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September 2016 modtog jeg et legat fra 
Tegnerforbundet for projektet “Hjem” med 
følgende beskrivelse: “Jeg søger midler til, at 
kunne tegne og skrive en Graphic Novel i mens 
jeg læser på Kunstakademiets Designskole.” Si-
denhen skiftede jeg titlen “Hjem” ud med 
“Grus.”

I November 2017 udkom “Grus” på forla-
get Fahrenheit. Mit arbejde med den gra-
fi ske roman har været 2,5 år undervejs, fra 
jeg startede med at skitsere historien i en 
skitsebog i Hamborg foråret 2015, til bogen 
udkom på Forlaget Fahrenheit i November 
2017. 

I 2015 og første del af  2016 gik arbejdet eks-
tremt langsomt. Jeg startede på Det Kongeli-
ge Kunstakademis Designskole, og havde jobs 
ved siden af  studiet for at kunne følge med 
økonomisk - derfor var der ikke meget tid til 
at tegne på historien. Men jeg blev ved med 
at være passioneret omkring fortællingen, og 
håbede hele tiden at jeg ville få mere tid. 

Det tog først rigtig fart da jeg fi k arbejdslegatet 
fra Tegnerforbundet i 2016. Efter jeg havde 
modtaget legatet, havde jeg i en periode på 
ca. 3-4 måneder ikke et arbejde ved siden af  
studiet og lavede kun ganske få freelance illu-
strationsopgaver ved siden af. Derfor havde 
jeg både tid fl ere eftermiddage og weeken-
der til at færddiggøre projektet. Jeg prøvede 
at strukturere det mere end jeg førhen havde 
gjort, så jeg 2-3 gange om ugen skulle arbejde 
og nå visse delmål. Hvis ikke jeg havde fået 
det økonomiske  overskud kan jeg nu tænke, 
at jeg kunne have risikeret at køre død i pro-
jektet og aldrig have fået det ud.

Grus er nu udkommet efter lang redigerings- 
og forlagsproces, og er blevet taget rigtig godt 
i mod her i starten af  2018. Jeg vedhæfter 
nogle af  de anmeldelser, jeg har fået fra for-
skellige tidsskrifter, dagblade og blogs. 

Tak for støtten!
Anna

Anmeldelse i Information: 
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2018/01/
grafi sk-roman-dirrer-uforloeste-spaendinger

Den trykte grafi ske roman. 184 sider, fuld farve. http://forlaget-fahrenheit.dk/

Links til andre anmeldelser:
Nummer9: http://nummer9.dk/anmeldelser/girly-gothic/
Berlingste Tidende: https://www.b.dk/boganmeldelser/paa-vej-mod-nationalsocialismen
Bogrummet:  http://bogrummetwp.dk/boganmeldelser/grus-af-anna-degnbol/

Anmeldelse i Politiken:
http://politiken.dk/6268742
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