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legg og svar i Aftenposten Aften
1 3.07.01. Jeg vil gjerne opplyse
om følgende:

tilbake i slekten.  denne.

Vennlig hilsen
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Den yngste datteren

måtte hun sende fra seg, Mystisk VrøVII |
til sin halvsøster i Dram- pg spGIHIGIIdc

men. Det var tre år gamle ØTOrade I byen
Emilie Sophie Eugenie /C _ Harhørt mange
Olsen (hadde man ikke J forskjellige forkla
penger, hadde man iall- * ril iger, men er det
fall mange fine navn til noti* som egentlig vet
barna sine) som kom tiIWY tivufor området langs !

Inger Maria n, c s«lv,a mot Gniner
. ~ X/ f\ b heter Cuba? spør

og hennes mann. Hovel Elisaoeth Bjelland
Helseth. Hovel Helseth lill Nesoddtangen,
var grunnlegger av
Solberg Spinnerier. Jeg \ \ ' SV<VR; - Nei, ihenhold
kan tenke meg at han \ \ \ Oslc Byleksikon er

\ \ \ ikke na\net Cuba sikreiste ned ti Christiania \ \ \"V. a ,Y . „ ,
\ \ \kert forklart. Det er \

til kammakermester \ \ ppprinneligdet folkeli-
Lorentz Viebig for å skaffe ge n.wnet på en vik i
vevskjeer og kanskje Akei sel \ed Berg
karder og annet utstyr til verk; ga. a, nå brukt
veveriet. Her var det vel I \ ola £T* på

„ , 4 t beggt sioeravelven.
han traff datteren til mes- \ PXråd#imen på

Til Selskabet for Oslo Byes Vel og
Oslo Byleksikon

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.

t x ic om ua-mi cxi pa
teren, Inger Maria, halv- i vestsiden er bygget på
søster til Ellen Sophia. \ fundamentet ril en 33
Så vokste Emilie Sophie meter høy og EO meter
Eugenie opp hos sin bred gassklokke som

. . . . . n sto her i årene 1923-onke og tante i Dram- , nr7o „ .
a 1973. Fyrhuset som

men. Etter en tid ansatte hørte til) er bevart
Hovel Helseth en fargeri- men gassverket inn-
mester fra Sverige. stilte driften i 1978. En
Han het Johan Edvard forklaring på navnet
Rydgren (1827-1900). Cuba kan være sam
,, ' . r ... menhengen med gass-
Han giftet seg med Em,he klokken, mener Oslo 1
Sophie Eugenie, og de to Byleksikon, men sier
er mine tippoldeforeldre. at navnet også kan ha

Til orientering, New York lå langt
nedenfor Cuba, dvs. i Nedre gate.

sammenheng med at
Det har vært morsomt å bebyggelsen på Grii
... , , i. . nerløkka-siden fikkarbeide med denne histo

navnet «Ny York», og
rien og finne tråder langt at Cuba lå nedenfor

Håper disse opplysningen kan
oppklare at Cuba ikke hadde noe
forbindelse med gassbeholderen
eller kuben som mange omtaler
den som. Den var forøvrig ikke

kubeformet, men sylinderformet,
dvs. helt rund.

Ellen Sophie Stang er født i

1945. Hun er kunsthåndver

ker og formingslærer, bosatt
i Stokke i Vestfold.
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Jeg har med interesse lest leserinn-

'ftfienf. »spør for
døg


