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Graungaarddesign
 Glas og tekstiler i unika design
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Velkommen til Karins eventyr-
lige verden af glas, tekstiler og 
unikakunst!

Karin Graungaard er født i september i 1962, opvokset 
i Vestjylland og tidligere håndboldspiller på ynglinge-
landsholdet. 

Hun blev uddannet til på Designskolen Kolding, der 
dengang hed Kunsthåndværkerskolen. Lige siden er 
det lykkedes hende at leve af sin faglige kunnen som 
designer og kunsthåndværker. 

Talent, vestjysk stædighed og en sportspiges udholdenhed har 
g jort det muligt for hende at nå sine mål i en stærkt konkurren-
cepræget branche, underlagt skiftende konjunkturer og politiske 
luner.

Hun har været håndarbejdslærer; projektleder for flygtninge; 
medejer af et tekstiltrykkeri, samt underviser i Kulturkælderen, 
et tidligere dagtilbud for voksne. 

Nu har hun sat sig et nyt mål; hun har indrettet værksted hos 
”My Business” på Myntevej 3 i Randers. Planen er, at hun skal 
leve af at sælge sine produkter i en ny webshop, der skal gøre 
unika tilgængeligt for almindelige mennesker. Hendes mission er 
at være med til at gøre os alle sammen mere bevidste om kva-
litet og kreativitet, når vi køber gaver eller indretter vores bolig.

”Hos Graungaard Design er det kunderne, der er konger og 
dronninger. De skal ikke have samlebåndsprodukter, men unika 
og kunsthåndværk af god kvalitet. Kun det bedste er godt nok!” 
siger designer Karin Graungaard.

Det skal være slut med masseproduceret plastikpynt fyldt med 
skadelige stoffer. Slut med puder og dækkeservietter, der er 
magen til alle andres. ”Hvorfor købe metervarer, når man kan få 
noget unikt til næsten samme pris?” spørger hun retorisk.

Det behøver ikke koste en herregård at give din bolig et kreativt 
pift, eller finde en original og personlig gave til en, du holder af. I 
webshoppen kan du finde ting til boligindretning og gaveartikler 
til billige penge - lige fra 100 kroner og op. På de følgende sider 
kan du læse om Karin Graungaards iværksættereventyr og hi-
storien bag.

”Hos Graungaard Design er det kunderne, 
der er konger og dronninger. De skal ikke 
have samlebåndsprodukter, men unika og 
kunsthåndværk af god kvalitet. Kun det bed-
ste er godt nok!”
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Designede tøj til dukkerne

”Jeg har altid haft en kreativ åre, og mit foretruk-
ne materiale er tekstiler. Det begyndte med, at jeg 
designede tøj til mine dukker som barn. Jeg er ikke 
særligt boglig. Jeg har en tvillingebror, der tager sig 
af den side; selv elsker jeg at arbejde med kreativt 
design.

Mor og far havde svineproduktion, indtil far fik dårlig ryg, 
så de første syv år af mit liv tilbragte jeg på en gård i Oks-
bøl. Det var strenge år, fordi priserne på svinekød faldt. Mor 
havde sin egen måde at komme igennem krisen på. Hun 
syede tøj, så glæden ved at arbejde med tekstiler har jeg 
fra hende.  

Da jeg som lille pige sad og legede med mine dukker, fik jeg 
den idé at designe noget tøj til dem. Jeg viste tegningerne 
til mor, så syede hun dukketøjet, og hvor blev dukkerne fine!

Senere fik jeg min egen lillebitte symaskine, sådan en lege-
tøjs-symaskine, der kunne sy rigtigt. På den syede jeg selv 
de første ting. Sådan gik det til, at jeg blev ”bidt af en gal 
symaskine”!

”Da jeg som lille pige sad og legede med 
mine dukker, fik jeg den idé at designe 
noget tøj til dem. Jeg viste tegningerne 
til mor, så syede hun dukketøjet.”
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Op igen!
Som 18-årig var jeg på ynglingelandsholdet i håndbold. De 
sportslige gener har jeg også arvet fra mor.

Mor kom fra en flok på 13 søskende, så de dannede deres eget 
håndboldhold med morfar som træner. Akkurat som mor vok-
sede jeg op i Vestjylland, og hun forsømte ikke at give mig en 
god portion vestjysk ukuelighed med i bagagen, som jeg har haft 
gavn af utallige gange.

Kassebukser var højeste mode i min barndom, og jeg slog hul i 
mine første kassebukser, fordi jeg legede med drengene. Men 
det var bare op igen. Hvis man falder og slår sig, så ømmer man 
sig lidt, og rejser sig og spiller videre. Sådan var det i min barn-
dom i Vestjylland, sådan er det på håndboldbanen, og sådan er 
det såmænd også i livet.

Jeg dyrker ikke håndbold mere, men jeg har mine projekter i 
sportens verden.  Sidste år g jaldt det en cykeltur på 1500 kilo-
meter til Paris med Team Rynkeby. Jeg havde aldrig siddet på 
en racercykel før, og jeg kunne næsten ikke sidde på den. 

Jeg var øm bagi bare ved tanken om at skulle køre 50 kilometer. 
Havde nogen bedt mig cykle 200 kilometer med det samme, ville 
jeg have betragtet det som umuligt. Men det er fantastisk, hvad 
man kan opnå, når man sætter sig nogle delmål, og går gradvist 
frem. Gruppedynamikken ved træningen hjalp også, og pludselig 
kunne jeg cykle 200 kilometer. 

Efter turen med Team Rynkeby, har jeg ikke rørt en cykel. Som 
sagt arbejder jeg meget i projekter, og i år gælder det en pil-
grimsvandring på El Camino sammen med en veninde. Jeg træ-
ner ved at gå nogle lange ture i naturen. Vandreturene er uund-
værlige åndehuller, hvor jeg henter inspiration til min kunst.
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”Hvis man falder og slår sig, så 
ømmer man sig lidt og rejser sig 
og spiller videre, sådan var det 
i min barndom i Vestjylland, så-
dan er det på håndboldbanen, 
og sådan er det såmænd også i 
erhvervslivet.”
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Det vigtigste er at skabe noget
Jeg tog min eksamen som designer på den davæ-
rende kunsthåndværkerskole i Kolding i 1995. Men 
først uddannede jeg mig til håndarbejdslærer, og 
tog arbejde i en fritidsklub. Det var megamoderne 
at sy farvestrålende sportsdragter i isoli-stof, så 
dem syede vi mange af. Men jeg fandt ud af, at jeg 
ville noget mere. Jeg ville ikke bare sy, men skabe 
tekstiler, jeg ville være designer.
Det vigtigste i mit liv er, at jeg kan gå ind i mit værksted og skabe 
noget. Det er svært at forklare, men jeg er jo vestjyde, så jeg er 
nok lidt tilbageholdende på mange måder. Normalt bruger jeg 
ikke mange ord; mit udtryk er det kreative. Jeg går ind på mit 
værksted og fordyber mig i arbejdet. 

Når man skaber noget ved at arbejde med et håndværk, man 
kan lide, falder tingene jo på plads af sig selv. Det giver en fan-
tastisk ro at arbejde kreativt med materialer og give dem form. 

De få gange i mit liv, hvor jeg ikke har haft adgang til et værksted, 
blev jeg rastløs. Jeg vidste simpelthen ikke, hvor jeg skulle gøre 
af mig selv. Faktisk har jeg måttet undvære værksted i et år, hel-
digvis har jeg fået et igen på Myntevej 3 i Helsted ved Randers.

Det nye værksted er rammen om min produktion af boligteksti-
ler, glasfade og andre unikaprodukter, som jeg sælger på min 
webshop:

www.graungaarddesign.dk
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Kunstnernes udstillingsvindue

”Når man har arbejdet så mange år med et 
bestemt materiale, kan man godt få lyst til 
prøve noget andet. Tekstiler er så føjelige, så 
jeg ville gerne prøve at arbejde med et mate-
riale, der havde de modsatte egenskaber.”
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Fra blødt tekstiltryk til hård 
glaskunst
I mit værksted på Myntevej 3 i Helsted står min sto-
re glasovn. 

Det startede med en passion for tekstiltryk, men det har udvik-
let sig, så jeg også arbejder med glas. Teknikken hedder ”stum-
ping and fusing” eller ”koldglas” på dansk.” Jeg puster ikke glas. 

Det, jeg gør, er at kombinere vinduesglas og kunstglas i forskel-
lige farver. Jeg bygger fade og andre smukke glasting op, og 
brænder dem i ovnen, der kan blive op til 850 grader varm.

Jeg har opdaget, at jeg med fordel kan bruge teknikker fra teks-
tiltryk, når jeg arbejder med glaskunst. Det kommer der nogle 
smukke fade og glasdekorationer ud af. For eksempel har jeg 
udformet en serie ovale fade med forskellige motiver. Et ligner 
en strandbred; et andet har et mønster, der er inspireret af Al-
bert Einsteins relativitetsteori.

Når man har arbejdet så mange år med et bestemt materiale, 
kan man godt få lyst til prøve noget andet.  Tekstiler er så fø-
jelige, så jeg ville gerne prøve at arbejde med et materiale, der 
havde de modsatte egenskaber. Derfor begyndte jeg at arbej-
de med glas.

Mødet med stof og glas er mødet mellem det bløde og det 
hårde. Materialerne er modsætninger, men har også noget til 
fælles. Begge er skrøbelige på deres egen måde, og glas bliver 
blødt, når det smelter.  Jeg har haft stort glæde af at arbejde 
kreativt med begge dele. Oveni købet har jeg fundet ud af, at 
stof og glas kompletterer hinanden smukt, når det drejer sig om 
at udsmykke en bolig.
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Da jeg gik på kunsthåndværkerskolen finansierede 
jeg studiet som handicaphjælper. Pudsigt nok blev 
jeg handicaphjælper for den samme arbejdsgiver 
igen senere i livet. Det blev til fem dejlige år, hvor jeg 
arbejdede som handicaphjælper og boede på en 
gård på Djursland.

Min mors død i marts i år g jorde udslaget. Hun havde 
haft et hårdt liv, havde leddegigt og måtte stoppe 
med at arbejde som 50-årig. Pludselig stod det mig 
klart, at hvis jeg skulle udleve min drøm som selv-
stændig designer, var det nu! Jeg vil ikke sidde som 
80-årig og fortryde, at jeg ikke gav det en chance.

Jeg glæder mig rigtig meget til at være min egen 
chef, og selv at kunne styre nogle ting, herunder 
hvad jeg skal bruge min tid og mine kræfter på.

”Pludselig stod det mig klart, at hvis jeg 
skulle udleve min drøm som selvstændig 
designer, var det nu! Jeg vil ikke sidde som 
80-årig og fortryde, at jeg ikke gav det en 
chance.”
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Historien bag Hjerte Englene
Da mor døde, havde min søn svært ved at sætte 
ord på, hvad han følte. Jeg havde fremstillet nogle 
små engle af glas, og foreslog ham at vælge en, som 
hans mormor kunne få med i kisten. Han sov med 
den engel, han ville give hende med. 

Jeg valgte også selv en Hjerte Engel, som en sidste hilsen, og 
det gav god mening.  Det var en stor trøst at give mor en sidste 
hilsen med i form af en Hjerte Engel, og jeg tænkte, at andre 
skulle have samme mulighed. Derfor har jeg besluttet, at sælge 
Hjerte Engle i min webshop.

De kan også bruges som venindegaver eller fødselsdagshilsner. 
Og der er Hjerte Engle til særlige lejligheder, som sygdom, bryl-
lup og barnedåb. Jeg fremstiller også englesmykker.

Hjerte Englene er smukke og rare at røre ved. Ingen af dem er 
helt ens, og de er så små, at man let kan have dem i lommen. 
Når man lader fingrene glide henover glasset, har det samme 
beroligende effekt, som når man har et par kastanjer eller nogle 
glatte sten i lommen. Det er en skik fra gamle dage, som nogen 
bruger den dag i dag.

”Det var en stor trøst at give mor en sidste hilsen 
med i form af en Hjerte Engel, og jeg tænkte, at an-
dre skulle have samme mulighed. Derfor har jeg be-
sluttet, at sælge Hjerte Engle i min webshop.”
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Kontakt
Graungaard Design
Karin Graungaard
Myntevej 3
8920 Randers NV

Tlf:, 2259 7887
Mail:, karin@graungaarddesign.dk

graungaarddesign.dk


