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Riksmötets öppnande  
tisdagen den 10 september 2019
På Riksplan spelar Arméns musikkår, och Livgardet paraderar. 
Utanför kopparporten till Östra riksdagshuset står fanbärare 
med folkdräkter från de landskap som representerar årets tema. 
Inne i trapphallen spelar Vikarbyns lilla spelmanslag, och 
Sverige fanan hålls av representanter från Föreningen Norden. 
I väntan på att ceremonin ska börja i kammaren spelar 
 Brassensemblen under ledning av Per Sjöberg. 
När de kungliga träder in börjar själva ceremonin. På talman-
nens begäran öppnar H.M. Konungen riksmötet. Ett nytt 
riksdagsår tar sin början.

F e m  l a n d s k a p  i n s p i r e r a r
Temat för riksmötets öppnande har sedan fyra år tillbaka 
varit Sveriges landskap. I år har turen kommit till Härjedalen, 
Medelpad, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Bloms-
terutsmyckningen, valet av meny och utformningen av detta 
program präglas av dessa fem landskap. Både spelmans laget och 
en av artisterna som uppträder i kammaren har kopplingar till 
Dalarna.
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Medverkande
V i k a r b y n s  l i l l a  s p e l m a n s l a g
Vikarbyns lilla spelmanslag består av en grupp fiolspelande ung-
domar från byarna runt Rättvik i Dalarna. Gruppen startade 1996 
efter önskemål från spelglada barn och unga i bygden. Del tagarna 
månar om Dalarnas långa folkmusiktradition men är också nyfik-
na på andra länders musik och uppträder på scener världen över. 
Vikarbyns lilla spelmanslag bär folkdräkter från Rättvik, Boda, 
Leksand, Gagnef, Mora, Älvdalen och Orsa finnmark. Spelmans-
laget musicerar under ledning av Margaretha Mattsson.

F ö r e n i n g e n  N o r d e n
Föreningen Norden är en partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation som har som mål att utveckla och stärka det folkliga 
samarbetet i Norden. Föreningen finns i alla de nordiska länderna. 
Föreningen firar 100 år 2019, vilket kommer att uppmärksammas 
under Nordiska rådets session i Stockholm den 29–31 oktober. 

B r a s s e n s e m b l e n
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.
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A n n a  L a r s s o n
Hovsångerskan Anna Larsson är en av världens främsta altsång-
erskor. Sedan examen vid Operahögskolan i Stockholm 1996 har 
hon nått stora framgångar internationellt och samarbetar i dag 
med de mest prestigefulla operahusen och dirigenterna. 
Stora operascener i all ära, men det är i byn Vattnäs vid Orsasjön 
som Anna Larsson har sin passion. Med målet att få fler att 
upptäcka klassisk musik har hon tillsammans med maken, 
tenoren Göran Eliasson, byggt en lada på gården dit hon bjuder 
in såväl världselit som bygdens folk till den årliga festivalen 
Sångfest. Sedan starten 2011 har Vattnäs Konsertlada satt upp sex 
kammar operor, varav fyra världspremiärer, inför en entusiastisk 
publik. Makarna har också varit engagerade i Dalhallas opera-
satsning där de har satt upp Rhenguldet, Turandot och Carmen.
Anna Larsson har tagit emot flera utmärkelser, såsom medaljen 
Litteris et Artibus 2014 och Konungens medalj i 8:e storleken för 
framstående insatser inom svenskt musikliv som hon förlänades 
i januari 2019.
Vid riksmötets öppnande ackompanjeras hon av konsertpianis-
ten Francisca Skoogh som Anna Larsson sedan fem år tillbaka 
har ett fördjupat samarbete med.
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La Mourisque*

Brassensemblen under ledning av Per Sjöberg

•

Kungssången*

•

Limu limu lima, Kristallen den fina,  
Glädjens blomster

Anna Larsson, alt & Francisca Skoogh, piano 
Arr. Glädjens blomster: Staffan Storm

•

Talmannen
uppmanar H.M. Konungen att öppna riksmötet

•

H.M. Konungen
förklarar riksmötet 2019/20 öppnat

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



Fanfar*
Brassensemblen under ledning av Per Sjöberg

•

En vacker höstdag
Anna Larsson, alt & Francisca Skoogh, piano 

Musik: Elfrida Andrée.  Text: S.A. Hedlund

•

Statsministern
presenterar regeringsförklaringen

•

Pan
Anna Larsson, alt & Francisca Skoogh, piano 

Musik: Ture Rangström. Text: Bo Bergman

•

Nationalsången*

•

Grande Marche*

Brassensemblen under ledning av Per Sjöberg

* Alla står upp.
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Fem landskap berättar
I fjällandskapet Härjedalen ligger Sveriges högst belägna by, Hög-
vålen, 830 meter över havet. För att kunna blicka in i Norge – vars 
lagar Härjedalen historiskt har lytt under – hade det krävts en bit 
till, men utsikten är storslagen nog.
I Medelpad finns hela den svenska naturens variationsrikedom 
representerad: havskust, berg, älvar, slätter, sjöar och djupa skogar. 
Även i riksdagen finns hela Sverige representerat, genom de 349 
ledamöter vi valt att företräda oss. 
Det natursköna Dalarna är för många sinnebilden av Sverige med 
rödmålade hus och dans kring midsommarstången. En folklig 
dans men med politiska förtecken var Stora daldansen 1743. Då 
tågade tusentals bönder med riksdagsman Skinnar Per Andersson 
i spetsen till Stockholm för att protestera mot valet av tronföljare. 
I de djupa skogarnas rike Gästrikland, där tre fjärdedelar av 
markytan är täckt av gran och tall, växte Kerstin Hesselgren upp. 
Hon blev en av Sveriges fem första kvinnliga riksdagsledamöter då 
hon valdes in i första kammaren 1921. 
I Hälsingland finns ett av Sveriges världsarv – hälsingegårdarna 
från 1800-talet. De visar hur bönder i ett växande välstånd upp-
förde rikt utsmyckade rum eller hela byggnader för fest. Och på tal 
om fest finns mycket att fira – det nya riksmötet har öppnat och 
den allmänna och lika rösträtten fyller hundra viktiga år! 



Hälsingegården Ol-Anders i Alfta.  Foto: Ola Jennersten
Indalsälven vid Liden, Medelpad.  Foto: Anders Good
Lofsdalen i Härjedalen österifrån.  Foto: Johan Bjurer
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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   
Arr : Roine Jansson

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 
Arr: Lars B Almkvist



Landskapsfanor från Gästrikland, Medelpad, Dalarna, Härjedalen och  
Hälsingland vid Riksplan, Östra riksdagshuset. 

Foto: M
elker D

ahlstrand




