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Almindelige parcelhuse har 
dem. Renoverede boligblok-
ke og lejligheder har dem. 
Nye kontorbygninger har 
dem også og prestigebygge-
rier eller historiske bygnin-
ger lige så vel. I hele Europa 
og videre ud i verden til over 
40 lande er de at fi nde. Nav-
net er Velux, og det drejer sig 
om de verdenskendte oven-
lysvinduer. 

Ovenlysvinduerne blev i 
1942 udviklet af den unge, 
33-årige ingeniør Villum 
Kann Rasmussen. 

Siden udviklede Velux-
virksomheden sig til en af 
Danmarks mest succesrige 
virksomheder. Ejerfamili-

en Kann Rasmussen hører i 
dag til allerøverst i rækken 
blandt Danmarks rigeste. 
Familien er i øvrigt kendt for 
at holde særdeles lav profi l i 
medierne. 

Men i anledning af 100-
året for Villum Kann Ras-
mussens fødsel har famili-
ens overhoved og mangeårig 
Velux-formand Lars Kann-
Rasmussen, søn af Villum 
Kann Rasmussen, åbnet op 
og bedt etnolog og fremtids-
forsker Marie-Therese Hop-
pe om at kigge i Velux-arki-
verne og indsamle historier 
samt fi nde eksempler på bo-
ligindretning med Velux-
vinduer hos familier i hele 
Europa. Endvidere har hun 
ført en række samtaler med 
Lars Kann-Rasmussen.
Bogen »Living in Daylight« 

er en stor og fl ot billedbog 
med ledsagende tekster, 
som giver et interessant og 
morsomt indblik i, hvordan 
familier har indrettet deres 
boliger med Velux-vinduer, 
ligesom fl ere virksomheder 
– og såmænd også beboere 
i den københavnske fristad 
Christiania i deres alternati-
ve boliger har valgt vinduer 
fra Velux. 

Vinduer i Europa

Forfatteren præsenterer i 
bogen beboernes helt per-
sonlige indtryk og oplevel-
ser i forbindelse med valget 
af Velux-vinduer. Vi ople-
ver familierne i en bred vif-
te i deres boliger og huse li-
ge fra Tyrkiet via forskellige 
østeuropæiske lande til Nor-

ge i nord og fra Portugal i syd 
via bl.a. Frankrig, Schweiz, 
Østrig, Holland, England, 
Danmark, Sverige og til Rus-
land i øst. 

I alt har Marie-Therese 
Hoppe – foruden de priva-
te boliger set virksomheder 
og arbejdspladser og deres 
valg af lysindfald fra Velux-
vinduerne. Alle præsenteret 
med smukke, levende og in-
spirerende fotos. 

Alsidigheden og mulighe-
derne i de enkle vinduer har 
igennem årene bevist de-
res berettigelse, i og med at 
Velux-vinduerne stadig er 
lige efterspurgte og popu-
lære på grund af deres ind-
lysende enkle funktion og 
anvendelse. Indledningsvis i 
bogen vises billeder fra virk-
somhedens grundlæggel-

Verdensvinduet Velux
Wroclaw, Polen: Hvorfor betale 
for elektrisk lys, når du kan få 
det gratis? – har man tænkt i 
Lumina House, hvor taget er 
spækket med ovenlysvinduer.

Brno, Tjekkiet: En fredet villa i nyrenæssance-stil er nænsomt moderniseret med masser 
af lys i tagetagen.

Et maskulint hjem i klassisk engelsk 
country house-stil fra 1978, hvor drømmen 
om dagslys har sneget sig ind.

De unge kvinders 
drømmeforestillinger 
ændrede sig 
drastisk i 1970’erne. 
Velux-annonce fra 1976.

I anledning af 100-året for 
fabrikant og opfi nder af 
Velux-vinduet Villum Kann 
Rasmussens fødsel,
udkommer bogen »Living in 
Daylight« skrevet af etnolog 
og fremtidsforsker 
Marie-Therese Hoppe. 
I bogen fortæller hun både 
historien og historier om 
de verdenskendte vinduer
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Armadaen kaldes de 10 prisvindende bygninger i 
Hertogenboschs Paladskvarter i Holland. Husene er bygget for at 

slippe mest muligt lys ind i hver eneste lejlighed.

se for over 60 år siden, hvor 
Villum Kann Rasmussen så 
mulighederne i at forvandle 
grimme taglofter fra at væ-
re en grim ælling til smukke 
svaner. 

Oprindelig var det Vil-
lum Kann Rasmussens idé 
at udnytte de mørke loftrum 
under ejendommenes skrå 
tage. Han designede et vin-
due, der passede til og som 
både kunne udnytte det na-
turlige dagslys. Men samti-
dig kunne vinduet også åb-
nes, så der blev tilstrækkelig 
ventilation. Derved blev det 
nu muligt at triste loftrum 
også kunne anvendes til for 
eksempel beboelse. 

Villum Kann Rasmussen 
viste sig ikke kun at være en 
mester i vinduesdesign. Han 
var også en mester i bran-

ding, allerede før ordet var 
opfundet som en vigtig del 
af et fi rmakoncept. Navnet 
Velux var hans idé. Enkelt og 
virkningsfuldt er det sam-
mensat af stavelsen »ve« for 
ventilation og »lux«, der på 
latin betyder lys. Velux-nav-
net er som varemærke med 
årene blevet et af Velux-kon-
cernens absolut største ak-
tiver. Blandt andet er nav-
net slået så meget igennem 
i Frankrig, at »une velux« 
simpelthen betyder et oven-
lysvindue.

Grundlæggeren

Velux-gruppens grund-
lægger, Villum Kann Ras-
mussen, blev født i 1909 på 
Mandø, hvor hans far var 
sognepræst. I 1927 blev han 

student fra Sorø Akademi, 
og fem år senere dimittere-
de han som bygningsinge-
niør fra Den polytekniske 
Læreanstalt.  Han var en in-
novativ opfi nder og iværk-
sætter, og igennem hele sin 
karriere var han optaget af 
produktudvikling, hvor han 
arbejdede med en række op-
fi ndelser, der kunne tilføre 
bygninger dagslys og frisk 
luft. 

Villum Kann Rasmussen 
udtog i løbet af sin karriere 
55 patenter og ni mønsterbe-
skyttelser og lagde grunden 
til den innovationskultur, 
der fortsat fi ndes i Velux-
gruppen. Hans udprægede 
praktiske sans afspejlede sig 
i hans tilgang til udviklings-
processen, og han sammen-
fattede sin holdning til dette 

arbejde i mottoet: »Een prø-
ve er mere værd end tusinde 
ekspertantagelser«, et motto 
som fortsat søges efterlevet.

På grund af sit virke som 
opfi nder, eksperimentalfor-
sker og iværksætter blev Vil-
lum Kann Rasmussen i 1991 
udnævnt til æresdoktor ved 
Danmarks Tekniske Højsko-
le. Villum Kann Rasmussen 
døde 24. august 1993 i en al-
der af 84 år. 

»Living in Daylight« ud-
kommer på engelsk, hvilket 
må tilskrives Velux-grup-
pens internationale udbre-
delse.

Marie-Therese Hoppe: 
»Living in Daylight«. 
Gyldendal, 300 sider, 399 kr.
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