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Vi tyckte att det var dags att förnya 
sig lite, att ta ett steg till. Den här 
gången ända upp till Telgias Salonger 

och Torekällberget. Här hoppas vi komma 
närmare vår publik. Lite tajtare, lite mysi-
gare och med en fantastisk utsikt över vår 
fina stad.

Vi älskar Södertälje och tar vår uppgift att 
komiskt granska staden och det som händer 
här på största allvar. Revy är en komplicerad 
konstform. Humor är väldigt exakt, men 
samtidigt väldigt diffust. Exakt där var det 
roligt… men vad var det egentligen som 
hände? Gör om det igen! Nu var det inte 

roligt… fast nu var det där roligt istället. Det 
är de momenten som vi försöker fånga och 
kapsla in i vår föreställning.

Arbetet är väldigt intensivt.  Det är 
mycket som ska in och bearbetas i ensem-
blens huvuden. De är väldigt tålmodiga och 
proffsiga. De har gjort ett jättejobb och jag 
vet att det är mötet med er, publiken som gör 
att det är värt mödan.

Vi är tacksamma för att ni har tagit er hit, 
för det är trist att vara ensam på toppen.

 Välkomna!

Lasse Karlsson, regissör

Om inte Berget kan komma till Täljerevyn 
så får väl Täljerevyn komma till Berget. 



Tillsammans
gör vi

Södertälje
bättre

Besöksadress Storgatan 42, www.telge.se
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Vad hände egentligen 2010?
Vad är Lean?
Kommunen har under 2010 inlett ett effek-
tiviseringsprojekt där organisationen skall 
leta efter bättre, snabbare och billigare sätt 
att lösa sina uppgifter. Modellen kommer 
från bilindustrin med Toyota som pion-
jär. Industrin leanar ett produktionsförlopp, 
kommunen skall leana sin organisation.

Nakenchocken
Under valets sista dagar hade Vänsterpartiet 
en folkfestkväll i Järna. I underhållningen 
ingick det burleskerier av manligt och kvinn-
ligt slag. En person i publiken upplevde det 
lite provokativt och skickade in en läsarbild 
till LT. Detta blev under några dagar första-
sidesstoff i kvällspressen. 

”Burlesk är en form av varietéunderhållning 
med bland annat sketcher och dansnummer, 
ofta satirisk och häcklande överklassen, som 
blev populär på andra hälften av 1800-talet. 
En av de kännetecknande ingredienserna är 
vågad klädsel med fokus på kvinnokroppen och 
skämt med sexuella anspelningar”. Wikipedia

Snöskottning i kommunens regi
Kommunen bjöd in alla villaägare till en 
informationskväll där man skulle få informa-
tion om regler gällande hantering av snö. Om 
det var välbesökt förtäljer inte historien.

Missade mål
En måldomare på Globen fick sparken då 
domaren behövde hjälp att se huruvida det 
var mål eller ej. Hela publiken och alla spe-
larna kunde se att pucken var inne på jumbo-
tronen men inte måldomaren, och det är ju 
han som bestämmer.

Svartbyggen eller ej?
I några av Telge Bostäders radhus runt 
om i kommunen finns det gamla altanbyg-
gen med mera som tidigare hyresgäster fått 
muntliga löften om att ha. Plötsligt ville 
Telge Bostäder rensa upp detta och krävde att 
nuvarande hyresgäster skulle bekosta rivning 
själva.

Kungen vänder blad
Under året gavs det ut en bok om Kungens 
vidlyftiga kvinnohistorier. Den motvillige 
monarken av Thomas Sjöberg. Kungen gör 
ett uttalande där han väljer att ”vända blad”. 

Så mycket bättre
Sveriges television hade en bejublad serie 
under hösten där folkkära musikartister 
under en vecka på Gotland fick tolka varan-
dras musik. Lill Babs mötte Petter, Berghagen 
mötte September. Alla var glada.

Hans Qviström



Börjar vi bli tjatiga? Har vi sagt det 
förut? Ja, kanske. Täljerevyn har täv-
lat igen…

Många av er som följer oss vet om att vi 
brukar tävla i den årliga branschtävlingen, 
RevySM. Ett slags oskarsgala för revyerna i 
Sverige.  Sedan 2006 har vi varje år åkt iväg 
till olika delar av vårt avlånga land för att 
representera Södertälje och tävla i humor. 

Oftast har vi 
vunnit den 
klass vi tävlar 
i. Bästa lokala 
nummer eller 
bästa sång. I år 
var Eskilstuna 
värdar för eve-
nemanget. Vi 
hade blivit 
nominerade i 
sångklassen med 
en helt egen-
skriven sång. 
”Synlighet”. Ett 
allvarligt num-

mer med tydligt budskap om självkänsla och 
identitet. Det kändes extra kul att stå på en 
revyscen och sjunga om ett allvarligt ämne. 
Tid för eftertanke så att säga. Vi fick enormt 
bra respons på dels sångkvalitén såklart 
men även valet av ämne. Att blanda allvar 
och skratt är en av framgångsfaktorerna i 
Täljerevyn tror jag. Att vi vågar se det svåra i 
en situation för att sen vända på perspektivet 
och på lite distans se något annat. Sen kan 
man med humorns hjälp närma sig en dialog 
eller kanske en förlikning med ett problem.

Vann vi i sångklassen? Nej, vi kom inte 
ända fram. Publiken i Eskilstuna fick vara 
med och bedöma de olika numren och där 
är man kanske i mer behov av att skratta, 
vad vet jag. Men visst kände vi att det finns 
ett sug bland våra revykollegor på att våga 
vara allvarlig mitt bland skratten. Vad vi 
skickar nästa gång vet vi inte nu. Det brukar 
vi bestämma efter ett par föreställningar. 
En nakenchock, ett snubbelnummer eller en 
ekvilibristisk sång. Vi får se i sommar.

Hans Qviström

Revy-SM igen, igen, igen ...





Som en liten humla på väggen får jag möj-
lighet att följa den här revyns tillblivelse. 
Nja, inte från allra första början, men 

de sista två veckorna. Och efter första repeti-
tionstitten är jag i ärlighetens namn gan-
ska skeptisk. Ska de hinna bli färdiga? 
Det är ju snart premiär!

Revygänget däremot visar inga som 
helst tecken på stress. Inte ens Lasse 
Karlsson. Han bara sitter där i sin regis-
sörsstol -  en av den vräkigare modellen, 
så jag väntar mig åtminstone lite fasoner. 
Men icke då. Han sitter där och ger sina 
sparsamma instruktioner, lyssnar lugnt 
på glömda repliker och skrattar åt roliga fel-
sägningar. Ibland blir det rena flamset. Men 
han väntar ut det. För han vet att i det där 
flamset kan den rätta formen för just den sce-
nen finnas. Eller rent av en ny sketch. 

Lust är det som genomsyrar allt det revyar-
bete som jag  betraktat. LUST. Och jag slås av 
det effektiva och sant professionella i att leka.

Margareta Lithén

Hejdlöst lugnt

Revydags

Rampljus och sittfläsk
skratt som pärlar och skallar
året i repris
Haiku av Margareta Lithén







JANUARI
Kommunens snöskottningspengar för år 
2014 tar slut, men några isländska banker 
och Nordkoreas finansdepartement beviljar 
ett lån. Nya järnvägsbron mellan Östertälje 
och Södertälje Hamn lämnas i pant. Den ska 
ju ändå inte användas på ett tag.
 
FEBRUARI
Kungen får inte igång sin inomhusgrill och 
åker ännu en gång till Hovsjö för ett studie-
besök. Hamnar på svartklubb i Viksängen 
istället, eftersom ersättningsbussen från 
Östertälje station kör vilse.

MARS
Syrianska får bara oavgjort i en tränings-
match mot Barcelona och tränaren hänger 
löst. SSK utklassar Bommersviks HC med 
7-6 i första matchen i kvalserien. 

APRIL
Årets mest händelsrika månad.
 1 april ställs in p.g.a. snöfall och lottas till 
ett kryss.
 Staffan Norberg råkar lätta på slipsen 
under ett politiskt möte och Länstidningen 
rapporterar om NAKENCHOCK I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE.
 Vid en provborrning råkar man hitta natur-
lig fjärrvärme uppe på Torekällberget, men 
hela berget får ett utbrott och ödelägger all 
flygtrafik på norra halvklotet för 6 veckor 
framåt.
 Till slut en riktigt glad nyhet: två rånare i 
Kusens backe blir uppätna av en vildsvins-
familj.

MAJ
Syrianska inleder Allsvenskan med fyra raka 
segrar, tränaren får ändå sparken. Kungen 
ses åter på svartklubb i Södertälje, nu i 
sällskap med Tiger Woods. De deklarerar 

Täljerevyn presenterar
Den norske framtidsforskaren Petter Mothugg: 2011 – så blir det nya året



att de båda förenas av en gemensam kvin-
nosyn. Tyvärr faller delar av texten bort 
i Aftonbladet nästa dag: ”VI HAR EN 
GEMEN KVINNOSYN” lyder rubriken.

JUNI
Vildsvin i stadsparken blir allt vanligare. 

JULI
De nya utbrotten på Torekällberget stop-
par nu även båttrafiken eftersom ingen kan 
se om Mälarbron är öppen eller stängd. 
Södertälje delas upp i två kommuner, den 
ena med borgerligt och den andra med 
socialistiskt styre. Många försöker simma 
över kanalen, dels för att få träffa sina släk-
tingar och dels för att ölpriserna är lägre på 
den östra sidan. Syrianska får bara oavgjort i 
en Tipscupmatch mot Bayern München och 
tränaren får sparken. 

AUGUSTI
Ingenting händer och flera nyhetsbyråer går 
i konkurs. 

SEPTEMBER
Republikanen Sarah Palin åker till Södertälje 
för att studera fördelarna med bolagisering 
och återvänder till USA och blir kommunist 
på heltid.

OKTOBER
Södertälje kommunfullmäktige tar beslut att 
bolagisera vädret, för att undvika problem 
med snö under den kommande vintern.

NOVEMBER
Snön vräker ner hela månaden och kom-
munen startar snöskottningskurser över hela 
stan, där praktiskt övning ingår i större delen 
av kurstiden. Trots det tar snöskottnings-
budgeten slut för år 2016 och samtliga kom-
munens tjänstebilar pantsätts för att rädda 
snöröjningen.
 Syrianska räddar nytt allsvenska kontrakt. 
Tränaren får sparken och en kvinna med 
papiljotter anställs. ”Det är dags för en per-
manentad tränare”, säger klubbledningen i 
ett uttalande.
 Assyriska tar klivet upp i Allsvenskan. När 
2012 års serie lottas får man en bortmatch i 
första omgången och tränaren får sparken.

DECEMBER
Att skicka julkort per mail blir allt vanli-
gare. Flera bredbandsleverantörer går ut med 
varning och uppmanar alla medborgare att 
skicka sina mail senast den 21 december.

Torbjörn Wrighed



Djuren på Berget
text: Lasse Karlsson

Toppen är nådd
sångtext: Owe Lidemalm

Riksdagens första möte
text: Anders Holtz

Burläsk
text: Lasse Karlsson

Nakenchock
sångtext: Owe Lidemalm, musik: Anders Holltz

Bartendern 
text: Anders Holtz

Så mycket sämre 
text: Lotta Köhlin

Vända blad
sångtext: Lotta Köhlin

Upplyst 
text: Torbjörn Wrighed

Stoppsnöret
sångtext: Owe Lidemalm

Inbrottsnumret 
text: Lasse Karlsson

Nu tändas åter husen i vår lilla stad
sångtext: Owe Lidemalm

Inlåsta 
text: Torbjörn Wrighed

Dagis för A-laget 
text: Lasse Karlsson

Snöskottarkurs  
text: Lasse Karlsson

Signalfel
text: Torbjörn Wrighed & Lasse Karlsson

Pendlaren 
text & idé: Hans Qviström & Lasse Karlsson

Börja vandra 
sångtext: Owe Lidemalm

Ballongen förlänger säsongen
text: Lasse Karlsson

Sommar året om
sångtext: Owe Lidemalm

Luciatåget 
sångtext: Anders Holtz & Lotta Arvidsson

Moderna talesätt
text: Anders Holtz

Pappas lilla älskling
text: Owe Lidemalm

Ni fantastiska män
sångtext: Lotta Köhlin

Kan själv
text: Owe Lidemalm

Här och där 
text: Anders Holtz

Lagomusikalen 
Musik: Anders Holtz, sångtext: Owe Lidemalm

Bosättningarna i Brunnsäng
text: Lasse Karlsson

Måldomaren
text: Lasse Karlsson

Du tar mig upp
sångtext: Lotta Arvidsson & Owe Lidemalm

I lunchrummet på Tom Tits 
text: Lasse Karlsson & Torbjörn Wrighed

En allsvensk romans
sångtext: Torbjörn Wrighed

Pensionärer
text: Lasse Karlsson

Jag är så lycklig
sångtext: Owe Lidemalm

Stan med ett jättestort S
sångtext: Owe Lidemalm

Akt 1

Med reservation för 
ändringar i sista stund. 

Om något inte stämmer, är 
det  programmet som gäller. 

Akt 2





Jaha! Nu skall det spelas REVY på berget! 
Vad var det för fel på Bosse Larsson och 
Caj Lövqvist? 

När man kunde stå i hagen och njuta 
av ”Små grodorna” och ”Så går vi runt ett 
enebärssnår”! Eller när Mats Blomkvist rev 
av ”Rock around the clock” så hönan värpte 
tomma ägg i ett halvår!?

Vad skall fulkulturen upp bland det gamla 
och vackra att göra?

Tänk, detta berg som sett storheter som 
Rickard Wolf , Per Eggers och Pia Johansson 
spela sommarteater.

Tänk vidare på alla de som vallfärdat hit 
för att se musiklegender som Peps, Totta och 
Göran Wiklund gunga loss i Råbyhage. 

Skall allt detta kulturella slit förringas av 
en billig cirkus som förlöjligar såväl kulturen 
som oss djur här uppe?

Vad leder detta till, frågar ni Er?
Jo, Gåsen har ständig diarré, kaninen gör 

kaniner, och hästen beter sig som en billig 
Hollywoodhora. Härmar Bergman och beter 
sig! 

Nä, jag känner mig instängd! Jag vill värna 
om den fria och Såinihelvetesubvitionerade 
finkulturen här i stan!

Vad skall ni upp hit och göra om ni inte 
skall handla bröstsocker i den för jämnan 
”överfulla” handelsboden eller se en fem-
tiotalsutställning som bara Kerstin Nörby 
Bergdahl tycker är aktuell?

Låt det gamla vara! Här har barn gått 
sedan de kunde gå, här har mor och farföräl-
drar spenderat åtskilliga timmar med att kasta 
pärlor för svin eller åtminstone bröd för gäss!

Nu skall det skojas och nojsas med Oss 
som är stöttestenen här på berget!

Drivas med de som byggde det här länet! 
Jacob på Värdshuset verkar ju tycka at de 

är ok med så många svin som möjligt på sin 
klubb. Men vi har inte haft en ordentlig gris 
här i hagen på många år!

Balans!
Det är dags att börja sortera!
Ska vi stå skott för människans svinaktiga 

vurm för svagheter?
Jag menar, låt en häst vara häst och en gås 

vara gås. Men låt aldrig ett hederligt 4 h djur 
bli en kalkon!

Owe Lidemalm

Kossans tankar





Det spelas mycket revy i Sverige. 
Nästan varje stad med självaktning 
har en lokal revyensemble som 

häcklar, sjunger och dansar. En del drivs 
som föreningar, helt ideellt medan andra är 
företag. Några har en väldigt omfattande 
verksamhet året runt. 

Oavsätt administrativ form så har alla ett 
gemensamt, att roa och underhålla. Ibland 
har vi frågat oss om humor är olika vart 
man bor i vårt avlånga land. Ser man lite 
fler revyer än sin egna lokala revy så tror jag 
att man upptäcker ganska snart att humorn 
ser ungefär likadan ut vart man än befinner 
sig. Vi gillar att skratta åt våra egna tillkor-
takommanden. Våra egna pinsamma små 
stunder. Våra egna fördomar och klaver-
tramp. Att döma av titlarna på några av året 
revyföreställningar 2011 så handlar det om 
klassiska saker blandat med väldigt lokala 
händelser. 

Alfta byaspex: Liggsår och scendrag
Eksjörevyn: Från och med nu
Eskilstunarevyn: Lyckopiller
Falkenbergsrevyn: Glödhett, ett utbrott i två 
akter
Görsköj: Tillbaka till samtiden
Gnestarevyn: Gräslig konst och konstigt 
gräs
Garvsyra: Färskt och skämt
Huddingerevyn: Scendrag ochlösnummer
Iggesundsrevyn: Skepp och skoj
Katrineholmsrevyn: Vilken cirkus
Laholmsrevyn: Bombat värre
Motala lokalrevy: Vägval 32
Piterevyn: Det spårar ur
Södertörnsrevyn: Krogshow utan en tråd
Åkersbergarevyn: Naket
Östersundsrevyn: Vi sätter färg

Hans Qviström

Vad händer i landet?
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vi tackar:
Erik Landin och hans rymliga bil, Mikaela Hurme för 

blåtiran mm, klanen Nilsson för genrepspepp, Thomas 
Hermansson för utskriftshjälp.

Täljerevyn AB
Ragnhildsbacken 46
151 33  SÖDERTÄLJE
info@taljerevyn.nu

ARRANGÖRER: TÄLJEREvyN OCH TELGiAS SALONGER www taljerevyn nu


