
Tørresnoren  Juni 2008 

Nej … ikke Sigfred Pedersen’s, men min tørresnor 

Jeg har fundet ud af, at det med at have en tørresnor ikke er allemandseje mere. Nu bruger man tørrestativer, som 

kan stilles mange steder bl.a. udestue, carport, overbygget terrasse, eller en stille krog i gården.  

Men min tørresnor er af den slags med to tykke egestolper i jorden, med en tværplanke på, herpå er sat fire gamle 

porcelænsklokker, som i sin tid sad på telefonpælene, …. Tørresnoren er dobbeltradet, ca. 2 x 9 meter….. så der kan 

hænge en del vasketøj og blafre for vinden. Kan I huske hvordan lagner og dynebetræk kunne smælde i vestenvinden 

(den har vi jo herude, næsten altid lige om hjørnet). De lyde kan man ikke høre fra et tørrestativ i udestuen. Min 

tørresnor er altid klar,- står ude både sommer og vinter, altid parat til en maskinfuld vasketøj. Nabokonen kommer 

da også enkelte gange og vil gerne låne den, når hun har haft den lange tolv personers dug i brug, og den trænger til 

en gang vask og tørring. 

Men en tørresnor kan også give skærmydsler i hjemmet – ægtemanden vil være flink og spørger om han skal hænge 

vasketøjet ud for mig, ”Ja, det må du godt… men hæng det nu ordentligt, så håndklæder, viskestykker, undertøj, 

skjorter og strømper hænger efter hinanden og ikke i et rod”. Han svarer: ” Det kan da for f…. være lige meget, bare 

tøjet kommer op at hænge!” Jeg må så forklare ham, at det ikke er lige meget hvordan det hænger, for naboerne 

eller dem der går forbi vil da tænke ved sig selv ------sikke en sludret husmor der bor der, med det vasketøj i den 

uorden--. 

Jeg tror at det er et urinstinkt der ligger i os, - eller det er et kvinde-gen, der kommer frem? Jeg ved det ikke, men 

mon ikke de fleste kvinder vil give mig ret.- Disse spørgsmål og overvejelser er man fri for, når man har et tørrestativ, 

der står i udestuen! Der får man heller ikke besøg af en stæreflok. Men dette kan godt forekomme, når vejret er godt 

og hunden ligger på græsplænen og gumler kødben —pludselig kommer der en stæreflok for nær, hunden gir et 

”VOV” , for at fortælle  ”Her bor jeg”  BLÆR……stærene bliver bange og taber en del klatter hen over vasketøjet på 

tørresnoren, så man tydeligt kan se, om det er hyldebær, sortbær eller bare almindelig klattid. 

Men alt her i livet har sine fordele og ulemper. 


