
ikke Orkestret før vi havde spillet Halvdelen af Ouverturen da capo*

Saa først kunde Tæppet gaa op og Revyen begynde. - -

At beskrive Aftenens Forløb og Revyens formidable Succes, lig

ger uden for min Opgave. Kun et Par Ord: En Damper var havareret i

Øresund og de fleste Passagerer havde faaet sig en Dukkert. - Frederik 

Jensen har været med paa Sejlturen og gør nu sin Entré paa Scenen. Dri

vende vaad ryster han Vandet af sig, og henvendt til Publikum - da han 

endelig kan komme til Orde for Bifald - siger han med den højeste Indig

nation: ”Og det kalder man en sund Damperi11 - -

- Men jeg maa videre! Det er jo Ouverturen vi skal have fat i. 

Kun vil jeg anføre, at den "Hundeæde" som Skuespiller Koefod kaldte

Skærslibervisen, vakte en enestaaende Jubel, baade som Vise og som Mel

lemakter. - -

De ærede Lyttere vil rimeligvis synes, at Ouverturen er alt

for lang. Det syntes man e l t saa ikke i 1&92. Og dog meddelte Vilhelm 

Petersen mig, at havde han hørt Ouverturen før Premieren, da havde han

straks skaaret den ned til hø j e t ^.Minutter.

I min urutinerede Arbejdsiver vovede jeg at byde Publikum en

Ouverture, som varede ca. 12.Minutter,ja, med da capo'er nærmede sig

de 20. Minutter. Dette var uhørt - men det blev altsaa hørt de Hundre

der af Gange Sommerrevyen ”København N .M gik over Scenen i Nørrebros

Teater 1392. --

Jeg sætter mig nu hen til Flyglet og spiller efter Hukommelsen 

Klaverstemmen til Ouverturen, assisteret af seks af Radiofoniens udmær

kede Musikere, der spiller efter de originale Stemmer - heldigvis er 

kun Klaverstemmen gaaet tabt i Løbet af de mange Aar.-

Ouverturen spilles saaledes i Aften af et syv Mands Orkester - 

nøjagtig som for 35* Aar siden.
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