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Saker og ting som
setter minnene i sving

Adolf Sogn – en driftig kremmer og bedriftsetablerer
Listen over alt han kjøpte
og solgte av eiendommer
og etablerte av bedrifter er
så lang at det er umulig å
gjengi alt her. Vi tar med
det meste, og kanskje
viktigste. A. Sogns egne
nedtegnelser samt opplysninger og bilder fra sønnesønnen Alf er grunnlaget
for denne artikkelen.

Ammunisjon etter krigen
I oktober 1946 ble det på Grindholmen oppdaget noe som for så
vidt vel ikke var uvanlig i etterkrigsårene. På en hytte i området
ble det funnet en ikke ubetydelig mengde våpen, ammunisjon,
granater, hjelmer og andre tyske militæreffekter gjemt vekk.
Hytta tilhørte en utskrevet løytnant som nok ikke helt stolte på
at freden skulle vare, og som sannsynligvis derfor sørget for å ha
et reservelager i tilfelle sånn og sånn. Men freden som kom den
8. mai 1945, har faktisk vart en god stund. Materiellet ble
konfiskert, men ikke alt som bildet viser.
Tekst: Harald Fevang
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dolf Sogn ble født i Lardal
1890. Som voksen kalte han
seg bare A. Sogn. Etter middelskole og handels- og kontorutdannelse og deretter ledende kontorstillinger i inn- og utland, kom han
til Sandefjord og stilling som kontorsjef
i Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S i
1916, og arbeidet sammen med Thor
Dahl til Dahls død. I 1922 ble han mer
synlig i bybildet. Da etablerte han A.
Sogn Maskin- og bygningsartikkelforretning i Jernbanealleen 30. I «Sogngården», som han merkelig nok ikke eide,
drev han butikken med stor suksess i 36
år til 1958.

Kjøp og Salg av eiendom
Før og under tiden med forretningsdrift
kjøpte og solgte han eiendommer
ustanselig. Bl.a. kjøpte han «Vaarli» i
Sandarveien 14 av Anders Jahre i 1922.
Denne beholdt han som familiebolig.
En større handel gjorde han i 1924 da
han kjøpte Kamfjordgt. 29A etter
Norsk Tjæreindustri. Her innredet han
mekanisk verksted, gjerdefabrikk og lager av bygningsartikler. I 1957-58 bygde
han om verkstedet og solgte det til Endre Haukås i 1958. På en utvidet tomt
her, Kilgt. 18, bygde han så en bensinog servicestasjon for biler, Kilgaten
Bensinstasjon, den vi ser på det store
bildet. Allerede i mai 1958 solgte han
det hele til Alf Kaasa.I forbindelse med
salget av verkstedet kjøpte han 5.6.
1958 et verksted i Sverres gate 7A av En-



kilgata: Her i Kilgt. ligger nå en Esso-stasjon. I 1958 så det slik ut, da A. Sogn hadde anlagt bensin- og servicestasjon i tilknytning
Bildene er utlånt av Alf Sogn
til gjerdefabrikk og mek. verksted.
dre Haukås. Få dager senere solgte han lager og gjerdefabrikken ved sjøkanten i alleen 30. I 1958 startet han sitt eget
dette til Erling Hansen sykkel- og mo- Grønli til ing. Bjarne Holhjem. Selv fort- agentur under navnet Ritex a/s. Også
satte A. Sogn sitt engasjement i diverse han åpnet butikk på gateplan, i Torggt.
pedverksted.
I 1954 bygde han stort lager og anla grustak. Bedriftsnavnet i Grønli, SMI, ved siden av Iris, se bildet. Firmanavnet
gjerdefabrikk i Grønli. Etter salget av ble videreført da Leif von Krogh flyttet ble byttet ut med Sogn Maskin a/s da
forretningen Sogn i Jernbanealleen til inn med Sandefjord Mekaniske Industri Reidar ble tipset om at en viss vare
Sogn & Co a/s i 1958 satset han friskt på AS. I 1963, sitt 73. år, solgte A. Sogn silo- på Dagbladets gummiside hadde
industriell virksomhet. I Grønli anla og transportanlegget til Odd Braa, og samme navn. Butikken ved Iris ble for
han kaianlegg med kraner, paternoster- kaianlegget til Sandefjord kommune. I liten, og Reidar flyttet til Globusgården
verk og siloer for grus og sement. Med 1964 startet han Brandsrud grustak i i 1967. Bedriften forsynte industrien
dette anlegget og eierinteresse i ni grus- Lardal og Sandar Betong på Pindsle. og skipsfarten med maskindeler, verktak og pukkverk var han godt rustet til å Dette drev han i åtte år til han var 83. tøy, sveiseutstyr og rekvisita, og behobetjene distriktets intense byggevirk- A.Sogn rakk å feire 90 år med barn, vet for større plass var påtrengende.
somhet. I tillegg hadde han Sogn Gjer- barne- og oldebarn rundt seg. Han døde Sogn Maskin a/s flyttet derfor til større
defabrikk. Da Torp flyplass skulle byg- i 1981.
lokaler i Kilen. I 1978 kom Reidars sønn
ges på 1950-tallet, ble A. Sogn leveranAlf med i driften, og han overtok som
dør av både inngjerding av hele den mi- Bedriftsnavnet Sogn
eier og leder da Reidar døde i 1993. Med
litære flyplassen samt enorme mengder Bedriftsnavnet Sogn levde videre i behov for enda større lokaler valgte Alf
grus og sement.
Sandefjord. Sønnen Reidar (1923-1993), å flytte til 1000 kvm på Pindsle, der
I desember 1959 solgte han SMI Sogn utdannet maskiningenør, hadde arbei- bedriften senere ble solgt til TOOLSMek. Industri med maskiner, material- det sammen med faren i Jernbane- kjeden.

førognå

nytt navn: Ved siden av Iris, i Torggt., har Reidar Sogn bygd butikk i 1961 for sitt maskinfirma,
som etter kort tid skiftet navn til Sogn Maskin a/s. Grunnen kan leses i teksten.

Foto: Terje Skottun

MT Jalinga

«MT Jalinga» var en motortanker som ble drevet av A. Jahres
rederi på 50-tallet. Den var en midtskipstanker av den gamle
gode sorten. Tonnasjen var på 12.730 TDW og bygd for et svensk
rederi under navnet MT «Balaklava». Sjøsatt på Götaverken i
1944. Bulls Tankrederi A/S kjøpte tankeren i 1954 og ga henne
navnet «Jalinga» . Skipet ble videre solgt i 1961 og fikk utenlandsk flagg. På bilde fra 1955/56 ser vi til venstre Per Kjærnes
fra Sandefjord og Eriksrød fra Andebu. I 1958 dukker Ove
Rosenlund fra Sandefjord opp som stuert. Overstyrmann var
Kåre Håkestad fra Holmestrand, et kjent navn for mange
Jahre-seilere. Han hadde med sin kone som telegrafist, og han
ble senere skipper på «Jarmada».
Tekst: Ragnar Iversen




Foto: Gunnar Høgden

Flommen: Flommen i 1987 ble ikke så stor som i 1950, men ille nok for Sogn Maskin a/s i Kilen
og andre lavtliggende virksomheter.

Klinestadkrysset

Snøen lot vente på seg i Sandefjord i 1952.
Langs Raet gikk flere gutter og ventet og
ventet. Hvordan skulle det gå hvis ikke det kom
snø til Vinterolympiaden i Oslo i februar?
Hopperne Thorbjørn Falkanger og Arne Hoel
kunne ikke hoppe i Kollen hvis det ikke kom
snø! Og Simon Slåttvik som skulle slå Heikki
Hasu både i langrenn og hopp måtte jo være
nervøs så lenge snøen manglet?
Dette bildet fra 2. mars 1952 viser at snøen
som endelig kom til både til Haukerød og Oslo
bare noen dager før OL startet 10. Februar,
allerede tre uker senere slo om til mildvær på
Klinestad som i Oslo, men da var OL over.
Arnfinn Bergmann og Kees Broekman, Hjallis
og Mora Nisse fikk både snø, kulde og medaljer.
Bildet fra den gang viser at det er glatt på

Raveien, det er snø på jordene ned mot den
lokale hoppbakken «Grøtbollen» utenfor høyre
bildekant. Uthuset til Einar Moe til venstre
ligger der med sine staller, og husene til Ludvig
Larsen til høyre rommet den gang 5 kyr, 3 griser
og 15 høns.
Bildet i dag viser et sterkt beferdet kryss der
Bottenveien kommer opp til Raveien. Uthuset
til Einar Moe er borte og husene etter Ludvik
Larsen står enda som et minne fra en forgangen tid.

Tekst: Harald Fevang
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Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
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