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D et skjedde en lørdagskveld
januar 1964. Sandefjord var
norsk deltagerby i den

skandinaviske TV-underholdningsserien
«Trekampen», og konkurrerte mot den
danske byen Assens og svenske
Torshålla. Dette var i fjernsynets
barndom, etter at NRK hadde startet
med 1V-sendinger i 1960, og serien
ble populær familleunderholdning i
hele Skandinavia. Hvert program i
serien var delt i to konkurranser
mellom byene. Først en spørrekonkur
ranse av høy vanskelighetsgrad, der
hver by stilte med et lag av kunn
skapsrike personer — og til slutt en
praktisk del, der befolkningen skulle
engasjeres til stor innsats på kort tid.

Etter spørrekonkurransen tidlig på
kvelden ledet Assens bykampen med
oppnådde seks poeng, mens Sande
fjord hadde fem, ogTorshälla ett

poeng. Sandefiords mulighet til å ta
igjen Assens kunnskapsbaserte
ledelse var i høy grad tilstede.

Skaff flest mulig barnevogner før
sendingen er over, lød ordren fra hvert
lands programleder, som i Norge var
Gunnar Haarberg. Og Sandefjords
befolkning reagerte spontant. Slik
beskrev Sandefjords Blad tilstanden:
«Byens ordfører, Kjeld Hansen-Just,
manet befolkningen både i Sandefjord
og Sandar til å gjøre en innsats. Det
var byens ære som sto på spill, og folk
var med på notene. Barnevogner i
hopetall ble kjørt eller trillet til Park
Hotel. Gamle barnevogner ble hentet
ned fra loft og opp fra kjellere.
Aktiviteten var stor både i byen og i
Sandar.Til og med fra Tønsberg, Larvik
og Høyjord kom det barnevogner.»

Spenningen var på bristepunktet i
byen og blantTV-seerne da opptellin
gen av barnevogner begynte. Men det
viste seg temmelig tidlig, ikke minst på
TV-bildene, at Sandefjord hadde trillet

konkurrentene i senk: Sandefjord 970
barnevogner,Torshälla 457, Assens
353. Som en ekstraeffekt av seieren
kunne Sandefjords Blad trykke norske,
danske og svenske kommentarer i uke-
vis, fortelles det. Man undret seg over
hvordan Sandefjord kunne mobilisere
så mange flere barnevogner enn
Assens ogTorshälla når folketallet var
jevnt i de tre byene. Mange slags
spekulasjoner om dette ble godt
lesestoff blant folk flest. En fornuftig
forklaring kunne være at nabokommu
nen Sandar hjalp godt til.

Det hører med til historien at det
oppsto noe dramatikk før spørrekon
kurransen, som skulle starte kl. 20.
Ved 18-tiden ble det oppdaget at
spørsmålene lå igjen i Oslo. En bil ble
bokstavelig talt sendt i full fart fra
Oslo. Den fikk politieskorte for å kunne
bryte fartsgrensene, og de hemmelige
spørsmålene ankom Park Hotel innen
kl.20.

Er det noen av leserne som husker
detaljer vi ikke kjenner til fra denne
store begivenheten i 1964 som ga
Sandefjord god reklame i hele
Skandinavia, vennligst gi oss noen ord
om det

Vakre
kjøkkenredskaper

Her er en liten samling gamle
lQøkkenredskaper som harMt en
familie (generasjoner. De haralle
vakkert formede trehåndtak som
ligger godt i hånden. Korketrekke
ren er genial med sin ætbeIast
ning, og svikteraldrt Bakkelshjulet
er i solid messing og har dobbelt
sikksakkspor Her var det altså
snakk om bakkels med masse
egg, ikke fattigmann. At de to
,lflede «spadene» er ti! å t.rille fine
smørkuler med, vet vel mange,
men hva ble det runde redskapet
medjempiggene brukt til? Har du
en ic!é om dette, ring eller send
malt Se nr og adr. nederst

Bidrag til denne siden?
Levér det i avisresepsjonen mrk.
Lokalhistorisk senter. Bilder merkes
med hvem, hva, hvor, når og helst
med en liten beskrivelse. Husk
navn og adr. på utlåner. Har du
elektronisk stoff, send det til
IokaIhIstodesb,no
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Her er betrodde personer i full gang med å telle innsamlede barnevogner ved Park Hotel sent på kveIde’ lørdag 25.januar 1964.
Tellingen ga brakseier til Sandefjord, og byen fikk heder og berømmelse i store deler av Norden.

Den store barnevogn
paraden

Husker du snittebannene som
lå len saltkrukke i kjelleren?
Dem man tok opp en passelig
middagsporsjon av, vannet ut
og serverte som stuing til
kjøttkakene? Da husker du vel
cgså den maskinen bønnene
ble snittet opp med? Den var
laget i solid stepejern, var lett
å montere, lett å betjene og lett
å vaske opp. Noen bruker den
kanskje ennå? ønsker du en
slik, se etterpå loppemarked
eller i brukt.butikk.

i 1964
Sandefjord ble en gang satt ettertrykkelig på
kartet som best i Skandinavia på innsamling av
barnevogner.
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