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Om världen inte längre har
humor så är det vårt ansvar att
se till att den får det igen

O

2016 var året då allt vändes upp och
ner. Ingenting är längre självklart.
Allt kan hända. Inget är heligt. Att
värna om alla människors lika värde har
plötsligt blivit en kontroversiell ståndpunkt.
Rädslan sår split mellan människor. Och
med rädslan kommer aggressiviteten som ett
brev på posten. Den som är rädd och arg har
ju väldigt svårt att skratta.
De som fortfarande tror på ett öppet samhälle där alla får plats blir allt färre. Istället
stängs det dörrar och gränser. Murar byggs
så vi ska slippa se varandra i ögonen och inse
att vi faktiskt bara är människor allihopa.
För så länge jag kan hävda att du är nåt annat än vad jag är så behöver jag inte hjälpa
dig.

Vi i Täljerevyn hävdar med dårars envishet att humor är lösningen. Det är såklart
inte hela lösningen på världens problem,
men utan humor så förpassas vi alla till
evigt mörker. Humor är förmågan att se på
världen på fler än ett sätt. För det är först då
den uppstår. När vi lyfter oss ut ur situationen och tittar på den från ett nytt håll. Då
kan vi skratta åt oss själva och krypa upp ur
våra skyttegravar, se varandra i ögonen och
inse att vi faktiskt alla varken är mer eller
mindre än just människor.
Lasse Karlsson, regissör
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SM-guld 2016 i Borlänge
Täljerevyn är ju flitigt nominerad till Svensk revyfestivals revy SM. En branschtävling för
Sveriges alla revyer. Den går av stapeln varje år i början av augusti någonstans i Sverige.
RevySM arrangeras av LIS, lokalrevyer i Sverige som är riksorganisationen för revy.
Man skickar in sina egna bidrag i olika klasser. Monolog, sång/musik, dans, lokalt och bästa
sketch. Täljerevyn har sedan 1992 vunnit sju gånger i olika klasser.
Till Svensk revyfestival och Revy SM kommer revyer från hela Sverige. Det är en väldigt
blandad skara på deltagande revyer. De flesta är föreningar eller sällskap men det finns
också flera etablerade revyer med professionella på såväl vid sidan av scen. Det är ett både
kul och nyttigt att samlas och utbyta erfarenheter, utvecklas och köpa nummer av varandra.
I år bar det iväg till Borlänge. Vi hade hela fyra nummer nominerade. Två av dom var direktkvalificerade till final. Vi tävlade i kategorierna monolog, bästa sång, lokalt och bästa sketch.
Eftersom två av våra bidrag var direkt till final så blev det en nervös semifinal för två av
numren. Dom höll hela vägen så tillslut hade vi alla fyra nummer med i den stora finalen.
Ett av våra nummer stack ut lite extra kände vi. ”Spotta ej i koppen” var en favorit hos
många redan från början. Sången handlade om en ganska ny företeelse i Sverige. Tiggarna
som sitter utanför affärer och passager i våra städer. Ur ett perspektiv som vi tror att vem
som helst skulle känna igen sig i egentligen. -Du får tycka vad du vill och ingen tvingar dig
att skänka en slant men spotta ej i koppen.
Finalen kom och vi var själva nöjda med vår insats. Det var en väldigt hård konkurrens detta
år. I alla kategorier som vi tävlade i fanns det flera andra nummer som absolut var värdiga
vinnare. När juryn sagt sitt så hade vi faktiskt kammat hem högsta vinsten i sångkategorin
med ”Spotta ej i koppen”. En härlig känsla. Att få branschens eget erkännande och respekt
är såklart väldigt fint. Priset i sig innebär ju inget annat än äran. Man är helt enkelt bäst i sin
kategori, i ett helt år.
I Sverige har vi svensk revyfestival med Revy SM där vi samlas och byter erfarenheter. Det
finns motsvarande träffar i flera Nordiska länder. Just detta år i Borlänge så fanns det representanter från Norsk revyfestival på plats. Ett av priserna under RevySM är att få representera Sverige i någon av de andra Nordiska ländernas festivaler. De Norska delegaterna blev
överförtjusta i vårt bidrag.
Som den Norska representanten sa – Norge behöver ett sånt här nummer. Så, i sommar far
vi till Norge och sjunger för hela Sverige och Södertälje såklart.

Efter segern så hade vi en härlig bankett med alla deltagare och arrangörer, ca 400 personer.
Väldigt fint ordnat med superbra underhållning, god mat och bra dans efteråt. Eftersnacket
och nätverkandet höll på till framåt småtimmarna. Dagen efter åkte vi hem i vår buss. Nöjda
och glada. Resan hade ju inbringat inte bara ett revy sm i sång och en resa till Norges revyfolk
utan vår Gustav Gälsing fick ju ta emot Parneviks stipendiet av självaste Bosse Parnevik. Men
det får han berätta om själv. Vi från Täljerevyn vill tacka Scania som hjälpte till med transporten till Borlänge. Och Tack Borlänge för en bra revyfestival.

25 år i revyns tjänst!
1993 var året då vi just hade blivit 08:or. Räntan var 500% och kronan flöt och skogarna hade
varit invaderat av orienterare under O-ringen. Det året började Owe och Hasse med revy. Vi
var två teatergrabbar som var vana att dra Shakespearerepliker på Torekällberget eller slita på
scentiljorna nere på dåvarande Sagateatern. Revy hade vi inte nån erfarenhet av. Owe spelade
redan då gitarr på fester och ibland på scenen. Dom tre första åren var jag bakom scen. Jag
regisserade eftersom det var vad jag ville göra helt enkelt. Revyn ville förnya och utöka ensemblen lite och några år innan hade Lasse Karlsson börjat så det var ganska naturligt att fråga oss.
Bosse Brännberg och Janne Lundbom hade styrt och skapat revyn i evigheters evigheter. Ja,
säkert tjugo år, minst. En hel evighet med vårt perspektiv. Gubbarna, som vi kallade dom skrev
och planerade det mesta. Vi kunde ibland påverka innehållet lite. Smyga in ”vår” humor. Fram
för allt var det nog låtarna vi ville göra lite mer moderna. 1996 klev jag upp på scen. Jag var
nog lite rädd för revyscenen i början. Att roa är ju ganska svårt faktiskt. Man vet inte om det
blir kul och publiken vill ju bli road. Jag själv bidrog inte med textalster men jag hade idéer och
gjorde mig direkt till ensemblens snubbelkille. Ett epitet jag inte lyckats bli av med ännu. Owe
blev snabbt flitig med pennan.
Owe och jag blev så småningom ett radarpar. Vi har ofta gjort nummer tillsammans där vi
snackat med publiken. Vi har en ram med innehåll och improviserar kring den, tillsammans
med publiken. Det finns ett uttryck som heter ”publikkåt” vilket innebär att man som artist
suger upp allt en publik säger, känner eller gör. Man drar lite längre på repliker och pauser för
att krama det mesta ur publiken. Owe och jag fick kanske ta över den rollen som Janne och
Bosses tidigare bemästrat så förtjänstfullt.

Nu är det plötsligt vår tjugofemte revy vi spelar ihop. En väldig massa revyer tycker jag. Owe
och jag har ju fått tillsammans med övriga revyn ett slags förhållande till vår publik. Till er. Vi
Kulfasta
att va
tillbaks
i vårt
hus
har våra
roller
i revyn.
Ibland
är det en kossa eller en gås, ibland är det vårt egna tilltal till
Text: Owe Lidemalm
er men våra personligheter lyser alltid igenom lite.
Allt under ett tak

Lasse
Karlsson
Owe och jag harText:
under
alla år
delat loge. Vi kallar den för ”loge fyra” men den heter inte det
längre efter ombyggnaden. Där har vi våndats mycket och hysteriskt repat text straxt innan
Vårt hus
entréer och just
när Owe
du läser
detta, om du gör det på Estrad så sitter vi säkert där. Owe till
Text:
Lidemalm
vänster och jag till höger och drar text samt pratar om er. På ett bra sätt såklart för vi älskar
Telefonblottaren
vår publik. Vi älskar
revypubliken och vi gör en unik föreställning för just den publik som är på
Text: Torbjörn Wrighed
plats ikväll. Nu är vi Gubbarna, med allt vad det innebär. Owe har ny höftkula, jag har en stelare rygg.PåMen
vi har en ansenlig
rutin på revyscenen. Vi gillar det vi gör och hoppas ni hänger
oppositionens
kontor
med oss ett tagText:
till… Lasse Karlsson
Våra tabloider
Text: Anders Berggren
Lattepappor
Text: Bente Danielsson
FRA-tanten
Text: Torbjörn Wrighed
FRA fera
Text: Owe Lidemalm
Djuren i Washington
Text: Owe Lidemalm
Finansgrabbarna
Text: Torbjörn Wrighed
Sedan det föll
Text: Owe Lidemalm
Kommunlyxfällan
Text: Torbjörn Wrighed
Ingenjör Fresks luftfärd
Text: Lasse Karlsson
Toms ballong
Text: Owe Lidemalm

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

Parnevikstipendiet 2016
Att den levande legenden Bosse Parnevik såg Täljerevyn 2016 kändes väldigt häftigt. Att han
sedan ville prata med mig i logen var ju ännu häftigare. Han var förvånad att jag visste vem han
var hellre än hans mediaaktuella barn och barnbarn. Bosse berättade att han varje år delar ut ett
stipendium till unga revyartister och kulturarbetare. Jag tog det som en hint om att själv söka.
Stipendiet delas ut varje år i samband med Revy-SM, och bara någon vecka innan detta fick jag
ett samtal på mobilen;
"Hej Gustav, det är Bosse Parnevik, jag har glömt att ringa dig, du ska ju få stipendium!"
Revy-SM hölls i Borlänge, och under utdelningen fick jag sjunga Täljerevynumret "Gula lappar"
innan jag och Eskilstunarevyns Annie Rydensjö fick ta emot stipendium och check.
Det känns som en kick i baken och en uppmuntran om att fortsätta med det jag gör!
Pengarna går till utbildning då jag nu pluggar sång och teater på Sundbybergs folkhögskola.

” Vem kan succé varenda kväll ge?
Jo Gustav Gälsing, Södertälje
För underbarn är aldrig svårt
att jobba ambitiöst och hårt
Fysiskt och verbalt han roar
Folk som ej kan laga broar
Pengarna, har han lovat mej
Går till att merutbilda sig
Men märkligast med Gustav e de´
Han visste vem Bosse Parnevik e´ ”

Gustav Gälsing

Akt 1
Välkomna – text: Lasse Karlsson
Jag vill fram – text: Owe Lidemalm
Boels huvudvärk – text: Lasse Karlsson
Värk – text: Owe Lidemalm
Boendeparkering – text: Lasse Karlsson
Den sista luftfärden – text: Lasse Karlsson
Anna Bohmans sång – text: Åsa Dellham
Amundsen & Scott – text: Lasse Karlsson
Pokemon Go – text: Gustav Gälsing
Mats Waltin – text: Lasse Karlsson
Sverigevännen – text: Åsa Dellham
Nättrollets visa – text: Owe Lidemalm
Romeo och Julia på motorvägen – text: Torbjörn Wrighed
Midsommar på motorvägen – text: Gustav Gälsing
Veckans brott – text: Torbjörn Wrighed & Lasse Karlsson
Brända läppar – text: Owe Lidemalm
På advokatkontoret – text: Lasse Karlsson
Break – text: Owe Lidemal

Akt 2
Välkomna tillbaka – text: Lasse Karlsson
Bättre och bättre dag för dag – text: Gustav Gälsing
Stadsdirektörs-idol – text: Lasse Karlsson
Du ska välja just mig – text: Owe Lidemalm
Terrorist-älgen – text: Lasse Karlsson
Knasberga sjöstad – text: Owe Lidemalm
Torget – text: Lasse Karlsson
Du äger inte mig – text: Åsa Dellham
Nya Länstidningen – text: Lasse Karlsson
Nu mår jag mycket bättre – text: Åsa Dellham
Luciatåget – text: Lasse Karlsson
Tvättad hals – text: Anders Berggren
Clowner utan gränser – text: Torbjörn Wrighed
Vem ger oss hopp – text: Åsa Dellham
Södertäljes nya bussar – text: Torbjörn Wrighed
Vad har de för sig på banken före tre? – text: Owe Lidemalm
Åke testar VR-glasögon – text: Lasse Karlsson
Glöm inte känslan – text: Owe Lidemalm

Vi tackar:
Håkan Gustavsson, Thomas Hermansson, CykelCenter, Mats
Wargclou, Mikaela Hurme, Espressohouse och alla som hjälper oss i
smyg eller efter att programmet gått i tryck
Arrangörer: Södertälje kommun OCH Täljerevyn
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