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Efter gråten kommer
det helande skrattet

S

org och tragedi, en värld i chock.
Hur kan man tänka på humor när
något så fruktansvärt har inträffat?
För mig är humor kommunikation.
Skrattet förenar människor. I den sekund
skrattet brister ut tappar vi en del av vårt
försvar. Vår personliga mur av krav, måsten
och borden rämnar för ett ögonblick och
blottlägger oss inför varandra. Det kan låta
läskigt, men alla som har skrattat vet ju att
det känns bra. Har du skrattat en gång så
vill du gärna göra det igen.
Skrattet är en del av oss, även i sorgen.
Man måste få skratta utan att känna skuld.
Skuld en känsla som förlamar och hämmar

när man som nu behöver vara som mest
handlingskraftig.
Röda Korset är handlingskraft. Därför
har vi valt att skänka hälften av intäkterna
från programförsäljningen till just Röda
Korset.
Vi ska ha roligt tillsammans här ikväll.
När allting ställs på sin spets och vi inser
att ingenting är givet så blir ansvaret desto
större att ta vara på den tid man faktiskt
har. Vi har varandra här på Estrad ikväll.
Låt oss njuta av det tillsammans här och
nu.
Välkomna!
Lasse Karlsson, regissör

Världsledande.
Tillsammans med Täljerevyn

Med energi, kunskap och passion är Södertäljes invånare
med och tar fram världens bästa lastbil. Och med den ger
Scania Södertälje liv. Kultur & fritid – Södertälje kommun
och Täljerevyn AB erbjuder södertäljeborna en meningsfull fritid, kultur, glädje och underhållning. Tillsammans
bildar vi ett starkt team för Södertälje.
Scania har branschens starkaste varumärke. Vi är en
av de mest lönsamma tillverkarna av tunga fordon och vi
ﬁnns på mer än 100 marknader världen över. I takt med
att samhällets behov av gods- och persontransporter ökar
ställs allt högre krav på säkrare, renare och mer effektiva
fordon. Vi antar utmaningen. Scania ligger i frontlinjen
för utveckling av ny teknik för minskad miljöpåverkan
och ökad traﬁksäkerhet.
Vi vill vara bäst. Vi tror på framtiden.

For Demanding People
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med
29 100 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania ett av branschens mest lönsamma företag. Under 2003
blev faktureringen 50,5 miljarder kronor och resultatet efter ﬁnansnetto 4,6 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal
marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Läs mer på www.scania.com
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En revy bakifrån…

D

et ni ser framför er är en färdig revyföreställning. Det är en ganska lång väg
för att få allt på plats när det är dags.
Täljerevyn är en väldigt demokratisk ensemble. Drivkraften är lust. Lust att ha roligt, att
byta perspektiv dels själv men också åt andra,
kryddat med en ganska stor dos tålamod. Vi
känner varandra ganska bra vid det här laget
både på gott och ont kanske.
En vanlig repetition i stort sett…
Lasse
Nu ska vi köra den här sketchen hörrni! Vart
är alla?
Lotta
Owe är ute och röker.
Lasse
Hämta in honom. Tommy, kan du vara med
och göra dina musikstick?
Tommy
Visst. Kan vi inte sjunga låten som ingår i den
här scenen samtidigt?
Lasse
Ja… Men kan dom den då?
Tommy
Nä men ändå.
Johan sitter tyst
Owe
Har nån texten på den här scenen?
Johan
Jag har inte fått den alls.
Hasse
Ta min jag kan texten i alla fall.
Lasse
Ok kör på det. Nu kör vi då! Varsågod
BÖRJA!
Tystnad….
Lasse

Hans, du börjar!
Hasse
Gör jag?
Alla
JA!
Hasse
Eeh… Vad säger jag då?
Lasse
Du skulle börja med det där limmet som inte
är skrivet ännu så säg nåting i stil med….Äh
markera det nu bara så skriver jag det i morrn.
Lotta A
Ja, men vad skall vi göra i sången sen då? Ska
vi bara stå här?
Owe (tyst)
Jag hatar koreografi. Kan vi inte bara stå still
och sjunga?
Lasse
Vi vet inte var vi kan vara eftersom scenbygget inte är klart. Vi får lägga det sen. Sjung
den bara.
Lotta K
Vem har melodin då?
Johan
Jag börjar, sa vi sist.
Tommy
Ok, Hasse och Owe ni sjunger bas på dom här
tonerna (brummar obegripligt) OK?
Owe
Eh… ja, eller…? (bläddrar bland noterna, tittar oroligt på Hasse och säger sedan tyst) Jag
hatar stämmor. Vad är det för fel på hockeykör?
Hasse
Nu kör vi -TRE FYR!
Alla sjunger instinktivt och det låter som morgonsamling hos förskolan Potatisen.

Tommy
TAAACK! Från början.
Johan sitter tyst men har nu höjt ett ögonbryn.
Tommy
Jag ser här att jag skrivit fel stämma till dig
Arvidsson. Du kan väl ta nåt annat.

Johan säger nästan någonting men hinner inte…
Lotta A
Jodå! Du kan ju lägga en understämma bara
i refrängen typ (Lotta sjunger nåt extremt
logiskt)
Owe
Jaha! Ska jag göra det? (tyst) Jävla stämmor.

Lotta K
Ska det vara den här tonarten sen?

Hasse
Man kan ju alltid mima.

Lotta A
Ja, den funkar väl?

Lasse
Nu kör vi, vart är Owe nu då?

Lotta K
Kan vi inte prova att höja lite?

Johan
Jag tror han gick och rökte.

Owe
Då låter det så här i refrängen…
(Owe skriker halsen ur led i en falsettliknande
valsång) Är det verkligen snyggt?

Och så håller vi på tills vi har en revy. Alltså,
hårt målinriktat och med en disciplin som
bara finns hos den demokratiska ensemblen i
Täljerevyn.

Hans/gudabenådad bassångare

Brudpar, bebisar på fårfällar,
direktörer, revyprogram, affischer,
skivomslag, tidningsreportage,
studenter, välsignade tillstånd,
läkemedelsreklam, grodor, teater,
industrilokaler, kulturtidskrifter,
flygbilder, soffor, marsvin.
Ta med Revyprogrammet så får
du 10 % rabatt under 2005.
TelgeFoto
Göran G. Johansson
550 308 33
www.telgefoto.se
tioprocent@telgefoto.se

Akt 2

Akt 1
Anders Lego Owe

Anders Lego igen Owe

Text: Lasse Karlsson

Text: Lasse Karlsson

Stan med ett jättestort S Alla

Ett år senare på Berget Alla

(Soul with a capital S)
Text: Owe Lidemalm Musik: Tower of Power

Text: Lasse Karlsson

En lögn Alla

Vad har stinsen för sig Alla

(This Love)
Text: O. Lidemalm Musik: Maaron 5

(Vad i helvete har de för sig på banken efter tre?)

Text: Lidemalm/Wrighed Musik: Breuer/Rose/Blom

12 minuter för sent-priset Alla

Brott lönar sig inte Johan, Lotta A

Text: Torbjörn Wrighed

Text: Anders Berggren

Sjöfartsverket Lotta A, Lotta K

Sponsring och mutor Alla

Text: Lasse Karlsson

Text: Karlsson/Wrighed

Det ljuva livet Lotta A

Majvor Johan

(La Dolce Vita)
Text: Owe Lidemalm Musik:Sjöberg/Wasteson/Forsberg

Svamlet Johan, Lotta A, Owe

Text: Torbjörn Wrighed

Symbios Lotta K

Text: Lotta Köhlin

Sången till barnet Lotta K

(Ditt ansikte)
Text: Lotta Köhlin Musik: Gunnel Mauritzonn

Fjyttkajusejj Alla

Text: Anders Berggen

Ekonomisk diet Alla

(Doktor Plommonstam)
Text: Anders Berggren Musik: Povel Ramel

En gång kommunist alltid Owe, Lotta A
...?
Text: Lasse Karlssson

Om flygbolagen var färghandlare

Text: Lubbe Doning

Bortklippta scener

Text: Torbjörn Wrighedo

Gris 2005

Text: Karlsson/Lidemalm

Grisens plats var där

Johan, Hans
Alla
Alla
Alla

(Guldet blev till sand) Musik: Benny Ulvæus
Text: Owe Lidemalm

Han är den vi vill ha

Alla

(You Are The One That I Want) Musik: Randal Kleiser
Text: Owe Lidemalm

Med reservation för ändringar i sista stund.
Om något inte stämmer, är det som vanligt
programmet som gäller.

(My Way)
Text: Anders Berggren Musik: Paul Anka

Majvor och Leif Owe, Lotta K
Text: Lotta Köhlin

Dr Phil Alla

Text: Lasse Karlsson

Varför får man inte bara Alla
vara som man är?

Text: The Real Group Musik: The Real Groupe

Jävla Ernst Owe

Text: Owe lidemalm

Bygger upp luftslott Alla

(Eye of the Tiger)
Text: Owe Lidemalm Musik: Survivor

Svanlet och dödgrävaren Owe, Johan, Lotta
Text: Torbjörn Wrighed

pH-värde 0 Alla

Medley
Text: Owe Lidemalm Musik: Lena Philipsson

Mats Hallin Hans, Johan

Text: Lasse Karlsson

Anders Lego, åter igen Owe, Hans
Text: Lasse Karlsson

Vårt lag Örebro Alla

(My Boy Lollipop)
Text: Owe Liemalm Musik: Roberts/Spencer

Det är denna plats som vi Alla
har

(Gabriellas sång) Musik: Stefan Nilsson
Text: Lidemalm/Berggren

Stan med ett jättestort S

Alla

(Soul with a capital S) Musik: Tower of Power
Text: Owe Lidemalm

Väl bekomme.
www.sydpoolen.se

tel 08-554 42 830

Genom att köpa detta program har
du hjälpt de drabbade i Asien.
Femton kronor per program går
oavkortat till RödaKorsets insamling
till flodvågornas offer

VÄLKOMMEN TILL
SÖDERTÄLJE
CENTRUM
Vardagar 10-19
Lördagar 10-16
Söndagar 12-16

Ny gris

J

ag ser mig själv som sångare, kanske musikalartist men absolut inte revyartist. När jag
blev tillfrågad att vara med blev jag naturligtvis glad och smickrad, men var samtidigt
skräckslagen om denna “nya” underhållningsform skulle passa mig!
Det är både läskigt och nervöst att ge sig in
i saker man aldrig provat förut, men naturligtvis spännande och utvecklande. Vetskapen om
detta gjorde att jag tackade ja, efter lite betänketid förstås! Efter en vecka in i repperioden känns
det enormt roligt och jag känner att jag nog ska
kunna dra mitt strå till stacken. Det känns stort
att få vara med om den kreativitet och idérikedom som råder på scenen. Den viktigaste frågan
var förstås; Skulle jag få förtroende att axla rollen som den nya grisen???
Johan Boding

Tretton år

D

et var tretton
år sedan Bosse
Brännberg
sprang på mig på
Fredags Hornet och
frågade om jag ville
vara med i Täljerevyn.
Jag hade bara sett
den en gång tidigare.
Det var när jag var där
med Morsan o farsan på
Roxy . Först tänkte jag
nog, nja är det samma
gäng som när jag såg
den så … måste de ju
vara skitgamla.!
Men jag kan väl
testa!
Lyckligtvis fick jag
komma med dessa
”skitgamla” rävar. Nu
har jag testat revyn i
tretton år och jag börjar
känna mig säker, jag
vill vara med!
(Våran regissör Lasse
säger i alla fall att så
länge som jag fortsätter
att betala in till hans
konto så kommer jag
vara kvar!)
Samtidigt börjar det
kännas lite som att gå
till Scaniarinken. Det
är samma folk runt
omkring, samma ritualer runt matcherna,
samma resultat hela
tiden. Skillnaden är att vi vinner varje match.
Risken är att vi kommer stå där om ytterligare tretton år och köra samma skämt då men
va fan, den risken får man ta !
Owe Skitgammal Lidemalm

En liten ordlista
För att underlätta förståelsen av kvällens
föreställning, följer här en liten ORDLISTA där
vi utreder vissa begrepp och talesätt.Värt att
notera: vad som betyder en sak för Sverige
i största allmänhet, betyder ofta något helt
annat för Södertälje i synnerhet.
ANSVAR är ett ord som förekommer i mass-

media när en offentlig person får skulden
får något som andra inte har gjort. Ordet är
en sammanslagning av ”annat svar”. Ett bra
tecken att en offentlig person snart ska bli
arbetslös är nämligen att han/hon börjar svara
på helt andra frågor än dom som folk ställer.

BANANMONARKI är benämning på ett land

vars invånare med glädje läser om korruption
i andra länder och tänker: ”Tur att sånt inte
förekommer här!”

BUDGETÖVERSKOTT är ett begrepp, som
enligt den politiska oppositionen i en kommun, är resultatet av ”ett felaktigt sätt att
räkna”.
FLYKTINGENHET är en felstavad hopslagning
av ”flyktig enhet”, det vill säga en avdelning
som inte längre finns, vilket i sin tur inte
underlättar polisens utredande av den.
HALL-RYMLING är person som bidrar till att
göra fängelset Hall mera rymligt.

INTERNUTREDNING (1) är en sorts under-

sökning som konstigt nog alltid leder till
resultatet att ”inga fel har begåtts”. Bör egentligen göras externt, tycker dom som vill att fel
ska ha blivit begångna.

INTERNUTREDNING (2) avslöjar varför fäng-

elseinterner som rymmer bara springer ut och
gömmer sig i närmsta skogsdunge, istället för
att åka till Acapulco eller Sibirien.

LÄGENHETSFÖRDELNING - en ”fördelning”

av de ”olägenheter” som uppstår när en
mutskandal uppdagas. Man kan t ex fördela
skulden på en enda person, för att inte alla
ansvariga ska behöva byta arbete.

MUTA & KÖR . Ordet ”muta” kommer från
verbet ”mutera” som betyder ”spåra ur bortom all kontroll”. ”Kör” är taget från uttrycket
”bara att köra på”, som används när man vill
att en verksamhet ska fortsätta som tidigare, i
väntan på att någon ska komma på vad som
är fel. ”Muta & kör” betyder alltså ungefär
”ingenting att oroa sig för, för det ordnar sig
ändå inte”.
MÅLVAKT är en benämning på en person

som äger en restaurang med slarvig momsredovisning. Går inte att byta ut i periodpauserna, eftersom man i regel inte kan få tag på
honom.

PARKERINGSFICKA – extra utrymme i politikers kostym, avsedd för parkering av oförutsedda inkomster.
SKÄLIGHETSINTYG skrivs bara ut av ”speciella skäl”. Cirka 50.000 speciella skäl, enligt
vissa vittnesuppgifter.
Torbjörn Wrighed

AstraZeneca
– ett företag med
nyskapande forskning
och produkter som
hjälper människor
till bättre hälsa och
ökad livskvalitet.

www.astrazeneca.se

En kommuntjänstemans budord

Första budet:

Världen skapades av dig. För dig, och dig
alena. Därmed äger du också rätten att
beskriva den som du ser den och detta skola
sedan utgöra det rättsnöre varefter övriga
individer har att inrätta sig.

Sjätte budet:

Rikta allt ljus på dig själv varpå alla i din
omgivning skola falla i skugga.

Sjunde budet:

Vår dagliga frukostfralla skall utses av dig
och dig alena och de som icke tager emot det
Andra budet:
som, i generositetens namn, av dig gives skoÄgna icke en sekund åt dem som ej kan skän- len föraktas, hånas och i sann okristlig anda
ka dig egen vinning.
bekämpas och förintas.

Tredje budet:

Behandla din nästa så som du ej själv skola
vilja bli behandlad.

Fjärde budet:

Nöje dig icke med att lämna din nästa i
sticket utan tilldela henne ytterligare stick
tills hon förblöder.

Femte budet:

Helga Mammon. Se till att så mycket som
möjligt tillfaller dig och dela sedan, under
väluppmärksammade former, ut allmosor till
dem du pungslagit haver.

Åttonde budet:

Helga lögnen. Om du skola bli avslöjad,
skapa ännu en lögn och om så nödgas
ännu en.

Nionde budet:

Klä dig i ”Moder Theresa-skrud” och ingjut
förväntningar, trygghet och tillit i din omgivning varpå du få människor på din sida och
de kunna utsugas och utnyttjas.

Tionde budet:

Om verkligheten ej stämma överens med din
karta, rita om verkligheten.
Torbjörn Wrighed

På Estrad & Trombon i februari
Lunchmusiken
▲

Ons 9 feb 12.00 Trombon

En liten jävla show

ons 9 feb 19.00 Estrad

Nya Alice i Underlandet
tors 10 feb 9.30 trombon

▲

Taximi

▲

tors 10 feb 19.00 Estrad

Elling & Kjell Bjarne

sön 13 feb 18.00 Estrad

▲

Gamla Södertäljebilder

ons 16 feb 19.00 Estrad

Lunchteatern
▲

Tors 17 feb 11.45 Trombon

Viva la diva! Södertäljesymfonikerna

sön 20 feb 16.00 Estrad

▲

Csárdásfurstinnan

ons 23 feb 19.00 Estrad

Sluta låtsas – var dig själv
▲

tors 24 feb 13.00–16.00 och 18.00–21.00 Estrad

Pettson och Findus Pannkakstårtan

sön 27 feb 15.00 Estrad

Biljetter: Luna biljettcentrum 08-550 867 40. Mer information på www.sodertalje.se/evenemang

Lotta Arvidsson:
Lotta är välkänd i Södertälje
med sin kärnfulla röst.
Hon har varit med i
Täljerevyn  tidigare . Annars
så syns och hörs hon mest
med tjejrockbandet Lady be
good.  Lotta tycker om att få
kläder. Gärna från de franska  modehusen.
Ge henne en klänning med matchande
skor till så gör du Lotta glad.
Lotta Köhlin:
Lotta är sångerska utbildad på musikhögskolan i
Stockholm. Hennes specialitet är jazz och soul. Hon
jobbar även som rytmiklärare och sångpedagog. Lotta
kommer ursprungligen från
Kalmar trakten. Lotta har smycken som
hobby. Ingen juvel är för liten för Lotta
men hon ser helst stora diamanter i sin
samling.
Owe Lidemalm:
Owe går under benämningen
allsysslande musiker. Han
“ståuppar” gärna samt skriver mycket material till
Täljerevyn och numer även
Julrevyn i Södertälje. Detta
blir trettonde året Owe förgyller
Täljerevyn med sin medverkan. Owe
är väldigt bilintresserad. Det skall vara
importerade italienska och engelska bilar.
Han gillar även exklusiva tillbehör så som
läderratt, kashmirklädsel och belysning
i askkoppen. Det går också bra med ett
bensinkort från ex. Statoil eller OKQ8
Hans Qviström:
Hans Qviström har i många
år arbetat med kultur i
Södertälje. Regi och skådespeleri ligger honom närmast
om hjärtat. Hans är kanske
mest känd i Södertälje för

de sommarteatrar och revyer han styrt
de senaste åren. Hans har även satt upp
Frösöspelen i Östersund. Hans tycker om
resor och upplevelser. Varför inte en spännande tripp runt jorden. Det är ju möjligt
att boka månfärder nu. Vad som helst går
också bra. Bara det är gratis.
Johan Boding
Johan är bördig från
Södertälje och frilansar
som musikalartist. Han har
sjungit på de stora scenerna
i Stockholm och Göteborg
i bland annat miss Saigon,
Jesus Christ superstar,
Fame. Det är första gången Johan prövar
revyscenen. Som revyrokie så fick han
köpa sig in. -Det var mycket svårare och få
en plats här än ett hyreskontrakt centralt i
Södertälje, var hans spontana kommentar.
Bandet
Dom är som en
levande jukebox
Kan alla låtar bara
man betalar. Släng
en slant på dom och
det strömmar sköna
toner i 1 min och 15
sekunder.
Lasse Karlsson
Lasse Regisserar,
skriver och producerar i
Täljerevyn. Lasse är ståuppare sedan -92 som
reser i hela landet. Lasse
regisserar andra shower
som tex. “En liten jävla
krogshow” som även den gästspelar på
Estrad senare i vinter. Han har själv ståt
på revyscenen ett flertal gånger. Lasse är
helt öppen med att ta emot mutor. Ni ser
själva vilka i ensemblen som haft störst
möjlighet av skådisarna. Muta = ett nytt
nummer. Lasse säger alltid “Hellre en mutkolv i handen än inte”.

Vi tackar våra sponsorer!

Fotografi, grafisk form och bildrepro: Göran G. Johansson, www.telgefoto.se. Omslagsbild: Mats-Åke Olofsson/Ohlsson & Co. Tryck: Kringel-Offset, Södertälje 2005.

Vi tackar:
Magnus Holmqvist & Fia Urefors för lån av
saker, SSK, Assyriska och alla andra snälla
människor som vi är beroende av!

Täljerevyn AB
St:a Ragnhildsgatan 46
151 72 SÖDERTÄLJE
info@taljerevyn.nu

A r r a n g ö r e r : K U LT U R & F R I T I D S Ö D E RTÄ L J E K O M M U N / TÄ L J E R E V Y N

www.taljerevyn.nu

