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Otto Gelsted bl.a.: "En mesternovelle er fortællingen om Rokballe-Maren, den frodige men nøgterne
bondepige, der arver 2000 kr., så hun kan købe et husmandssted. Hun flytter sammen med den kønne og lade
Niels, for hvad skal hun med penge og hus, hvis hun ingen børn har? Men gifte sig med ham vil hun ikke;
han skal ikke få lejlighed til at formøble hendes ejendom... Måske endnu værdifuldere er fortællingen om
Sidse på sandet.. Datteren Jensine går det rent galt med, fordi hun ikke kan styre sit balstyrige sind... Et
ejendommeligt og gribende tvelys falder over hendes vrange skæbne, fordi den gengives, dels som en

opfattes af en dreng, og dels som den gamle, rolige og fatalistisk resignerede moder betragter den". Den tredje
novelle i samlingen, "Magister Cogitans og hans kone", kalder Cai M. Woel for Hjortøs "reneste
tankedigtning.. et køligt fyrværkeri af paradokser og dybsindigheder, ofte af isnende virkning".
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