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Oslo 25.07.2001
Jeg har med interesse lest leserinnlegg og svar i Aftenposten Aften
1 3.07.01. Jeg vil gjerne opplyse
om følgende:
Min mor som var født i 1893,
flyttet inn i Marselis gate 26 som
tiåring, gården var da ny. Jeg er
seiv født og oppvokst i den samme
gården, som forøvrig ble revet i
begynnelsen av 1990-årene. Da
jeg var barn, bodde det mange i
gården som hadde bodd der fra
den var ny, og alle omtalte løkken
ned mot elva som Cuba. Dette var
lenge før den store gassbeholderen
ble satt opp på den andre siden av
elva. Stedet der beholderen sto
hadde forøvrig ingen forbindelse
med området som på den tiden
ble kalt Cuba. Det var heller ikke
noen bro over elva der dengang.
Til orientering, New York lå langt
nedenfor Cuba, dvs. i Nedre gate.
Håper disse opplysningen kan
oppklare at Cuba ikke hadde noe
forbindelse med gassbeholderen
eller kuben som mange omtaler
den som. Den var forøvrig ikke

Ellen Sophie Stang er født i
1945. Hun er kunsthåndver
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ker og formingslærer, bosatt
i Stokke i Vestfold.
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Til Selskabet for Oslo Byes Vel og
Oslo Byleksikon

62

kubeformet, men sylinderformet,
dvs. helt rund.
Vennlig hilsen
Gerd Hajum

