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EN DAG JEG ALDRIG GLEMMER

Frisør Anni Sølvbjerg Rasmussen blev født i Espe på Midtfyn.
Anni kom i lære den 7. september 1964 i Ringe. Hun cyklede frem og tilbage hver dag og arbejdede 45
timer om ugen. Hun skulle bl.a. sy en paryk, hvilket var et meget stort arbejde. Til svendeprøven skulle der
krølles med gammeldags krøllejern, laves herrevandondulation og rulles 10 permanentspoler i.
Hun blev udlært 1968. I salonen var der 2 assistenter og 3 lærlinge.
Dernæst var hun i Nr. Broby, hvor hun fandt en salon, hvor ejerens kone var blevet syg, så der startede hun
som selvstændig. Desværre blev hun selv ramt af sygdom og arbejdede ikke et helt år.
Anni flyttede til Haastrup i 1974 og har boet her siden. Anni er gift med Ole ”Tømrer” Rasmussen.
Inden hun kom til Haastrup, begyndte hun hos Gerda Christiansen, Spangevej 2 i Haarby den 18. februar
1972. Både en datter og en svigerdatter arbejdede der også. Efter ca. 25 år overtog svigerdatteren salonen,
og Anni fulgte bare med, arbejdede 30 timer om ugen. Salonen blev flyttet ned på Hovedgaden og kom til
at hedde ”Profilklip”.
Den 18. februar 2012 havde Anni været ansat i den samme salon i 40 år og blev derfor af sin arbejdsgiver
indstillet til en fortjenstmedalje. Der blev holdt en stor reception med over 60 gæster i løbet af dagen, og
Anny fik overrakt medaljen, som I ser afbilledet øverst. Det var en stor dag.
Hver anden tirsdag er der mulighed for at komme i audiens hos Dronningen og
takke for udnævnelser. Man ringer selv og aftaler tid.
Man får nogle retningslinjer, f.eks. skal man bære hvide handsker, men ikke gå
baglæns ud igen, som man nogle gange har hørt. Mødetidspunktet var kl.
10.00, men Anni blev først kaldt ind kl. 12.30, endda meget højtideligt.
Dronningen sad ned på en stol pga. sit dårlige knæ, men Anni stod op.
Anni fortalte Dronningen, hvor hun kom fra, og at vi i Haastrup har
”Dronningens Udsigt”. Majestæten kunne tydeligt huske sit eget forslag til
amtmanden, om at lave en rasteplads på dette sted og også årstallet for sit
besøg. Audiensen tog ca. 5 minutter.

MEN DET VAR 10 UFORGLEMMELIGE MINUTTER FOR ANNI.
Til jeres orientering har følgende ”Haastrupper” også modtaget fortjenstmedaljen iflg. mine kilder:
Poul Jensen, tidligere Halsmose, nu Fredericia, ansat ved slagteriet i 40 år
Sigrid Ellegaard, tidligere Halsmose, nu Horsens, ansat som laborant ved Horsens Sygehus i 40 år
Ulla Lorenzen, tidligere Bygaden, nu Assens, ansat som lærer i Haarby i 40 år (søster til Poul Skytte)
Poul Skytte Christoffersen, tidligere Bygaden, nu Rom, som har tjent Danmark som diplomat, er benådet med:
1. Ridder af Dannebrogordenen, 2. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen, 3. Kommandør af Dannebrogordenen, 4.
Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen
Poul Skytte Christoffersen gæster Haastrup Foredragsforening i næste sæson.

