
RIKSMÖTETS ÖPPNANDE 2018



Det medeltida Stockholm från 1958 är en av Otte Skölds tre stora vägg-
målningar i Förstakammarsalen. De två andra har också Stockholms-
motiv – den ena från forntiden och den andra från konstnärens samtid. 
Målningarna är utförda i stucco lustro.
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Riksmötets öppnande  
tisdagen den 25 september 2018
På Riksplan spelar Arméns musikkår, och Livgardet paraderar. 
Utanför kopparporten till det östra riksdagshuset och inne i trapp-
hallen står Folkdansgillet Kedjan och Stockholms Dövas Förening 
med fanor. Sången som fyller trapphallen framförs av Stockholms 
Kammarkör.
I väntan på att ceremonin ska börja i kammaren spelar Brass-
ensemblen under ledning av Per Sjöberg. När de kungliga träder  
in börjar själva ceremonin. 
På talmannens begäran öppnar H.M. Konungen riksmötet.  
Ett nytt riksdagsår tar sin början.

T e m a  m e l l e r s ta  S v e r i g e
Riksmötets öppnande har sedan tre år tillbaka ett regionalt tema.  
I år är det mellersta Sverige, närmare bestämt Värmland, Väst-
manland, Närke, Östergötland, Uppland och Södermanland. 
Regionen avspeglar sig i blomsterutsmyckningarna som för tanken 
till järnmalmens historiska och nutida betydelse och det viktiga 
dricksvattnet från Mälaren. Valet av meny och utformningen av 
detta program präglas också av landskapen och deras särart. Kören 
som medverkar hör hemma i Stockholm och artisten som upp-
träder i kammaren kommer från Värmland.
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Medverkande
S t o c k h o l m s  K a m m a r k ö r
Stockholms Kammarkör är en fristående, blandad kör som 
bildades 1981. Sedan 2012 är Florian Benfer körens dirigent och 
konstnärlige ledare. Repertoaren innehåller alltifrån traditionell 
svensk körlyrik till jazz och större verk för kör och orkester. Kören 
framträder regelbundet i kyrkor och andra konsertlokaler. Under 
åren har den också turnerat utomlands.

F o l k da n s g i l l e t  K e d j a n
Kedjan har hundratalet medlemmar och bildades redan 1921. 
De ägnar sig åt folkdans, folksång, folkmusik, folkdräkter och 
historiska spel men har även renässansmusik och andra typer av 
dans på repertoaren. Dessutom har Kedjan en egen kör. Sedan 1983 
har Kedjan paraderat med Sveriges landskapsfanor vid riksmötets 
öppnande.

S t o c k h o l m s  D ö va s  F ö r e n i n g
Stockholms Dövas Förening är Sveriges äldsta funktionshinders-
förening och även Sveriges största dövförening. Den bildades 1868 
på Manillaskolan och har sedan dess varit en aktiv förening som 
ständigt arbetat för dövas rättigheter och för ett svenskt tecken-
språk. Föreningen paraderar med fanor vid riksmötets öppnande.
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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 som frilans-
musiker. Musiken som framförs under samlingen är skriven av 
Bernhard Crusell och arrangerad av Michael Lind. Fanfaren som 
spelas efter att H.M. Konungen har öppnat riksmötet är skriven  
av Staffan Lundén-Welden.

r i g m o r  G u s ta f s s o n
Rigmor Gustafsson är unik på den svenska jazzscenen. Med  
en bred repertoar och rösten som instrument har hon nått en stor 
publik. Tre av hennes album har belönats med guldskiva, något 
som hon är ensam om som jazzsångerska i Sverige. 
Musikstudierna inleddes tidigt med gitarrlektioner på den kom-
munala musikskolan i värmländska Värmskog. Hon har senare 
studerat vid flera musikhögskolor, fortsatt sina studier i New York 
och varit adjungerad professor vid Musikhögskolan Ingesund. 
Rigmor Gustafsson turnerar regelbundet i både Sverige och 
många andra länder. Dessutom framträder hon som gästartist 
i olika sammanhang. Hon har mottagit ett antal utmärkelser, 
däribland  Kungliga Musikaliska Akademiens jazzpris och den 
kungliga medaljen Litteris et Artibus. 
Vid riksmötets öppnande ackompanjeras hon av pianisten 
Mathias Algotsson.



Konstnären Otte Sköld ville att Stockholmsmotiven i Förstakammarsalen skulle passa 
även om första kammaren avskaffades. I målningen Nutid från 1958 syns Årstabron,  
kraftledningar och nybyggda höghus i Gröndal.



På väg till ett årslångt möte
Vi vandrar för att träffas på platsen där Södermanland och Uppland 
möts. Någon börjar i Värmland. Tar vägen förbi Selma Lagerlöfs 
Mårbacka och lyssnar till Nils Holgerssons underbara resa i hör-
lurarna. 
Vi styr stegen österut, Hjälmaren och Mälaren är inte långt borta. 
Kring dessa sjöar trängs historiska spår av Sveriges styre. Riksmöten, 
av olika slag, har hållits i Örebro, Arboga, Strängnäs och Västerås. 
Nu väljer några att ge sig in bland järnbruken i Västmanland. Vi vill 
besöka Engelsbergs bruk, som fått en plats på Unescos världsarvslista. 
Det räknas som ett av de främsta industriminnena i världen. 
Andra tar en paus i Östergötland, låter blicken svepa över Östgöta-
slättens väldiga fält och tycker sig nästan kunna se bort till Omberg. 
Några gör en avstickare till Mariefred och kikar på målningar i 
Svenska statens porträttsamling på Gripsholms slott. Sedan väljer vi 
Sörmlandsleden, som slingrar sig genom ekbackar och öppna fält. 
I Uppland tar vi en promenad i Linnés fotspår och besöker Sveriges 
äldsta botaniska trädgård i Uppsala. För dem med barnasinne finns 
Pelle Svanslös lekpark runt hörnet. 
Nu närmar vi oss. Från alla väderstreck kommer vi vandrande till 
Helgeandsholmen, till ett möte som rör hela Sverige och som ska  
vara i ett helt år.

Mårbacka. Foto: Christian Örnberg, Scanpix
Engelsbergs bruk. Foto: Sam Stadener, Pressens Bild
Östgötaslätten. Foto: Jeppe Gustafsson, Scanpix
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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 : Ivar Widner

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: Ivar Widner



Vikingaskepp under ett blått himlavalv och vitt stjärnregn representerar det forntida 
Stockholm. Målningen Forntid av Otte Sköld från 1958, Förstakammarsalen.






