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Stärkta av SM-guldet ger vi oss i kast 
med 2007 och allt vad året inne-
höll. Marendebatten dominerade. 

Folket vaknade väldigt sent i denna fråga 
trots förslaget var gammalt och kommen-
terades redan i förra revyn. Den politiska 
överlevnadsinstinkten slog till, man drog 
i nödbromsen och stoppade de högt fly-
gande planerna med igenfylld Maren, flytt 
av Sorbonne-huset och exploatering av 
Slussholmen. Kanske blev tonen lite väl rå 
ibland och stämningen hätsk. Vi får inte 
glömma att alla är människor, även de som 
jobbar med utvecklingen av Marenområdet. 
Och lite trist är det väl att det är så mycket 
lättare att enas kring det man inte vill än det 
man vill. Hursomhelst, ärendet gick tillbaka 
från Telge till Stadsbyggnadskontoret. Hur 
en sådan här fråga har kunnat hamna på 
Telges och Kjell Hasslerts bord överhuvud-
taget är en gåta.

SSK tillbaka i elitserien. Under hösten har 
man tagit sats mot SM-guldet… en väldigt 
stor sats ända från sistaplatsen, men nu har 

klättringen börjat. Första gången på många 
år som vi inte lånar tröjor av SSK:s materia-
lare Anders Kellerstam. Heja SSK!

Nya stadshuset, poliser som inte ryck-
er ut och långsam kommunbyråkrati är 
några andra ämnen som kommer att beröras 
ikväll.

Personligen ser jag Täljerevyn som mitt 
lokala andningshål under året. Här får jag 
möjlighet att arbeta tillsammans med mina 
gamla goda vänner. Vi är som en familj. 
Det är oerhört inspirerande. Jag är väldigt 
imponerad av mina kollegors effektivitet och 
kompetens. Även om det ibland knorras över 
mängden material som ska repas in på kort 
tid så vet jag att de alltid lyckas ro det hela 
iland. All heder och respekt.

Till sist så känner vi verkligen stödet från 
er, kära publik. Man märker på stan att det 
vi gör berör och engagerar och det känns bra. 
Tack för att ni ännu en gång ger oss förtroen-
det att roa er under en kväll. Välkomna!

Lasse Karlsson, regissör

Nu är det revy igen!
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Under året har verkligen var man 
börjat blogga. När dom stora proffs-
bloggarna insåg att dom faktiskt 

”kåserade” gratis så slutade dom och läm-
nade plats åt alla andra att synas. Ja om man 
nu kan göra anspråk på plats i cyberrymden. 
Vi kan nu läsa om Sara i Jordbro som gillar 
mode och new age eller Stefan i Vitaby som 
åt spagetti till lunch. Oftast är det korta 
snärtiga ämnen uppfunna på en buss eller så. 
Nån enstaka gång stöter vi på långa utläm-
nande berättelser om känsliga ämnen. Några 
använder bloggandet för att saluföra sig själv 
eller en vara.

Vad ska världen göra med all information? 
Vem läser allt och varför?

Självklart så testade även vi i Täljerevyn 
på denna trend. Vi har bloggat under repeti-
tionsperioden och kommer även att fortsätta 
spelperioden ut. Föreställningen vi spelar 
brukar ju tala för sig själv men kanske vi 
kommer vår publik lite närmre, vad vet jag?

Om bloggandet fortsätter i världen visar 
sig vad tiden lider. Ses vi inte på scen så 
kanske vi möts på Bloggen, Facebook, Skype, 
MSN, SMS eller varför inte helt analogt, med 
ett hej på stan ;)

Hans Qviström (bloggare, till exempel)

2007 – en blogg åt var man!



Ja, då var julen avklarad och den intensiva pe-

riod av repeterande tar sin början. Vad förvänar 

jag mig då?

1. Hysteriskt många gapflabb

2. Många besinningslösa improvisationer

3. Svåra körstämmor

4. Mycket tänkande och skapande

5. Roliga kollegor

Tja, oftast brukar vi få till dessa ganska lätt. ;)

Hasse Q

Saxat ur bloggen:
Äntligen!
Dags för mitt favoritjobb! Revyn sätter igång 
och jag får köpa, leta, låna, lirka fram och bygga 
det som behövs. Det som började som ett glatt 
missförstånd har blivit en återkommande upp-
gift.

 Tidigare har jag byggt bomber, jagat getter på 
Torekällberget, köpt rosa läppstift till Johan och  
krävt vänners yxor, portföljer, kikare, cigaretter 
och andra bra grejor. Full av förväntan går jag 
dit; laddad. Vad ska jag fixa nu?

Men det här året vet jag inte... Jag får mycket 
speciella order;
-Kaffetermos!
-Bullar
-Glöm inte min öl!
-Fiskespön...
-... nää, jag ska pimpla!
-Har du ballonger?

Ska ni på semester?
Den här revyn är en mardröm för en rekvisitör 
som vill jobba...

Nena (rekvisitör och spotskötare)

Onsdag kväll beslutade jag att lämna Södertälje-perspektivet och rikta in skrivandet mot rikspolitiken. Började en sketch med följande replik:"En nota på 900 kronor och jag är bara salongsberusad? Det var en ka-tastrof jag inte hade beredskap för."Sen kom jag inte längre. Ringde runt till några av regeringens f.d. minist-rar för att fråga om de ville göra ett gästinhopp i revyn. Alla sa nej, via sina ombud. Jag antar att de kommer att förbruka sina permissioner redan under jul och nyår. Vår premiär är ju inte förrän 18 januari. Löprundan i Kusens backe gick ovan-ligt segt ikväll. Håller väl ungefär samma fart som jorden snurrar runt sin egen axel och följden blir att man i princip springer på samma ställe hela tiden utan att komma nånstans. För att samla inspiration läser jag åter Woody Allens 60- och 70-tal-skåserier, nu på originalspråk. Han grubblade på mycket som fortfa-rande är aktuellt. "Finns det ett liv efter detta, och i så fall: kommer man kunna att få tillbaka växel på en 20-dollarssedel?" En svår fråga även i Sverige 2007, inte bara därför att dollarn står i 6,5847 kr. En annan Woody Allen-favorit är: "Inte nog med att Gud inte finns, försök bara få tag på en rörmokare på en söndag." Manusarbetet på övertid fortsät-ter...//Torbjörn Wrighed 2007-12-19

Ja, nu har vi kommit in i den fasen hockeytränare kallar för nerträ-
nade spelare. Vi vet hur och vad men den riktiga matchgnistan har 
ännu inte infunnit sig. Det är stämmor hit och repliker dit och även 
test av matchtröjor:-) Dessutom är man till mans lite trötta på var-
andra!
Nu har ju vi varit med en stund så vi vet att detta är en naturlig fas 
som kommer att försvinna efter premiär:-))

Vi skriver nytt hela tiden och buntar på oss en hel del material som 
kanske ska användas.
Vi som varit med den senaste femton åren vet även att Hasse kom-
mer få en två tre nya texter på premiärdagen.Sen kommer scengolv 
och monitorer att se ut som min kylskåpsdörr, full med lappar och 
"att göra listor"
         
Dessutom tränas det på blockflöjt vilket kan få det mest samman-
svetsade gäng att bryta ihop och flytta till motala! Men vaddå! 
Liksom vårt kära SSK, när det gick som sämst för dem så håller vi 
huvudet kallt! Vi kommer nog vilja umgås med varann även efter 
årets revy!

/Skrivet av Owe som tyckt att han har annat att göra än att sitta och 
blogga klockan 00,30:-)

KOMMENTARER
Postat av: Astrid
Det låter betydligt mer spännande än tv´s reklam för nya pro-
gram.....en timmes underhållning som ska heta "I huvudet på Caro-
lina Gynning"
- men hallå! vem vill titta på en svart ruta i en timme?
2008-jan-09 @ 09:45
Postat av: Hasse Q
Jag kan nog hålla med dig om det ;)
Välkommen den 18:e för lite riktig underhållning.
mvh Hasse Q
2008-jan-09 @ 09:57
Postat av: Astrid
Tack! Kommer tyvärr inte förrän den 19:e....missar vi alla "nybörjar-
blunders" då? :)
2008-jan-09 @ 15:14
Postat av: Hasse Q
Nejdå, vi är som vanligt helt färdiga till premiär ;) Nja, jag är glad om 
jag har lärt mig all text till sista föreställningen.
2008-jan-09 @ 15:23
Postat av: Astrid
Förresten, vaddå nertränade....? Johan ser snarare gipsad ut! Är ni 
så osams? ;)
2008-jan-09 @ 15:38
Postat av: Hasse Q
Det är våra berömda repsockor ;)Lokalen där vi tränar är uppvärmd 
av kommunen så vi hoppas på värme framåt midsommar ;)





Jag kan va!
Owe Lidemalm

Här vandrar jag fram i mitt Södertälje
Lotta Arvidsson

Chefen är precis som vi
Torbjörn Wrighed

Telgeriddaren
Lasse Karlsson

Alariks sång
Owe Lidemalm

Toalettsitsen Maren
Torbjörn Wrighed

På bryggan
Torbjörn Wrighed

Charmkurs
Lasse Karlsson

På plats i Stadshuset
Owe Lidemalm

På vår kommun
Owe Lidemalm

Behovsprövning
Lasse Karlsson

Äntligen en dagisplats
Lasse Karlsson

Sudda bort din sura min
Lotta Arvidsson

Dagisbussen
Lasse Karlsson

Hjulen på dagisbussen snurrar
Alla

Kommunal begravning
Lasse Karlsson

Handläggarsång
Owe Lidemalm

Rysskij arbetskij
Torbjörn Wrighedskij

Ryska arbetarsången
Torbjörn Wrighedskij

Effektiv polis
Lasse Karlsson

Får det som vi
Hasse Qviström

Kossan räddar världen 
Lasse Karlsson

Jag skiter
Owe Lidemalm

Släpp taget!
Lotta Köhlin

En del av mig
Lotta Köhlin

Alariks ark
Lasse Karlsson

Varumärkesintrång
Lasse Karlsson

Rondellhunden 
Owe Lidemalm

Får man ta rondellhunden med sig upp i himlen
Owe Lidemalm

Bäst före
Torbjörn ”Hunk” Wrighed

Min lilla Facebook och jag
Lotta Arvidsson

Det är väl inte mitt fel
Lotta Köhlin

Du är för full  
Lotta Arvidsson

Kroginspektionen
Torbjörn Wrighed

Fångarna i Krånglan
Lasse Karlsson

Kom ner till centrum
Owe Lidemalm

Räddningsoperation i Luna
Lasse Karlsson

Stairway to Bibblan
Torbjörn Wrighed

På bryggan 2
Torbjörn Wrighed

Jag minns mitt berg
Owe Lidemalm

Effektiv polis 2
Lasse Karlsson

Lagos fyrverkeri
Lasse Karlsson

Det löser sig
Owe Lidemalm

Med reservation för 
ändringar i sista stund. 

Om något inte stämmer, är 
det  programmet som gäller. 

Akt 1 Akt 2

Kursiv betyder sång!







När det går bra för Scanias kunder går det 

bra för Scania. Detta enkla samband visas år 

efter år. Scania återinvesterar fyra procent 

av omsättningen i forskning och utveckling 

för att till exempel förbättra förarnas miljö, 

ergonomi och säkerhet. Resultatet är bland 

annat säkrare fordon, som hjälper föraren 

att fatta rätt beslut i svåra situationer.

En förare som trivs och känner sig säker 

är mer produktiv. I samspel med ett effektivt 

fordon och ett pålitligt servicenätverk 

åstadkoms mer på kortare tid till en lägre 

kostnad. För flera hundratusen kunder i 

mer än hundra länder kommer det knappast 

som någon överraskning. Inte heller för 

dem som sitter i förarsätet.

Läs mer på www.scania.com

Framgången
sitter i 
förarsätet.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter  
och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har  

32 800 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som  
kompletta fordon. Under 2006 uppgick faktureringen till 70,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 5,9 miljarder kronor.



Det är vi  
som är Telge

Telge består av: Telge Fastigheter, Södertälje Hamn, Telge Energi, Telge Nät,  
Telge Bostäder, Telge Hovsjö, Telge Kraft, Telge Rent, Telge Återvinning och  
Tom Tits Experiment. Besök gärna vår hemsida www.telge.se

Vi heter Telge för att vi finns i Södertälje. Många av oss möter 

våra kunder på jobbet, som grannar, vänner, bekanta och 

föräldrar till våra barns kompisar. Det gör det lätt för oss att se 

kundernas behov i vardagen. Gör vi ett bra jobb kan vi direkt  

se att vi bidrar till att göra Södertälje mer attraktivt.



Jag har börjat arbeta inom kommu-
nen. 

Men om ni tror att det är för 
att jagfrilansatsomsångerskaifemtonåroch 
fåttbarnochköpthusochmåstehajämn-
inkomstochvillgöranåtannatochkanske-
pluggaochkanskepluggapåhögskolantreår-
medstudielånochångestförattblistudie-
ochyrkesvägledareochfåjobbikommunen 

så tror ni fel. 
Jag gör detta för 
att spionera för 
revyns räkning. 

Det enda är 
att mina arbets-
kamrater är så 
trevliga och 
tillmötesgående 
och hjälpsamma 
så jag börjar tro 
att dom miss-
tänker mig.

 Lotta Arvidsson

Spionen



Med att ha blivit husägare i Enhörna följer vissa komplikationer 
när det gäller transport och logistik.
Eftersom min sambo nyligen fått körkort så har den kom-

munala trafiken fått en allt större betydelse i mitt liv.
Efter en vinter med sena krogshower och revyrepetitioner, har jag 

insett värdet av en busslinje ända ut i Överenhörnas djupa skogar!
Tar man som jag sista bussen så blir ganska snart ”bundis” med 

chaufförerna!
Jag har vid några tillfällen även blivit väckt vid min grind av medlid-

samma förare som inser vikten av att värna om den enda kund de har 
efter Lina och utåt!

Bussåkandet har gett mig, som gammal billist ett nytt perspektiv och 
även hjälpt mig att ta ned pulsen lite när man inte har något annat för 
sig än att slå ihjäl en timme i väntan på bussen.

En annan social nyhet är att man ofta får hjälpsamma kamrater att 
vänta en stund med mig på stamstället för en ”bussväntaröl” eller så!

Nyheten ligger väl främst i att det är väntan på bussen som är alibit 
denna gång!

Jag känner mig miljö och glesbygdsvänlig och tror att jag har stor del 
i att om det kommer fortsätta att gå en busslinje ut till oss eller inte.

Så nästa gång du håller på att få magsår i bilköerna, ta bussen!

Owe Lidemalm

Buss på !



25 år i branschen, 
10 år med Täljerevyn, 

50 år i livet!

www .telgefoto.se
Västra Kanalgatan 23

 08-550 308 33
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▲

▲

▲

Mistero Buffo –
Özz går lös på Fo
TOrs 10 Apr 19.00 

OKTOberTeATern

Ett axplock ur vårens Estrad på turné-program

biljetter: 
Luna biljettcentrum 08-550 867 40, 

Turistbyrån 08-550 227 00 
Mer information på 

www.sodertalje.se/evenemang

Peter Asplund kvartett 
Lör 26 jAn 19.00 OKTOberTeATern

Gäster: per ”Texas” johansson & jonas Koch.

Elektra Show
Ons 26 MAr 19.00 OKTOberTeATern

 en föreställning om hedersproblematiken.

▲

Sag(o)likt sa 
bröderna Grimm 
sön 9 MAr 16.00 

sAGATeATern

barnföreställning 
med Manne och hans 
kompis jianu Ianco.

▲       Sven Wollter show
Fre 7 MAr 19.00 OKTOberTeATern

en show om livet, kärleken och politiken. 
Vid pianot bengt ernryd.

▲

The wonderful world of
 Louis Armstrong
TIs 5 Feb 19.00 sAGATeATern 

new Orleanstrumpetaren Duke Heitger och 
hans svenska jazzvänner bjuder på en helkväll.

     Monica sjunger Monica
Ons 12 MAr 19.00 

OKTOberTeATern

 Monica borrfors sjunger Monica 
Zetterlund och berättar om 
hennes liv. Hon kompas av en trio.

▲

    MA Numminen
TOrs 3 Apr 19.00 

OKTOberTeATern

▲

Pusseldrömmar 
Carl-Einar Häckner
TIs 29 Apr 19.00 

OKTOberTeATern

▲

Gamla Södertäljebilder 
Ons 13 Feb 18.30 
LunA KuLTurHus, HörsALen

▲

25 år i branschen, 
10 år med Täljerevyn, 

50 år i livet!

www .telgefoto.se
Västra Kanalgatan 23

 08-550 308 33



Vår mångårige revy-
kompis Urban Sjöholm 
(Lubbe Doning) har 

lämnat oss och bytt Estrad mot 
en mycket större scen. Dina 
underfundiga texter och idéer 
lever vidare hos oss och Du har 
säkert tagit med Dig några nya 
härliga revy-gags dit upp.

 Vi kan se bilden av hur himme-
lens alla själar vrider sig av skratt, 
då Du presenterar Dina humor-

förslag. Tillsammans med Karl 
Gerhard, Karl-Gustav Lindstedt, 
Povel och alla andra oförglömliga 
revymakare, blir Sankte Pers rike 
ännu mer himmelskt kul.

 Be Pelle med nycklarna att ordna 
kön, det blir säkert fullsatt som 
vanligt. Vi tackar än en gång för 

all kärlek. tid och energi Du lagt 
ner på Täljerevyn. Ha det så kul. Vi 
ses, och då kör vi igång på nytt.

 bosse brännberg och janne Lundbom
 (bojan)  

Täljerevyn är en gammal instution 
i Södertäljes kulturliv. Många per-
soner har varit engagerade i revyns 
olika faser. För en tid sedan gick en 
av Täljerevyns gammla eldsjälar ur 
tiden. Känd i revykretsar som Lubbe 
Doning. Han har skrivit många texter 
till Täljerevyn men även andra revyer 
har haft hans texter på sin repertoar. 
Bosse och Janne hyllar sin revyvän 
här.

Tack 
Lubbe!





vi tackar
Thomas Hermansson för utskrift av bilder till scenografin.

Våra sponsorer Scania, Telge och AstraZeneca.
 Tack också till södertälje Teateramatörer. 

Täljerevyn AB
ragnhildsbacken 46
151 33  söDerTÄLJe
info@taljerevyn.nu
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