
13.Kåre Mygland 

 

Kåre Mygland var født 4. juni 1913. (Våre falne og krigsseilerregisteret oppgir 1915, men kirkebokas 

innførsel er i 1913).   Ved nærmere undersøkelse av familien, er det her flere tragedier. 

Myglandnavnet kommer fra Fjotland i Kvinesdal i Agder. Kåres farfar Tobias Mygland kom til 

Kongsberg før 1875 og begynte ved Sølvverket.   Her gifta han seg med Marie Louise Ellingsen Sundtz.  

De bodde på Eikermoen i 1875 (For øvrig er det familien Sundtz ei løkke i Sulusåsen er oppkalt etter). 

Her vokste Kåres far Carl Adolf Mygland opp, og som så mange andre kongsbergensere får jobb på 

Våpenfabrikken..   Tobias Mygland kjøper i 1881 Dueløkka som den gang lå der krysset Gamle 

Drammensveien-Cort Adlers gate ligger. Men antagelig bygde de først hus der utpå 1890-tallet.  

Carl Mygland gifta seg i 1902 seg med Anna Kristine Myhra, datter av sølvverksarbeider Kristen Olsen 

Myhra fra Stengelsrudgrenda. De bosatte seg på Åkern hvor de fikk barna Thoralf og Astrid. Derfra 

flytter de til Nymoens torg eller Tråkka hvor de får leilighet i andre etasje på Flåtagården. Før de gjør 

dette, er Carl over til Canada. På Tråkka blir Dagny født i 1910, og Carl er stadig våpenarbeider, men i 

1911 da Edith blir født betegnes Carl som kafévert. Samtidig har de da flytta til Drammensveien eller 

Gamle Drammensvei i dag. Da Kåre blir født i 1913 er han også kafevert. Året etter får han bevilling 

fra Øvre Sandsvær herredsstyre til å drive et spisested ved Heistadmoen sammen med Maren Larsen 

og Sofie Petersen Graaten.  Antagelig satser de på å selge mat til soldatene.  De leier da et hus under 

gården Dal, som Heistadmoen ligger. Men det går ikke bra for i 1915 allerede er det tvangsauksjon på 

dette huset. (Se Sandsværs historie bind 6 side 497). Kafeéen blei kalt «Misundt». 

Men da Signe kommer i 1915 betegnes han stadig som Kafévert. Men han må nok gi opp dette. I 

1917 da Emma blir født og 1919 da Kåre blir født er han løsarbeider. De har bodd på Drammensveien 

eller Dueløkka som det het lenge. Dette året kjøper han også en del av farens eiendom. Etter skifte 

betaler han 4000 kroner. I 1922 får han lån garanti på 6000, så muligens bygger han hus da. Men han 

sitter med det bare til 1927 da han selger eiendommen til grosserer Hans Sørensen.  I 1923 har det 

vært tvangsauksjon på en veksel han har, og i 1927 er det tvangsauksjon på huset. Men han får 

14000 for huset.  

I denne perioden i 1923 er Øivind født. I dødsannonsen i 1946 er også nevnt Henry, antagelig en 

stebror. Så alt i alt hadde hovedpersonen her, Kåre Mygland, ni søsken. Så begynner tragedier i 

familien. Mor Anna dør i 1930. Da er Kåre 17 år og yngstebror Øivind bare 7 år. Kåre utdanner seg til 

baker og har kanskje jobber på Kongsberg.  Vi kjenner ikke til hva Kåre gjør, men da krigen kommer, 

er han nok allerede til sjøs. Han mønstrer på D/S Lindvangen 1941-42. Da skipet Lå i Mobile Bay 7. 

januar 1942, er han uheldig og faller over bord og drukner. Han blir begravet i New Orleans.  



 

DS Lindvangen blei torpedert 23. september 1942, åtte måneder etter at Kåre Mygland døde. 14 

mann døde da den blei senka av U-515 på vei til Trinidad. Foto: Krigsseilerregisteret.no 

 Men også broren Øivind deltar i krigen.  Han kommer seg til New York, utdanner seg til skytter på 

handelsskip og seiler på tre skip. Han klarer seg og kommer hjem til Norge 1. april 1946. Så bare tre 

måneder etterpå hjemme på Kongsberg skjer det tragiske. Tredje juni kaster Øyvind seg på sykkelen 

hjemme på Drammensveien og sykler nedover mot byen.  Antagelig fikk han frakken inn i kjeden og 

faller så stygt at han døde kort tid etter på Drammen sjukehus. Episoden blir gjengitt i aviser over 

hele landet, og noen presiserer at man ikke må sykle med frakk! I dødsannonsen kommer det fram at 

fare Karl har gifta seg på nytt med Sara og bor i Canada. Det deltar 150 i begravelsen, og kista blir 

båret av to brødre og fire svogere.  Slik ender den tragiske historien.  

 


