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kämpade för allmän och lika rösträtt 1903–1921.
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ningen för kvinnans politiska rösträtt. I talar
stolen Ellen Key.
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Riksmötets öppnande tisdagen den 8 september 2020
När luften klarnar och löven snart skiftar färg är det dags för
riksmötets öppnande. Naturen är en viktig följeslagare i våra liv,
särskilt nu när mycket är annorlunda på grund av den pågående
pandemin. Men likt naturen pausar inte riksdagsarbetet. Riksmötets öppnande kommer liksom tidigare år att vara en traditionsrik
ceremoni som inviger det nya riksdagsåret. Ett sätt att högtidlighålla och fira vår demokrati, men framför allt ett tydligt startskott
på ett nytt arbetsår i riksdagen.
I år genomförs öppnandet i begränsad omfattning med få gäster
och digitalt fokus. Samtidigt som vi beaktar gällande bestämmelser och rekommendationer strävar vi efter att ge öppnandet
en högtidlig och fin inramning med respekt för traditionen.
Temat för riksmötets öppnande har i år inspirerats av riksdagens
demokratijubileum som pågår 2018–2022. Under evenemanget
uppmärksammas särskilt kampen för allmän och lika rösträtt och
att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott.
Pandemin är långt ifrån över, men låt oss ändå känna glädje och
stolthet över vår demokrati och vårt parlament och ta fasta på det
hopp som ligger i varje nystart.

Andreas Norlén
Riksdagens talman

Medverkande
Traditionsenligt spelar Arméns musikkår, och Livgardet
paraderar på Riksplan.
Demensför eningen i Sollentu na
Demensföreningen i Sollentuna medverkar med fanbärare. Före
ningen har som syfte att förbättra förhållandena för personer med
demenssjukdom och deras anhöriga samt bevaka demenssjukas
rättigheter i samhället. Organisationen tilldelades den svenska
fanan av Stiftelsen Sveriges Nationaldag tidigare i år.
F r i v i l l i g Vä n t j ä n s t
Frivillig Väntjänst medverkar med fanbärare. Föreningen grundades 1959 och är en av Sveriges äldsta och fortfarande aktiva före
ningar inom socialt arbete. Organisationen tilldelades den svenska
fanan av Stiftelsen Sveriges Nationaldag tidigare i år.
trio conti
I trapphallen underhåller Trio Conti, en pianotrio bestående av
Tilde Ahlbeck Glader, piano, Astrid Hillerud, cello och Jonna
Simonsson, violin. Trion bildades 2017 då medlemmarna studerade på Nordiska Musikgymnasiet i Stockholm.
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Br assensemblen
Brassensemblen framträder i kammaren under ledning av Per
Sjöberg. Ensemblens medlemmar är alla aktiva frilansmusiker.
Under samlingen framför de svensk populärmusik. Fanfaren
som spelas efter att H.M. Konungen har öppnat riksmötet är
skriven av Staffan Lundén-Welden.
Kr aja
Efter snart 20 år på scener världen över har a capella-kvartetten
Kraja blivit stilbildande och ett av de mest framgångsrika
svenska folkmusikbanden på den internationella musikarenan.
Kraja har skapat ett eget musikaliskt universum, meditativt,
gripande och poetiskt, där fyra individuella röster smälts samman till en unison enhet. Kraja får stämmorna att ringla i och
kring varandra, ljust, ömt och sinnrikt.
Den Umeåbaserade vokalgruppen består av Lisa Lestander, Eva
Lestander, Frida Johansson och Linnea Nilsson. Kraja komponerar, producerar och arrangerar all musik själva. Kvartetten
har gett ut flera album och har grammisnominerats för bästa
folkmusik.
Ordet kraja är samiska och betyder ”platsen dit man längtar”.
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Progr am i k ammar en
La Mourisque*
Brassensemblen under ledning av Per Sjöberg
•

Kungssången*
•

Jag vet en dejlig rosa
Kraja
Musik: traditionell, Eva Lestander. Arr: Linnea Nilsson, Eva Lestander

•

Talmannen
uppmanar H.M. Konungen att öppna riksmötet
•

H.M. Konungen
förklarar riksmötet 2020/21 öppnat
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Fanfar*
Brassensemblen under ledning av Per Sjöberg
•

Nämner du Sverige
Kraja
Musik: Ragnar Widestedt. Text: John Coldén. Arr: Eva och Lisa Lestander

•

Statsministern
presenterar regeringsförklaringen
•

Jag såg dig
Kraja
Musik: Eva Lestander. Text: Johan Henric Kellgren, Lukas Moodysson

•

Nationalsången*
•

Grande Marche*
Brassensemblen under ledning av Per Sjöberg
*

Alla står upp.

100 år med allmän och lika rösträtt
Sverige är ett av världens mest demokratiska och jämställda länder. Men så har det inte alltid varit. Vid 1900-talets början rådde
en revolutionär stämning i landet med strejker, demonstrationer,
hungersnöd och utvandring. Bara en liten del av folket fick rösta
och rösträtten var knuten till inkomst och ägande. Kvinnor kunde
över huvud taget inte rösta i riksdagsval.
Rösträttsrörelsen hade länge kämpat för lika rösträtt för alla vuxna
medborgare i Sverige. Liberala krafter och arbetarrörelsen anslöt
till reformförespråkarna, liksom nykterhets- och frikyrkorörelsen.
Dock kom man att sätta kampen för männens rösträtt först.
Kvinnorna formulerade då sina krav i LKPR, Landsföreningen
för kvinnans politiska rösträtt, som fick stort genomslag med
medlemmar som Elin Wägner, Kata Dalström, Selma Lagerlöf och
Anna Whitlock.
Steg för steg började rösträtten reformeras under 1900-talets första
årtionden. En sen decembernatt 1918 kunde riksdagens båda kamrar äntligen fatta det viktiga principbeslutet om att införa allmän
och lika rösträtt i riksdagsval. En rösträtt som var allmän för båda
könen, och lika utan krav på inkomst- och förmögenhetsgränser.
När vi nu 100 år senare firar demokratins genombrott ska vi minnas alla de kvinnor och män som förde den långa och tålmodiga
kampen. Från och med valet 1921 gällde en person, en röst. En av
svensk historias mest betydelsefulla reformer var genomförd.
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LKPR-märke med rättvisans gudinna. Foto: Signe Bergmans samling
Potatiskravaller 1917 i Stockholm. Foto: A. Malmström, Stockholms stadsmuseum
Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet den 1 maj 1901.

Foto: A. Blomberg, Stockholms stadsmuseum

kungssången
Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!
text: Carl Vilhelm August Strandberg musik: Otto Lindblad
Arr: Roine Jansson

sv er ige s nat iona l så ng
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord,
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
text: Richard Dybeck musik: Folkmelodi från Västmanland
Arr: Lars B Almkvist
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Foto: Signe Bergmans samling

Landsorganisationen för
kvinnans politiska rösträtt
bildades år 1903. Här en
affisch som gör reklam
för ett möte år 1916. Det
bjuds på tal av föreningens
ordförande Signe Bergman
och Oscar Montelius.

