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Det lille spillested med den store scene
Drop Inn er livespillestedet, der leverer de gode oplevelser 

med Danmarks bedste musikere. Programmet er alsidigt. 

I hverdagene er lagt vægt på artister som fx Stig Møller, 

Aske Jacoby, Matilde Kühl m.fl.

I weekenden er det de bedste coverbands som fx 

Led Zeppelin Experience, Rock Cirkus, Stakkels Jim, 

Pocahåndtag, Enjoy the Silence, der står for underholdningen. 

Indretningen er hyggelig og intim med både ryger- og ikke-ryger-område. 

Og vores udvalg af øl og spiritus er stort og velassorteret.

Tirsdag 9. 21:30 Super Tuesday: Allan Østerdahl Lonnie Kjer/Stefan Mørk

Efter at have udgivet sit første soloalbum, og netop hjemvendt fra en lille club tour 
i New York, er 29-årige Allan Østerdahl klar til at kaste sin originalitet og sit 
forfriskende guitarspil over den danske musikscene. 
Nærværende og givende sange har altid været silkeborgenserens varemærke.

Onsdag 10. 22:30 Drop Inn Jam ved Morten Hellborn

Københavns bedste musikere i fri stil.

Torsdag 11. 22:30 Highway Jam

Highway Jam er et band, der udelukkende spiller kopimusik fra den hårde, 
bluesede rock, der blev skabt af store bands som: Hendrix, Cream, Free, 
Deep Purple, Creedence Clearwater Revival, Lynard Skynard, Stevie Ray Vaughan, 
Whitesnake, Steppenwolf og mange flere. Kort sagt musik der betegnes som 
intet mindre end hardrockens vugge fra 70’erne ind i 80’erne.
Sang: Henrik Brockmann. Guitar: Jonas Larsen.
Bas: Tommy Larsen. Trommer: Jan Nielsen.

Brudekjoler 
ramt af 
finanskrisen
Salget af brudekjoler på Bryggen 
stopper, når Messalina lukker efter 
seks år.

Af Yvonne Walsh
redaktion@bryggebladet.dk

Prinsessedrømme af brude-
kjoler med slæb og guld- og 
perlebroderier på satin i 
farverne creme, elfenben 
og lys guld hænger endnu 
hos Messalina. Butikken 
på Islands Brygge 15 holder 
åbent for sidste gang den 27. 
februar, og brude-, konfi r-
mations- og festkjoler bliver 
nu solgt til stærkt nedsatte 
priser.

– Omsætningen er gået 
helt i bund. Vi kunne alle-
rede mærke fi nanskrisen 
sidste forår, og det er ikke 
blevet bedre. De sidste ti 
måneder har jeg haft penge 
med hjemmefra for at kunne 
betale huslejen. Men man 
skal lige være parat til at 
lukke, siger Messalinas in-
dehaver Lisbeth Profi tlich.

Hun åbnede butikken for 

seks år siden sammen med 
sine døtre Heidi og Sandra. 
Det begyndte med, at San-
dra Profi tlich skulle giftes, 
og kvinderne i familien var 
utilfredse med den service, 
man fi k som kommende 
brud i mange af de butik-
ker, der solgte brudekjoler. 
Det ville de tre kvinder gøre 
bedre selv ved at åbne deres 
egen butik.

Hos Messalina står der 
kurvemøbler, kunderne 
kan sidde behageligt i, og 
på gulvet er der et podium, 
hvor den kommende brud 
har plads til at posere foran 
det store spejl. 

Men Lisbeth Profi tlich 
oplever, at Messalina ikke 
længere er trendy nok.

– Og så er vi ikke fi ne nok. 
Kunderne vil hellere gå ind 
på Rådhuspladsen og betale 
4000-5000 kroner mere for 
en brudekjole, end de skal 

betale her. Det er sådan, jeg 
føler det, siger hun.

Gode år på Bryggen
Lisbeth Profi tlich kan se 
tilbage på nogle gode år 
med tilfredse kunder, der 
har kigget forbi efter bryl-
luppet og fortalt om den 
store dag.

– Vi er jo frygtelig kede af 
det, for det har været nogle 
fantastiske år med glade 
kunder, men det nytter ikke 
at blive ved. Det er lidt ve-
modigt, må jeg indrømme, 
siger Lisbeth Profi tlich. 

For dem har det været 
dejligt at lære brudene at 
kende op til deres bryllup, 
men tiderne har nu ændret 
sig. 

– Brudene har svigtet. Før 
i tiden kom brudene et halvt 
år før, fordi det tager tre 
måneder at få en kjole hjem. 

Nu er de sene i optrækket 
og kommer en måned før, 
og så kan vi ikke nå at få 
brudekjoler frem, forklarer 
Lisbeth Profi tlich.

De fl este af brudekjolerne 
bliver fremstillet i Vietnam 
og Kina, og der ligger me-
get håndarbejde i de mange 
broderier på kjolerne.

Messalina har ikke kun 
serviceret lokale kunder, 
men har blandt andet sendt 
fest- og konfi rmationskjoler 
til Bruxelles, Færøerne og 
Grønland og haft især man-
ge brude fra Norge.

Forhandlerne har ifølge 
hende også skruet priserne 
gevaldigt op det sidste år.

– Der er konfi rmations-
kjoler, der koster over 2000 
kroner, og det kan jeg godt 
forstå, at folk ikke vil bruge 
på det. Det er også mange 
penge, siger Lisbeth Profi t-
lich.

Brudekjoler på ophørsudsalg. Endnu skinner og funkler de sid-
ste brudekjoler hos Messalina, som indehaveren Jette Profit-
lich er frygtelig ked af at skulle lukke.  Foto: Ricardo Ramirez
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UDLEJNING AF P-PLADSER
I aflåst p-kælder under 

Jutlandia Hus, 
Erik Eriksens Gade 7-11 

udlejes et antal p-pladser til 
almindelige personbiler.

Pris: 750 kr./måned 
(inkl. moms) 

P
Kontakt Marianne Laursen: marianne.laursen@webhiker.dk 
telefon: 61 22 76 23(fra 9 til 16) / 22 20 29 73 efter kl. 17.00

CAFE ISBJØRNEN
Cafeen med de billige priser

EN STOR FADØL 21 kr.
ALLE UGENS DAGE

Reykjaviksgade 1
tlf. 32 96 96 40

BRYGGELOKALHISTORIE 
UDVALGT AF ASGER JEPPESEN

En blandet 
buket
I Bryggebladet den 9. febru-
ar 2000 er der en lille artikel 
om, at købmand Per Toft fyl-
der rundt – 60 år.

På bagsiden af det ti år 
gamle blad er der et – noget 
sløret – billede af Ejner og 
Birgit i pølsevognen foran 
apoteket. Bernhard fortæl-
ler i en større artikel om, 
at pølsevognen nu er væk, 
fordi Ejner, byens ældste 
pølsemand, er holdt op på 
grund af dårligt helbred.

Inde i bladet reklamerer 
Gimle – Islands Brygges 
Medborgerhus – blandt 
andet for en koncert med 
Benny Holst, Lasse Helner 
og Kell Dalager: »Friheden 
tur/retur – en forestilling 
om Jan Toftlund«. Han hu-
skes som protestsangeren, 
der uovertruffent skildrede 
livets vrangsider, taberne 
og overgrebene på dem.

Forestillingen havde kørt 
hele januar i Odense med 
stor succes og med rosende 
anmeldelser i pressen.

Menuen i Gimles Café, 
for eksempel fredag den 25. 
februar: Stegt fl æsk med 
persillesovs til 35 kroner, 
tomatsuppe til 15 kroner 
og ostemad til 12 kroner, 
hvorefter man så kunne gå 
ind og se »Friheden tur/re-
tur«. Pris: 80 kroner – kun 
annonceret i Bryggebladet. 
Ellers: 90,- / 120,- kroner.

Bryggebo skøjter til 
OL i Vancouver
Som første dansker si-
den 1964 skal den hurtige 
bryggebo Cathrine Grage 
forsvare de danske farver i 
hurtigløb på skøjter ved OL 
i Vancouver 2010.

I et interview med Bryg-
gebladet i marts 2007 for-
talte skøjteløber Cathrine 
Grage om sin store drøm 
om at kvalifi cere sig til OL i 
2010. Den drøm er nu gået i 
opfyldelse. Ved en stærk af-
slutning ved World Cup i de 
to sidste måneder af 2009, 
slog hun dansk rekord og 

fi k en billet til OL i februar. 
De olympiske vinterlege 

i Vancouver starter den 12. 
februar. Den 14. februar 
stiller Cathrine Grage op i 
3000 meter, og ti dage efter, 
den 24. februar, skal hun 
løbe med på 5000-meter-di-
stancen.

Den seneste danske OL-
deltager i hurtigløb på skøj-
ter var Kurt Stille ved OL i 
Innsbruck 1964, som fi k en 
9. plads på 10.000 meter som 
bedste placering. Vi hepper 
og håber. sch

Bryggebo Cathrine Grage. Arkivfoto: Ricardo Ramirez
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