
Politiet i Odense har ekstra mandskab parat til at gribe ind, hvis der skulle blive optræk til 
uroligheder i forbindelse med det berømte engelske pigtrådsorkester “The Rolling Stones” to 
koncerter i morgen aften i Fyens Forum.

Politiet indstillet paa fredeligt forløb, hvis publikum ogsaa er det -
Københavnske politiledere studerer publikums reaktion i Odense.

Ekstra politi rede ved koncertene i 
Odense med Rolling Stones

Endvidere kan det oplyses, at en politikommisær 
og en politiassistent fra København vil overvære 
arrangementet i Odense på nærmeste hold. Politi-
folkene ønske r paa forhaand at være orienteret om 
publikums reaktion, saa man i tilfælde af uro er for
beredt på eventuel indgriben.
   Paa Politigaarden imødeser man pigtrådskon-
certerne med sindsro.
   - Ekstra mandskab holdes i beredskab, men vi 
haaber, arrangementerne kan afvikles i fred og ro 
uden politiets ind griben, siger politkommissær O. 
Bech, Odense, til Fyens Tidende.
- Hvor stort ekstra-mandskab?
- Stort nok til at imødegå uroligheder. Det nøjag-
tige antal politik ønsker jeg ikke at oplyse. Men jeg 
vil gerne understrege, at politiet er indstillet på et 
fredligt forløb, hvis publikum ogsaa er det.
  To koncerter med kort tids mellemrum forudses at 
ville give trafikbesvær i gaderne omkring Fyens Fo-
rum, men ogsaa paa dette punkt er politiet i Odense 
vel forberedt. Politi folk vil være udkom-
manderet for at lede færdselen til og fra koncer-
thallen, saa presset kan afvikles saa smertefrit som 
muligt.

Politibesøg af “privat karakter”
Koncerterne i Odense giver politiet i København 
en kærkommen anledning til at studere publikums 
reaktion, så man kan forberede sig paa “The Roll-
ing Stones” optræden i Tivolis Koncertsal søndag og 
tirsdag. Chefen for ordenspolitiet kommissær Viggo 
Christensen, vil sammen med sin næst
kommanderende overvære arrangementet i Odense.
   Tivoli ligger i vort område ligesom SAS-hotellet, 
hvor orkestret skal bo under opholdet i Danmark, 
oplyser politikommissær Viggo Christensen. Det vil 
derfor være formaalstjenligt at studere publikums 
reaktion, saa vi kan træffe vore dis-positioner dereft-
er. Vi skulle jo nødig opleve samme ballade som i 
fjor, da “The Beatles” besøgte København…
   Vi er kort sagt interesseret i at se, hvorledes ar-
rangementet i Odense spænder af, men lad mig 
understrege, at vort besøg i øvrigt er af ganske privat 
karakter, slutter politikommissæren.
     Ling
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