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eller læst en hel del om det berygtede Vaterland fra gamle dage. Denne lille bydel blev tidligere betragtet som
en verden for sig selv. Udefrakommende har vel med en vis spænding benyttet anledningen under et ophold i
hovedstaden til også at gå en tur gennem denne berygtede bydel. Bortset fra nogle få større bygninger, der
ligger spredt, består området af små 1, 2 og 3-etagers huse og rønner. Ellers består Vaterland af gammel trist
bebyggelse, selv om det så at sige ligger i byens centrum. Selv om Vaterland er det samme i dag, så er det liv,

der udfolder sig der, ikke det samme som for 35-40 år siden. Byen fik navnet Oslo i 1048, et nyt navn –
Christiania – i 1624. I 1877 blev det til Kristiania og igen til Oslo i 1925. Alt dette vil jeg fortælle en del om

ud fra en personlig erfaring som politimand i området.
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