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Riksmötets öppnande  
tisdagen den 15 september 2015
På Riksplan spelar Arméns musikkår och Livgardet paraderar.  
Innanför kopparporten i det gamla Riksdagshuset står Folkdans-
gillet Kedjan med landskapsfanor. Sången som fyller trapphallen 
framförs av Torsö Vokalensemble.

I väntan på att ceremonin ska börja spelar saxofonister ur Arméns 
musikkår i riksdagens kammare. När de kungliga träder in börjar 
själva ceremonin.

På talmannens begäran öppnar H.M. Konungen riksmötet. Ett nytt 
riksdagsår kan ta sin början.
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T o r s ö  v o k a l e n s e m b l e
Denna fyrstämmiga sångensemble startades 2008 på Torsö i Vänerns 
skärgård, utanför Mariestad. Anders Rosén är körledare och arran-
gör. Med glädjen som drivkraft arbetar ensemblen för att hela tiden 
utveckla sin sångteknik och körklang. Repertoaren spänner från jazz 
till visa. Viljan att förmedla den svenska visans karaktär har blivit 
något av körens signum. 

Vid detta framträdande förstärks ensemblen av Simon Ljungman 
som ackompanjerar på gitarr.

F o l k da n s g i l l e t  K e d j a n
Föreningen har hundratalet medlemmar och bildades redan 1921. De 
ägnar sig åt folkdans, folksång, folkmusik, folkdräkter och historiska 
spel. Gillet har en egen kör och även renässansmusik och dans på 
repertoaren. Sedan 1983, då riksdagen flyttade tillbaka till Helge-
andsholmen, har Kedjan paraderat med Sveriges landskapsfanor vid 
riksmötets öppnande.

Artisterna
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T r u m p e ta r e  u r  L i v g a r d e t s  d r a g o n m u s i k k å r
Trumpetare ur Livgardets dragonmusikkår framträder i kammaren, 
under ledning av musikkorpral Anders Ahlbin. De spelar på härolds-
trumpeter, alltså det slag av trumpeter som fanfarer framförs på i 
högtidliga processioner. Fanfaren de spelar när H.M. Konungen har 
öppnat riksmötet är skriven av Åke Edenstrand.

L i s a  N i l s s o n
Stil och soul hela vägen. Så löd en av alla lysande recensioner som 
Lisa Nilsson har fått på sistone. Förutom soul spänner hennes register 
över pop, jazz och visa.

Lisa Nilsson har sina rötter söder om Stockholm. Hon debuterade i 
SVT 1986 som danselev i Lasse Kühlers dansskola. Tre år senare kom 
hon på fjärde plats i Melodifestivalen med låten Du. Sitt riktigt stora 
genombrott fick hon 1992 med Himlen runt hörnet. 

Lisa Nilsson har gett ut ett tjugotal album. Hon ger konserter, är 
låtskrivare och spelar teater. På www.lisanilsson.se kan du läsa mer 
om Lisa.
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Chichester marsch *
Trumpetare ur Livgardets dragonmusikkår

•

Kungssången *
•

I samma andetag
Lisa Nilsson 

•

Talmannen
uppmanar Hans Majestät Konungen  

att öppna riksmötet

•

H.M. Konungen *
förklarar riksmötet 2015/16 öppnat

•

Fanfar*
Trumpetare ur Livgardets dragonmusikkår

P r o g r a m  i  k a m m a r e n
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Det säger ingenting om oss
Lisa Nilsson 

•

Statsministern
presenterar regeringsförklaringen

•

Himlen runt hörnet
Lisa Nilsson 

•

Nationalsången *
•

Grand marsch *
Trumpetare ur Livgardets dragonmusikkår

* = Alla står upp
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Följ Göta kanal mot Västerhavet
Göta kanal är 190 kilometer lång och har 58 slussar. Den invigdes 
med pompa och ståt 1832 och var en viktig transportled på 1800-talet. 
När sedan järnväg och lastbilstrafik tog över blev kanalen en turist-
attraktion. Göta kanal trafikeras varje år av i snitt 5 000 fritidsbåtar 
samt tio passagerarfartyg från sju rederier.

Vattenvägen löper vidare över Vänern och genom Trollhätte kanal 
till Västerhavet. Där ligger Skagerrak, Sveriges saltaste hav, och Kat-
tegatt, som båda har ett rikt växt- och djurliv. Sill, torsk, makrill, 
plattfisk och skaldjur är vanliga i fångsten när fiskebåtarna styr mot 
hamn. Sedan bär det av i hast till fiskeauktionen.

Strax söder om Vänern ligger Hornborgasjön. Där rastar stora 
mängder tranor på sin väg mot häckningsplatserna längre norrut. 
Tranorna lockar besökare från när och fjärran.

Hällristningarna i Tanum och Vitlycke berättar om livet under 
bronsåldern. Där finns tiotusentals bilder, så säregna och varierade 
att de sedan länge finns med på Unescos världsarvslista.
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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 Jonas 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: Västmanländsk folkvisa
Arr: Åke Lännerholm





Omslag 
Sveriges länsvapen bildar en krans runt glaslanterninen 
i taket i Sammanbindnings banan. Vapnen är avbildade 
som de tecknades 1905.

Foto: Melker Dahlstrand.
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