68 §.
Inom deuna orden äro friljande r,ärdigheter: kommendöler med stora korset; komtnendörer, första och andra klass, samt riddare, lörsta och andra hlass; för andliga ståndet likalcdes kommendörer af alla klassel samt leclamöter.
Dessutom äro instiftade ett \rasatecken samt en Vasamedalj.
6e §.
I{ornrnendörer rned stola korset äga lika värdighet rned generalmajoter. Kornmendörc:r
af törsta klassen äga lika värdighet med öfverstar, dock efter den-r. Kommentlörel' af andra
lilassen tiga lil<a rärdighet n.red öfr-erstelöjtnanter.
70
".
Vasaordens insignier utgöras af I{edja, Stjärna samt Kraschan.
I{edjan, som }räres endast när' befallning därom utfärdas, är sanrrttansntt af fyra gyllene,
heraldiska vasar samt fyra i eultl intattade holsteinska nässelblad, af hvit och rticl emalj rned
tre gvllene spihar, skiftevis genom guldlänkar sarnmanhäftade med åtta sköldar, hvarå synas
Sveriges tre kronor, klönta rnetl en Kungl. hrona samt omgifira af sinnebilder, sonr ]reteckna
jordbmk och handel.
Stjiiuran hestår af ett hvitt, i guld infattadt, emaljeradt hors med åtta uddar frilsedda
gyllene
rned
knoppar. N'Iidt på l<orset är' en gyllene, heraldisk vase omgifven af ett rödt emalieradt guldbaud, pzl hvilket läses: »Gustaf den Tredje inst[icktare] MDCCLXXII». Denna
stjärna är hrönt rned en emaljelad, gyllene Kungl. krona, medelst hvilken den häftas vid hedian
eller bandet.
Den krzrscharl, sonl bäres zrf kommendörer med stora korset, består af ett kors af silfver
rned åtta facetterade uddar försedda med knoppar. I kraschanens rnidt är en heraldisk vase
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af silfver krönt af en Kungl. krona. Mellan de fyra korsarmarna synas de holsteinska nässelbladen af silfver. Den kraschan, som bäres af kommendörer af första klasseu, iir lika mecl
den, som bäres af kommendör'er rned storn korset, rnen utan nässelbladen mellan korsarmartta.
71

§.

Kommendörer ned stora kolset bära stjärnau lid liedjan, såsour ofvan är stadgadt,
eller i ett bredt, grönt, r.attradt hand öfver axeln från höger till vänster samt clen frir dem
fastställda hraschaneu på vänstra sidan af bröstet. Kommendörer med stora kotset af det
andliga ståndet hära stjiirnan i ett lika bredt band our halseu j:imte kraschaneu på väustra
sidan af bröstet sarnt där'järute på prästkappan en liknande, något större blodera.d kraschan.

Kommendörer bära stjär-nan i ett liknande, mindre bredt, grönt vattradt band om halsen.
Komrlendörer af fcjrsta klassen bära dessuton på vå.nstra sidan 'af bröstet den frir dern
faststiillda hraschanen. De af tlet ancllig:r stånclet därjärnte på priistkappan er1 lihnande, något
större broderacl kraschau.
Riddarc af frirstzr klassen och ledamötel hära en mindre stjrirna i ett smalt, g-rtint,
r,attradt band pzl r,;änstra sidan rf bröstet. Riddale af andrzr klassen bära på santma siitt en
liknande stiärna, infattad i silfver.
Vasateckrret, sorn bäres på enahanda sätt, utgöres at eIr lilinande stjiirna af silfver,
hvarå endast Vasaordens emblem och inskrift äro emaljerade.
Härolderna bära på r,änstr:a sidan af bröstet i grön:r silkessnörer-r det för dem ftrstställda tecken.
Yasamedaljen, som är törsedrl med Kungl. kLotta, utdelas af guld ellcr sillver sår'iil i
5:e som i 8:e storleken och hiires i \rasaordeus band å r'iinstr:r sidan af bröstet.

Till ytterrnera visso hafr,a Vi dessa stadgar med egen lrand undelskrifvit och rnecl \/årt
Kungl. Serafimerordens sigill hekräfta låtit. Stockhohn i ortlenskapitlet den 24 Novembcr

nittonhundratr,å.
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KUNGL. SVENSKA RIDDAREORDNARNA.
ALLMÄNNA BESTÅMMELSER').
Sveriges konung är herre och mästare för de svenska riddarordnarlla. Dessa kunna
icke af konungen upphäfvas eller afskaffas.
Innehar svensk rnan någon svensk riddarorden må han ej utan konungeris tillstånd
mottaga eller anlägga och bära någon utländsk orden.
- Detta stadgande förekommer i
sin nuvarande form först uti 1798 års statuter; enligt de föregående fordrades det ordensgillets tillstånd. .
Begär någon en orden för sig, vare han ovärdig att någonsin undfå densamma.

Ordinarie ordenskapitel hållas måndagen näst före adventet och den 28 april
(konung Fredriks födelsedag). Vid dessa förekomma uteslutande ärenden rörande ordnarna
äfvensom befordringar af tjänstemän inom desamma. Extra ordenskapitel för utnämningar inom de Kungliga ordnarna hållas dessutom då konungen så bestämmer.
'
Berättigade till säte uti ordenskapitlet äro förutom konungen och prinsarne alla
riddare af Serafimerorden samt kommendörer med stora korset och kommendörer af första
klassen af Svärds-, Nordstjerne- och Vasaordnarna.
Alla särskilda ordensceremonier och dubbningar äro numera afskaffade.
Beträffande sättet för ordnarnes bärande gäller såsom allmän regel, att kommendörer med stora korset bära ordenstecknet i ett bredt banrl från högra axeln till venstra
sidan samt kraschan på vänstra sidan af bröstet. Vid särskildt högtidliga tillfäIlen bäres
ordensdekorationen i kedr'a öfver båda skuldrorna.
- Kommendörer af forsta klassen bära
ordenstecknet i band om halsen samt kraschan på ena sidan af bröstet. -= I(ommendörer
af andra klassen bära ordenstecknet om halsen.
Riddare af forsta klassen bära ordensstjärnan i ett kort band på vänstra sidan af bröstet.
Riddare af andra klassen bära

-

1) Förutom på Ordens-statuterna och egna forskningar äro denna och efterföljande afdelningar
grundade pä F. U. Wrangels arbete De Kon(tl, suensl<a riddareordnarne samt rneddelanden af Riksheraldikern grefve Adam Lewenhaupt.
Kutrgl. Soensk0 Riddareofilnqrna,

10
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likaledes på vänstra sidan af bröstet en i ett kort band hängande stjärna men af något
enklare utseende vanligen emaljerad på silfver, rlå de högre klassernas äro emaljerade på
guld.
Vid frack med svart hals- - I Sverige bäres ej dekoration till förmiddagsdräkt.
duk brukas band i knapphålet, och med hvit halsduk miniatyrstjärna och kommendörsdekorationer. Stora riddarstiärnan bäres af civilklädda endast vid de tillfällen, då därtill
berättigade bära stor uniform eller full parad. Militärer bära stora riddarstjärnor till uniform. Vid hofvet bäras de endast till stor uniform, under det att till liten bäras miniatyrstjärnor.
Tiänstemän vid de Kungl. riddarordnarna äro: Kanslern och uice kanslern, hvilka
äro riddare af serafimerorden; vidare A) öfuerofficianter: skattmästaren, sekreteraren,
ceremonimästaren, banerforaren, underkanslern och ordensbiskopen, hvilka skola vara
kommendörer af första klassen eller kommendörer med stora korset af nordstjärneorden;
R) Officianf: rikshärolden, som skall vara riddare af nordstierneorden; C) Llnderofficianter:
kamreraren, alkivarien, underceremonimästaren och registratorn, hvilka äfven skola vara
riddare af nordstjerneorden.
Det gamla stadgandet att dessa tienstemän skulle vara frälsemän är nllrnera upphäfdt.
Enligt 1748 års statuter skulle presidenten i Kung-I. Maj:ts och riksens kansli alltid
vara ordens kansler, men detta stadgande upphäfdes redan genom 1751 års statuter.
Vice kanslern, underkanslern och rikshärolden förekomma första gången i 1798 års
statuter, handrföraren och ordensbiskopen i 1902 års, den sistnämnda platsen står doch
för närvarande obesatt. Af underoflicianterna närnnas kamreraren, arkivarien och underceremonimästaren först år 1751 och registratorn år 1902.
Alla dessa tjänstemän hafva sina särskilda ämbets- och tjänstetecken, hvilka de,
med undantag af rikshärolden, äro berättigade att fortfarande bära iifven sedan de erhållit
afsked från sina befattningar.

KUNCL. SERAFIMERORDEN.
till

ordens-statuterna af år'1748 säges otn serafimer-orden: »Then
förste och förnämste blifwer then tilförene i Norden bekante och hedracle SeraphinerOrden, hwilken wi härmed åter upwäcke och gifwe sin forrige glants tillbaka». Serafimerorden hetraktades således icke som en ny orden utan såsom förut i Norden bekant och hedrad.
I viss mån är också detta åskådningssätt berättigadt. Såsorn förut är framhållet,
var nämligen rätten att slå riddare i Sverig'e ett regale, och det svensha riddareskapet
bildade därför' en särskild grupp inom det allmänna riddareväsendet, och riddarena voro
äfven genom sin ed särskildt förbundna till trohet mot l<onungen. Från medeltidens
senare skede är äfven känd en ordenskedja med änglahufvud, sorn blifvit utdelad vid ett
svenskt riddareslag. Utländske rninistrar omtala vidare ordnar instiftade af honungarne
Erik XIV och Johan III, och i deras ordenskedjor ingå äfven änglahufvuden, så ock i
konung Carl IX:s kedja äfvensom i den af konung Carl X Gustaf påtänkta ordenskedjan.
Ansatser till instiftande af en särskild svensk riddare-orden hafva således verl<ligen
gjorts, men några statuter för densamma hafva aldrig blifvit skrifna och ei heller har den
erhållit något bestämdt namn.
Nästan alla utländska skriftställare, som under 1600-talet sysselsatte sig- med ordenshistorien, anföra också för Sverige en riddareorden, som de än kalla Jesu-, än SalvatorsLTti inledningen
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och än Agnus I)ei-orden eller det vid kedjan hängande smycket. Att dessa olika namn
och hedjor med hängsmycken dock i det stora hela betecknade ett och detsamma, nämlig'en ett utmärkelsetecken, d. v. s. en slags orden, gifvet af Sveriges konung åt utländska
monarher och svenska riddare, var uppenbart för så kunnige män som Stjernman, 'fessin
och Hårleman. De kunde dåirför anse sig vara i sin fulla rätt att i ordensstadgapne beteckna serafimerorden såsom förut hedrad och hekant.
Serafimerordens nalnn f'örekommer första gången hos Mennenius, som kallar densamma för »Ordo equitum seraphicorum», men det torde dock när'mast vara hämtadt
från Favin, som gifvel narnnet »L'ordre de Jesus ou des Seraphins» åt Sveriges fömämsta

riddareorden.
Att konungeu är Seralimerordens herre och rnästare är förut nämndt. Till tronföljden berättigade prinsar af svenska konungahnset innehafva genom födelsen densamma.
Den är for öfrigt afsedd till en belöning för dem, hvilka genom sina tiänster till
honuns och fädernesland gjort sig högst förtjänta.
De sont med denna oldens riddarevärclighet liunna hedras skola äga minst lika
värdighet med generallöjtnant.
Antalet svenska riddare och ledamöter i andliga ståndet af denna orden må ej
öfverstiga trettiotvå.
Dessutom må den tilldelas främmande statsöfverhufvuden, furstar
eller andra utländingal af svnnerligen framstående förtiänst.
Enligt 1748 års statuter
skulle riddarena vara högst tjugufyra inländske och åtta utländske, furstar oberäknade.
1798 bestämdes riddarenas antal till högst 32, af hvilka högst åtta utländske. F'ör att kunna
utnämnas till riddare af serafimerorden måste svensk man vara minst homrnendör af först:r
klassen af någon af de andra ordnarna.
För närvarande innehafves seralimerorden förutom af konungen och medlemmal'
af det svenska konungahuset samt utländska statsöfverhufvud och furstliga personer af 1g
enskilde svenska och B utländske män.
trnligt 7748 års statuter skulle utnämningen af seralimerriddare försiggå i Rikets
råd, rnen redan 1751 öfverflyttades densamma till Ordenskapitlet.
Ordensinsignierna utgöras af hedja, stjärna och kraschan. Det till stjärnarr hörancle
bandet är af blå färg. Ordensstjärnan är nårmast hämtad från Favins förut meddelade
teckning, så ock ordenskedjan. Att de i densamma förekommande patriarkalkorsen tillkommit genom en missuppfattning af Vasa-vapnet är förut påpekadt.
Den i 7748 års statuter förekommande ordensdräkten är nLrmera allagd. Den
skall senast blifvit buren vid konung Oskar den I:s kröning 1844. Vid ordenskapitlen begagnas sedan 1894 stor uniforrn, för militärer stor parad.
Serafimer-riddares vapensköld uppsättes i Riddarholmskyrkan och på hans begrafning äger ringning, s. k. serafimerringning, med denna kyrkas klockor rum.
Inom denna orden finnes endast en klass. År 1787 instiftade dock konung Gustaf
III ännu en klass, hvars ledamöter benämndes »Commendeurer af alla Kongl. Maj:ts orden».
Orsaken därtill var följande. Genom 1748 års statuter hade seralimerorden erhållit öfyerinseendet öfver alla rikets sjuh- och fattighus, hvilket stadgande dock upphäfdes af 17G6
års riksdag. Yid sitt tillträde till regeringen beslöt dock Gustaf III att återgifva orden detta
nppdrag och uppdrog 1773 åt ordenskanslern sarnt en anuan medlem af orden att hafva
öfverinseendet öfver barnhusen och hospitalen i riket. Sedermera beslöt honungen att inrätta ett slags kollegium eller ordensråd bestående af ordens högsta ämbetsmän samt af
riddare, hvilka skulle för:a styrelsen öfver hospital, barnhus m. m. äfvensom bestämma
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öfver ordens inkomster. Konungen utnämnde därför är 1787 trenne högsta ämbetsmän,
hvilka tillika med ordenskanslern och tvenue riddare skulle utöfva detta öfverinseende.
Dessa trenne högsta ämbetsmän, hvilka icke voro sera{imerriddare i egentlig bemärkelse,
fingo namn af Kommendörer af alla Kongl. Maj:ts orden samt rätt att bära seralirnerbandet och stjärnan. Sin instruktion erhöll detta ordensgille 1791 och dess hufvudsakliga
bestämmelse var att »besörja den centrala förvaltningen af de allmänna hospitalen samt
befattningen med såväl hospitals- och barnhusfonden som åtskilliga genom enskildas donationer för välgörenhetsändamål tillkomna stiftelser.»
Värdigheten af »kommendör af alla Kongl. Maj:ts orden» upphäfdes emellertid af
konung Carl XIII 1809, och 1876 öfverläts på Sundhetskollegium öfverstyrelsen för hospitalen, hvarjämte Serafimerordensgillets öfriga befattningar fördelades på andra händer.
Uti styrelsen för Serafimerlazarettet, hvilket inrättades samtidig-t med orden, kvarsitta dock ännu tvänne serafimerriddare.
Inom orden finnas vissa pensioner för serafimer-riddare. Särskilde tjänstemän för
Serafimerorden äro: två hårolder, historiografen, som enligt F. U. Wrangel i viss mån
torde kunna räknas till underofficianternas grupp, - hans ärnbete instiltades år 1781 -,
två kaplaner och kanslister till antalet obestämdt. De bära alla den mindre seralirnerstjärnan, hvilken de äro berättigade atf fortfarande bära äfven sedau de nedlagt sina ämbeten.
Samtidigt med serafimerorden instiftades 1748 äfven en rnedalj, serafirner-medaljen,
afsedd att tilldelas personer, som gjort sig förtjänte genom verksam vård om lattiga och
f)en utdelas i 8:e storleken.
sjuka.

-

KUNGL. SVÄRDSORDEN.
Om Svärdsorden nämnes uti 1748 års ordenstadgar, att den I'rån urminnestider
varit deras hederstecken, som för läderneslandet med ära blottat sina svärd. I)enna orden

skulle således endast vara en förnyelse af den gamla svärdsordeu.
Ordensstatuternas författare hafva därvid följt de utländska ordenshistorici, hvilka
troligen genom forväxling med de Lifländska svärdsriddarena för Sverige anföra en »Ordo
eqvitum gladii ett balthei rnilitaris.» Af densamma lernnar Mennenius i sitt för:ut auförtla
arbete en teckning.
Svärdsorden meddelas uteslutande för militära förtjänster.
Inom orden finnas foljande värdigheter: kommeudörer med stora korset; kommeldörer, första och andra klass; riddare, första och andra klass; sarnt riddare med stora
korset, första och andra klass.
Från början funnos endast tvänne värdigheter: kommendörer och riddare. 7772
gaf dock konung Gustaf III titeln kommendörer med stora korset åt de fomtvaraude hommendörerna och instiftade därjämte en lägre grad af kommeudöret'. 1873 indelades denntl
nya kommendörsgrad i tvänne klasser: f'örsta och andra, af hvilka den senare endast skulle
tilldelas utländingar. Sedan 1889 kunna dock äfven Svenskar erhålla denna klass. Riddarevärdigheten indelades 1889 också i tvänne klasser: första och andra, denna senal'e
endast afsedd för utländingar.
Riddarevärdigheten af svärdsordens stora kors instiftades 1788 och 11i14 indelades
den i tvänne klasser: första och andra.
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F-ör att kunna utnämnas till \ommendör med stora korset eller kommendör af
f'örsta klassen fordras minst öfverstes rang. Till riddare kunna utnämnas officerare, som
tjänat i minst tjug'u års tid. Ett års tjänst i krig uppväger dock flere års tjänst i fredstid.
Har någon i krig blifvit sårad eller synnerligen utmärkt sig kan han utnämnas till riddare
utan afseende på den tid han tjänat.
Riddarevärdighet med svärdsordens stora kors får ei utdelas till svensk man annat
än då riket är i krig eller med anledning af under kriget utförda bedrifter.
Sveriges konung äger ej häller att antaga och bära denna värdighets första klass
förr än svensk krigshär eller flotta under hans regering eller befäl segrat antingen i drabbning eller genom eröfringar.
Till första klassen får ingen utnämnas som icke har rninst generalmajors värdighet,
ingen
kan erhålla denne klass, som ej med hedbr hommenderat mot fienden antingen
och
i drabbning eller belägring m. m. i befattning af minst fördelningsgeneral eller blifvit nyttjad
mot fienden i därmed jämförlig egenskap eller i konteramirals befäI.

Edife"c .&u Baltei -Tvlrtrt ar
Of)" ,.n Ju".ro.

Sr'är'dsorden 1(i1iJ. (IJlter trIcunenius).

Svärclsoltlens

kedia. (Efter

is

Dahlberg.)

Till

andra klassen får ingen utnämnas som ei innehar regementsofficers värdighel
och l<ommenderat mot fienden i egenskap af minst bataljonschef eller nyttjats i därmed
jämförlig befattning. Denna värdighet må dock tilldelas svenska furstar som bevista
kriget utan att föra befäI, äfvensom högre officerare vid staberna, då de särdeles utmärka
sig mot fienderna.
Riddarvärdighet med svärdsordens stora kors han jämväl tilldelas utländska fältherrar och befälhafvare, som på synnerligen framslående sätt utmärkt sig under krie-.
Antalet af kommendörer och riddare af svärdsorden är numera obestämdt.
- Uti
1748 års stadgar bestämdes däremot kommendörernas antal till 24, och i 1798 års stadgades
24 kommendörer med stora korset och 24 kommendörer, seralimerriddare och utländingar
oberäknade.

Konungen och arfsberättigade prinsar af svenska konung'ahuset innehafva genom
födseln svärdsordens högsta grad.

78

I{uNGL. SYENSKÄ RIDDr\REoRDNAIINA

Svärdsordens insignier utgöras af hedja, stjärna, kraschan och svärd, detta sistniimnda f'ör riddare med stora korset. Det till densamma hörande bandet är af gul färg
med blå kanter. Från llennenii teckning härstammar helt säkert de tre kronorna i stjärnan; ked.jan åter torde nännast vara hämtad från Dahlbergs teckning i Svecia antiqva et
hodierna, hvilken åter är tagen från Ashmoles teckning i »History of the most noble order
of the Garter 1672.>»
Äfven inom Svärdsorden finnas vissa pensioner.
Särskilda tjänstemän för svärdsorden äro härolder, hvilkas platser dock sedan 1861
stått obesatta.
För underoflicerare inom armen och flottan instiftades 1850 af konung Oscar I det
»Kongl. sutircls-tecknet»>, och innehafvarne af denna nya värdighet skulle benämnas »suärdsrniin». (ienom en förordning af år 1896 bestämdes vidare, att detta svärdstecken äfven
kunde tilldelas civilmilitära personer af underofficers rang.

Sr.ärdsordeus Här'oldstecliel.

Ricldaretecken 1

hI.

Riddareteckeu 2 kl.

Riddare af S'r'iildsorclens stora kols.

Samtidigt med svärdstecknet instiftades äfven en sDärds-medalj afsedd för gemene
man.
- Den utdelas i 8:e storleken.
Dessutom {iunas tvänne tapperhets-med.aljer: 1; Åtsida: Kungl. svärdsordens riddarstjärna under kunglig krona; F'rånsida: »För tapperhet i fält» inom en lagerkrans.
Z) Åtsida: såsom 1); Frånsida: »För tapperhet till sjös» inom en lagerkrans med skeppsstäfvar.
Åfven dessa utdelas i B:e storleken.

-

KUNGL. NORDSTJARNEORDEN.
Namnet Nordstjärnan förekommer första gången i Kaulbars förut omnämnda me-

morial af år 1738, där såsom rikets förnämsta orden, och upptogs i 1748 års ordensstatuter
såsom namn å den då instiftade civila orden.
Denna orden utdelas till vedermäle af medborgerliga och ämbetsmannaförtjänster,
för vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar.
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Inom densamma finnas kommendörer med stora korset, kommendörer af första
och andra klass samt riddare, äfvensom för andliga ståndet kommendörer af alla klasser
och ledamöter.
Vid ordens instiftande 1748 stadgades blott tvänne klasser: kommendörer och riddare. Nledlemmarne af det andliga ståndet tillkommo 1783. Kommendörsgraden mecl stora
korset instiftades 1844 och den gamla kommendörsgraden indelades 1873 i tvänne klasser:
l'örsta och andra klass, den senare afsedd för utländingar. Från 1889 kan dock denna
ldass äfven tilldelas svenskar.
Antalet innehafvare af de olika värdigheterna är numera obestärndt. 1748 stadgades
12 kommendörer och 24 riddare. Uti 1751 års statuter ökades riddarenas antal till 50.

Nordstjärleordcns Här'oldstecken.

Konungen och arfsberättigade prinsar af det svenska konungahuset innehafva genom
födseln denna orden.
Ordensinsipnierna utgöras af kedja, stjärna och kraschan. Dess band är svart.
Äfven inom Norclstjärneorclen {innas vissa pensioner.
De till denna orden hörande häroldplatserna stå sedan 1862 obesatta.

KUNGL. VASAORD EN.
f)enna orden instiftades af konung Gustaf III vid harrs kröning den 2.1) Maj 1772
såsom ett vedermäle af kunglig nåd och åtanke för sådana män som i åkerbruk, bergs\rerk, konster och handel aflagt synnerliga prof af insikt och nit samt därmed på någ'ot
betydande sätt gagnat det allmänna.
Namnet \rasa gafs åt orden »dels tiII åminnelse af de stora konungar . . ., som utur
den ädla Wasa-ätten haft deras upprinnelse, sarnt hvilka på så mångahanda sätt vårdat
sig om svenska iordens uppodling och alla näringars trefnad, dels ock i synnerhet emedan
\Vasan, som varit denne ättens shöldemärke, frarnter den lifligaste betecknin{r- af åkerbruket».
Enligt de nuvarande statutema utdelas Yasaorden till vedermäle af lörtjänster om
jordhruk, bergshandtering, konst, h:rndel och industri, för nyttiga skrifter i dessa ämnen
samt för väl förrättade alhnänna värf och uppdrag.
Konnngen är äfven denna orclens herre och mästare. Enligt 1772 ärs statuter shnlle
konungen, om han ej förnt ägde denna order på kröningsdagen emottaga densamma af
ärkebiskopen eller den biskop som förrättade hröningsakten.

Inotn Yasaorden finnas värdigheterna: kommendörer med stora korset; liommen-

dörer, forsta och nndra klass; samt riddare första och andra klass; för andliga ståndet
likaledes kommendörer af alla klasser samt ledamöter.
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Ursprungligen funnos endast kommendörer med stora kolset, kommendörer och
riddare. 1873 delades dock kommendörsgraden i tvänne klasser: första och andra klassen,
den senare afsedd f'ör utländingar. Från 1889 kan denna dock äfven tilldelas svenskar.
Samma år delades äfven riddarevärdigheten i tvänne klasser: första och andra, denne
senare afsedd för utländingar.
Antalet af de olika värdighetsinnehafvarna är nu obegränsadt. Iinligt 1772 ät's
statttter var antalet bestämdt till 6 stora kors, B kommendörer och 50 riddare.
Vasaordens insignier utgöras af kedja, stjärna och hraschan. Det tillhörande bandet
är af grön färg.' Riddarenas ordenstechen utgjordes ursprungligen af en oval med en vase
i dess midt, och kommendörsstjärnan saknade krona (Fig. 21). De hafva således undergått
en betydlig förändring.

\rasaortlens iredja.

Afven inom Vasaorden finnas vissa pensioner.
De till Vasaorden hörande härolderr-ra hafva sedan 1854 ej varit tillsatta.
År 1895 tillkom ytterligare en virrdighet inom denna orden, i det att konungen då
instiftade det s. k. Wasa-tecknet, afsedt för utländingar:. Från Riddaretechnet andra klassen
skiljer det sig endast dårigenom att korsuddarne ej äro emaljerade. Samtidigt instiftades
äfven den s. k. Wasa-meclaljen, hvilken utdelas såväl i guld som silfver till svenshar och
utländingar samt omväxlande af 8:de eller 5:te storleken.
Till sin kröning 1772 var konung Gustaf III äfven betänkt på att instifta en orden
till belöning och uppmuntran för sina trogne män och tjänare af det andliga ståndet. I)ess
namn skulle blifva den Kongl. Gustauianslta orden L). Uti den samrna skulle finnas trenne
klasser, af hvilka två skulle kallas hommendörer. Ordenstecknet skulle utgöras af ett rödt
emaljeradt kors med klufna uddar samt hvita och gula kanter. Uti dess midt skulle yara
fästad en aflång guldmedalj med å den ena sidan konung Gustaf I:s bröstbild och å den
andra Gustaf II Adolfs. Denna orden hom emellertid aldrig till stånd, så ej häller den af
konung Gustaf III 1778 projekterade ,Iehoucth-orden, som äfven var afsedd för medlemmar
af det andliga ståndet.
1) Konung Gustaf III:s egenlländiga utkast till statuter
Collect. M.S.S reg. (]ustavi III. F-: tl:i uti Irppsala Univ. bihliotek.

for

denna och Jehovah-orden finnas i
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Vasaordens kommendör'stecken 1772.

Vasaordens klaschau 1772.
1(ungl. Sueflsk( Ri.Iduteordndme,

11
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KONUNG CARL XIII:S ORDEN.
Denna orden instiftades af konung Carl XIII den 27 Maj 1811, då kronprinsen Carl
Johan skulle emottaga näst högsta styrelsen inom Frimurareorden: Den skulle nämligen
utgöra en utmärkelse för de högsta ämbetsmännen inom detta samfund.
Stiftelseurkunden lyder :
WI Carl den Trettonde med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung
etc. etc. etc. Arfwinge til Norrige, Hertig til Slesswig-Hollstein, Stormarn och Ditmarsen,
Grefve til Oldenburg och Delmenhorst etc. etc. etc. Göre wetterligt: Bland de omsorger
dem Wi, genom Försynens skickelse, med Sweriges Krona mottagit, har för Oss den altid
warit kärast, at upsöka och belöna fördensten, ehwar den bidrager til alinänt gagn. Wi
hafwe sedt, huruledes, med enahanda tänkesätt,'Wåre Glorwördige Fäder och Företrädare,
genom åtskillige Ordens uplifwande från forntiden eller nyas insticktande, rvelat upmuntra
Ridderlige bragder och Medborgerlige idrotter, och til dygdens egit inwärtes wärde äfwen
Iägga det yttre wittnesbördets synbarhet; men n-är i'frohetens, Tapperhetens, Wetenskapens

Carl XIII:s orden,

och Idoghetens wedermälen, för hwilke Wi, bland \\råre trogne undersåtare, kunne inskränkas af belöningarnas möjlighet, men ej af de wärdiges antal, Wi hedre den uppenbarade förtjensten, har hos Oss åtankan ej mindre förekommit af de wäIsinnade Medborgare i alla Stånd, som i mindre lysande wärf och inom inskränktare kretsar, utan anspråk

på hågkomster och företräden, ledde af blotta åtrån at gagna medmenniskor, och, med et
Swenska sinnelaget bland andra Folk utmärkande ädelmod, så ofta okändt bidraga till
nödlidandes och faderlösas hjelp, och lemna i deras boningar sina wälgerningar men ej
sina namn.
Då Wi önske at äfven hedra desse, af Lagarne ej föreskrifne, och til det almännas
agtning sällan framkallade dygder; hafwe Wi, bland deras idkare, minst kunnat undgå at
i Wår synnerliga Nådiga wälvilja återkalla Et Agtningswärdt Swenskt Samfund, som Wi
Sjelfwe styrt och förestått, hwars afsigter och widsträckta inrättningar til mensklighetens
gagn Wi omfattat och utwidgat, och med hwilket Wi, såsom Styresman, i så långliga tider
underhållit de förbindelser, som hos dess Ledamöter, nu Wåre undersåtare, i alla tider
försäkra Oss och Wåre Efterträdare på Swenska Thronen om alt hwad Religion, laglydnad
och wälgörande kunna heligast ålägga de dödlige
Til wedermäle af sådant Wårt Nådiga tänkesätt för detta Samfund, Wilje och Bjude
Wi, att dess förnämste Embetsmän, til det antal Wi af dem utstake, skola hädanefter i
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det almänna nyttia och bära detsamma Tecken, som med Wårt närmaste förtroende utmärker den högsta rn'ärdigheten inom dem sjelfwe; Och förklare härmedelst, at de hädanefter skola wara och utgöra et eget offenteligt Riddare-Gille och Capitel, med namn af

CARL DEN TRETTONDES ORDEN,
af hwilken wi Sjelfwe äro Ordens-Mästare.

Och såsom Wi härutinnan för ändamål hafwe, at, jemte en kraftig uprnuntran til
sådane wälgörande dygder, äfven efterlemna, ej mindre åminnelsen af detta Samfunds tilgifvenhet för Oss under Wår enskilde, styrelse, än af Wår Konungsliga ynnest för dem,

hwilka Wi Sjelfwe så länge omfattat och hägnat under namnet af Medbröder; Altsåhafwe
Wi til denna Wår Ordens uprätande, walt den dagen och det tilfäIlet, då \Yår älskelige
Herr Son och Thronföljare, den Högborne F'urste och Herre Prins Carl Johan, antager
närmast Oss Sjelfwe bemälte Wårt Samfunds högsta styrelse. Wi öfverlämna härmed åt
Honom och Dess Efterträdare på Swenska Thronen, at denna \Yår Insticktelse i Swea Land
efter Oss uppehålla och fortsätta, enligt här efterföljande stadgar, dem Wi med Egen hand
underskrifwit och med Wårt Kongl. Seraphimer-Ordens Insegel bekräfta låtit.
Stockholm i Ordens-Capitlet den 27 i Maji månad, året efter Christi Börd det
Ettusende Åttahundrade och Elfte, och på Wår Regering det Andra.

CARL
Carl Mörner.

Konungen är äfven denna ordens mästare. Uti densamma finnes endast en värdighet, riddaregraden. Utnämningar äga endast rum på Karls-dagen den 28 Januari, och
ingen utom hungl. prinsar kunna erhålla densamma vid yngre ålder än 36 år.

KONUNC OSCAR II:S JUBILEUMS.MINNESTECKEN.
Detta är en minnesmedalj, som af honung Oscar II den 18 September 1897 utdelades med anledning af hans då firade 25-års jubileum. Den tilldelades i guld åt medlernmarne af det svenska kungliga huset, de vid de kungliga hofven anställda damer och
herrar samt de utländska gästerna och deras uppvaktning. Livreet och öfriga vid hofvet
anställde personer erhöllo densamma i silfver. Den bäres till höger om riddaretecknet af

svenska ordnar.

AF KUNGL. MAJ:T OCH KONUNGEN PERSONLIGEN
UTDELADE MEDALJER.
Förutom de i det fciregående omnämnda Serafimer-, Suards- och l/osa-m edoljern« samt
Jubileums-minnestecknet hafva af konung Oscar II utdelats fciljande medaljer:

1. ILLIS QUORUM. Åt.i,lut »Oscar II Rex Svecire et Non,egire Goth. et Vand.»
Bröstbild; Frånsida: »Illis quorurn merlrere labores». f)en belönades namn. - Utclelas i 5:e,
lJ:e, 12:e och 18:e storlehen.
2. FÖR MEDBORGERLIG FÖRTJÄNST. Åtri,la, »oscar II, Sveriges, Norges, Göth.
och Vend. honung». Ilröstbild; F r'ånsida: »För medhorgerlig frirtjänst». Den belönades
namn.
i samma storleh som föregående.
-3. Utdelas
SUI MEI{ORES. Åtti,lu; såsom 1.; Frånsida: »Sui memores alias fecere mrerendo». Den belönades namn.
i
storlek som de båda föregående.
- Lltdelas samma
4. FÖR BtrRÖMLIGA GERNINGAR.
Åtridu, såsom 2.; Frånsicla: »För berörnliga
gerningar». Den belönadcs namn. Utdelas i samma storleh som de tre friregående.
l-r. FÖR NIT OCH REDLIGHIIT. Åtrida, såsom 2.; Frånsida: För nit och redlighet i rihets tjänst». f)en belönades namn. Utdelas i samma storlek som de foregående.
6. FÖR TROGEN TJÄNST. Åtri,lnr såsorn 2.; F.rånsicla: »För trogen tjänst». Den
belönades namn. Har utdelats i 8:e storleken.
7. FÖR NIT OCH RtrDI-IGHET. Åtsida: såsom 2.; F-rånsida: »För nit och redlighet i honungelrs tjänst». Den belönades namn.
Har utdelats i 1tl:e storleken.

8. IN SUI N'IEX{ORIAX{. Åtri.tur »Oscar-II, Sveriges, Norges, Göth. och Vend. konung».
Bröslbild; F'rånsida: »In sui rnemoriam». Utdelas i 10:e storleken.
9. LITTERIS ET ARTIBUS. ÅtriAa: »Oscar II, Svecirc, Norvegire, Goth. Vand. Rex».
Bröstbild; Frånsida: »Litteris et artibus».
Utdelas i 8:e och 12:e storlehen.
10. Åttida, såsom 8.; F-rånsida: -sliit, frir ingravering af den belönades namn.
Utdelas i l-r:e och 8:e storleken.
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H. K. H. I(ronprins Gustaf af Svcrigc, Hertig af Värnland

l((nrl. Socnslid llidddtcordnailkr.

l2

90

KUNGI,. SERAFIMERORDEN

H. I(. H. Prins Gustaf Adolf, Hertig af Skåne.

I(UNGI,. SERAFINIERORDEN

H. K. H. Prins Gustaf Adolf, Heltig af Viistelbotten.

E^;*

H. I(. H. Prins Wiihelm, Hertig af Söderrnanland.

91

92

Prins Oscar Belnadotte, Glefve af Visllorg.

:

\l\l\Å\\L
i\
\,

H. I(. H. Plins Arthur,
Hertig af Connrught och Stratheame.

Q963*"#
H. H. Prins Haus irf Gltichsburg.
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H. I(. H. Stolhertig F'riedlich af lJadel.

@Däb

93

94

T(UNGI,. SEITAFIMDITORDEN

Hans Maj:t l(onung Ijle<lerih

VIII af I)anmalk.
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s5

KUNGL. SERAFI}IERORDEN

Hans Maj:t I(onuug Haal<on

I af

Norge,
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Hans N'Iaj:t \Vilhelm

II, Kejsarc af Tyskland, Konung af Preussetr,
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97

l{aj:t Edwald VII, Iionung af Storblitannien och lrlald, I(cjsarc af Iudien.

,(ungl. Srrnskq Riddoteordnarne.

13
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KUNGL, SERAFIMERORDEN

s

Hans I\{aj:t Irranz Joseph, Kejsarc af Österrike, Konung af Ungerll.
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XIA.I:T I{EJSAR NICOLAUS

II

99

AF RySStAl/D

100

KUNGL. SERAFIXIERORDEN

IIÄNS MAJ:T KONUNG GEORG

I AF GREKLANT)
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H. K. H. Kronprins Christian af Danmark.

'q* n,a,,c fu
H. I(. H. Prius Halald af l)anmarl<
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H. I(. H. Prius Gustav af l)anmark.
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H. K. H. Prins Waldemar af Danmark.

4

.-/z-<--"- Z-a

./^Q'z
H. I(. I(. H. Iironprins

H. Ii. H. Prins Geolg af Wales,
I{r'onprins af Stolbritannien och lrland.

KUNGL. SERAFIMERORDEN

Hans Maj:t Kouulg Victol Emanuel af Italien.

Hans Maj:t I(onuug Alforrs

XIII

zrf Spanien.
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Hans Maj:t Konung Leopold

II, Belgiemas

Hans l{aj:t l(rtnrng Cnrol

Konung.

I af llumänien.
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Hans Ma.i:t Sultan Abd-Ul-Hamicl II af Turkiet.

Hans l\{aj:t Konurrg K}rulalonkorn af Siam.

fu/fI. Ii. H. Iilonplins
I{. I(. H. I)t'itrs Heiut'ich af

Pleussctl.

qP,$\%
F

Crinstzrntin

Hertig af

af (ilehlancl,

Spzrrta.
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H. K. H. Erkehertig Car'l Stephan af Österrikc,
Prins af Ungent.

Il. I{. H. Stotfursten Alexij af R1'ssland
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Il. I{. H. Storfurstcn Constantin af livssland.

H. Ii. H. Stolfulsteu Paul af llr.ssland
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H. K. H. Storlulsten Michael af

Rvssiarrd.

H. I{. H. Hoftis Elirst af

H. Storh. H. Prins Max af

Sachser.r-Altcnbur-g-.

Baden.
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18 SEPTEMBER 1897

RIDDT\RE OCH KOMMENDÖRER

Klintberg, Atrgust Fredrik Hjalmal', f. 8 sept. 1835, Fasterna,

Upland, Amilal, R. o. K. I(. M:ts
O. 1 clec. 1903, Guldmedalj f. tappelhet till s.iös, R. D. D. O., R.3 ö.
Jkr. O., R.? Pr. Kr. O., R. N. S:t O.
O., I(.'? S. A. O., Siam. Kr. O.1, R.3
Jap. U. S. O., T. l\{edj. O.a, Eng.
Med. för krig., Elg. l{. [I. (Plosten
CarI Ferdinand af Klintberg o. Maria Lovisa Rung), g. 4 dec. 1873 m.
Julia Aurora X{artina Lamberg, f.
18 maj 1851, Linkyrka s:r, Nerike.

Leijonhttfuud, Broder Abra-

ftam, Friherre, f. 31 mars
Ör'ebro, f.

cl.

1823,

General-Löjtnant, för-

utv. Statsråd, R. o. K. K. M:ts O.
15 maj 1891, Stk. D. D. O. (Carl
Eduard Leijonhufvud o. Sophie
Leijonhufvud), g. 30 juli 1851 n.

Jacquette Malglet af Forselles, f.
19 juni 1826, -f 10 dec.1903 i
Södertelje.
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Don Otler, Fredrik Wilhelm,Fti-

herre, f. 11 april 1833, Fimmersta,
Vestergötland, Amilal, R. o. K. I(.

M:ts O. 1 dec. 1900, O. II:s Jmt., Stk.
D. D. O. m. brilj., K.1 N. S:t O. O...,
Stk. P. S:n Bent. d'Aviz 0., Stk. O.

Fr. J. O.,

R.1 R. S:t A. O., R.l Pr.
Kr. O., St.-Off. Fr'. H. L., Stk. l{on.
S:t C. O., K. P. S:n T. O., K.l Bad.
Z. L. O., Off. It. I(r. O., Tuu. N.
I. O.a (Castel Fredrik von Otter
o. Anna Dorotea Santesson), g. 7
okt. 1863 m. Matilda Dahlström,

f.

23 jan. 1841, Sthlm.

Peylron, Gustaf Oscar, Frihdrre,
f. 5 jan. 1828, Nyköping, f. Ofverste Kammarhcrre, Genelallöjtn. i
Generalitetets rcserv, R. o. I(. K.
M:ts O. 1 dec. 1902, R. Car-I XIII:s
O. 28 jan. 1891, Stk. D. D. O., Stk.
Bad.. Z. L. O., R.1 R. S:t St. O.,
R.3 R. WI...O., OlT. B. Leop. O.,
Il.a Pr. R. O. O. (Generallöjtn. o.
Statsrådet, Friherre Gustaf Abraham Peyron o. Anna Sophia Björ-

kenstam), g. 14 aplil 1853 m.
Söster Pauline Kathilka Due, f.
20 sept. 1831, Sthlm.

Lewenhaupt, Carl,

mals

G,-efve,

f.79

1835, Herrevads Kloster, f.
Envoy6, R. o. I{, K. M:ts O, 1 dec.
1891, K.'? D. D. O., K. Ö. Leop. O.,
R.1 R. S:t St. O., K. m. st. k. N. S:t
O. O., St.-OfI'. Fr. H. L., R.1 Pr. R.
ö. o., r. o. o.t, stk. Gr. Fr. o.
(Gustaf Adolf Lewenhaupt o. i\{aria
von Geijer), g. 3 dec. 1874 m. Edla

Lovisa Carolina Augusta Wirsdn,
31 okt. 1851. Döcl 10 dec. 1906.

1'.

Louörr, Johan Henric, f. 19 sept.
1827, Sthlm, f. d. Presidcnt, Jur.

utr. D:r', Jub.

NIag., R. o. K. K. M:ts
O. 1 dec. 1888, R. Ned. L. O., Stk.
N. S:t O. O., Gr'. C. It. S:t N{. L. O.
(Förste IJxped.-Sekr. Lars Johan

Lor'6n o. Carolina Dorothea Ekstr'öm), g. 29 jan. 1876 m. Gertlud
Carolina Augusta Sundmark, f. 13

maj 1856,

Uppsala.

Lundeberg, Christian, f.

14

juli

1842, Forshacka, Bruksegare, förutv. Statsminister, Led. af Riksd.
l:a k., R. o. K. K. M:ts O. 6 nov.

1905,

K. m. st. k. V. O. 8 juli

1901, Inneh. af Gefleb. läns Hush.
säIlsk:s Guldmedalj (Bruksegaren
August Lundeberg o. X{aria Benjamina Lundeberg, f. Ekman), g. 13
nov. 1865 rn. Anna Charlotta Jose-

fina Elfbrink, l'. 4 jan.

18114, Gefle.

Piper, Eric Carl Alfred,

Grelve,

f. 25 dec. 1834, Sthlm, Öfverhofstallmästare, R. o. Ii. K. )I:ts O.
30 nov. 1901, O. II:s Jmt., Ii. m.
st. k. \r. O. 21 jan. 1891, Ii.? D.

D. O., R. N. S:t O. O. (Eric CarI

Piper o. Charlotte Amalia

von

Qvanten), g. 10 sept. 1857 på Egholm i Danmark m. Ebba \\'ilhelmina von Haffner, f. 23 sept. 1836
(dotter af General Wolfgang von
Haffner o. Wilhelmina v. Krieger)

Rappe, Arel Emil, Frilrerre, f. 2
okt. 1838, Christineiund, Iiaimar

län, Gencral, R. o. K. Ii. ]I:ts O. 1

dec. 1904, Guldmed. för tapperhet
12 nov. 1872, R.? R. S:t A. O.,
Stk. D. D. O., St.-Off. Fr. H. L., Ii.1
N. S:t O, O., Fr. I(o1. trIedalj (Lancls-

i fält

höfdingen, Friherre Axel Ludvig
Rappe o. Lisbeth Emilia Augusta

Björnstjerna), g.2 maj 1875 rn. Alna
Sandahl, f. 16 maj 1855, Sthlm.

Sparre, I{ils Gustaf Alerander,
Grefve, f. 31 maj 1834, Almnäs,
Foglås s:n, Godsegare, Talman i
Riksdagens 1. Kam., R. o. K. Ii.
M:ts O. 21 jan. 1896, K. m. st. k.
V. O. 30 nov. 1889, R. F-r. H. L.,
R.3 Pr. R. Ö. o., n. N. S:t o. o.,
Off. It. S:t M. L. O., Off. B. Leop.

O. (,Iohan Alexis Artimis Sparre

o. Sophie Adelaide Rosalic Anker

fr. Norge), g. 31 maj

1858 m. Gref-

vinnan Sophia Gustafva Sparre af
Söfdeborg,

f.

20 maj 1836, Sthlm.

RIDDARE OCI{ KONIMENDÖREH ÅIr I{UNGL, MAJ:TS ORDEN

Åkerhielm, Albert Lars Euert,

Frihelre, f. 14 april 1846, Sthlm,
Presiclent i l(ungl, Kammarrätten,

K. I(. M:ts O. 18 sept. 1897,
O. II:s Jrnt., Stk. P. da C. O., I{.1
N. S:t O. O.. R. Fr. H. L. 1Öfvcrsten, Friherre Claös Edvard Åkerhielm o. Gustafva Albertina Asherbom), g. 5 juni 1873 m. Hulda
Charlotta Nyström, f. 1 1 sept. 1849,
R. o.

Göteborg.

Utländsk (Norsk).
Gram. Gregers Winlhet. Wulfsb?r(1,1. l0 dec. l84ti. I,loss, Smaa-

lenene, Amtmand over Hedemar-

hens amt, Stiftamtmand

stift, R. o. K. K.

i Hamar

N{:ts O. 21 jan.
1.898, Stk. N. S:t O. O., R.1 Pr. R.
O. O., Stk. P. da C. O., Jap. U. S.

O.1, St.-off. F-r. H. L., T. osrn. o.a
(Sorenskriver PauI James Reinholdt Harald Gram o. Jensine Soplrie Gram, f. Wulfsberg), g. 27
aug. 1878 m. Antoinette Augusta
Blodtkorb, f. 4 sept. 1857, Kjörbo,

Vestre Brcrum, Akershus amt.
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Ankar c r o na,

nr atl Yic t o r, f . I 5
fideikommiss, Uppland, Ofver-Hofi ägmästare, Ståthållare på Stockholms slott, R. o.
K. K. [I:ts O. 18 sept. 1897, O. II:s
Jmt., G. \r. Sbm., K. m. st. k. V. O.,
R. R. Hr.. O. O., Stk. Fr. H. L., R. D.
Elef. O., Stk. D. D. O.,..D. lI., Stk.
P. da C. O., R.1 Pr. R. O. O., R.1 Ii.
S:t St. O., T. O. O.', K.1 N. S:t O. O.,
St.-Oft'. Rurn. Stj. O., F. N{. (Theodor \\rilhelm Ankarcrona och FriC o

dec. 18?.3, Runsa

hcrlinnan Charlotta Sture), g.

Elliot, Johan Erilt, f.9

aug. 18-14,
Solna s:n, Sthlms län, Presidcnt, 11.
o, Ii. K. NI:ts O. 1 dec. 1905, Pers.

S. L. O.1 (Löitnant Johan Isah Elo. Christirra Aug-usta Elliot, f.
Åkerlund), g. 7 febr. 1882 m. Lo-

iiot

visir (lalolina Hildcgard Elliot, f.

Str'åle af likna, 1 rnaj 1t159, Rör'stlarrrl r itl Sllrlnr.

5

aug. 1851 m. Ebba Charlotta Bielke,
f.30 maj 1828, Sturefors, Ostcrgötland. Deltog som Secuncllöjtnant i
I)anska kriget 1849, först på I-inieskeppet Skjold och senale på Ang-

korvcttcn Eidenr.

Boströrrr, Erik Gustaf l)e|nhurd,
11 febr. 1842, Sthlm, Universitetskansler, förutv. Statsminister,
Fil. D:r, R. o. K. K. N{:ts 0. m. brilj.
28 nor,. 1892, Ordeus Xansler, K.
m. st. h. \'r. O., Stk. B. Leop. O., g.
m. Liua Almqvist. Dijd 21

f.

l'ebr'. 1907.

I)orl å'srerr, I;redrik, F-r'i]rerre, f'. i](]
1i331, Riksmalslialh, R. o. Ii. I(.
II:ts O. 15 maj 189i1, Ordensv. I{ansler, O. II:s Jmt., G. \'. Sbrn., K, rn.
st. k. \'. O. 15 n'raj 1905, R. D. Elef.
O., R. D. D. O., Ii.1 N. S:t O. O., Stk.
P. da C. ()., Stk. B. Leop. O., Sth.
S.-\V. Hr'. F. O., Siam. Hv. E.0.1,
R.3 R. S:t A. O. (F'r'edrili Ulrih von
Essen o. Anna Sofia Gyllenhaal), g.
1 4 juli 1 859 m. Ebba Aurora Brahe,

juli

f.18jan.1838.
Lton DhrenhciDr, Pehr ,Iakob,t.
1823, Grönsö, Kungshusby
s:n, Uppsala liin, f. cl. Statsråd, R.

4 aug.
o.

Ii. I{. N{:ts

O. 1 dec. 1885, St.-Off.

F-r. H. L. (Reinhold Fredrik August
von Ehrenhcim o. Uh'ika Eleonora
vorl Engeström), g. 2ii juli 1853 m,
lJeata Elisaheth Augusta Lcijorrhufvud, f'.9 maj 1830, Säfvesta,
Arbrå s:n, Helsingland.

Gcrtltl, Hemninq, f. 6 nor.. 1lilJ7,
Har-lösa, l{almöhus län, Generai,
Irörste adjutant hos H.I{. KONUN-

GEN och Chef för H. N{:t I{onungens stab, Il. o. K. Il. tr{:ts 0. 1 dcc.
1905, O. II:s Jmt., Stk. D. D. O., R.1
Pr. Iir. O., R.'? Pr. R. O. O. m. brilj.,
Ii.'9 Bad. Z. 1,. O,, Ii. Fr. H. I-., R.
It. Iir. O., R. N. S:t O. O. (,Iohan
Niclas Gadrl o. Sofia Regina Garld,
1'. Dahlberg), g. 6 nov. 1877 m. Ida
Pauliue Ber.redicks, f. 4 okt. 1849 å
Gysinge, Gefleb. län.
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KONUNG OSCAR II:S JUBILEUMS.NIINNESTECKEN

H. K. II. Kronprins Gustaf af Sverige, Hertig af

Värmlar.rd.

KONUNG OSCAR II:S JUBILEUNIS-\IINNESTECIiEN

ll. l{. H. l{rolprinscssau Victolia af Svelige, lleltigilna nf

119

\rär'mlanr[.

122
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H. I(. H. Plins Gustaf Adolf, Hertig af

Skåne.

KONUNG OSCAR II:S JUBII,EUMS-MINNESTECKEN

H. K. H. Prinsessan Margareta, Hertiginna af

Lr

Skåne.
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126

KONUNG OSCAR II:S JUBILEUMS.MINNESTECKEN

Hans Maj:t Konung Frederik

VIII af

Daumark.

KONUNG OSCAR II:S JUBILEUXIS-}IINNESTECKEN

Helnes rllaj:t Drottning Louise af Danmark.

127

KONUNG OSCAR

II:S

H. Ii. II. Prirrs \Vilhclm, llertig, af Södermanland.
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JUBILEUNTS-NIINNESTECKEN

H. K. H. Prins Erih, Hertig af \/iistmarrland.

E*
H. l(. II. I'rirrs Oarl, Flcltig af Viistergötland'

liunrl.
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H. I(. H. Plins Euger, Hertig af Niirlie.

H. K. H, Prinscssan Thöröse, Enkehcltigirrna af l)alanre.

Klr.,titt.:jtia:,.ii:,:.rrr.

i:;;;f

,t;iitu,.l:li':aal,:ui.r.i

tiir,]*€§

:

,rl.::.].,:

-/\

\l\AÅ\q/Y\-_

,%-ez-rz*^

t\
§
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WJxffi
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Damer.
Brahe, Anna Attglusta, Grefvinna,
I'. Nordenfalk d. 11 dec. 1863, f. v.
Hotfr'ökerr lros H. Ii. H. Kronplinsessan, O. II:s Jmt. (Frih. Johan

Noldenfalh o. Emelie Augusta Ileutershiöld), g.12jan. 1897 m. Grefvc
I\,Iagnus Pcr- Brerhe, I{ammarhctre.

Ggldenstolpe, Hedoig Fredriliu

Ä/ice, Glefvinna, f. Nieloth d.

1{l

rnars 1850, Sthlm, Statsfm hos H.
N{. DIIOTTNINGEN

(tjenstfri),

O.

II:s Jrnt. (Kammalherlc, Flih. Car1

Nieroth o. Charlotta Nieroth,

f.

\\regelin), g.27 sept. 1871 m. Gr-efvc
August Gustaf Fet'sen Gyldenstolpe, F-örste Hofstalln-rästare, Gerle-

ralmajor.

Edelstam, Anna Louisa Ulrika,
f. Hierta d. 22 okt. 1848, Björns-

nåis, östcrgöttand, Statsfru hos H.

N{. DROT'ININGEN, O' II:s Jmt.
(Frih. Call Gustaf Hierta o. Fri-

helrinnan Sophie Charlottc Hierta
f. Illomsteclt), g. 5 nov. 1872 m.
Här'adshöftling CarI Fabian Edelstam, Auditör vid Kungl. Lifg. t.
häst. Enka 17 aPril 1897.

0on

Essen,

Elisabeth Ulla Jean-

etta,f.2 febr. 1861, Tidaholm, Hoffröhcn hos H. I{. H. Enkeher-tiginnal af Dal:rr-le, O. II:s Jmt. (Frih.
Hans Henrik v. Ilssen o. Friherriruan lllrika Char:lotta v. Essen,
f. v. Essen),

uon Krusenstierna, At7I70,f . (\tef'
viuna Posse cl. li juni 1847, l(ristianstad, Statsfru hos H. l{. DIiOTTNINGEN, O. II:s Jrnt. (Grefve Ar'vid Riitger Posse o' Glefvinnan
Amelie Carolina De la Gardie), g. 8
okt. 1881 m. I(ommendör l{aulitz
Pe}rr v. Klusettstierna. Enha 1886.

L eij onhtrfuud, E bbn U lt- ika

S

ophia,

f. 25 aug. 1860, Sthlm, Hofflökeu
hos H. I(. H. Enkehcrtiginnan af
Dalalne, O. II:s Jrnt. (Frih. AxeI
Hjalmar Leijorrhufvud o. (]refi'innan Ebba Ulrika SParre af
Söfdebolg).

*:__-;:;:II
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Leijottltufund, Eua Erika Gubriella, f.

maj 1864, Sthlm, Hoffr'öken lros H. I(. H. I(r'ottprittsessan, O. II:s Jmt., Storh. zrf Badcu
50-år's Reg.-Jubil.-med., Storh. o.
Storhertigil. af Iladen Guldbr.med. (Frih. Axel Hjahnar Leijon11

hulvud o. Grefr.innan Ebba Ulrika

uon

Rosen, Maria, Grcfviuna, f.

Tamm d. 14 dec. 1868, Fånöö i
Upland, O. II:s .Imt. (Httgo Petlus
Percival'famm o. Frilret't'ittttan
Theresc Antoinette Lizinka af Ugg-

las), g. 30 jan. 1B99 m. För'ste Hofmzrrsk:rlkcn Grefve August Ilobert

Fledlik r.

lloserr.

Spalre irf Söfdebot'g).

Mttttck af Fulkila,Ileduig Sophia
Charlotta,f. Hierta d.22 dec. 1846,
Björnsnäs, östergöttand, Statsfi'u
hos H. M. DROTTNINGEN, O. II:s

Jmt. (F-rih. Carl Gustaf Hierta

o. Fliheminnan Sophia Charlotta
Hicrta, f. Blomstedt), t{. 20 okt.
1869 m. Generallöjtnaut Carl

Ilunck af Fulhila. Enka

Ih'ol

Stienrcrorru,

T-ho

masine

C

lrur-

1olle, Friherrinna, f. 27 oht. 185ti,
Stjernarp, Halland, Hoffrölien hos
H. N{. DROTTNINGEN, O. II:s Jtnt.
(F-rih. David Erih Stiet'ncrona o.
Flihe lrirnan Charlotte Lovisa Ar-tlola Stielneki).

23

aug. 1 905.

I,{ordenfelt, Gerda, f. d. 20

dec.

1860, Örebro, Hoffröhen hos H. M.

DR0TTNINGEN, O. II:s Jmt. (Leo-

l:rrcl

L{agnus Noldenfelt o. Anna

I\laltirra Gibsorr).

Taube, Emma Llathilda Elisaöelä, Grefvinna, f. Glabou., I{o1'sångersha, O. II:s.Imt., Led. af
Musik. Akad., trIed. Litt. ct Art.
m. brilj., g. 1886 n.r. Greft'e Car'lEvert Taube, Öfverstelöitnant r.icl
Kurgl. Svea Lifgardc, Slottsfogdc
på Stockholms Slott.

Printzsköld, Ida E bb a H enrietta,
f. Dc Geer af Finspång d. 14 juli

1853, Säbylund, I(urnia s:n, Öreblo

liin, O. II:s .hnt. (Frih. Hjalmar Rutlolf Gerard De Geer af Finspång o.
Ilbba Lidman), g. 13 sept. 1880 m.
Förste Hofmalshalhen Otto I{ock
Roland Printzsköld.

Wa chtmeis tet-, E lis ab

e t

h

S op h

ia

Louisa Charlotta, Grcfvinna, f.

von Platen, 1834, St:rtsfru hos H.
l{. DROTTNINGEN, O. II:s Jmt.
(Statsrådet Glefve Baltzar',Iulius
ErnsL vorr Plutcrr o. I;r'ilrclrirrnlrrt
Sophia Eleonora Charlotta tle Geet'
af Leufstu), g.18i2 rrr. i)fvclslt'-

I{ammarhetren Glefve Axcl Fr-edrih Wachtmcistel af Johannishus. Enka 1899. Eg. Kulla-Guunalstorp i Skåne m. m.

L)on llosen, Jeanna Hedda CaroI/rta, Grefvinna, f. von Rosen d. 17

sept. 1849, Höglunda, \rärmland,
Statsfi'u hos H.I{. DITOTTNINGEN,
O. II:s .Imt. ((irefve Poltus v. Roscn o. Carolina Charlotta Dickson),

g. 5 febr'. 1874 m. För'ste Hofmarshalheu Grefvc Nils August F-ritz
r'. Roscn. Enlier 27 fel;r. 189ttr.

Weidenhielnt, Dagmar Elisa-

beth, f. 1868, förutr-. Hoffrölicn

hos H, I(. H. Iironplinsesszu.r, Hoffröken hos H. Ii. H. Hertiginnan
af Shåne, O. II:s Jnit., G. \'. Sbrn.,

Storh. af Badcl 50-irls llcg-.-Jub.N{cd., Storh. o. Stolhcrtiginn. rf

Baden Guldbr-.-m ed. ((ieuclal-I-öj tnant Erih Oshar' \Veiclenhielm o.

Char-lotta Henrietta Bothild:r
Ahlberg).

lir-
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erhielm, E bb a Aurora [Jlrik a,

Friherlinnzr,

f'. G5,ldenstolpe d. 25

dec. 1 841, Sthlm,

öfver-Hofmiistar-

inna hos H. [{. DROTTNINGEN,
0. II:s .Imt., Turk. Chefh. O.1 (En

Brahe, M/s
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C'Ioes, Grelve, f. 6 aug.

1841, Sthlm, öfverste I(ammarjunharc, O. II:s .Imt. Se I(. n. st.

k. N. ().

af Rihets Helrar, Riksmarskalhen,
Grclvc Atlolf Frcdlih Nils G5,lrlelstolpe o. Glefvinnal Ebba Elconola (i5 lrlerrstolpc. f. I3r'ahe). g. l9
mai 1860 rn. Friherre.Iohan Gustaf
Nils Samuel Åhcrhielm af N{argrethelund, Statsminister. Enha 1 900.

Herrar.

Brohe, Magttus Per', Glefvc, f.

1

Arrrinoff, Wilhelm Iu an Aleris, f .
I okt. 1868, l{almö, I{ammarjuu-

okt. 1849, Sthlm, I{ammarherte

Billingl, Arel Gottfi'id Leonard,

Brolön, Carl Arel, f. 14 juni

hos H. K. H. I{ronprinsen, O. II:s

Jmt.

hare, O. II:s.Imt. (Georg Ivan F'eotlor Amiloff o. Kariu Eug6nie Augusta Aminoff, f. Röhss.

f.29 april

Se R. S. O.

1841, Frirlhem, ö,,,,"stads förs., Kristiaustads län, Biskop, Kungl. öfverhofpledikant, O.
II:s Jmt. Se K. m. st. k. N. O.

1845, Sala, Rektor vid Upsala högre trllm. läroverk, I(anslist vid K.
r\{:ts O. 1 dec. 1879, O. II:s Jrnt.
Se R. N. O.

uon Bliren Fittecke, I'ilhelnt
Carl Christian Fredrik Ferdillend Ililda Rudolf Gttstaf, Fri-

Friherre, f. 25 maj 1841, Sthlm,

Cederström, Carl Gustaf Rudolf,

Kabiuetts-Kammarherre, O. II:s

.Imt.

herre, f. 29 maj 1857, Skovshoved,
Danmark, Ryttmästare, Adjut. hos
I{. I(. H. Klolplinsen, O. II:s Jmt.,
G. V. Sbm. Se R. S. O.

Bonde, Carl Carlsson, Friherre,

f. I 1 jurri

1850. Stlrlm, Öfverste
I{amr.narjunkare, Led. af Riksdasens 2:a k., O. II:s Jmt. Se I(.1 N. O.

Se K.1 N. O.

Celsing, Gttstaf llerman, f.

juni

1843,

15

Fräkentolp, Sörlcrman-

Iands län, öfvelkammarherre hos
H. X{. DROTTNINGEN, Sehlete-

rare vicl K. N{:ts O. 28 april

1894,

O. II:s Jmt. Se K. m. st. li. N. O.
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t)on Echermonn, Erik Anton, f.

18 maj 1858, Edeby gård, Södermanlan d, Hofj ägrnästale (tjänstg.),

0. II:s Jmt.

Se R.

W. O.

Don Esserl, Fredrilt, Friherre,
30

f.

Juli 1831, Riksmarskalli, O. II:s
Jmt., G. V. Sbm. Se R. o. K.
K. NI:ts O.

Flensbttrg, Carl Arel Yilhelm,

f'. 29 nov. 1856, Lund, H. N{. KONUN(;ENS Läkåre, Förste Lifmedihus, tr{ed. Doktor', RegementsIäharc, O. II:s Jmt. Se K.2 N. O.

Fö rb erg, Ande rs E lo f E hr etr [r' id,
f. 1 dec. 1851, Norrhöpins, Hof'-

dentist hos DD. KI{. HH. Kronprinsen o. Klonprinsessar, (Tirndlähare & Dentari:r Chirulgire D:r),
O. II:s Jmt., G. V. Sbm. Sc It. W. O.

Gadd, Ilemnling, f. 6 nov. 1837,
Harlösa, Malnijhus lärr, (ieneral,
Öfverkomrnendaut för Stockhohns

garnison, Förste adjut. hos H. X{.
KONUNGEN och Chef för' H. M:ts
stab, O. II:s Jmt. Se R. o. K.
I{. l\I:ts O.

Gemzell, Emil Eduard, f. 24
mars 1847, Oldin. K. Hofpredihant, Kyrhoh. i Skeppsholms förs.,
Reg.-pastol vid Flottan,1'. d. Kaplan

vid K. M:ts 0., O. II:s Jmt.

Se

I-. N. O.

Fock, CIaös Arel Henrik, f.
febr.

8

deikomrnissegendom, Skalab. län, Karnmar1862, Höfr.er'ö

fi

Irclre, O. ll:s Jrnt. (l(ammarjunkalen AxeI Johan Fock o. Olivia
Josefina Carlson), g. 25 febr.1893
med Andröetta Uh'ika Elisabeth

']

\\rallenbelg,1'. 19 dec. 1865, Sthhn.

Granlund, Karl Harald EneLryald,

f. 13 oht. 1875, Silrlm,Löjt-

nant vid Kungl. Skånska Trängkåren, O. II:s Jmt. (Vihtor G.

Granlund, Arkivalie i Kungl. Rihs-

arhir.et, Fil. D:r o. Frida Cristina,
född von l\{entzer), g.29 Juni i903
m. Helga Aurora Albertina Chlistina Centerrvall, f. 2 Jan. 1879.

Underlöjtnant i K. Andra
Art. Reg:tc 10 dec.

1897,

Sr.ea

I(anrmar-

page hos H. M. KONUNGEN

1896-97.

uon Friesen, Johan Otlo, f.

7

aplil 1834, Höhhufvud, Sthlms Iän,
f. d. Biblioteharie hos H. I{. KONUNGEN, I{anslist vid K. tr{:ts O.,
O. II:s

Jmt.

Se I{.2

N. O.

G11 ldens tolp e, Aug ust Gttstaf Fersen, Grefve, f. 2 Juni 1839, Sthlm,
Irörste Hofstalhnäst. och Chef för

Kungl. Hofstallet, Genelalmajor i
Genelalitetets reserv, O. II:s Jmt.
Se K. m. st. k. S. O.

KONUNG OSCAR
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Hafström, Johan Lorentz, f.24

mars 1838, Helsingbolg, Lifmedi-

cus, För'ste Stadsläkare, X{ed. D:r,
O. II:s Jn'rt. Se K.1 W. O.

Horn

af
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Åminne, Aruid Gustcrf

Sigismund, Grefve, f. 29 jan. 1841,
Näs, Östra Stenby s:n, Östergtit-

lands län, Ceremonimästar-e vid

Kungl Maj:ts Hof, Rikshiirolrl,

Re-

gistlatol och Arhivarie i I(ungl.

I(ommerskollegiurn, Officiant vitl
K. N{:ts O., O. II:s Jmt. Se K.1 N. 0.

Ham

ilt o n, Hug o Wilh e lm, Gr

f. 6 Juli

1859,

efv e,

Iiatrineberg,Värm-

land, I{ommendörkapten af 2. graden, Adjutant hos H. I(. H. I{rouprinsen, O. II:s .hnt. G. \r. Sbrn.
Se R. S. O.

Hermelin, Knut Philip Herman,

Friherre, f. 2 april 1860 i Uddboö,
SUrlms län, Estuna församling,

Kammarhcrre (Friherle CarI AIfons Hermelin o. Sigrid Amalia
Virgin), g. 7 jan. 1904 m. Maria
Ernilia Fredrika Carlsson, f. 22 ju-

ni

1

Jnngstedt, Carl Augttsl Hugo,f.
26 mars 1854, Sthlm, Öfvcrstc o.

Sekundchef för Kungl. Liflegemcntets Grenadierer, Öfvcradjut.
lros H. NI. l(ONUNGITN, 0. ll:s

.lrnt-

Se l(.'? S. O.

Don Krusenstierna, Wilhelm
Ernst,f.4juni 1846, Edhult, Jön-

köpings Iän, Öfverste o. Chef för
Kungl. Hälsinge Rcgemente, O. II:s

Jmt.

Se. I(.'? S. O.

857, Fredliksberg, Kalmar' län.

Ilofstedt, 0lof Erland, f.

14 febr.

Kuglenstjerno, Aruid Jesper

tant hos H. M. KONUNGEN, O. II:s

Christoffer, f. 20 april 1859, S5,nnerby för"samling, Skarahorgs Iän,
Kammarherre, Ledamot o. sehret.
i I{ungl. Patent- o. Registret'ingsverket, O. II:s Jmt. Se R. V. O.

Ilolterrnann, Oscar Claes Fle-

Lagerberg, Suen Carl Ponttts,

1852, Norrhöping, öfvcrste o. Chef

för Norrl. Art.-Rcg., öfver-AcljuJmt.

Se R. S. ().

ming, f. 30 okt. 1859, Sthlm,
!enstgörande I(abinettskammar-

herre, Ryttmästare i K. Lifgardets
till häst reserv, O. II:s Jmt. Se
R. S. O.

f. 16 sept. 1859, I(arlskrona, Karnmarh., Ornbudsm. o. Intendentr.id

Göteborgs Museum, O. II:s Jmt.
Se R. V. O.
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Lagerfelt, Gustaf Arel Fredrilt,

Lindberg, Carl Eric Johan, f. 21

Iunda, I(abinettskammarhen'e,
II:s Jmt. Se. I(.1 V. O.

län, f. cl. Hofqvarterrnästerre hos
H. X{. I(ONUNGEN, O. II:s Jmt.

Friherre, f.8 I\{aj 1832, LagerO.

maj 1826, Värmdö förs.,
Se R.

Lagenuall, Soante Birger Gustaf, f. 27 dec. 1848, Grödinge,
Sthlms läu, v. Häradshöfding, O.
II:s Jmt. Se R. V. O.

Sthhns

Y. O.

Lindman, Carl AreI Maqnus,f.
6 april

1856, Halmstad, Prof'essol

o. Intendent vid Riksmuseets llritaniska Afdelning, O. II:s Jrnt. Sc
R. N. O.

Leijonhttfoud, Carl Erik Arelsson, Friherre, f. 15 maj 1853, Gefle,
öfverstelöjtnant vid K. Vaxholms
Grenadjerregemente, Adj utant hos
H. K. H. Kronprinsen, O. II:s Jmt,
Se

N11bleus, Gustaf Adolf, f. 14 aug.
1853, Lund, Öfverste, O. II:s Jmt.
Se R. S. O.

R. S. O.

f.

Lewenhaupt, Carl Arel, Grefvc,

Nltsh-öm, Lttdui(l Rolcutd,

nor,. 1853, Geddeholm, Irsta
församl., Västmanlands län, Kam-

sept. 1837, Sthlm, Öfverintclclent,
O. II:s .Imt. Se K.' V. O.

f. 21

rnarherre hos H. tr{. DROTTNIN-

2J

GEN, Major i Arm6n, Ryttm. i kav.
3 reserv, O. II:s Jmt. Se R. S. O.

Lilliehöök, Carl Malcolm, f. 7
jan. 1847, Odenstad, Värmland,
Hofmalskalk, O. II:s Jmt. Se K.
m. st. k. N. O.

Don Olter, Fredrik ltr/Ilhe1rn, F-rihene, f. 11 april 1833, Irimrncrsta
egenclom, Västelgötland, Ärniral,
O. II:s

Jmt.

Se R. o.

I(. K. N{:ts O.

KONUNG OSCAR II:S .IUBILETTMS.MINNESTECKEN

Palander uf Vega, AdolfArnold

Louis, f. 2 oht.

1842, Karlskrona,
f. d. Statsråd o. Chef för Kungl. Sjö-

försvarsdepartementet, v. Amiral
r.. I(ungl. Flottan, O. II:s Jmt. Se
K. m. st. k. S. O.

30 juni,
Ströfvelstorps
s:rr, [(r'isl iarrstarls'län. Öfr elstelöj tnant vid I(ungl. Lifregementets
dragoner, O. II:s Jmt. Se R. S. O.

Rettte rsw cird,

.Imt.

Lron Rosen,

1855, Vegeholm

15 aug. 11t24,

Piper, Eric Carl Alfred, Grefve, f.
25 dec. 1834, Sthlm, Öfvclhofstallmästale, O. II:s Jmt. Se R. o. K.
K. M:ts O.

arl F r edrik

C

as-

1853, Sthlm, Adhos
H.
K.
H. Krouprirrsen,
.ju(arrt
öfverstelöjtnant vid K. 3, O. II:s

Platen, Carl Gustaf, f.

i

C

per, f. 2l sept.

137

Se

R. S. O.

Carl Gttstaf, Glefve, f.
I(arlskrona, (ifverste-

I(arnmarj unhare, f. cl. tj enstgörande hos H. N{. I(ONUNGEN, f. d.
Kommendör i I(. Flottans Ileserr,,
f. d. Ceremonimästare i K. NI:ts O.,
O. II:s .Imt. Se K. m. st. k. N. O.

Don Rosen, Conrttd Attgttst,
Grefvc, f. 1835, Öfvelste Kamnrar'hcrre, f. cl. N{ajol i Arm6l o. vid
K. Andra Lifgardet, Skattmästare

vid K. M:ts O., O. II:s Jmt.

Sc

K. m. st. k. N. O.

Printzsköld, Otto Haclc Roland,
f. 18 okt. 1846, I(almar, Fil. D:r,

Rudebeck, Lars Per Fredrik, f.
1 juni 1837, Wist sockel, Linkö-

Irör'ste Hofmalshalk, Chef för H.
I{. KONUNGENS Hofförvaltning,
O. II:s Jrnt. Se K. m. st. k. N. O.

pings Iän, Hofstalln-rästare, O. II:s
.Imt. Se I{-1 V. O.

f.

Sager, Carl Daniel Robert, f. I
maj 1850, Jönköpirrg, Kammarlrclle, Errvo56 Extraordinaire o.

Radhe, I{nut,

27 mars

1853,

Ucltlevalla, Hofintendent, O. II:s
.Imt. Se R. V. O.

N{inistre Pl6nipotentiaire r,, I(ungl.
Spanska o. Portugisiska Hofven,
O. ll:s .Imt. Se K.1 N. 0.

.liurrgI. §rrcrrsftrr Riddqreoillnqrnq,

l8
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Sager, John Etltrard Maenus, f.
1853, Ryfors Bluk, Skara-

6 oht.

borgs län, Hofstallmästare, O. II:s

Jmt.

Se I{.'?

\r.

O.

Th

o

tt,

O

tto

G

ttstof E r i k, r'riherre,

f. 2 april 'l 851, Sl<ahclsjö, Öfrer-

stelöjtnart, Tjg. I(ammarherrc hos
H. I(. H. I{ronprinscn, O. II:s Jrnt.
Se

Sebardt, Carl Wilhelm, f. 23 maj

Ll11ola,

li.

S. O.

Gustaf Fretlril; Osc,al',

r.

1841, SUrLn, Hofapotekare, O. II:s
Jrnt. So K.1 \/. O.

22 jan. 1846, Seffle siiter-i, By sochen, Viilmlands län, Gcneralma.lor
o. Chef för II. Arm6förcleiningen,
öfveradjut. hos H. N,I. KONUNGEN, O. II:s Jmt. Se K.1 S. O.

Stjernstedt, Samuel tr'redrilt Au-

af

Sthlm, Exp.-Chef i Riksmarskalks-

Forsmarks Bruk, 3-enstgiilancle
I{abinetts-I(ammarherre hos H.

gtlsl, Friherre, f.1 aug.1844,

Emb., Fil. D:r, I{ammarherre hos
H. I\I. DROTTNINGEN, Ordens-

hamlerareo O. II:s Jmt. Se l{.1 N. O.

Sundström, Nils Gustaf, f. 9 aplil
1

846, Sthlm, I(ommendör r'.

I{ungl.

Flottan, O. II:s Jmt. So I{.1 S. O.

Ugglas, Luduil1, Gustaf ,foacftl'm, Friherre, f. 5 juni 1856;
N{. KONUNGEN, O. II:s
K.1 N. O.

.Imt.

Se

Ulmgren, Otto, f. 12 dcc. 18,1.{,
Örebro, I{ecl. Doktor, Dentist hos
H. I{. I(ONUNGEN, O. II:s Jmt.
Se R. N. O.

Swalin, Wilhelm, f. 10 dec. 1851,
Sthlm, f. d. Protokollssekreterare

i I{ung1. Hofexpeditionen,

Regi-

strator i Kungl. Patent- o. Registleringsvclket, I(anslist vid K.
M:ts O., O. II:s Jmt. Sc R. \r. O.

Trolle-Wachtrneisler, Hans GuGrcfve, f. 22 aplil 1816, Chli-

slof

stineholm, Söclermanlanrl, Fil. D:r,
öfverste-I(amrualiunliar-e, O. II:s

,Imt.

Se

li.l

N. O.

,
li

(

)\ L\l;

r

)S(

--\R I l:S

J U BILL.

t'\lS-\II\\ESTIlCli ll\-

llruchtmeistet-, A:cel Fredrik

Åkerhielm, Albert Lors Euert,
Friherre, 1'. 14 april 1846, Stltlm,
Presidcnt i I(ulgl. Kamr-nalrätteu,
0. II:s Jmt. Se Il. o. I(. K. I[:ts'O'

Wrssrrell, Johan Alfi-ed, f. 9 l'ebr'
1852, Sthlnl, e. o. I(ungl. Hofpreclihant, Iiyr-kohcrde i Höja o. Star-

Ålterhielm,Knut Arel Sam. Seb.,
Irrihgrre, f. I I'ebr. 1843, Saltkällar.r, Bohuslän,'ljg. Kzrbinettsliam-

Cluösson, GretVe, f. 10 febr. 1855'
Tist:rd, Uuiversitets-Kausler, Kab.I{lmmathert'e, O. II:s Jmt. Se K.
m. st. k. N. O.

by församlingar, O. II:s Jrnt.
L. \r. o.

t

Se

m:rrherre, Öfvelstc i Arnren, f'. cl.
Arljttant hos H. L{. l{ONUNGEN,
O. II:s Jmt. Sc I(.' S. O.
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