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Riksmötets öppnande tisdagen  
den 14 september 2021

Ett nytt riksmöte ska snart öppnas. Som så många 
gånger tidigare kommer en traditionsrik ceremoni att 
högtidlighålla det riksdagsår som väntar. De folkvalda 
går in i mandatperiodens sista riksmöte. Om knappt ett 
år är det ånyo dags att möta väljarna i val.
Samtidigt som vi blickar framåt bär vi också med oss 
vår historia. Vi hyllar de demokratiska principerna och 
minns de kvinnor och män som kämpat för demokratins 
införande. 
Det är nu precis ett hundra år sedan det första riksdags-
valet med allmän och lika rösträtt. Ett val då kvinnor 
äntligen fick rösta och kandidera! 
Pandemin är långt ifrån över, men låt oss ändå känna 
glädje och stolthet över vår demokrati och vårt parla-
ment och ta fasta på det hopp som ligger i varje nystart.
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Medverkande
d u o  J A L M E L I D / L A R S E N
Philip Jalmelid och Tuva B Larsen är huvudrollsinnehavarna i 
musikalen Så som i himmelen som spelade kära på scenen och 
blev ett par på riktigt. Den hyllade musikalen blev Philip Jalmelids 
och Tuva B Larsens stora genombrott.
Philip Jalmelid kommer från Gotland och är sångare och skåde-
spelare. Efter utbildningen på Teaterhögskolan i Göteborg har han 
setts på de stora svenska musikal- och operascenerna; bland annat 
uppmärksammades han i rollen som Javert i den kritikerrosade 
Les Misérables på Wermland Opera.
Tuva B Larsen är sångare och skådespelare uppvuxen i fjällbygden 
i Norge. Hon är utbildad vid Scenskolan i Göteborg och har bland 
annat spelat titelrollen i Alice i underlandet på Helsingborgs 
stadsteater. 
I kammaren framför artistduon tre sånger, varav en är På grund av 
dig, kärleksballaden från musikalen Så som i himmelen. Jalmelid 
och Larsen ackompanjeras av pianisten Karl-Johan Ankarblom.

T R I O  U R  K U N G L I G A  F I L H A R M O N I K E R N A
Trion som framträder i kammaren består av Joakim Agnas (trum-
pet), Mikael Nilsson (trumpet) och Stefan Lindgren (piano), alla 
medlemmar i Kungliga Filharmonikerna. Under samlingen fram-
för Stefan Lindgren melodier ur Sveriges rika musikaliska arv. 
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D U O  W E S T/ R Y D VA L L
I trapphallen möter svensk folkmusik barock när Kristine West 
på flöjter och Erik Rydvall på nyckelharpa förenar J. S. Bachs verk 
för solocello och soloflöjt med melodier ur våra äldsta svenska 
spelmansböcker. Det blir en medryckande blandning av traditio-
nell folkmusik, egenskrivet material och barockmusik. Vi känner 
historiens vingslag.
Kristine West är flerfaldigt prisbelönad för sitt flöjtspel med rötter 
i den hälsingska folkmusiken. Hon spelar flöjter av trä, som block-
flöjt och traversflöjt, och olika typer av tvärflöjt och pipa. Spel-
mannen Erik Rydvall är ett välkänt namn inom folkmusiken och 
en av grundarna till den stilbildande musiktrion Nordic. För att 
kunna spela Bach på nyckelharpa har Erik Rydvall låtit tillverka 
ett instrument med en extra melodisträng  – en ”bachharpa”.

F Ö R E N I N G E N  Ö S T E R G Ö T L A N D S  B A R N
Föreningen Östergötlands Barn grundades 1921 av grevinnan 
Alice Trolle och stöder barn och ungdomar med långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning. Tidigare i år tilldelades före-
ningen den svenska fanan av Stiftelsen Sveriges nationaldag.

A r m é n s  m u s i k k å r  o c h  L i v g a r d e t
Arméns musikkår och Livgardet medverkar traditionsenligt på 
Riksplan.



P r o g r a m  i  k a m m a r e n

* Alla står upp.

Intågsmarsch ur Konsert C-dur  
för två trumpeter och piano*

Medlemmar ur Kungliga Filharmonikerna
Musik: Antonio Vivaldi

•

Kungssången*

•

Duvemåla hage
Tuva B Larsen

Text: Björn Ulvaeus. Musik: Benny Andersson

•

Talmannen
uppmanar H.M. Konungen att öppna riksmötet 

•

H.M. Konungen
förklarar riksmötet 2021/22 öppnat



Fanfar*

Medlemmar ur Kungliga Filharmonikerna
Musik: Joakim Agnas

•

Land, du välsignade
Philip Jalmelid

Text: Elisabet Björklund. Musik: Ragnar Althén. Arr: Karl-Johan Ankarblom

•

Statsministern
avger regeringsförklaringen

•

På grund av dig
Philip Jalmelid & Tuva B Larsen

Text och musik: Fredrik Kempe

•

Sveriges nationalsång*

•

Grande Marche*

Medlemmar ur Kungliga Filharmonikerna
Musik: Charles Voss. Arr: Joakim Agnas
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Fira demokratin 100 år!
I september för 100 år sedan fick kvinnor för första gången rösta 
i ett riksdagsval på samma villkor som män. Valet 1921 blev det 
första med allmän och lika rösträtt. Det innebar att kraven på 
inkomst och förmögenhet var borttagna och att varje person 
hade en röst.
Även om vissa grupper inte fick rösta lade valet grunden till den 
demokrati som är en så självklar del av Sverige i dag.
När 1921 års val genomfördes var det många både i och utanför 
riksdagen som tänkte tillbaka på alla de tal, debatter, möten 
och demonstrationer som pågått i flera decennier och som nu 
tagit Sverige till en parlamentarisk demokrati. En kamp som 
hade förts med fredliga medel och som en kompromiss mellan 
den politiska högern och vänstern. När valet var över hade fem 
kvinnor röstats in i riksdagen.
När vi nu firar att demokratin fyller 100 år hurrar vi för alla de 
kvinnor och män vars glöd och engagemang resulterade i det 
första demokratiska valet i Sverige. Förhoppningen är att de som 
kommer efter oss ska vara lika stolta som vi är för dem som gick 
före. Demokratin står aldrig stilla. Demokratin ska vara värd att 
fira igen om hundra år.



Riksdagen uppmärksammar hundraårsjubileet med ljusspel på Östra riksdagshusets fasad.   Foto: Riksdagsförvaltningen

Rösträttsmöte på Visingsö, troligen 1911. I mitten Ellen Key.    Källa: Kvinnsam, Göteborgs universitetsbibliotek 

Utställningen ”Ja, må den leva!” invigs vid Mynttorget i Stockholm i december 2018.    Foto: Melker Dahlstrand 
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k u n g s s å n g e n
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  

s v e r i g e s  n a t i o n a l s å n g
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



Val till riksdagen i Annedal i Göteborg den 16 september 1921. 
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