
Da kongen åpnet lommeboka på Malmøya. 

Høsten 1895 var kong Oscar ll igjen invitert av godseier Treschow til jakt på Malmøya.  

Brødrene Ole og Kristian Larsen bodde her med hver sin familie, og brødrene tilrettela 

for jakt på hare og fasan.  Skjønt fasanjakten var mer skyting enn jakt.  Fasanene var 

skremt ut av bur fra eget oppdrett. 

Kong Oskar kom med tog fra Oslo, og ble fraktet med hest og kjerre fra Grøtting stasjon 

til Ødegården.  Herfra ble gjestene satt over til Malmøya, der Kongebrygga i dag bærer 

sitt navn med rette. 

Anne Marie og Ole Larsen hadde nettopp fått ei datter, Martha Otilie ble født 14. 

oktober 1895.  Under middagen ville kong Oscar ll gjerne påskjønne dette med en gave 

på 100 kroner til den nyfødte.  Pengene ble satt tilside på bankbok, og for disse kunne  

Marta senere kjøpe seg sin egen Gritzner symaskin. 

Senere under middagen ble det også samlet inn penger til fattige.  En bøsse ble sendt 

rundt, og her innkom et kronebeløp i samme antall som det var skutt harer under 

ejakten. Havnefogden var senior i selskapet og fikk i oppgave å fordele pengene til 

distriktets trengende.  

I artikkelen fra Adresse-tidende (se under) omtales hendelsen, med den misforståelse 

at den nyfødte var en gutt.  Gaven fra kong Oscar ll var en stor sak for vesle Martha og 

familien.  100 kroner tilsvarer en verdi på over 8.000 kroner med dagens pengeverdi. 

Brødrene Ole og Kristian solgte senere eiendommen på Malmøya til Treschow.  

Kristian overtok hjemgården på Kaupang fra sin bror, mens Ole kjøpte gård på Dreng 

Nedre.  Her vokste Martha opp.  Hun ble gift med Anders Sjølyst i 1919, og fikk barna 

Anne Helene, Marit, Ole Kristian og Arne. 

Datteren Marit Johnsen (f. Sjølyst) overtok senere symaskinen, og hadde stor glede av 

denne i mange år. 

Kjetil Espeseth har skrevet en historie om familiene på Malmøya i siste nummer av 

Tjølling-minner.  Her kan du lese om julefeiring på øya.                       
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22. oktober 1895:  Adresse-Tidende for Brevig, Stathelle og Langesund 

 

 

 

Familien fra Dreng Nedre i 1907.  Her står Martha (f 1895) til venstre.  Foran f.v. Anne Marie (f 1862), 

Agnes (f 1901), Ole (f 1849) og Olvard Anker (f 1959).   Bak f.v. Maren Olea (f 1885), Laura Marie (f 

1889) og Lars Kristian (f 1891). 



 

 

 

Gritzner symaskin fra tidlig 1900-tallet. 


