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“Han er grim og det er nemt. Leden bliver så tydelig med ham. Så tæt på, så mærkbar, så ufarlig. Han er grim
og det samme er leden, så hun glor på hans skridt og blinker og noget vokser. Sådan er det med ham. Han er

grim og vokser i takt med tiden. Han er grim. Hun er led. 
Det vokser.” 

“Sproget er i fokus. Meget præcist og beværkelsesværdigt ved, at det med en lille drejning af et ord eller en
sætning kan ændre det sagte til en helt ny mening eller forskyde det til en anden virkelighed. Louise Juhl

Dalsgaard har helt sit eget udtryk.”
— lektørudtalelse, Marianne Majgaard Jensen

 
“Sproget fremstår renset, nøgent og råt for usødet. Der skrives om almindelige mennesker, der æder og ælter

hinanden og som på en gang fordobles og formindskes i kampene med og mod hinanden”.
— omtale i stiften.dk 18/11 2011
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