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„Det er både kronik og roman – med en så vedkommende, voksen problematik, at det må interessere alle, der
læser avis og kigger TV .. „Løgn over Løgn“ er en meget personlig, men uflæbende bog om Henrik

Stangerup. Et væsentligt dokument om hans tid. En ærlig kulegravning af kunsten og dens håndlangeres
løgnagtighed anno 1971.“ – JOHN CARLSEN, Aarhuus Stiftstidende

„En romanforfatters opgør med sig selv og mediernes løgneverden. Bogens satire over mediepampere er
gennemført med en satanisk præcision i detaljen, der er det nærmeste, vi længe er kommet Scherfig, – det er i
sjælden grad en roman af og for de skandinaviske velstands- og klassesamfund, og den bør nå langt ud over

det finlitterære publikum, ind i den politiske debat om lighed.“ – HANS HERTEL, Information
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