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Hållit af

KONUNGEN
Un Ordens-Capellet i Stockholms Slott

Den ic g April 1799,

DÅ

TIL RIDDARE AF SERAPHIMER-ORDEN DUBBADES 

En af Rikets Herrar, Fält - Marskalken m. m,

Herr Grefve JOHAN AUGUST MEYERFELT,

Efter

Fl ERR GeNERAL-LilUTENANTEN OCH Am B A S S AD E U RE N M. M.

Friherre JOHAN WILH. SPRENGTPORTEN.





Gode Herrar, Svea och Götha Riddare!

i äro åter famlade inom Helgedomens murar, at 
fullgöra de förnämfla fkyldigheter, för hvilka denna da
gen o(s , fåfom Chriltne och Riddare förenar Den för- 
fta bland dem är upfyld, och Vi hafve inför det Hög- 
fla Väfendet nedlagt Vår tackfamhet och Vår dyrkan. 
Måtte Vi altid med fådan öfvertygelfe nalkas detta rum, 
och njuta derföre erkänflans ljufva vedergällning, lom 
är ofkiljaktig från den dygdiges hjerta.

Men när på denna dagen, Min enfkilda plikt, fa- 
fom denna Ordens Herre och Mättare, äfven ålägger Mig 
at hos fådane Riddersmän, fom der til gjort fig värdi
ge , med Sveriges ypperfta hederstecken belöna en oför
änderlig trohet och tilgifvenhet för Konung och Fotter- 
land ; upväckas tillika hos Mig rörande känflor vid åtan- 
kan, at värdige medlemmars bortgång ur Vårt Samfund 
endaft, fkal gifva Mig tilfället at utmärka lika förtjen- 
fler hos andra.

Denna känfla upväckes nu hos Ofs genom fakna- 
den af den Riddares Sköldemärke, hvars Hederstecken 
Jag i dag utdelar. Från des ingång i verlden kallade 
hans böjelfe honom til Krigsmannens yrken, hvars bana 
han i lägre grader länge genomgick, til des han, förft 
efter trenne år utnämnd til 'Officer, biviftade i fådant 
befäl det förra kriget emellan Sverige och Ryfsland. 
Ledd af hog til kunlkapers vinnande och at göra fig 
ännu mer fortjent af Konung och Foflerland, gick han 
efter flutad fred at föka tjenft hos det Rike, fom då af 
uråldrig vänfkap nära med Sverige förbundit, fåg med 
fägnad fina härar ökas af fin äldfla Nordifka Bundsför-

vandts



vändts tappre Stridsmän. Han var lycklig at vinna fit 
ändamål, nyttjades i Frankrike vid flera vigtiga tilfäl
len och fälttåg , och befordrades under famma tid til 
högre grader/ Efter fex års förlopp återvände han på 
én°korrt tid til Sveriges tjenft, och njöt der äfven ve- 
dermälen af Konungens Nåd och förtroende; Men då 
krigsrörelfernes fortfarande utom Sveriges gräntfor lem- 
nade honom flere tilfällen at utmärka fig i andra Län
der, återgick han i den Franfka tjenflen , at bland nya 
faror förvärfva rätt til nya belöningar , dem han förtjen- 
te och erhöll. Få famma tid hade denne värdige Rid- 
dersman gjort näflan lika framfleg uti Fäderneslandets 
tjenft och var redan prydd med det hederstecken , fom 
äran och modet fäfta på den Svenfka Krigsmannens bröft. 
Då han här upnått famma värdighet, fom i Frankrike, 
återvände han til Sverige, fedan han blifvit utnämnd 
at vara Konungens Sändebud vid Danfka Hofvet, och 
tillika mottagit befälet öfver et i Svenfk tjenft varande 
Regemente. ' Vid des ankomft til Dannemark mötte ho
nom den behageliga befallning, at fullfölja en emellan bå
da Hofven då redan börjad afhandling , hvilken för en 
framtid fkulle gifva Rikets fjelfftändighet och lugn en 
fördubblad trygghet, genom då varande Kronprinfens Min 
Högftfalige Herr Faders förmälning. Ehuru honom få- 
ledes blifvit anförtrodde andre göromål, fkiljdes han 
dock ej från den tjenft til hvilken han fin ungdom uj> 
offrat, utan uphöjdes tid efter annan til ftörre värdig
heter, och erfor äfven et fluteligt vedermäle af fin Ko
nungs Nåd i utnämnandet til Commendeur med Stora 
Korsfet af Svärds-Orden. Han hade vid flere tilfällen 
den glädje at från fin befkickning få återfe Fäderneslan
det och der äfven aflägga prof af nit och ädla tänkefätt 
för Konungen och Riket, genom deltagande i de ange-



lägnare arenderne vid flere Riksmöten, fom under fam- 
ma tid voro fammankallade. Utom flere vigtige värf, 
dem han til Rikets förmon beftrilt , blef han äfven af 
Min Salige Herr Fader utnämd til Des Ambafladeur vid 
Danfka Hofvet uti en tid , då vänlkapen fyntes vara på 
et än kraftigare lätt befäflad emellan defla båda Riken, 
och ägde fluteligen Jag den tilfredsftällelfen, at på des 
lefnads afton bepryda denna i Fäderneslandets tjenft 
grånade Riddersmannen med Rikets ypperfla Hederstec
ken , hvarefter han återvände til fin belkicknings värf, 
för at likafom dö i fit kall och följas af den faknad, 
hvari dygden njuter fit filla beröm, fedan de belönin
gar för henne uphört, dem den verldfliga magten kan 
utdela.

Den Riddersman fom intager des flälle i Vår Or
den , har genom lika egenfkaper och förtjenfter gjort 
fig värdig famma belöning. Från början af fin lefnad, 
lika fom upammad i krigets Iköte , gjorde han fina för- 
11a tjenfler vid de Troppar lom bevaka Sveriges Tyfka 
befittningar ; men brinnande af den berömliga ärelyft- 
nad at famla infigter til Fäderneslandets gagn, lökte han 
för deras vinnande den vidllräkta bana fom kriget emel
lan Öfterrike och Preuflen hade öpnat, och ägnade fin 
tjenft åt den förftnämnde af defla Magter , hvars krigshär 
då var famlad i Böhmen. Han fölgde der hela årets 
fälttåg och biviftade under des lopp de tvänne blodiga 
flagen af Sohr och Keflelsdorff. Då freden i Breflau 
flutade kriget med Preuflen , lemnade han den Kejfer- 
liga Arméen, och uplifvad af famma hog för krigets 
bragder, gick han til de mot Frankrike förenade Mag- 
ters Krigshär i Brabant, der han under Fält-Marlkalken 
Prinfen af Waldecks befäl, lom anförde de Holländfke 
Tropparne, korrt efter fin ankomft biviftade bataillen

vid



vid Rocoux Året derefter utnämnd, at fom General- 
Adjutant åtfölja lamma Befälhafvare, deltog han i flaket 
vid Lawfelt, och äfven i det bland krigets Ikiften för 
Anföraren och Soldaten lika möjeliga öde at blifva til 
fånga tagen, men återfick fnart fin frihet. Efter flutad 
fred emellan de krigande Magterne, återvände han til 
Fäderneslandet, och blef der af Konungen belönad med 
et högre befäl vid et Regemente. Et märkvärdigt Riks
möte inträffade emedlertid under hans villande i Riket, 
hvars omlländigheter och händelfer äro nog kände , 
men äfven för nära vår tid at i deras vidd omnämnas. 
Det är nog, då Jag til Edert minne, utnämnde Svea 
och Götha Riddare, återför de bevis af nit och tilgif- 
venhet J dervid för Min Salige Herr Farfader ådagalagt t 
de faror af hvilka J varit hotad, och at Edert lif, fko- 
nadt af krigets jern, var blottfläldt för Medborgares, 
men altid förlika hedrande fkäl: troheten för Konun
gen och Fäderneslandet. Förfynen ville ej låta Eder 
öka deras antal, fom under uprorets namn , blefvo of
fer af famma tankefätt. Hon fparde Edra dagar åt nya 
tilfällen at tjena den Konung och det Rike, för hvilka 
J vågat Edert lif.

Delfa händelfer förlkaffade emedlertid honom nya 
tilfällen at upföka krigets. Under Hertigen af Brunsvig, 
i den mot Franfoferne förenade Krigshären i Weltpha- 
len, biviflade han den märkvärdiga bataillen vid Hallen- 
bäck, men underrättad at Sverige deltagit i föreningen 
af det Sjuåriga kriget mot Konungen i Preufien, fkyn- 
dade han tilbaka at emottaga et befäl, hvilket han til 
krigets flut på et fä hedrande fätt utförde , bellående uti 
en af alla Tyfka Regementer utvald Grenadeur Batail- 
lon, ämnad åt vara främft i ftriden likafom i fegren, 
och af honom anförd til dem bägge. Det vore af Mig

öfver-



öfverflödigt at omnämna detta krigets händelfer, då fle- 
re at delta Sköldemärken påminna Mig om de Ridda- 
re, lom äro vittnen til de förtjenfter han dervid vunnit. 
Vid krigets flut emottog han et vedermäle af fm Ko- 
nungs Kad , i det han nämndes til en tjenflgöring, fom
^av,et-^narmxare ^nlt förenade honom vid Des lida. Han 
uphojdes efter flere Ir til General-Lieutenant och blef

af Min Sal'8e Hcrr Fader befallt at 
mota Rikets Fiende, när kriget uthraft mot Sveriites
S.af!lSfalranne-nIifWIrJnäS0n tid -nförtrod.fes honom 
Befälet ofver en del al de Svenfke Tropparne, och vid
FinlLd“r °ifVnr'vefå l£ af hda den ‘ Stor-Förflendömet 
Finland famlade Krigshären, hvilken vid Flottans öfver-
gang til Carlscrona, öfverlemnades honom af Min Herr
arbroder, Hertigen af Södeimanland , fom det Sielf

Rrrrottagiti vjd Des afrefa ^ ^^at
pa Rikets veftra grants möta Des andra Grannes oför-
Cfd^ttaHRei-l /.a *1,g nit °ch kun{kaP iförde 
han detta Befal, och da Konungen den påföljande fom-
Sielf" f"l’,b,behÖn det famma ännu ^der Honom 
Sjelf anda til krigets flut. Under de öfriga fälttågen
afrfienden -nine fer(klIdta. Sånger ha^e den hedern at
af fienden intaga et yigtigt ftälle , och hvars fenafte
fnnd«!niS rag^e r 1 förde]akt,gt hmimanhang med Svenfk- 
funds lyfonde feger igenkändes han äfven af det hjel-
temod, förenad t med köld och förfigtighet fom från
al,a tide,r ut“^kt kans Befäl. Unde§r §fam™ tid up.
^ndaft i Genrria emottoS det hederstecken, fom
endaft pa ftndens falt kan gifvas åt Segraren, och efter
?utadt kr.J£ ^nämndes til Fältmarfkalk. Sluteligen har 
for Mig aterflatt den tilfredsftällelfe at belöna deffa lika 
vardiga fom langvariga förtjenfter , då Jag i dag beorv- 
der honom med det ypperfta Riddare-märke, fom Ko-

nun-
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™h8dygdan %na * ftjlndfen af en beprofvad trohet 

Utnämnde Svea och Götha Riddare, fom nu inför
ter FMS rAvre §3r ? förenas med en Orden, hvars plik- 
^ ?derft. hJJrta ^dan ö^at, förr än Edert ja ännubc- 
gardes for des löften. Eder förflutna vandel är det 
tryggafte v.ttnet af de känflor hvarmed j nu antagen Vå
kLlrbmdeKr- DC, f0rdras at brbehllla bos Ider dt 
kanda egenfkaper, fom banat Eder vägen til detta Sam
ÄÄ tteiruT,mer ädÄa
J redan adaga lagfe for Religion, Konung och Fäder 
nesland, eller Eder afflcy mot de gmndlatfer h vfika 
".?d,tr täckemantel af mennilkollägtets väl, ä.a endalt 
til föremal at genom ftörtandet af all dygd och" ordning 
lemna en open bana at regeringshogens och ärelyflnadens 
brottlliga affigter. I den fred, hvarmed åtankan afup-

^ lefn,ad’- niutea J den Alfreds- 
tallellen at fkada famtidens aktning, at veta efterverl-

ctens faknad och hoppas den belöning, fom väntar i et 
annr- Matte emedlertid alla Konungars Konung län- 
ge or Eder uplkjuta dygdens fifta vedergällning,0 och 
Mig den fagnad lange gifvas at här möta Eder i den 
Riddare-prydnad, til hvars emottagande Jag nu fram
kallar Eder, at med Edert Ja-ord befvara följande frågor :

T

Med Konungens Nådigste tilstånd 

Utlagt af Svenska Academien.

Stockholm, I ryckt i Kongl, Tryckeriet, MDCCXCIX.
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