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Menneskeheden har vist aldrig levet i en Tid,hvor man ikke 

talte om “de gode gamle Dage«11 Saaledes ogsaa i vor Tid. Maaske har 

vi altid Ret i at lovprise gamle Dage paa Bekostning af den Tid vi le

ver i. Vi Mennesker er jo aldrig tilfredse med det nærværende - nej, 

vi taler helst i høje Toner om det forhenværende, som vi kender mindst 

muligt til. -

Den nye og den gamle Tid er bestandig i Strid med hinanden.

Vi siger i vor Tid, at Kjolerne er for korte - saa korte, at det vækker 

Jubel,naar en lille Pige er bleven saa stor, at hun kan naa' op til 

sin Moders Kjole. Ja! skulde det være sandt, at Nutidens Kjoler er 

altfor korte, saa er det ikke mindre sandt, at Fortidens Kjoler var alt

for lange. Skulde vi nu dømme Parterne imellem, da maa vi sige, som
m

gamle Fader Holberg i "Den politiske Kandestøber11 at begge Parter har 

Ret, eller maaske burde vi omskrive det og sige, at begge Parter har 

Uret, fordi en Kjole jo hverken skal være for kort eller for lang.

Det samme kan man sige om et Musiknummer!

Det var den 29.Juli 1392, at"Nørrebros Teater" for første 

Gang aabnede sine Porte. Der laa Indian Summer over hele Danmark og 

for en Gangs Skyld kan vi med Rette tale om de gode gamle Dage med de 

gode gamle varme Somre, uden at der her i skal ligge den mindste Bebrej

delse til vore Meteorologer i Nutiden.

Vi nærmede os den store Dag: Premiére paa Teatrets første 

Aabningsdag.-Axel Henriques og Anton Melbye anmodede mig om at skrive 

en Ouverture til Revyen. "Hvorledes skal den være?" spurgte jeg - 

det var nemlig et Arbejde, jeg aldrig før havde befattet yig med.

"Man skal simpelthen høre Revyens Melodier i Ouverturen!" lød Svaret, 

og efter den Rescept skrev jeg da løs.-

Omsider naaede vi til Generalprøven, der forløb som en Tra

gedie eller andet Sørgespil og ikke som en glad og munter Sommerrevy. 

Under en Standsning lød Raabet: "Skærslibervisen gaar ud!" Denne Vise 

var tildelt Skuespiller Koefod, der,straalende af Glæde traadte hen til, 

Sufflørkassen,idet han rakte Haanden ned til mig i Orkestret og udbrød: 

"Tusind Tak min Ven,hvis Du har nogen Andel i, at jeg slap for den Hun- 

deæde!"

Efter Generalprøven var alt den reneste Fiasko og Fortvivlel- 

se. Henrioues og Melbye var altfor møre til at kunne skrive et Par

morsomme Replikker til Erstatning for den kasserede Skærslibervise.


