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VV
älkommen till
det första av
tusen nya re-

vyår. Varför inte ta
Täljerevyn till hjälp
och bli lotsad in i två-
tusentalet såhär i

första minuten. Tider-
na förändras men Täl-
je-revyn består. Kanske
beror det på att det lig-

ger i en revys natur att följa tiderna för att för-
söka spegla dem.

Det finns olika årskrönikor som flitigt pre-
senteras i olika medier vid den här tiden på
året. Täljerevyn ser som sin uppgift att vara
södertäljebornas humorkrönika där man ser

tillbaka på året som gått utifrån ett humoris-
tiskt perspektiv. För visst blir livet lite lättare
att leva om man får kliva ur vardagen för en
stund och se på sig själv och världen från en
annan vinkel.

En vinkel som förhoppningsvis är lite roliga-
re. Ibland överträffar emellertid verkligheten
dikten och då är det inte så lätt att vara hu-
mormakare, eller också är det kanske extra
lätt då. Telia-Telenoraffären var en tragiko-
misk verklighetssåpa på bästa sändningstid.
Höjning och sänkning av korvkiosktak är ock-
så ganska roligt.

Kom och var med oss en stund när vi tar oss
en titt på världen och mänskligheten så som vi
uppfattar dem härifrån vårt kära Södertälje.

Välkommen!           Lasse Karlsson

Att jobba med Täljerevyn är en ganska inten-
siv upplevelse. Det dom faktiskt gör är att
samla, sammanställa, värdera, skriva och
fantisera ihop en ny föreställning varje år.
Dom är alla olika och har väldigt olika humor.
De ser det som en styrka och tillgång mer än
hinder. 

Revyn brukar samlas i slutet av september
och spåna lite om vad som hänt och hur revyn
kan tänkas se ut. Sen är det bara att hålla

ögon och öron öppna. Det har i många år va-
rit Bosse och Janne som styrt men på senare
år så är det mer av ett lagarbete med hela en-
semblen. De flesta i revyn arbetar med tea-
ter, musik och kultur på andra håll så dom
jobbar som intensivast med revyn strax in-
nan premiär. Det är ändå en typ av “semes-
ter“ att göra revyn, då det i huvudsak bygger
på att de gör det de vill och verkligen vill un-
derhålla just södertäljeborna. Täljerevyn
hoppas att ni kommer att njuta av det som ar-
betats fram i svett och skratt.

Hans Qviström

Att rAtt r epeteraepetera

Välkommen till Revyn!Välkommen till Revyn!

Regissör Lasse Karlsson är
ståuppare med stor framgång
och skriver just nu en sitcom
för finsk tv, tillsammans med
Anders Berggren.
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II
årtusenden har mänskligheten fam-
lat i mörker: “Humor är någonting
subjektivt“ har man sagt eller: “Det
den ene tycker är roligt skrattar inte
den andre åt“. Detta har förvisso,
fram till i dag varit sant men beror

endast på bristande kunskap om humorns in-
nersta väsen. 

Vi på Täljerevyn anser att humor är en exakt
disciplin som omgående bör upphöjas till
akademisk nivå. Humorn bör jämställas med
de naturvetenskapliga, lagbundna vetenska-
perna. Med andra ord: det är dags att du, kä-

re medborgare tar ditt ansvar och en gång för
alla lär dig vad som är roligt. 

Det är en styggelse som bör lysas i bann att
moderna människor går omkring och skrat-
tar åt lite vad som helst. Från och med i kväll
kommer du, ärade publik att få veta vad som
verkligen är kul. Se kvällens föreställning
som ett skolexempel på genuin och sann hu-
mor i dess allra ädlaste form. Vi på Täljerevyn
tar vårt ansvar inför 2000-talet. Nu är det
upp till dig att skratta på rätt ställe. Och gör
du inte det har du antagligen bristande kun-
skaper i ämnet och då rekommenderar vi hu-
morprogrammet på Campus Telge. Finns
även på halvfart. 

Vänligen
Anders Berggren

Humor är inget Humor är inget 
att skoja omatt skoja om

Redan vid mitten av
1800-talet spelade man
smärre lustfyllda styck-
en, s. k. tablåer, på
Stadskällaren. Under
1890-talet tillkom sce-
nen i Stadshotellets festvåning som använ-
des flitigt. men det var först när IOGT-lokalen
vid Oxbacksgatan, med dess scen, tillkom
1896 som man kan tala om att spela revy.
IOGT-lokalen användes mycket av folkrörel-
serna, framförallt inom nykterhetsrörelsen
ägnade man sig åt teater och revy. 

Under olika årtionden framträdde grupper
av skilda slag med teaterstycken och
sångspel. I Södertälje fanns flera synnerligen
aktiva grupper som med framgång ägnade
sig åt revy. Repertoaren bestod både av köp-
ta sketcher och egenproducerat material. Ti-
den efter första världskriget blev upptakten
till en guldålder i Södertäljes revyliv. Den väl
använda IOGT-lokalen fick konkurrens av
scenen i A-salen på Folkets Hus som togs i
bruk 1923 och den stora scenen i Folkets
Park som öppnade ridån 1927. Möjligheter-
na att spela för en större publik ökade intres-

set från olika arrangörer
som såg möjligheten att tjä-
na pengar.

Under den mycket aktiva
mellankrigstiden hade sta-

den flera namnkunniga text-
författare som Harry Iseborg och Gösta Ste-
vens. I många revyer kunde man även framfö-
ra nyskrivna melodier till texterna och den i
särklass mest produktive kompositören var
utan tvivel David Lundahl. Från hans flyhänta
notpenna finns det tyvärr inte mycket beva-
rat då han oftast skrev ner sina melodier utan
att ange sitt namn.

Under andra världskriget började Scaniare-
vyn som spelades på Folkets Hus och drog
stor publik. Den drivande kraften där var Har-
ry Oldin. Den övergick under 1970-talet till
att heta Täljerevyn då anknytningen till det
stora företaget blev allt mindre. Täljerevyn
lever alltjämt och har blivit en institution. Nya
krafter har tagit vid efter Janne Lundbom och
Bosse Brännberg och det bådar gott inför
2000-talet.

Göran Gelotte

Revyandet Revyandet 
i Söderi Söder täljetälje

GGlobenbiljetternalobenbiljetterna
köper du påköper du på
TTuristburistbyrånyrån

Saltsjögatan 2  Tel 08-550 188 99

Uppdragsfotografering 
&& trycksaksproduktion
• reportage • porträtt • information • kultur

Västra Kanalgatan 23
telefon 08-550 308 33, fax 08-550 164 62

telgefot@telia.com

www.frilansbyran.nu/telgefoto

           



Hans och Owe

Bosse Ringholm?

Alla
Musik: Winwood, Winwood & Davis

Bosse

Janne, Hans, Lena

Bosse
Musik: Nisse Hult

Owe och Lotta

Lotta
Musik: Harold Arlen

Lotta, Lena, Hans och Owe

Hans
Musik: Sigman–De rose

Janne och Owe

Lena
Musik: Jules Sylvain

Lotta och Hans

Janne och Lotta

Owe och dansarna
Musik: Ricky Martin

Bosse, Janne, Lena och ensemblen

Alla
Musik: J. Lennon & P. McCartney

Första aktenFörsta akten
Andra aktenAndra akten

Lågbudgetrevy 
Text: Torbjörn Wrighed

Telefonsvararen
Text:Anders Berggren

Klackarna i taket
Text:Anders Berggren

Ringklocka, ring!
Text: BoB

Vampyrernas afton
Text: Torbjörn Wrighed

Mullebänken
Text: Nisse Hult

Dålig mottagning
Text: Jenny Gellermark

En för min kärlek
Text: Anders Berggren

Killar kan
Text: Jenny Gellermark

Buona Sera
Text: Anders Berggren

Mörkrets män
Text: BoJan

Primadonnans sång
Text: BoJan

Kejsarens nya cigarretter
Text: Martin Lindberg

Lockpris
Text: Anders Berggren

Alla ska dansa salsa
Text: Carola Björnfot

Match på Bårsta IP
Text: Torbjörn Wrighed

Bårsta äng
Text: Torbjörn Wrighed

Lotta, Lena och orkestern
Musik: Anders Edenroth

Janne och Bosse
Musik: Bock-Harwick

Bosse, Owe, Hans

Lena och Lotta
Musik: Jaques Offenbach

Hans

Bosse och dansarna

Alla
Musik: Evert Taube

Lotta och Lena

Hans och Owe

Lena och Lotta

Lotta och Lena samt männen
Musik: trad.

Janne, Owe, Hans
Musik: C. M. Bellman, E. Taube & U. Lundell

Alla

Owe
Musik: Paul Overstreet & Don Schiltz

Alla

Alla
Musik: MacDermot

Åren som gått
Text: BoB, Lotta Köhlin

Anders Lagos önskningar
Text: BoJan

Tälje Tokar
Text: Anders Berggren och BoB

Apotekarvalsen 
Text: Anders Berggren

Mer för färre
Text: Sara Carlsson

Fanatisk fantasi
Text: Owe Lidemalm

Telia/Telenor
Text: Torbjörn Wrighed & Ola Danielsson

Lyftet
Text: Anders Byström

Min är mindre än din
Text: Anders Berggren

Kontaktannons
Text: Jenny Gellermark

Begagnade män
Text: Nisse Hult och BoB

Skalderna
Text: Anders Berggren

Workshop
Text: BoB och ensemblen

Blir du den första som går
Text: Owe Lidemalm

Gevalias Vittnen
Text: Gunnar Fröroth och Lasse Karlsson

Släpp in solen
Text: Anders Berggren

Med reservation för ändringar. 
Om det är något som inte stämmer, 

är det programmet som gäller.

                                                                                                 



Bakifrån, från vänster: 
Andreas Nordqvist, Martin Hagberg, Lotta Köhlin, Janet

Johansson, Carola Björnfot och Linda Kumlin. 
Nästa rad: Göran Backlund, Hans Qviström, Lena Lindell, 

Moa Sedigh, Cecilia Johansson, 
Bo Brännberg, Svante Halldin och Owe Lidemalm.

På golvet: Fredrik Hagman, Lasse Karlsson och Jan Lundbom.

 



Lena Lindell har spelat revy i Södertälje bara

två gånger tidigare. Däremot är hon en mycket erfaren

och sångerska och skådespelare. Hon har undervisat på

scenskolan i Malmö

och arbetat mycket i

Köpenhamn och kom

till Södertälje på 80-

talet till Oktober. Nu

är hon medlem i

Musikteater 89 och

spelar i huvudsak

barnteater landet

runt.

Lotta
Köhlin är sång-

erska utbildad på

musikhögskolan i

Stockholm. Lottas

specialitet är jazz

och soul. Hon jobbar

även som rytmiklära-

re och sångpedagog i

Stockholm. Är

Täljerevyn trogen sen

1994. Har även gjort ett antal shower med Thomas Flinck.

Kommer ursprungligen från Kalmartrakten.

Till min trogne vapendragare Janne Lundbom!
Jag skulle aldrig kunna känt sån skrivlust och inspiration, som jag har gjort, utan samarbetet med dig.

Vi har under alla år aldrig varit ovänner. Utom

en gång, då vi skulle tapetsera (han är skitdålig

på att hänga tapeter[ men säg inget till Jan-

ne]). Men det gick över snabbt.

TACK! Janne!!

TACK ! Hela ensemblen samt alla som hjälpt

mig under åren. Det blir kanske många tack,

men det är så det känns.

TACK FÖR MIG. Bosse

Dansgruppen Kickin´ the Jazz består av Linda Kumlin, Cecilia Jo-
hansson, Carola Björnfot och Janet Johansson. Dans-

gruppen var

med i Revyn för

första gången

förra året med

undantag för

Cecilia som är

ny för i år. 

Tjejerna har uppträtt och medverkat i diverse uppsättning-

ar,och har även arbetat som danslärare under flera år.

Revyns koreograf Linda Kumlin

Linda, Carola, Cecilia och Janet sjunger också!

                 



Janne Lundbom har varit parhäst

med Bosse i alla revyer utom en. Janne

tänkte att han skulle sluta för två år sen

men fick ett återfall och fortsätter glatt.

Janne förtjänar sitt huvudsakliga levebröd

på AstraZeneca i Södertälje.

Bosse Brännberg är en av

dom som varit med längst i Täljerevyn. I

över trettio år har han underhållit folk i Sö-

dertälje. Till vardags så arbetar han på Tel-

gebostäder och förmedlar lägenheter.

Hans Qviström har i många år

arbetat med kultur främst i Södertälje. Regi

och skådespeleri ligger honom närmast om

hjärtat. Senaste åren har han arbetat myck-

et med sommarteater i STA:s regi. Telgehus,

Kusen och senast Vägsjäl.

Owe 
Lidemalm
är en mångsyss-

lande trivselfa-

scist, som måste

ha hela fårskocken

runt sig för att må

bra, och kräver att

alla andra skall gö-

ra det också. Han

har sysslat med

teater och musik i 17 varierade år. Allt mellan Oktober och Sopo-

peran, STA och Sommarteatern. Flänger gärna runt på kalas och

underhåller. Tänker spela barnteater i vår. Sjunde året i Revyn,

där han förrutom att stå på scenen också skriver texter. Gillar

egentligen varken musik eller teater,utan är med mest för att få

se lättklädda revyskådisar i logen.

Jag började min revybana som
13-årig slyngel i Krylbo IOGT -54
(Obs! 1954). 1961 flyttade jag
hit till vår vackra stad och träf-
fade Harry Oldin, som då var
stadens revypappa. 

Jag var bingoutropare på “Kå-
ken“ (gamla Folkets Hus). En
kväll när jag var i färd med att
bära in stolar i Bingohallen möt-
te jag Harry.

– Jag har hört att du spelat re-
vy, sa han.

– Ja.
– Kan du sjunga?
– Javisst.
– Sjung något!
Så med åtta stolar i famnen

sjöng jag den enda bit jag för
tillfället kom på; “En sjöman
älskar…“

– Bra! Du är godkänd, sa Har-
ry.

Och på den vägen är det.

Men. 
När jag nu har haft nöjet att få

stå på scenen under 50-, 60-,
70-, 80-, 90- och 2000-talen är
det dags att lägga teatermasken
på hyllan och lämna över till
unga begåvade aktörer. 

Det kommer säkert att rycka i
revynerverna då ett nytt revyår
närmar sig. Saxen för tidningsk-
lipp om händelser under året får
väl gömmas undan. Saknaden
kommer att bli stor, men den
största saknaden är den efter
Dig, kära publik. Finns det nå-
gon sysselsättning som ger en
så snabb belöning som att spela
revy? Tänk att få skratt och ap-
plåder direkt efter en kuplett el-
ler en dräpande replik! Jag sak-
nar det redan…

Men, ett beslut är ett beslut. 
TACK!!

Bosse 

Bosse BrännberBosse Brännber gs Revylivgs Revyliv

O R L A N E
P A R I S

Hos oss hittar du de flesta selektiva märkena som:

Välkommen in till oss för råd och hjälp!

Varuhuset Kringlan Telefon 08-550 180 18

              



Spice Mat & Dryck
Finns hos tryckeriet

Svante Halldin är 21 år

och den yngste kapellmästaren i

Revyns historia. Han har arbetat med

Mankan och Oktober  som teatermu-

siker och utbildat sig vid musikgymna-

sium och Kulturskolan på trumpet och

piano. Martin Hagberg
är 23 år, och slår på trumma. Gick

musiklinjen på Täljegymnasiet, hamna-

de sedan i Arméns Trumkår och rockmusik-

linjen. Nyss hemkommen från praktfiasko i

Sydafrika med bland andra Andreas
Nordqvist som för närvarande är

26 år och som lärt sig spela keyboard på

musiklinje och folkhögskola. Göran
Backlund är också 26, krimi-

nalvårdare, målare, rivningskonsult, frisör,

golvslipare och satsar nu på revybranchen

som basist. Fredrik Hagman
är 22, spelar flöjt och sax, vilket han lärt

sig på musikgymnasium. Har tjänstgjort

som flöjtist i Arméns Musikkår, Södertälje

Orkesterförening och de flesta ensembler

på Kulturskolan.

Kapellmästare Svante Halldin

            



1 apr NYÅRSKONSERT – HA-NISAN
Nysskriven orientalisk musik 

med västerländska influenser

2 apr LASSE BERGHAGEN
tillsammans med 

Astrakören och Scaniakören

11 apr KLARA SOPPTEATER
Stockholms Stadsteater gästspelar med en ny pjäs

13 apr MODERN STORBANDSJAZZ
SMK Orchestra och sångerskan 

Ann-Charlotte Källberg

16 apr TÄLJE PROMS
Sjung ut på Estrad med

Södertälje Orkesterförening

19 apr SKUGGPOJKARNA
Lars Noréns skakande pjäs 

om livet på en anstalt

26 apr PAJAZZO
Leoncavallos opera i ny spännande uppsättning

28 apr PER ”TEXAS” JOHANSSON
Svensk jazz när den är som bäst

6 maj ELEVSHOW
Aktiv Ungdoms årliga show

13–15 maj ROMANCE, ROMANCE
Musikalkomedi med

musikteatergruppen Scenkraft

20 och 29 maj KULTURSKOLANS  
DANSAVSLUTNING

med elever från Kulturskolan

21 maj WASA BRASS 30 ÅR
Kulturskolans orkester jubilerar

TÄLJEREVYN 2000 21 jan–5 feb 
alla.tiders! – en revy i första minuten 

KLARA SOPPTEATER 28 jan 
Se teater på lunchen! Ät lunch på teatern!

MUSIK DIREKT 12 feb
Musiktävling för barn och ungdomar

GAMLA SÖDERTÄLJEBILDER 13 feb
Peter Taberman och Göran Gelotte 
berättar  om ett svunnet Södertälje

RYSSEN KOMMER, RYSSEN KOMMER 16 feb
Färgstark show med 
Russian Army Song and Dance Band

KÄNT OCH OKÄNT 20 feb
Klassiskt och nytt. Södertälje Orkesterförening
med Roland Pöntinen som solist

SHOWTIME! 26 feb
Lill-Babs, Evabritt Strandberg och 
Mikael Samuelson tolkar Forssell

BOUNCE 28 feb
Streetdancekompaniet med den nya 
och häftiga föreställningen Freaky Flow

KARLSSON PÅ TAKET 5 mar
Föreställning för hela familjen

VOICE BOYS & MI RIDELL 25 mar
Sex män, en kvinna – sju röster. 
A capella with an attitude

SOPPTEATER 29 mar
Magnus Nilsson med sin föreställning 
Farsan släpa med mig till paradiset

` PÅ ESTRAD OCH TROMBON ` VÅREN 2000 `

Biljetter: 
LUNA BILJETTCENTRUM 550 867 40  

TURISTBYRÅN 550 188 99  
ESTRAD 550 618 80 

(Estrads kassa öppnar 45 minuter före föreställning)

BILDNINGSNÄMNDEN

23.59.59

Att det mesta går i cirklar,
märker man inte minst i re-
vybranschen. Förr var det t. ex. väldigt roan-
de att se karlar klädda i kvinnokläder. Extra
kul var det om klänningen hade fastnat så
att kalsongen syntes. Om man sen vinglade
lite på dom högklackade skorna så var det
ännu roligare. 

Den sortens humor var väldigt “låg“ på
80-talet, men den är på återkommande. Bra

eller ej?! 
Även de orala

skämten förändra-
des, t. ex.

– Varför går du
och bär på en
havrekärve?

– Jag har bjudit Jo-
hansson på middag
och han äter ju som
en häst!!!

Att spexa med sina

revykam-
rater på

sista föreställningen är en gammal tradi-
tion. Ett av spexen utspelades vid det abso-
lut sista framträdandet på “Kåken“ , gamla
Folkets Hus. 

Eftersom det var det sista som hände på
Kåken innan den revs så fick dansarna, ik-
lädda frack, hög hatt, nätstrumpor samt
käpp med silverkrycka, tillåtelse att borra
grunda hål i scengolvet. I dessa hål stack
dom ner käppen och dansade runt den ett
varv för att därefter ta tag i densamma och
med en elegant rörelse fästa den under ar-
men. Den här sista kvällen hade dock “nå-
gon“ borrat hål rakt genom scengolvet ner
till våningen under. Du kan säkert tänka dig
synen, då dansarna skulle ta tag i käpparna
och endast silverkryckorna stack upp ur
scengolvet. Kul!!! Vad dansarna tyckte för-
täljer inte historien. 

Bosse Brännberg

Humor förHumor för r & nur & nu
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Vi tackar:
Södertälje Teateramatörer, Teaterföreningen 
Vice Versa, Kontorsservice, Tor Hårdén, 
Sibbe Holtz, Bjarne Linder och Håkan Landström.

Täljerevyn AB
Badhusgatan 1A
151 72  SÖDERTÄLJE
info@taljerevyn.nu

ARRANGÖRER: TÄLJEREVYN, BILDNINGSNÄMNDEN & TRÄFFPUNKT TÄLJE

  


