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Brev til redaksjonen:

Fra tid til annen har spørsmålet dukket opp hvorfor

bydelen på Øvre Foss - på begge sider av Akerselva
- har fått navnet «Cuba». Da det ikke kan ses å ha

fremkommet noe fyldestgjørende svar på dette - og

da seiv Oslo Byleksikons siste utgave (2000) ikke

synes å kunne bidra i så henseende - vil følgende

informasjon kunne være av interesse:

Helt frem til på 1940-50-tallet var det ingen tvil

blant ungdom og smågutter på Grunerløkka om at

«Cuba» var navnet på den lille «øya» ute i Akerselva,
rett nedenfor den store siloen i området som nå er

omgjort til studenthybler. «Øya» ligger umiddelbart

syd for der elva gjør en S-sving, og således midt i
området som nå har overtatt dens navn. «Cuba» har

trolig tidligere vært adskillig større (særlig lengre)

enn i dag, og navnet kan godt stamme fra samme

epoke som «Brooklyn» og «New York» nederst på

Grunerløkka (slutten av 1800-tallet i sammenheng

med den raske utbygging av området).

For oss guttunger i området på 40- og 50-tallet

var det umulig å gå i land på Cuba sommerstid, seiv

på østsiden hvor elveløpet er smalt, p.g.a. den strie

strømmen og litt for store dybden. På den tid vi

snakker om var den lille holmen rene «jungelen» -

sterkt bevokst med trær (særlig pil), busker og kratt -

således et veritabelt eldorado for 10-12-åringer med

sans for hemmelige skjulesteder og improvisert hyt

tebygging. Men vintrene 1946-47 og 47-48, som

hadde langvarig, streng kulde, var Akerselva tilfrosset

fra Vaterland og helt opp til fossen på Øvre Foss. Da

kunne vi guttunger gå på isen fra f.eks. Ankerbroen

og opp til «Cuba». Da gikk vi i land og invaderte

øya. Det var ikke helt enkelt, da alle busker og kratt

var stivfrosset og nesten umulig å forsere. Dessuten

var temperaturen nede i 20-25 kuldegrader, så det

var rene «pol-ekspedisjoner» vi var ute på. Men

«Cuba» ble erobret, og Grunerløkka var ett myste

rium fattigere.
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