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Tidene skiftet for aluminiumsfabrikken. Un-
der første verdenskrig gikk det så det durte, 
men etterkrigskrisen slo til også her, naturlig 
nok. I 1921 var det så ille at driften praktisk 
talt stoppet opp. Siden gikk det bedre utover i 
1920-årene, inntil det ble nye nedskjæringer i 
1926 og 1927. Det bedret seg noe etter dette, 
men så i 1930 ble Vigelands Brug innhentet 
av den verdenskrisen som ble innledet med 
krakket på New York-børsen året før. Nå fulgte 
en periode på 6-7 år med en produksjon som 
svingte mellom lavmål og null. I 1936 begynte 
det å lysne igjen, og fra sommeren 1937 var 
det full drift.

Variasjonene i aktiviteten på aluminiumsfa-
brikken gjenspeilte seg selvsagt også i den 
godsmengden som ble sendt med Setesdals-
banen. Det skiftet mellom gode og dårlige år 
der også. I de dårlige årene 1930-1936 tok bi-
lene det lille som var av transport for Vigelands 
Brug, og da det ble full drift igjen fra 1937, 
hadde bilene overtatt transporten for godt.

A/S Byglandsfjord Dampsag & Høvleri
Høsten 1898, to år etter at Setesdalsbanen 
var åpnet, tok Guttorm Vennesland initiativet 
til opprettelsen av A/S Byglandsfjord Damp-
sag & Høvleri. Guttorm Vennesland var født 
i Vennesla 25. april 1865, og det var da han 
reiste i Setesdal som tømmeroppkjøper for 
Hunsfos Fabrikker at han kom på tanken om 
å bygge et sagbruk på Byglandsfjord. Aksje-
kapitalen, som ved starten var kr. 70.000, ble 
tegnet i løpet av høsten 1898.

A/S Byglandsfjord Dampsag & Høvleri ble satt 
i drift i 1899. Lokaliseringen av dette anlegget 
og tidspunktet for idriftsettelsen var meget 
gunstig. Tilgangen på råstoff var god, og Se-
tedalsbanen sørget for rimelig transport. Det 
ble lagt sidespor fra Byglandsfjord stasjon til 
sagbruket. Tømmeret kunne tas opp fra Byg-
landsfjorden like ved, og de ferdige produkte-
ne kunne lastes direkte på jernbanevognene 
og transporteres til Kristiansand og de andre 
stasjonene langs Setesdalsbanen.

To sørgående tog klare til avgang fra Byglandsfjord stasjon 30. august 1962 – et persontog 
i spor 1 til venstre og et godstog i spor 2 til høyre. Helt til høyre ser vi sidesporet inn til Byg-
landsfjord Dampsag.               Foto: Sigmund Sunde - Stiftelsen Setesdalsbanens fotosamling


