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Bokstavligen, har det tyvärr visat sig. Visst, sett ur ett världsperspektiv är 
Södertälje en liten stad och Täljerevyn en liten fjutthändelse.  Men för oss som bor här 
är Södertälje stort och viktigt. Att göra satir i Södertälje är inte förknippat med livsfara 

som tur är. Samtidigt fyller det en funktion som är viktig i vår demokrati. Hovnarren är den 
ende som fick skämta om kungen. Satirikerns uppgift är att våga säga att kejsaren är naken. 
Men även om vi tar humor på allvar så är det viktigaste ändå att vi får en trevlig kväll tillsam-
mans där vi kan skratta åt oss själva och våra makthavare. Södertäljekärlek och gemenskap.
Och fördelen med att vara humorist är att man inte behöver ha svaren. Uppgiften är att 
ställa frågorna på ett roligt sätt. Men den som avgör om det är roligt eller inte, det är du. 
Välkommen!

Lasse Karlsson, regissör

Satir är livsviktigt



Stolt sponsor 
av Täljerevyn.

P.S. Alla eventuella likheter med 
i Södertälje förekommande 

kommunalägda koncerner under 
denna föreställning är 

rena rama tillfälligheter.

www.telge.se
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TID: Måndagen den 24 
november kl. 14.00–14.45

PLATS: Dirigenten, plan 1, 
Stadshuset i Södertälje,
Campusgatan 26.

Välkommen till informations möte 
om kursen i Stand-up med  
Lasse Karlsson. Se också filmen  
Lunchbox för halva priset!
Lasse Karlsson och Kultur 365 inspirerar och informerar  
om Stand-up-kursen som startar till våren 2015. 
Alla som kommer till mötet får också möjlighet att köpa en  
biobiljett för halva priset till filmen Lunchbox som visas  
samma dag kl. 15.00 på Estrad (ordinarie pris 90 kr).
 
The Lunchbox är en underbar feelgood-film som har  
fascinerat människor världen över med sin originalitet  
och värme. Mumbais 5 000 Dabbawalas (lunchlådeservice)
levererar 170 000 lunchlådor varje dag – och endast en på 
miljonen kommer på avvägar.

Alla som är yngst 65 år är välkomna till mötet.

Kultur 365

Stand-up 
och film

INSPIRATIONSMÖTE OCH FILM DEN 24 NOV

För mer information: Lars Ahlin, kulturmäklare, Kultur 365,  
Södertälje kommun, tel: 08-523 034 49, www.sodertalje.se/k365



Telgetubbies  - text: Lasse Karlsson

Öppna landskap – text: Lasse Karlsson

Här i Södertälje stad – 
text: Åsa Dellham & Owe Lidemalm

Välkomna till Täljerevyn – text: Anders Berggren

Boels shoppingrunda – text: Lasse Karlsson

Denna kåk – text: Zibbe Holtz & Owe Lidemalm

Läggmatcher – text: Torbjörn Wrighed

Vägen till ingenting - text: Owe Lidemalm

Duschmössan Elof – text: Lasse Karlsson

Staffan Norberg får sparken – 
text: Torbjörn Wrighed

Realistpartiet – text: Lasse Karlsson

Kärleken går ut – 
text: Owe Lidemalm & Zibbe Holtz

Tommy & Tommy – text: Lasse Karlsson

Tommy tycker inte om dig – text: Zibbe Holtz

Tommy B – text: Torbjörn Wrighed

Stängda landskap – text: Lasse Karlsson

Bang bang – text: Zibbe Holtz    

Mediakaos – text: Owe Lidemalm

Yohio Berghagen – text: Lasse Karlsson

Biblioteket – text: Lasse Karlsson

Dans på ubåtsbryggan – text: Zibbe Holtz 

Tyska Scania – text: Lasse Karlsson

Du borde köpa dig en bilfabrik – 
text: Owe Lidemalm

Sjukhuskortisar – text: Torbjörn Wrighed 

Ett sjukt hus – text: Owe Lidemalm

Målvakten – text: Torbjörn Wrighed

Vargen som ropar fore – text: Lasse Karlsson

Rödluvans sång – text: Åsa Dellham

Jagad av vargar – text: Lasse Karlsson

Åke vaknar – text: Lasse Karlsson

Dags att ta farväl – text: Zibbe Holtz

Täljerevyn 2015

Akt 1

Akt 2









Ännu ett år har gått och här kommer en 
kort sammanfattning. 

KOMMUNEN KÖPTE TILLBAKA 
IDROTTSARENORNA
2014 fick ekonomisk doping ett nytt ansikte. 
Att sälja arenorna för 1 krona/styck ena året 
och sedan köpa tillbaka dom för 137,5 miljo-
ner ett annat år? ”Varför var vi inte först med 
den idén?”, undrade företrädare för Leksands 
kommun avundsjukt.

PARKERINGS-KAOS
1. I Lina vid Sankt Thomas Kyrka. Inte ens 
f-n själv kunde hitta en parkeringsplats.

2. vid Södertälje sjukhus. Patienterna får 
parkera ända borta vid Fågelkärret. För att 
slippa det långa gångavståndet överväger man 
att införa drive-in-operationer direkt  på 
parkeringen. ”Det brukar ju ändå vara rena 

cirkusen på den här platsen”, hävdar många 
experter.

3. Parkeringen vid Fågelkärret är ett svart-
bygge. Blev godkänt retroaktivt. Men vem ska 
ersätta det sönderklippta hänglåset?

MÅSTE MAN BO I SÖDERTÄLJE FÖR ATT 
SITTA I KOMMUNFULLMÄKTIGE? 
Det faktum att SD:s nye gruppledare bor i 
Nykvarn blev en nyhet. ”Jag bor hemma hos 
svärfar i Ronna”, sa den anklagade själv. Dit är 
det 20 km, enligt reseräkningarna. Antingen 
är det två mil mellan Stadshuset och Ronna – 
och samtliga kartor över Södertälje måste ritas 
om. Eller så måste man inte längre bo i Tälje 
för att sitta i dess fullmäktige. Frågorna hopar 
sig: kommer Conny Andersson (s), som 
fick avgå vid kommundelningen Södertälje/
Nykvarn, att återinsättas på högsta posten 
istället för Boel Godner  och återinföra 
0755-numret?

ÅRET SOM GICK - 
SANNINGEN BAKOM RUBRIKERNA



UNGA I SÖDERTÄLJE 
DRICKER ALLT MINDRE
En glädjande nyhet. Våra ungdomar super 
allt mindre. Systembolagets försäljning har 
dock inte minskat. Alltmer rödnästa pappor 
har inte kunnat nås för någon kommentar till 
fenomenet.

BULLER TAR ÖVER EFTER NORBERG
Staffan Norberg (v) fick efter 15 år sluta som 
ordförande i Stadsbyggnadsnämnden efter en 
komplott mellan (s) och (fp). Som tack blev 
det en löneförhöjning med 300 % - till hans 
efterträdare... Som för säkerhets skull heter 
Buller. Ett logiskt val eftersom all nybyggna-
tion i Södertälje, enligt en hemlig rapport 
Täljerevyn tagit del av, de närmaste åren kom-
mer att leda till ett (citat) helvetiskt oväsen 
(slut citat).

U-BÅTSLARM I MAREN
En nyhet som kom bort när svenska skär-
gården åter igen invanderades av ryska (?) 

u-båtar. En möjlig u-båt rapporterades även 
från Maren. Frågorna vi alla vill ha svar på: 
Hur kom u-båten innanför gångbron? Åt 
besättningen lunch på McDonalds? Och i så 
fall: vilken valuta betalade dom med? Rubel, 
US-dollar eller norska kronor?

L.O.T.O.U.U.
Förslag inför 2015: Inför en ny lag som 
heter L.O.T.O.U.U. (Lagen Om Tillfälligt 
Omhändertagande av Urballad Upphandling). 
När kostnaden för städning av skolor blir bil-
ligare – 19 miljoner istället för 51 miljoner 
– och vinnaren meddelar 23 dagar för sent att 
man nog har räknat lite fel och hoppar av… 
Vem ska då ställas till svars? Företaget som 
vann eller de som godkände anbudet?

Torbjörn Wrighed





Jag har gjort det här 
programmet och bilderna i foajén.

Jag plåtar också reklam, gör 
tidningsreportage, formger tidskrifter 

och böcker, tar bröllopsfoton, 
fotograferar bebisar på fårfällar. 

Jag har gjort boken om 
Södertäljes naturreservat.

Behöver du fotografier och grafisk 
formgivning, prata med mig först!

 Jag har fotokurser också!
Mejla dina önskemål

Göran G. Johansson
telgefoto@telgefoto.se







Fo
to

gr
afi

 o
ch

 g
ra

fis
k 

fo
rm

gi
vn

in
g:

 G
ör

an
 G

. J
oh

an
ss

on
, w

w
w

.te
lg

ef
ot

o.
se

. O
m

sl
ag

sb
ild

: M
at

s-
Å

ke
 O

lo
fs

so
n/

O
hl

ss
on

 &
 C

o.
 T

ry
ck

: K
rin

ge
l-O

ff
se

t, 
Sö

de
rt

äl
je

 2
01

5

Vi tackar:
Södertälje Teateramatörer, Erik Landin, Bengt & Kerstin Landin, 

Christine Carlsvärd, Morgaine & Malva Hurme, Ebba Lidemalm och 
alla andra som hjälper oss i smyg eller  efter att programmet gått till 

tryck..

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

ARRANGÖRER: SÖDERTÄLJE KOMMUN OCH TÄLJEREVYN
 

www taljerevyn nu


