
Forum et larmende 
inferno ved The Stones 

koncert 

Umuligt at høre det berømte pigtraadsorkester paa grund 
af teenagerhyl, men englænderne var tilfredse med 
publikums reaktion. 

Med hyl og skrig, der til tider steg til en saa infernalsk larm, at The Rolling Stones 
musikalske frembringelser ganske blev overdøvet, hyldede et par tusinde teenagere den 
engelske pigtraadsgruppe ved to koncerter i Fyens Forum i aftes. Men The Rolling Stones var 
ligeglade med, at de næppe kunne høres i ét sammenhængende minut under deres optræden. 
De udtalte i pausen mellem koncerterne, at de var godt tilfredse med det danske publikum. 
Skrigereaktionen var aabenbart ventet. 
….. For hovedparten af teenagerne syntes det nok at se idolerne i funktion, og hvert lille 
spjæt med benet af vokalisten Mick Jagger blev mødt med øredøvende hyl og krampeagtige 
trækninger fra tilskuerne i salen. Et massehysteri uden lige. 



   Men publikum blev ogsaa holdt i spænding til det sidste. Før The Rolling Stones kom paa 
scenen optraadte fire danske pigtraadsgrupper, af hvilke de tre var ganske uden interesse efter 
hysterireaktionen at dømme. Kun det sidste, københavnerorkestret, The Defenders, havde 
publikums bevaagenhed, men det maa ogsaa indrømmes, at det absolut var af klasse, og at 
dets fremtoning paa scenen – ydret iberegnet – var langt mere charmerende end englænderne. 
   Efter københavnernes glimrende opvarmning af salen gjorde The Rolling Stones deres entré 
og i de næste 20 minutter var alt et larmende inferno. Kun i pauserne mellem numrene bredte 
der sig en velsignet ro over forsamlingen, som formentlig havde brug for at puste ud. Der var 



bortset fra skrigene og trækningerne imidlertid paa intet tidspunkt optræk til uro. Det sørgede 
Fyens Forums kontrollører for ved hyppig patruljering mellem stolerækkerne. 
     Et spagfærdigt forsøg paa at storme scenen ved koncertens ophør blev kvalt i starten. 
Ligesaa smertefrit forløb afviklingen af trafikken, da de mange mennesker strømmede til og 
fra Forum. 

Fyns Tidende havde en kort samtale med The Rolling Stones efter den første koncert. 
Orkestermedlemmerne slappede af i solistværelset og morede sig med skiftevis at lade sig se 
for de mange fans, der havde samlet sig uden for Forum. De udtalte sig yderst tilfreds med 
det danske publikum, hvis reaktioner de fandt tilfredsstillende. Paa spørgsmaalet om, 
hvorvidt de ikke fandt det generende, at det var umuligt at høre deres musik paa grund af 
tilskuerlarmen, svarede de, at det gjorde de ikke. Saa længe publikum morede sig, var de 
ligeglade. 
   En forespørgsel om, hvorvidt de kunne fortælle, hvor mange penge de havde tjent til dato 
paa deres optræden, blev besvaret med et kort: - Ja, det kunne vi godt, men det ønsker vi ikke 
at faa frem. 
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