
Politiet forbyder »Iokke
ogmlle« opvisningeme

Efter optøjerne ved KB-hallen torsdag aften;
, , --

hvortil amerikansk fjernsynsfotograf gav signalet
Der bliver ikke noget af de plan·

-lagte »rock'n'roll«-opvisninger i
KB-hallen i KØbenhavn i morgen.
Efter spektaklerne torsdag aften,
da fØrste kØbenhavnske præsenta-
tion af den særprægede ame"rikan-'
ske »dans« havde fundet sted --
optØjer som en filmsfotograf til det
amerikanske fjernsyn har indrØm-
met indirekte at have haft andel
i -- har Frederiksberg politi ikke
ville tage ansvaret for nyt og må-
ske mere alvorligt hallØj på sØn-
dag, og man har meddelt opvis-
ningernes arrangør, at man må til-
bagekalde tilladelsen til sØnda-
gens tre arrangementer.

mere end livligt til inde i hallen,
men alt syntes dog at skulle for-

* Læs videre side @
'.

Politianmeldelse mod
filmsfotografen

Tildragelserne ved KB-hallen
torsdag aften begyndte som omtalt •
i en del af Land og, FoLksoplag i .
går; da den fØrste større dan-'
ske »Rock'n'roll«-opvisning var
forbi, og de mange unge menne-
sker skulle hjem. Det var gået



Politiet forbyder ...
Fortsat fra forsiden
lØbe forholdsvis fredeligt, indtil
der lØd et kanonslag, og en pro-
jektØr blev tændt oppe fra et træ,
hvor filmsfotografen Ole Nees-
gård, der skulle optage film til det
amerikanske fjernsyn, havde pla-
ceret sig. Straks var hele hoben af
unge mennesker i bevægelse, og
de begyndte med deres Hokken
og rullen« helt ud på Peter Bangs
vej, så de stoppede-trafikken. Po-
litiet greb ind, og ret hurtigt var
der atter fred og ro i kvarteret.

En interessant "-omstændighed
var imidlertid den amerikansk en~\
gagerede pressefotografs andel i
postyret. Det blev oplyst, at han
skulle have betalt fire af de unge
mennesker hver 10 kr.' for at »gå
i gang«, og han indrØmmedeselv,
at han havde sit ansvar for, hvad ,
der skete, fordi han havde tændt
sin projektør. Penge nægter han
imidlertid at have betalt. HØjst
vil han gå med til at have sagt, at
et godt billede nok var en tikrone
værd. Danselærer Kisbye mener
imidlertid at have vidner på, at
der er betalt penge, og han har i
går indgivet polit~anmeldelsemod
filmsfotografen.

Politi'et tør ikke tage
ansvaret for nye optøjer

Tilbage var så spØrgsmålet om
de planlagte Hokke og rulle«-op-
visninger i morgen, sØndag.Poli-
tiet havde oprindelig givet tilla-
delse til tre »forestillinger« på be-
tingelse af, at den fØrste var for-
lØbet i ro og orden. Det kunne

\. .
knap siges at have været tilfældet,
og efter nogle mØderi går mellem
politimester, Stavnstrup, _Fr~de~
riksberg, og de to arrangØr~r,
danselærer Kisbye og dir. Herman
Gellin, blev resultatet, at politiet
måtte forbyde nye Hock'n'roll«-
arrangementer.

- Det hele var så nogenlunde
harmlØst torsdag aften, udtaler
politikommiSsær Jæger, men_efter
det, der skete, må vi frygte, at de
rigtige urostiftere vil møde:~p på
sØndag,og det tør vi ikke tage an-
svaret for. Det skulle nØdig kom-

, me til at gå 'ud over ganske sages-
lØse. .-

Danselærer Kisbye udtaler, at
han er noget bitter på filmsfot_o-
grafen, der gav anledning til po-
styret, og som nu kan vis_esit
show i \amerikansk fjernsyn og
tjene penge på det. Politiets ind-
-stilling forstår han for så vidt
godt, og selvom han kunne gep.-
nemfØre.de planlagte forestillin-
ger i KB-hallen som forenings-
forestillinger, har han ikke villet
benytte sig heraf. Kun allerede af-
tålte foreningsforestillinger i Sve-
rige og i provinsen vil -gå deres
gang. På sØndag er det Silkeborg
og Ystad, der skal have fornØjel-
sen! - - ~ Sig.

Optøjer iaftes
på HØrrebrogad_e

Atter i aftes kom det til optøjer
og spektakler, omend i mere ,be-'
skedent omfang. Denne gang var
NØrrebrogade skuepladsen. Unge-
mennesker rokkede og rullede,
gennem gaderne og generede folk.
Spektaklerne begyndte, da Poli-
tiets Ungdomsklub lukkede ved
.22-tiden. En l5-årig dreng blev
anholdt, men fik kort efter lov at
vende hjem. .


