
Man lod da Visen gaa ind igen med den Motivering, at da det var Revyens 

første Vise,kunde dsn vel ikke lave flere Ulykker end,hvad Aftenen el

lers vilde bringe af den Slags.--

Tæppet var faldet. Generalprøven var forbi, og intet kunde

redde Revyen denne Gang. - Alt var nu forsent! -

Teatret laa i Bælgmørke; men et Gasblus fra Buffet'en kastede 

en Lysstraale ind i Teatrets Midtergang. Her stod fem nedbøjede Mænd: 

Axel Henriques, Anton Melbye, Vilhelm Petersen, Ferdinand Schmidt og 

Teatrets Ejer, Steffensen. Jeg selv sad og pustede ud paa en Stolerække 

skjult af Mørket og ganske uinteresseret i d'Herrers Samtale. Saa hør

er jeg pludselig, at Vilhelm Petersen Spørger Axel Henriques: “Vil De 

købe denne Revy af os?,f

- nHvad forlanger De for den?” lød Svaret.

- wVil De give fem Tusind Kroner for den, saa er Revyen Deres?"

- «Skal vi Melbye?" spurgte Henriques.

- “Næ -æ! vi skal nøjes med at lave Revyer!11 var Melbyes Svar,- 

Saa billigt kunde man altsaa have købt den navnkundige Revy,

der havde det beskedne Navn: "København N .H - Den Revy, som indbragte 

Formuer — gjorde os alle populære med ét Slag og skabte Nørrebros Tea

ter. - - -

- - Men jeg kom bort fra min Ouverture. Af mange Grunde kom den 

ikke med paa Generalprøven, og Ingen spurgte efter en Smule Ouverture. 

Nervøsiteten var paa Kogepunktet - alt gjaldt Forestillingen paa Sce

nen - pyt med Ouverturen! -

Endelig oprandt da Premieren. Alt var udsolgt til dobbelte 

Priser, og Billetgrossererne havde lejet Portene i Ravnsborggade til 

Billetudsalg. D'Herrer havde finere Næse end alle Teaterfolk tilsammen 

og vejrede Succes,som en Politihund, der forfølger et usynligt Spor.— 

Lyset blev dæmpet, og jeg begyndte paa min Ouverture. Vi 

spillede og spillede - j eg sad selv ved Flyglet - og pludselig lød 

der et bragende Bifald. Jeg saa' mig forskrækket omkring. Hvad var der 

dog sket? Det var umuligt at høre,hvad vi selv spillede - vi maatte 

standse. Da saa' jeg, at de klappende Hænder var rakte hen imod mit 

lille ferme Orkester. Det var os Publikum tiljublede - dette varslede 

Succes. Vi fortsatte Spillet og blev 3 - k Gange afbrudt af Publikums 

dundrende elskværdige Bifald. Det var som om alle hjertensgode,glade 

Mennesker havde sat hverandre Stævne i Nørrebros Teater, og man slap

'J  , .


