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Det är en ynnest att få arbeta 
med Täljerevyn. Enw inspirerande 
rivstart på det nya året. Jag får jobba 

med begåvade människor och jag får lära 
känna vår stad på ett sätt som jag nog inte 
hade gjort annars. Och även om det varit en 
del mörka rubriker under året så finns det 
mycket humor att hämta.

Att Kjell Hasslert och Anders Lago har 
slutat känns både vemodigt och spännande. 
Vemodigt på så sätt att de har försett oss med 

mycket material till revyn under åren, men 
spännande att försöka hitta komiska vinklar 
på de nya makthavarna i staden.

Vi är glada och tacksamma att ni trots 
tåg- och trafikkaos har hittat hit och vi hop-
pas att ni ska trivas med oss. Att ta sig hem 
sen blir nog inte det lättaste… om ni inte bor 
i Östertälje förstås eftersom att det numera är 
slutstation för alla Södertäljes bussar.

Lasse Karlsson, regissör

En inspirerande rivstart



Tänk vad lite 
sommar kan göra

Hovsjösommar resulterar inte bara i ett finare område utan 
även i chefsjobb för de som en gång började med att tvätta 
bort områdets klotter. Idag driver Allan, Natalie och Katrin 
Hovsjösommar, ett sommarprojekt som varje år ger 130 
ungdomar jobb och ökar respekten för närområdet.

Gå in på facebook.com/bonuseffekten och hitta 
fler bonuseffekter i stan.

/bonuseffekten



ARtisteR
Hans Qviström
Owe Lidemalm
Lotta Köhlin
Lotta Arvidsson Eklind
Torbjörn Westerberg

MAnus & sånGtexteR
Lasse Karlsson, Owe Lidemalm, Lotta Köhlin,
Lotta Arvidssson Eklind, Torbjörn Wrighed 
och  Anders Holtz

scenOGRAfi
Torbjörn 
Westerberg

KOstyM
Lena Linnér 
Maarit Niskanen
Annelie Gullberg Alksten

Ljud
Robert Dellham

Ljus
Pelle Centerholt
föLjEsPOTsKöTARE
Gustav Asplund
Nena forsling

ReGissöR
Lasse Karlsson

PROduKtiOn
Hans Qviström 
Lasse Karlsson

PROGRAM &
fOtOGRAfi
Göran G. johansson, 
Telgefoto

Affisch
Mats-Åke Olofsson,
Ohlsson & Co

MusiKeR
Anders Holtz arrangemang , keyboards,  

 sång  och ljudeffekter

Tommy Cilthe bas, sång, keyboard

Björn stålebring trummor, sång,  

ReKvisitöR Och
suffLös
Nena forsling

scenMästARe
Kenneth Lindell 
sCENPERsONAL
Peter Hounslow

fiLM Och viss 
AnnOnseRinG
Anders Holtz

KOReOGRAfi
Linda Kumlin

Ohlsson & Co





Lean on me!

Vi inom manusgruppen i revyn har 
de senaste åren känt ett lugn över att 
texterna kommer in sent. ”- Det löser 

Owe på bussen” eller ” Det skriver Lasse ett 
lim om i natt”

Kreativiteten och aktualiteten främjas men 
inlärningstiden förkortas avsevärt eller rent av 
elimineras.

Det är främst den kvinnliga delen av 
ensemblen som störts mest då delar av den 
manliga inte skulle ha lärt sig texterna i alla 
fall om de så vore klara i april.

Det tråkiga resultatet av att vara sen blir 
att man inte är klar i tid. Låter självklart och 
sant.

Så detta kreativa flummiga sätt att trycka 
ur sig en revy på måste få ett slut!

Det ansåg åtminstone vår krävande trum-
mis Björn som skadad men stärkt av en högt 
uppsatt position i ett av de kommunala 
bolagen likt en ytbärgare som skall rädda en 
drunknad person stormade in med Exelblad 
och hanslingsplaner mm. 

Vi skulle börja leana i Täljerevyn!
Planen var den att man skulle fylla i den 

satans listan så fort man påbörjade en text. 
Sedan skulle datum för inlämning fyllas i.

Redan första mötet, när Björn kom med 
denna i hans tycke effektiva idé kände jag 
hur handflatorna blev blöta av svett. Jag har 
ju för tusan problem att med att organisera 
mitt eget för och efternamn i rätt ordning! 

Resultatet var att jag låste mig helt och fick 
inte ur mig någonting under hösten.

Vår kapellmästare Zibbe gick däremot 
igång på detta och skyfflade in texter på 
”Dropbox” som också är ett nytt hjälpmedel 
inom revyn. 

Problemet med ”Dropbox” är att jag ser 
varje gång Zibbe eller andra har varit ”duk-
tiga” och hämmas än mer .

Det har fö övrigt skett en digital revolution 
inom Täljerevyn!

Alla springer runt med iPhone och smart-
phones och läser manus direkt ur telefonen. 
Det är bara Torbjörn som fortfarande kör 
med sin Motorola från 1987 och läser pap-
persmanus.

Tillbaka till handlingsplanen. Så fort man 
har börjat på en låt skall den markeras med 
blått. En sketch med rött och allt som är fär-
digt med grönt. Björn har som den Oberfürer 
han tenderar att framstå som, manat på, 
ringt sena nattsamtal samt placerat diverse 
djurhuvuden i våra sängar för att snabba på 
processen.

Men det blev som vanligt!
Jag skrev alla mina texter på bussen, vi 

irrar omkring en vecka innan premiär och 
kan ingenting och Hasse har alla sina texter 
upp och ner Men det blev en väldigt snygg 
handlingsplan!

Owe Lidemalm



Hör du? Sa min mamma till mig 
ibland när jag var liten.  -Nä! sa jag 
och lyssnade spänt för att hinna 

med att höra kanske världens mest spännan-
de ljud.  -Det är tystnaden, sa mamma efter 
ett långt uppehåll. Förmodligen hade jag och 
min bror gapat halsarna ur led så morsan fick 
skavsår i öronen. Det brukade oftast sluta 
med att vi blev utkastade på gården. 

Jag inbillar mig att då var det mer ”rik-
tiga” ljud vi hörde. Buller, bilar, kranar, snär-
ten av flaggstångssnören, sopbilens pysande 
hydralik, kanske en avlägsen radio. Nu fylls 
vår vardag av artificiella ljud. 

Just när vi vant oss av med klockor som 
piper en gång i timmen. Nu är det inspelade 
röster som säger vad vi skall göra. Allt för att 
vi inte skall göra fel. På busshållplatsen är det 

en trevlig högtalarröst som meddelar de näst-
kommande bussarna. Hissarna håller reda på 
vilken våning vi passerar. Självbetjäningen 
på Coop ger tydliga direktiv för hur allt ska 
gå till. Bilens GPS, den ständigt osynliga 
fripassageraren leder oss vilsna själar dit vi 
vill. Alla med den omisskännliga maskin-
dialekten. En satsmelodi som gått genom en 
norsksvensk köttkvarn för att bli en jämn-
tjock korv av stavelser utan naturliga pauser. 

Vi har gått från sterila pip till en magisk 
röst. Våra maskinvänner som alltid vet 
bäst.  Ibland så försöker jag ha en konversa-
tion med min GPS. Den slutar alltid med att 
hon säger  -Om möjligt, gör en u-sväng.

Hans Qviström

Maskinvännerna





Tänk om alla människor fick som dom ville.
Då skulle ingen längre glädjas åt dina framgångar.
 
Tänk om alla människor hade samma rättigheter.
Då skulle diktatorn bli tvungen att göra avkall på sina.
 
Tänk om alla visste var skåpet ska stå.
Då skulle all tid gå åt att ställa det på plats.
 
Tänk om det fanns liv i yttre rymden.
Då skulle man fråga sig - Av alla planeter, varför hamnade alla mygg just här?

Tänk om telefonförsäljare inte fanns.
Då skulle vi varit glada över att aldrig veta vad vi gick miste om.

Tänk om folk inte fick bli förbannade.
Då skulle SSK inte ha behövt förlora så många matcher.
 
Tänk om tanken inte fanns. Tänk om OM inte fanns...
Då skulle inga nya idéer födas. Då skulle vi bli tvungna att tänka om!

Anders Zibbe Holtz

Zibbes tankenötter







JANUARI Bara minuter in på nya året 
delgavs jag en spådom om att år 2011 skulle 
en svensk poet få Nobelpriset i litteratur. 
Någon annan jag själv kunde inte komma 
ifråga var min bestämda åsikt, efter 
nyårsaftonens ymniga intag av starkvaror, 
och med hjälp av ett SMS-lån beställde 
jag snabbt in en extra butelj champagne 
samt rysk kaviar i 5-litershink. Skaldade i 
övermod:
Kritikernas respons jag aldrig fått
Ty taskspelarkonsten har varit min författarlott
Snart jag dock i finare salonger bli upptagen
Och kan köpa hus i stockholmska arkipelagen 

FEBRUARI Snöoväder. Kom till jobbet 
lagom till utstämplingsdags. Mitt i 
frustrationen blottades åter min lyriska ådra:
Om jag timlön fick som SL-resenär
Så vore jag i kronor redan miljonär

MARS
Ångest är vår arvedel under vinterns tid
Men när allt hopp är ute uppnås inre frid
Med andra ord: när SSK väl är klara för 
kvalserien så känns det alltid lite lättare, 
åtminstone för ett tag.

APRIL 
Vårsol, fågelkvitter, snöhögar smälter ner
Men lokaltidningen läses alltjämt bäst upp 
och ner
Nej, dessvärre medförde SSK:s insats 
i kvalserien inte någon förändring i 
läsandet av LT. Svårt att hitta ett rim på 
nedflyttningsstreck. ”Snedskyltningsträck”? 
Nä, där ser ni hur svårt det är!.

MAJ Gratis parkering i Centrum och jag 
började fundera på att köpa bil för att spara 
pengar. Tog ytterligare ett av många SMS-
lån.

En revyförfattares dagbok



JUNI Tog nya bilen in mot Stockholm och 
det fick genast positiva ekonomiska effekter. 
Blev stående flera timmar på E4 mellan 
Moraberg och Hallunda utan att få p-böter. 
Den poetiska inspirationen vägrade dock 
infinna sig.

JULI Semester. Alice Cooper tog en 
golfrunda i Kallfors på 48 slag, men sedan 
gick det tyvärr sämre på andra hålet. (Vitsen 
är stulen och det rimmar inte, men jag sa ju 
att jag hade semester!) 

AUGUSTI Översvämning i Södertälje. Vid 
en shoppingtur i Tälje Centrum flöt bilen 
iväg och jag fick böter för att jag inte bundit 
fast den ordentligt... 

SEPTEMBER Oklarheterna kring Telge 
Peabs årsstämma ledde till timslånga försök 
att hitta ett rimord för ”luftprotokoll” och 
”pseudodemokrati” utan resultat.

OKTOBER Och Nobelpriset gick till… 
Tomas Tranströmer. Eftersom de SMS-lån 
jag tagit under året översteg vinstsumman 
var det kanske lika bra att någon annan fick 
stålarna som Svenska Akademins delade ut. 
Dock infinner sig ju alltid de bästa raderna 
när man är som mest förtvivlad: 
Så sant som det är skrivet
En sketch utan slutpoäng är livet

NOVEMBER Mobilen avstängt pga obetalda 
räkningar. Har slutat ta SMS-lån med andra 
ord.

DECEMBER Manuset vid revyns 
kollationering var tjockare än Tomas 
Tranströmers samlade verk. Åt 
pepparkakor, drack alkoholfri glögg och 
försökte att inte vara bitter. Nej, just 
det, jag är inte den som är långsint. Inte 
alls. Tvärtom. Hakar inte upp mig på 
motgångar alls. Glöm och gå vidare är 
mitt valspråk. Så det så. Nog sagt men jag 
var bara tillägga att XXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 

Torbjörn Wrighed



fest längs vår kanal, text: Owe Lidemalm

träffpunkt östertälje, text: Torbjörn Wrighed

spärrar vår väg
text: Owe Lidemalm & Lotta Arvidsson Eklind

välkomna, text: Torbjörn Wrighed & Lasse Karlsson

Pappersstämman, text: Lasse Karlsson

herregud, text: Owe Lidemalm

staffans 50-årskalas, text: Lasse Karlsson

första mötet , text: Owe Lidemalm

täljepåg i skåne, text: Owe Lidemalm

inflation i terapi, text: Lotta Köhlin

du kan må mycket bättre, text: Lotta Köhlin

smarta telefoner för puckade människor 
text: Lasse Karlsson

det finns en app för allt, text: Anders Holtz

Lägga ett gott ord  , text: Anders Holtz

vad är ord
text: Lotta Arvidsson Eklind och Owe Lidemalm

Parkeringsautomaten, text: Lasse Karlsson

dubbelspåret, text: Torbjörn Wrighed

Maj & Leif, text: Lotta Köhlin

Att leva, text: Lotta Köhlin

Moderaternas historiebeskrivning
text: Lasse Karlsson

Pole dance-instruktören, text: Hans Qviström

Moves like åke, text: Åke

Anders och Kjells farväl, text: Lasse Karlsson

Bara Gud vet, text: Owe Lidemalm

Roland Murveln Pettersson
text: Lasse Karlsson

tysta fans, text: Lasse Karlsson

Bidrag från dig, text: Anders Holtz

hasslerts nya jobb, text: Lasse Karlsson

sånger vid scenkanten
text: Owe Lidemalm, Lotta Arvidsson Eklind
och Lasse Karlsson

supportsnack , text: Anders Holtz

smått kriminell, text: Owe Lidemalm

Oorganiserad brottslighet, text: Owe Lidemalm

djuren i himlen
film: Anders Holtz

vera svenssons civila olydnad , text: Lasse Karlsson

Biologiska museet, text: Anders Holtz

jag kommer (om det är gratis)
text: Owe Lidemalm

Kriminell GPs, film: Anders Holtz och Hans Qviström

Arabiska revolutionen, text: Owe Lidemalm

östertäljemytomanen, text: Torbjörn Wrighed

en kö, text: Torbjörn Wrighed

Botten är nådd, text: Owe Lidemalm

Akt 1 Akt 2





Djungelfeber
Fotografi er av 

Göran G. Johansson
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Åsgatan 2, Järna. 
Mittemot tågstationen

08-551 785 84
5 februari  till 11 februari

Vardagar 9-17, lördagar 11-17, söndagar 11-16

Kaffebar



Markus Månsson
Medlemsrådgivare

Dags att börja träna? 

Just nu har vi många bra 
erbjudanden.

08-554 00 296
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vi tackar:
Thomas Hermansson för korvskylten och annat, 

Magnus Holmqvist för diskreta tjänster, 
Bengt och Kerstin Landin för kikare och sånt 

samt Erik Landin för skåp mm.

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

ARRANGöRER: söDERTÄLjE KOMMuN OCH TÄLjEREvyN
 

www taljerevyn nu




