
Sorg. Københavnerne
stod stille i loyalitet
med det norske bro-
derfolk.

Af Finn Edvard
Foto: Hasse Ferrold

København  - og andre byer
i Danmark - stod stille man-
dag middag kl. 12 i solidari-
tet med vort norske broder-
folk, der i sidste uge opleve-
de en helt ufattelig tragedie.

En enkelt galning foran-

drede i løbet af få timer det
norske samfund med et blo-
digt bombeangreb på det
norske regeringskvarter
midt i Oslo og nedslagtning-
en af de mange unge men-
nesker, der var taget til en
politisk sommerlejr på øen
Utøya uden for Oslo.

Kondolancerne og sympa-
tien er strømmet ind til Nor-
ge, og også den norske am-
bassade i København er ble-
vet besøgt af mange delta-
gende københavnere.

Travl gade
Reventlowsgade
er en af bydelens
mest travle gader
fyldt med turi-
ster.

P-kaos venter
Verdens bedste
cykelryttere er på
vej - men det er
et P-kaos i byen
også.

Trist rekord
Danmark har re-
kord i dødsfald
blandt misbruge-
re, siger Gadeju-
risterne.

Side 16Side 4Side 2

SÅ RULLER
GARDINBUSSERNE

Bülowsvej 3, 
Frederiksberg C

33 31 66 09 

info@gardinmadsen.dk
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GARDIN-MADSEN
Din lokale gardinmand

Ring 33 31 66 09 efter gardinbusserne.

Ring 3264 0800
Estate Kyed, Lehmann & Lindhardt
Vesterbrogade 144 B
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SOLGT ELLER GRATIS

UDSALG       

brdr. friis møbler
         

Starter d. 3/8 kl. 10

brønshøj  mellemvangen 30  tlf. 38 80 00 05
søborg      gladsaxevej 311    tlf. 39 69 90 90
åben: mandag-fredag 10-18         lørdag 10-15

www.brdr-friis.dk

Starter d. 1/8 kl. 10

BABYLISS 
HÅRTRIMMER
Før 699,-

Enghave Plads 2, København V, 
tlf. 33 25 18 30

NU 399,-

SØNDAGS ÅBENT 
31. juli 2011 kl. 10 -14

Girl-power. Den 41-årige arkitekt Anne Mette Müller fra Vesterbro er i disse måneder i den afri-
kanske stat Rwanda, der har en af Afrikas blodigste historier. Borgerkrigen i 1994 kostede næ-
sten en million mennesker livet og genopbygningen har stået på længe. Læs inde i avisen om An-
ne Mette, der nu er ved at bygge en helt ny by til 1.500 mennesker. Side 18

Byen i sorg

Hun bygger en ny by

LokalavisenVESTERBRO
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Gammel Kongevej 147

Fast salær
Andelsbolig kr. 39.500

Ejerbolig kr. 49.500
Prisen er inkl. ALT, også fremvisninger og åbne huse.

Ring for en gratis salgsvurdering

Tlf. 33 934 935 - citym.dk

100% solgt eller gratis


