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hun blev selv slidt af 0en som en gammel Aare, er slidt og flosset af 
Aaretolden. Nu gaar hun rolig gennem en sømmelig Alderdom mod en 
sømmelig Død." (s. 68). 

Eller om kroen: "I Færgekroen er der kun Lys i den lille Slyngelstue 
som Folk kalder den, og som er hyggeligere end de saakaldte pæne 
Lokaler. I Slyngelstuen er Gulvet slidt ned mellem Knasterne, man ser paa 
de bare Borde Fyrretræets grove røde Spejl, her staar den sorte skrammede 
Buffet med de skinnende Glas, og her er Luften som en saftig Skraa." (s. 
68). 

Specielt "Husmoderens Syssel i sit hellige Køkken" (s. 103) er genstand 
for en religiøs dyrkelse. Den Martin A. Hansenske variation af Kinder, 
Kirche Kuche slår køkken og helligdom sammen til et. 

Det er dog kun ordentligt slid og småborgerlig fattigdom der har 
fortællerens bevågenhed; pjalteprole tariate ts sjusk og åbenlyse elendighed 
fremkalder væmmelse, som i JV's holdning til Hansigne: "Jeg havde lagt 
Mærke til hvor sirligt Brændestykkerne laa i Kassen. Der var Orden hos 
Marie. Alt i det lille blaa Køkken var ganske vist slidt, men der var Forskel 
paa hendes Forhold og paa Huset derude hvor Kaj laa syg. Kajs Mor, 
Hansigne, havde heller ikke mange Ting, de var ogsaa slidt, men præget af 
hendes Svaghed, trøstesløs Sjusk, de var bare forfaldne. Maries Ting blev 
adle af Slid. Der var en Renhedsduft i hendes Hus. Duft af nyvasket og 
nystrøget Tøj" (103). Det er navsten ikke til at tro at al den adelhed og 
renhed er vurderet positivt i bogens univers. En vigtig forskel i samfundet 
er forskellen mellem de ordentlige og de sjuskede; nogle vasker i Valo, 
andre gør ikke: "Marie kommer ind og trækker en Skuffe i Kommoden ud. 
Tager en Dug frem, hvid som Nysne, duftende." (s. 10). 

Marie 7 7 .  . . accepterede blankt sin Skæbne.[. . .]. Hun maatte tage 
haardere fat end de fleste [. . .] slæbte i den drøjeste Ende [. . .] gik ud paa 
Arbejde ved Siden af [. . .] Hun tog haardere fat, vaskede for Folk, gik i 
Roemarkerne [. . .] Hvad er Tanken, Sindet bag det? '' (104 f.). Arbejdet 
guddommeliggøres, ikke i sig selv, men som udtryk for en bagvedliggende 
spiritualitet, "Tanken", "Sindet". Sliddet og arbejdet er kun det ydre, 
materielt-jordiske hylster for det indre-guddommelige: Tanken-Sindet. 
Karakteren og Ånden bliver derved den eneste virkelighed og realitet. 

Guddommeliggørelsen af fattigdommen og arbejdet fremtræder i 
modsaetningen mellem "@raften" og "fest". Sceneriet omkring fiskerne i 
slyngelstuen (68 f.) er positivt vurderet: det hele er udtryk for en sømmelig 
og passende forlaengelse af det djærve arbejdsliv, fiskerne drikker en 
velfortjent fyraftensøl (at fiskeriet på grund af isen ikke har fundet sted i 
flere uger har intet at sige, det erstattes af Peters byggeri af en skydepram). 
Overfor denne fyraftensdjærvhed står beskrivelsen af øens beboere ved 
vårfesten på Naes: "Vinduerne straalede troldsk mellem de store Træer. 
Ellefolket festede. Jeg stod lidt udenfor og kikkede ind. Der var mange 
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