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”Vi er dagslysingeniører”
VKR Gruppen gennem 75 år

”Vi er dagslysingeniører.”
VILLUM K ANN R ASMUSSEN, 1945

Villum Kann Rasmussen på kontoret i sin karakteristiske hvide kittel, 1954.
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VKR bomærket fra 1941 forestiller det ubrudte dagslys gennem en skrå glasflade, Brochure 1942.

VKR Gruppens mission
er at bringe dagslys,
frisk luft og bedre miljø
ind i menneskers hverdag.
Søren Bjerre-Nielsen.

Jan Lundsgaard Jensen.

Forord
Den 1. april 2016 kan VKR Gruppen fejre, at det er 75 år
siden civilingeniør Villum Kann Rasmussen (KR) stiftede sit
firma i København. Virksomheden specialiserede sig i glastage, som i 1942 blev fulgt op af VELUX ovenlysvinduer, og
senere kom andre produkter til såsom VELFAC facadevinduer.

Det er et krav til alle i virksomheden, at vores mission og
de forretningsmæssige mål forfølges ud fra ambitionen om
at leve op til den Mønstervirksomhedsmålsætning, som
KR formulerede i 1965, der handler om at stræbe efter at
behandle samtlige interessenter ordentligt i arbejdet med
samfundsnyttige produkter.

Det blev dog VELUX ovenlysområdet, der med tiden
gjorde det lille enmandsfirma til en stor international firmagruppe. Virksomheden blev et livsværk for KR og senere
for hans søn Lars Kann-Rasmussen, der blev en drivkraft
for den videreudvikling og modernisering, som fandt sted
i årene efter faderens død i 1993.

I en ofte hektisk dagligdag er det også vigtigt, at der er
plads til anerkendelse og skulderklap, når tingene lykkes.
I den sammenhæng skal vi heller ikke glemme at fejre
vigtige begivenheder og en mærkedag som dette jubilæum,
der bringer os sammen på tværs af firmagruppens forskellige selskaber.

Moderselskabet hedder i dag VKR Holding A/S og har til
formål at skabe værdi gennem finansielle investeringer
og ejerskab af virksomheder med missionen om at bringe
dagslys, frisk luft og bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Det er håbet, at vi med dette skrift på en spændende og levende måde kan give vores medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder en indsigt i vores historie, kultur og værdier.

VKR Holding A/S er en fonds- og familieejet virksomhed
med VILLUM FONDEN som sin største aktionær, og firmagruppen beskæftiger ca. 13.500 medarbejdere i flere end
40 lande.

Der skal i den forbindelse rettes en stor tak til tidligere og
nuværende medarbejdere, ledelser og bestyrelser for indsatsen gennem årene. Den har sikret det solide fundament,
som VKR Gruppen hviler på i dag og har rustet os godt til
de næste 75 år.

KR omtalte i 1940’erne sig selv og sine medarbejdere som
”dagslysingeniører”. Betegnelsen har holdt ved gennem
årene og er forsat aktuel med det stigende behov for stor
boligkomfort med dagslys, naturlig ventilation og energirigtige løsninger.

Søren Bjerre-Nielsen
Bestyrelsesformand

Jan Lundsgaard Jensen
Administrerende direktør
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KR’s diplom fra Den Polytekniske
Læreanstalt i København (DTU), 1932.

KR i midten under arbejde i København, 1932.

Firmaet Edvard Storr, hvor KR begyndte
som civilingeniør, 1932.

De første år
Ingeniør og arbejdsløs

Firmastiftelse og glastage

VKR Gruppens grundlægger, Villum Kann Rasmussen, blev
født på den lille ø Mandø i 1909. Han blev i 1932 uddannet civilingeniør af bygningslinjen fra Danmarks Tekniske
Universitet i København. Samme år blev han leder af en
afdeling for glastage hos det københavnske firma Edvard
Storr og erhvervede her betydelig indsigt i at tilføre bygninger dagslys.

Den 1. april 1941 stiftede Villum Kann Rasmussen sin egen
virksomhed med speciale i glastage under navnet V. Kann
Rasmussen & Co og etablerede sig i nogle små, lejede
lokaler i København.

I 1940 valgte Villum Kann Rasmussen at sige sit job op.
Han blev i stedet sælger hos maskin- og kedelvirksomheden Vølund. Her faldt han dog aldrig rigtigt til, og begge
parter ønskede snart at bryde samarbejdet. Han uddybede
senere dette på følgende måde:
”Den 31. marts (1941) havde jeg min opsigelse klar, og tog
den med ud på Vølund den 1. april om morgenen, om end
da jeg kom derud, lå der sandelig også et brev fra Vølund til
mig, hvor man foreslog at ophæve samarbejdet. Det var jo
en lykkelig situation, nu var jeg blevet arbejdsløs og havde
helt frie hænder til at gå i gang, og det gjorde jeg så.”

Baggrunden for firmastarten var en entreprise på et
glastag på 900 m2 til FDB’s hørskætteri Linum i Aarhus.
Denne entreprise blev sikret takket være Villum Kann
Rasmussens nyudviklede sprosse, der fastholdt glasset
med klemhager uden brug af kit og havde ”dugrender” til
at lede kondens bort.
Sprossen var lavet af galvaniseret vandrør, der stadig
kunne fås trods krigens rationeringer. Den kitfrie sprosse
fik navnet TUBUS – afledt af det engelske ord for rør –
og blev registreret som Villum Kann Rasmussens første
patent i 1944.

”... nu var jeg blevet arbejdsløs
og havde helt frie hænder til at gå
i gang, og det gjorde jeg så.”
V I L L U M K ann R asmussen

KR på kontoret i København, 1941.
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Sportshallen i Høng blev opført i
1941-42 med V. Kann Rasmussen
& Co’s trækonstruktion og glastag.
I 2012 blev hallen fredet, 2013.

”KR arbejdede for meget.
Han var ude efter
ordrer… der herskede stor
spænding om det ville
lykkes.”
ANNIE DR AGSTED

KR (tv) og kompagnonen Cornelius Hansen, 1942.

De første medarbejdere og en vanskelig tid

De første år var vanskelige. Det var svært at få nye ordrer
i hus og skaffe materialer. Det finansielle grundlag var
særdeles spinkelt og staben af medarbejdere af samme
grund beskeden. Blandt medarbejderne fik Villum Kann
Rasmussen efterhånden betegnelsen ”KR”, som hang ved
gennem hans karriere.
Den første sekretær, Annie Nielsen (født Dragsted), har
erindret følgende om begyndelsen:
”Det var KR, der ansatte mig. Jobbet var godt…, der
var en stor frihed. KR var meget omhyggelig og pertentlig. Vi brugte hvide, gule og lyserøde kopier. KR arbejdede for meget. Han var ude efter ordrer, men det var ikke

Annie Dragsted, 1940.

Glastag til FDB i Aarhus, 1941.

noget, vi mærkede. Men der herskede stor spænding, om
det ville lykkes.”
Takket være en ihærdig indsats lykkedes det at få en række
entrepriser i hus, herunder leveringen af en trækonstruktion med tilhørende glastag til en sportshal i Høng ved
Slagelse.
For at få entreprisen måtte KR dog stille en større bankgaranti. Dette lykkedes med besvær ved at få virksomhedens kassekredit udvidet, men for at stille sikkerhed for
denne måtte KR samtidig sælge sin bil samt få sin svigerfar til at kautionere for sig. Virksomhedens overlevelse var
bestemt ikke givet på forhånd, og krigens begrænsninger
var en stor udfordring.
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VELUX ovenlysvinduer

Medarbejdere i Østbirk, 1950.

Ovenlysvinduer til Slagelse Vestre Skole, 1942.

Skolebyggerier

I forbindelse med arbejdet med sportshallen blev KR
opmærksom på nogle skolebyggerier, hvor der skulle indrettes undervisningslokaler i tagetagen. Han blev spurgt,
om han ville give tilbud på de nødvendige vinduer:
”Det ville jeg naturligvis frygteligt gerne… Så sagde jeg
til mig selv, da jeg fik forespørgslen, at nu gjaldt det om
én gang for alle at lave et tagvindue – et ovenlysvindue –
som i enhver henseende var lige så godt som det bedste
facadevindue, og det prøvede jeg så, idet jeg kombinerede
de to klassiske materialer, nemlig blik-zinkbeklædning
med en indvendig trækonstruktion”, erindrede KR.
Produkt og varemærke

De første 12 ovenlysvinduer blev leveret til Slagelse
Vestre Skole i april 1942. Udover konstruktionen med træ
indvendigt og zink udvendigt var vinduerne konstrueret,
så kondens blev ledt bort. De var således tætte og stort

Svend Kamman, der stod
for opbygningen af Østbirk
Bygningsindustri, 1950.

set vedligeholdelsesfrie. KR kaldte sine ovenlysvinduer
for ”Standard”, bl.a. fordi de passede til de almindelige
afstande mellem spærene i Danmark. Han overvejede dog
et endnu bedre navn:
”I Sweets Catalogue havde jeg set, at man havde en
artikel, som havde med glastage at gøre, som blev kaldt
Vent-o-Lite, og det syntes jeg lød vældigt godt, men jeg
syntes alligevel, det ville lyde bedre, hvis man gjorde det
på latin, og det blev så til VE for ventilation og LUX for lys
– VELUX.”
Navnet blev anført med håndskrift på den første regning
og registreret som varemærke i Danmark den 3. oktober
1942. KR havde ikke alene skabt et godt produkt og
formuleret en vision; han havde også fundet på et enestående navn. VELUX varemærket regnes i dag for et af
verdens bedst kendte inden for byggematerialebranchen.

Produktion i Østbirk, 1947.
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Brandmænd inspicerer
VELUX nødudgangsvindue, 1948.

Tegning af VELUX
pivothængsel, 1945.

Østbirk Bygningsindustri, 1952.
Børneværelse indrettet med
VELUX FV ovenlysvindue, 1950.

”… nu gjaldt det om én gang for alle at
lave et tagvindue – et ovenlysvindue –
som i enhver henseende var lige så godt
som det bedste facadevindue.”
VILLUM K ANN R ASMUSSEN

Uudnyttede tagetager og boligmangel

KR så store muligheder for udbredelsen af VELUX ovenlysvinduet i en tid med stor boligmangel. Folmer Lemche,
der startede som salgsmedarbejder i 1948, brugte mange
ressourcer på at overtale arkitekter og bygherrer til at
indrette tagetagen til beboelse:
”Ved at gøre det får I mange flere kvadratmeter, og rentabiliteten pr. kvadratmeter forøges. Der skal laves installation til varme, og der skal laves trapper, men I får en helt ny
etage, og det forbedrer den totale økonomi”, lød budskabet
fra Lemche.
Det blev hørt, men der skulle fortsat arbejdes hårdt på
at få ordrerne i hus. Styksalget var beskedent, og et salg på
ti ovenlysvinduer fejrede man typisk med kager til kaffen
på kontoret.
Produktudvikling

et stort arbejde i produktudviklingen. I 1945 søgte KR om
patent på et VELUX ”vendevindue med beslag”, som dog
først blev registreret i 1949, og i 1946 om patent på et
pivothængsel, der blev registreret i 1948.
Pivothængslet, der gjorde det muligt at vippe den zinkbeklædte ramme om sin egen akse, blev helt afgørende,
da det hermed blev lettere at pudse den udvendige side
af glasset. Vippevinduet med koblede rammer og to lag
glas fik betegnelsen VELUX FV og blev det mest udbredte
ovenlysvindue i løbet af 1950’erne og 60’erne.
I 1946 etableredes produktion af ovenlysvinduer i Østbirk
ved Horsens, og flere nye VELUX produkter blev markedsført i de følgende år. Det var bl.a. nødudgangsvinduer
i 1948, en markise i 1956 og fra midten af 1950’erne også
præfabrikerede inddækninger. Tilbehør blev med tiden et
meget vigtigt supplement til ovenlysvinduerne og en vigtig
indtægtskilde for virksomheden.

For at forbedre ovenlysvinduets funktionalitet blev der lagt
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Een prøve…

V. Kann Rasmussen & Co’s hovedsæde
på Maskinvej 4 i Søborg under opførelse
med VELKIN haller, 1950.

Produktion af garageporte
med hestekraft, 1954.

Skilt med KR’s motto.

VELTOR garageport, 1965.

”Vi skulle væk fra
koncentrationen
på ”VELUX”, så vi
havde andre ben at
stå på.”
H . N . B randt

VELKIN haller

KR ønskede at udvikle produkter, der kunne standardisere
og rationalisere byggeprocessen, og samtidig skulle en
bred portefølje sikre indtjeningen:
”Det var klart KR’s ønske i alle årene, at vi skulle væk fra
koncentrationen på ”VELUX”, så vi havde andre ben at
stå på”, husker tidligere direktør H.N. Brandt, der startede
i virksomheden i 1956.

”KR var jo altid optaget af at udvikle nye ting. Det var f.eks.
garageporte. Når vi kunne lave vinduer, kunne vi vel også
lave en garageport. Vi lavede en maskinopstilling, hvor de
trukne skinner til portene blev bukket ved, at man trak et
stålemne igennem skinnen i den rigtige radius. Det krævede
et alvorligt træk. Og så var det, vi gik op og lånte mælkemandens hest. Og så bukkede vi køreskinner på den måde.”
VELUX ovenlyskupler og VELDO
kuppelventiler

I 1945 markedsførte KR sine nyudviklede VELKIN haller,
der var Danmarks første præfabrikerede modulsystem til
industrielle bygninger. VELKIN var afledt af et engelsk
ord for himmelhvælv og bestod af selvbærende elementer
med skråtstillede shedtage, der blev vendt mod nord for at
sikre et behageligt lysindfald. Hallerne blev snart suppleret
med andre produkter såsom garageporte.

I løbet af 1950’erne begyndte man også at udvikle VELUX
ovenlyskupler og de mindre VELDO kuppelventiler, fordi udbredelsen af flade tage tog til i byggeriet. Kuplerne var især
et ønske fra virksomheden Icopal, som V. Kann Rasmussen
& Co havde et samarbejde med. 

VELTOR garageporte

”Vi kom ind i nogle år, hvor ovenlyskupler blev meget moderne. Vi skulle også lave dobbeltkupler, fordi de isolerede
bedre. Men hvordan gjorde man det? Jamen så blæste
man den yderste kuppel lidt højere end den inderste kuppel,

Konstruktør Bendt Dantzer-Sørensen huskede følgende i
forbindelse med udviklingen af VELTOR portene, som fandt
sted i slutningen af 1940’erne og begyndelsen af 50’erne:

Dantzer-Sørensen var også med til at løse denne opgave:
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”Vi kom ind i nogle år,
hvor ovenlyskupler
blev meget moderne.”
B endt D ant z er - S ø rensen

Bendt Dantzer-Sørensen, 1959.

VELDO kuppelventiler, 1965.

for så kunne man lægge dem oven på hinanden og lime
dem sammen. Men så kom der reklamationer, fordi plexiglasset i den udvendige kuppel krakelerede på grund af
limdampene, der udløste spændinger. Så vi skulle lufte ud.
Vi borede et lille hul i kuplen og satte en luftslange på, og
så blæste vi. Det virkede, og opgaven blev løst.”
VELFAC, VITRAL og VELTA

Der blev ligeledes fra 1952 markedsført facadevinduer,
der i 1961 fik navnet VELFAC, samt arbejdet videre med
glastagene, som i midten af 1950’erne blev videreudviklet
til VITRAL glaspaneler. Panelerne var monteret i aluminiumsskinner, hvilket gjorde dem nemmere at montere,
og som tilbehør blev der udviklet et mekanisk fjernåbner-

VELTA brochure, 1961.

system med kompressorer, der blev markedsført under
navnet VELTA.
Motto og innovationskultur

Virksomhedens produktudvikling skete efter KR’s motto:
”Een prøve er mere værd end 1000 ekspertantagelser.”
Han var blevet inspireret hertil af et skilt med lignende
ordlyd, der hang hos firmaet Brd. Vestergaard, som V. Kann
Rasmussen & Co delte lokaler med i København i midten
af 1940’erne. KR hængte sin egen version af skiltet op til
inspiration for medarbejderne, og de mange prøver og
forsøg var med til at rodfæste den innovationskultur, som
fortsat er fremherskende i firmagruppen.

VELUX ovenlyskupler leveret til
Kastrup lufthavn, 1958.
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VELUX brochure, Østrig, 1961.

SVITA brochure, Sverige, 1949.

VELUX brochure, Tyskland, 1957.

Ernst Günter Albers (tv) og KR i Hamborg, 1952.

Internationalisering
Sverige

KR var overbevist om, at hans standardiserede produkter
havde mulighed for at slå igennem internationalt. Han
begyndte tidligt at se sig om efter samarbejdspartnere
uden for Danmarks grænser:
”Den første udenlandsforbindelse var i Sverige. Og det var
A/B Svenska Icopal – Takpixfabriken. De første bogstaver
gav navnet SVITA”, forklarede Folmer Lemche.

I 1951 gik KR aktivt ind i dette arbejde og udarbejdede
lister over nogle mulige samarbejdspartnere i Hamborg.
I samråd med sin højre hånd, direktør Svend Kamman, blev
det besluttet at sende Bendt Dantzer-Sørensen, der talte
flydende tysk, sydpå:

Samarbejdet med Icopal i Malmø blev indledt i 1942 og
omfattede salg af glastage. Fra 1944 blev der også produceret og solgt VELUX ovenlysvinduer i Sverige under
navnet SVITA.

”Jeg fik samlet nogle af tingene sammen. Jeg havde først
og fremmest fotografier. Så havde jeg et prøvevindue, og de
første tryksager med. Vi havde ingen biler dengang, så det
var med at tage toget. Og jeg skulle så have det der vindue
med som rejsegods. Jeg var i tvivl og sagde til Kamman:
”Jamen! Kan man tage et vindue med som rejsegods?”
Hvortil han svarede på sin sædvanlige måde: ”Hr. Dantzer,
man kan tage elefanter med som rejsegods!”

Tyskland

Dansk-tysk partnerskab

Efter 1945 vendte KR blikket mod Tyskland, der som følge
af krigens massive ødelæggelser stod over for et enormt
genopbygningsarbejde. Det kunne blive et gennembrud for
VELUX ovenlysvinduet, mente han.

Det lykkedes ikke Dantzer-Sørensen at finde en samarbejdspartner i Hamborg. Han blev i stedet gjort bekendt
med snedkervirksomheden E. Albers & v. Drathen, der lå
i Meldorf nordvest for Hamborg. 

Engelsk VELUX brochure, 1953.

VELUX servicebiler i Tyskland, 1956.

Besøg hos VELUX France.
Fra højre KR, Jacques Pagot og H.N. Brandt, 1964.

KR på Manhattan
i New York, 1952.
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”Man kan tage elefanter
med som rejsegods.”
S vend K amman
Dækskifte under kundebesøg i USA.
VELUX ovenlysvindue står op ad bilen, 1952.

H.N. Brandt (tv) og Lars Kann-Rasmussen (th)
under besøg i USA, 1974.

Europæisk brochure, 1958.

VELUX brochure, Japan, 1981.

Han aflagde virksomheden et besøg, og indehaveren Ernst
Günter Albers var meget interesseret i VELUX ovenlysvinduet. Et møde med KR kom i stand, og i 1952 indgik
parterne en samarbejdsaftale og stiftede i fællesskab
salgsselskabet VELUX GmbH – Bauzubehör i Hamborg.

”Jeg brugte mine weekender på at gå fra dør til dør, hvor
jeg smed små kort ind ad brevsprækkerne, med ordlyden
”Se her! Hvorfor udskifter De ikke Deres gamle tagvinduer
med nogle smukke VELUX ovenlysvinduer, som giver mere
komfort”, fortalte Pagot senere om det tidlige salgsarbejde.

Det blev aftalt, at fabrikken i Meldorf skulle stå for produktionen af karme og rammer til ovenlysvinduerne, mens
man fra dansk side leverede beslag og stod for produktudvikling. Ordningen blev en stor indtægtskilde både for
E. Albers & v. Drathen og VKR Gruppen, og samarbejdet
varede frem til 2002, hvor den tyske partner blev købt ud.

Den øvrige verden

Vesteuropa

I 1954 stiftedes det første VELUX selskab i Storbritannien,
og i løbet af 1960’erne og 70’erne blev en række salgs- og
produktionsselskaber etableret i det øvrige Vesteuropa.
I Frankrig stiftede man i 1964 VELUX France SAS, hvor
direktøren, Jacques Pagot, via en ihærdig indsats fik gang
i salget, der det første år steg med 70%:

Salgsselskabet VELUX America Inc. blev stiftet i Massachusetts i 1975, og efter en pionerindsats af direktør
H.N. Brandt i 1978-80 etablerede man endvidere et produktionsselskab i South Carolina.
I 1981 blev det første asiatiske selskab stiftet i Japan, og
i 1986 – tre år før murens fald – indgik VKR Gruppen aftale om salg og produktion i det dengang kommunistiske
Ungarn, hvilket var meget usædvanligt for en vestlig
virksomhed på det tidspunkt.
I 1990-91 etablerede VELUX A/S sig i en række østeuropæiske lande herunder Polen, som med tiden blev et vigtigt
produktionsland. To år senere, i 1993, blev salg og produktion etableret i Kina. Firmagruppen var for alvor blevet en
betydelig international virksomhed.
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Reklame for AROMATIC kaffemaskinen, 1965.

Produktion af VELUX tilbehør hos
Gåsdal Bygningsindustri, 1975.

Demonstration af VELUX GGL, 1969.

Fokusering og
produktudvikling
Mange æg i kurven

I midten af 1960’erne var spredningen af firmagruppens
forretningsområder blevet meget stor. Det skulle bl.a. ses
som et udtryk for KR’s ønske om at sprede risikoen samt
hans interesse for at udvikle nye produkter. Produktudviklingen blev bl.a. organiseret i selskabet SARNAK, der også
stod bag KR’s AROMATIC kaffemaskine i 1960’erne samt
hans VELSIT møbelserie i 1970’erne og 80’erne.
Det var dog tydeligt, at indtjeningen inden for en række
områder ikke stod mål med indsatsen. Ovenlysområdet var
dog inde i en gunstig udvikling, og en satsning her skulle
derfor ifølge H.N. Brandt gøre VELUX A/S til det”… helt
førende ovenlysvinduesfirma i Europa.” Det blev derfor
dette område, man satsede på, og som fik tilført flest
midler til produktudvikling og markedsføring.
VELUX GGL ovenlysvinduet

Efter en lang udviklingsfase blev en helt ny generation af
VELUX ovenlysvinduet præsenteret i 1968 med betegnelsen GGL. Vinduet havde de klassiske funktioner, vi i dag
forbinder med et ovenlysvindue, såsom Gennemgående

GribeListe, pivothængsel med fuld friktion (PV-68),
ventilationsklap samt isoleringsrude af eget fabrikat, der
var monteret ved leveringen. Det sidste var i øvrigt noget helt nyt i vinduesbranchen i Europa i slutningen af
1960’erne.
Udover egen rudeproduktion blev der efterfølgende satset
på udvikling og produktion af nye solafskærmnings- og
dekorationsprodukter. Arbejdet med GGL ovenlysvinduet
blev et højdepunkt inden for VELUX produktudviklingen.
Der blev i forløbet stillet meget store kvalitetskrav og foretaget mange ændringer undervejs.
Værktøjsmager Henning Hansen fortæller om udviklingen
af det nye pivothængsel til vinduet:
”Da vi tog på påskeferie i 1968, troede vi stadig, at det var
PVX-67 beslaget, der skulle på markedet 1. juli. Men da vi
kom tilbage efter påske, lå de første tegninger til PV-68
klar, og det skulle være på markedet i august. Jeg tror
aldrig, vi har haft så travlt i værktøjsafdelingen, som vi
havde dengang.”

VEULX GGL kampagne, 1976.
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Stand på Herningmessen med bl.a. VELUX ovenlysvinduer,
VELFAC facadevinduer og VELDO kuppelventiler, 1968.
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Byggeri med VELUX ovenlysmoduler, 2013.

VELUX ovenlysvinduer og touch fjernbetjening, 2015.

VELUX Cabrio tagaltan, 1990.

Nye ovenlysvinduer

Det nye årtusinde

I de følgende årtier blev der lanceret et stort antal nye
VELUX produkter. I 1970’erne og 80’erne blev der bl.a.
introduceret tophængte ovenlysvinduer, der også havde
vippefunktion. Disse typer var rettet mod markeder med
lave taghældninger og sikrede her et bedre udsyn.
Efter ønske fra det tyske marked udviklede man også
i 1980’erne VELUX GGU ovenlysvinduer i træ med en udvendig polyuretanbelægning. Overfladebehandlingen bestod af en tokomponent finish, som var vejrbestandig og
modstandsdygtig over for UV-stråler, og som derfor fik
betegnelsen EVERfinish, der blev registeret som varemærke i flere lande i 1990-91.

Efter 2000 har bæredygtige løsninger kombineret med
stor boligkomfort været i fokus. Hvor vinduer tidligere
var forbundet med varmetab, blev der i det nye årtusinde
udviklet vinduestyper, der i særlig grad bidrog til en positiv
energibalance bl.a. ved at tilføre boligen mere varme, end
der tabes via vinduet. Forbedret komfort blev bl.a. sikret
i 2005 med GGL INTEGRA ovenlysvinduet med trådløs
fjernbetjening af solafskærmninger samt åben- og lukkefunktion. I 2008 introduceredes regnsensorer betjent via
solceller til automatisk lukning af vinduet i tilfælde af regn.
Desuden markedsførte man også de såkaldte Sun Tunnels,
der fører dagslys langt ned i bygningen. I 2008 lanceredes
også helt nye fladtagsprodukter.

Harmonisering

Ny Generation og nye produkttiltag

I disse år harmoniserede man også produktprogrammet
mellem Tyskland og de øvrige europæiske markeder. Dette
førte endvidere til et nyt fælles VELUX logo, der senest er
blevet justeret i 2005.

I 2012 præsenterede VELUX Gruppen en helt ny generation af ovenlysvinduer, der bl.a. har forbedrede energiegenskaber, et større rudeareal, en optimeret gribeliste
samt en helt ny fjernbetjeningsenhed. Samtidig lancerede
man VELUX ovenlysmoduler, der er energioptimerede
og monteringsvenlige moduler til offentligt byggeri og
erhvervsbygninger. Ovenlysmodulerne er en udløber af
VELUX Gruppens strategiske fokus på udvikling af et nyt
forretningsområde på det kommercielle projektmarked.

Tidligere koncerndirektør Bjarne G. Thomsen fortæller om
harmoniseringen:
”Det var grundlæggende de samme produkter, der produceredes og solgtes i Tyskland som i resten af Europa.
Alligevel var der uendelig mange større eller mindre forskelle, så der skulle mange intense forhandlinger, underbygget af konstruktionsmæssige og økonomiske sammenligninger, til, før vi kom frem til en fælles produktplatform.
Til gengæld gav det også betydelige fordele i et stadigt
mere åbent Europa – ikke mindst med hensyn til logistik,
indkøb og produktion.”

I 2015 lancerede man VELUX GVR vinduet til fredede og
bevaringsværdige bygninger i Danmark. Dette vindue var
udviklet gennem et samarbejde med myndighederne og en
ekstern restaureringsarkitekt. Derudover blev der arbejdet
på et nyt energigardin, der markedsføres i 2016.
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Demonstration af VELFAC vindue
Type C, 1962.

Tegning af VITREA vinduet, 1944.

Transport af VELFAC facadeelementer, 1967.

Facadevinduer
VITREA

I 1944 tegnede KR et facadevindue, der fik betegnelsen
VITREA. Som følge af krigen var der dog ikke ressourcer
til at sætte vinduet i produktion. Omkring 1950 genoptog
KR projektet, og i april 1952 blev det første VELUX facadevindue, Type V, markedsført. Vinduet havde en vipperamme
med en tilpasset udgave af pivothængslet. Fra midten
af 1950’erne blev facadevinduet også markedsført med
en udvendig beklædning af aluminium med betegnelsen
”Type AL.”

at skære ned på kvaliteten eller på betjeningsmulighederne. Han foretrak det sidste med ordene: ”Når folk køber en
billig bil, er de indstillet på nedsat kørselskomfort, men ikke
på ringere kvalitet.”
KR tilsluttede sig denne konklusion, hvilket førte til udvikling af en ny serie af vinduer, der fra 1961 fik navnet
VELFAC. Type A var topmodellen til de eksklusive byggerier, mens ”Folkevinduet” med mere enkle betjeningsbeslag fik betegnelsen Type C. Navnet VELFAC blev registreret som varemærke i Danmark den 22. oktober 1962.

Fra folkevindue til VELFAC

Op gennem 1950’erne forblev salget af facadevinduer dog
beskedent. Vinduerne var dyre at producere, fordi rammeog karmdimensionerne var kraftige og beslagene relativt
kostbare i de små serier. KR besluttede sig for at lancere et
mere konkurrencedygtigt facadevindue, som i udviklingsfasen fik betegnelsen ”Folkevinduet”.

Facadeelementer

Virksomhedens arkitekt, J.M. Hagerup, beskrev i 1958,
hvorledes et billigere vindue kunne fremstilles ved enten

På Grønland opstod der dog reklamationer over utætte
lejligheder. Der blev klaget over facadeelementerne, men

VELFAC varemærket blev også anvendt i forbindelse med
markedsføringen af lette facadeelementer i træ med tilhørende vinduespartier. VKR Gruppen leverede disse elementer til en række store montagebyggerier i Danmark
samt til 3.000 grønlandske boliger. 

Produktion af facadevinduer på Maskinvej 4 i Søborg, 1959.
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Byggeri i Sverige med VELFAC 200 vinduer, 2014.

”… at udvikle et facadevinduessystem,
der i enhver henseende er lige så godt
som et VELUX ovenlysvindue.”
S vend C as p ersen o m udviklingen a f V E L FA C 2 0 0 , 1 9 8 6

Vinduer fra Traryd Fönster, der er en del af Svenska Fönster, 2014.

varmetermiske målinger viste, at utætheden alene skyldtes sjusk med monteringen af elementerne og dårlig isolering:
”Resultatet blev, at vi fik istandsætnings- og tætningsentreprisen for alle de bygninger, vi igennem mange år
havde leveret til i Grønland”, huskede den projektansvarlige,
direktør Svend Caspersen senere.
VELFAC facadeelementer i træ kom i øvrigt til at udgøre
den største del af VKR Gruppens omsætning i Danmark
op gennem 1960’erne, men oliekriserne i 1973 og 1979 og
nedgangen i byggeriet førte til, at denne produktion helt
blev indstillet i 1980.
RIBO og VELFAC 200

KR’s ønske om for alvor at etablere sig inden for facadevinduer førte i 1978 til købet af virksomheden RIBO
Vinduer A/S i Ringkøbing, der i 1992 ændrede navn til
VELFAC A/S. Omkring 1985 udviklede man her en ny

Dansk byggeri med Rationel vinduer, 2014.

vinduestype med en vedligeholdelsesfri aluminiumsramme, der lå foran en karm af fyrretræ. Den slanke og
elegante ramme sikrede desuden et bedre lysindfald.
Vinduet fik navnet VELFAC 200.
Svend Caspersen fortalte, at man med dette endelig fik:
”… et vindue, der efter en periode med store retssager
om råd- og svampeskader i byggeriet i 60’erne og 70’erne,
kunne sælges med garanti om konstruktiv træbeskyttelse,
og endelig et vindue, der grundet et lille materialeforbrug
og sin meget enkle konstruktion kunne sælges til en
rimelig pris.”
Vinduet satte nye standarder i branchen og blev en stor
succes og er løbende blevet forbedret siden. Den seneste
version har betegnelsen VELFAC 200 Energy, der fremstår som et topmoderne facadevindue, der lever op til de
fremtidige energikrav i EU, og som lægger vægt på lav vedligeholdelse med optimal funktionalitet og stor komfort.
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Fremtidens Børnehjem i Kerteminde med VELFAC vinduer, 2014.
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Servicetaske med værktøj, 1957.

Folmer Lemche under forhandlerbesøg, 1953.

Servicevogn i Søborg, 1958.

Kunderne
At holde mere end lovet…

Den hårde tid under krigen lærte KR, at det gjaldt om, at
sikre virksomheden et godt renommé. Det kunne ske ved
at levere gode produkter til den rigtige pris og med den
bedst tænkelige service. Han udtrykte dette på følgende
måde:
”Vi skal stræbe efter at holde, hvad vi lover og helst mere
og prøve, om vi kan blive så dygtige, at vi kan love meget
og endda holde mere.”
Priser og rabatter

V. Kann Rasmussen & Co indførte allerede i 1942 trykte
prislister for at sikre gennemskuelighed for kunderne.
Dette blev i 1943 fulgt op med en fast rabatordning, der
skulle sikre, at kunderne også blev behandlet ens. Så
vidste alle, hvad man havde at forholde sig til.
Det var troværdigt og medvirkede i høj grad til VELUX
ovenlysvinduernes succes; erindrede Folmer Lemche:

”Andre sagde: ”Det selskab repræsenterer en prispolitik
– og i øvrigt en forretningsmoral – der er second to none.
Det gav styrke i argumentationen, og det gav en glæde
ved at have et sådant arbejde. Det passede godt til min
indstilling.”
Ordningen med faste priser og rabatter blev udvidet i
1950’erne, det var også noget nyt på de udenlandske
markeder:
”Vi var en af de første virksomheder – hvis ikke den første
– til at trykke offentlige prislister. Så vi var også pionerer
på det felt”, fortalte Jacques Pagot om VELUX prispolitikken i Frankrig.
KR’s ældste søn, Lars Kann-Rasmussen, har siden hævdet, at denne politik formentlig har været lige så vigtig for
ovenlysområdet, som selve produktudviklingen, fordi man
dermed kom meget bredere ud i detailleddet end ellers. 

Aflæsning af VELUX
ovenlysvinduer, 1950.
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Hjalmar Juul-Olsen monterer
glas i et ovenlysvindue, 1950.

”Vi skal stræbe efter at holde, hvad vi lover og
helst mere og prøve, om vi kan blive så dygtige,
at vi kan love meget og endda holde mere.”
V illum K ann R asmussen

KR (tv) og Werner Reichelt ved
servicebil i Tyskland, 1952.

Werner Reichelt (tv) og Uwe Silligmüller, 1973.

Service

I 1944 tiltrådte Hjalmar Juul-Olsen som virksomhedens
første servicemedarbejder, og i 1946-47 indførtes servicetilbud, der bl.a. sikrede gratis eftersyn af ovenlysvinduerne indtil et år efter monteringen, mod at kunden
betalte montørens rejseudgifter.
Hjalmer Juul-Olsen huskede, at man særligt var opmærksom på dårligt indbyggede ovenlysvinduer. Håndværkerne var ikke altid lige grundige, og derfor måtte
der ofte udbedres fejl, som slet ikke kunne føres tilbage
til selve vinduet. Det var dog vigtigt, at sådanne fejl og
mangler blev taget alvorligt af hensyn til VELUX varemærkets omdømme.
Hjalmer Juul-Olsen huskede en speciel episode med et
utæt ovenlysvindue, hvor han kunne konstatere, at indbygningen var usædvanlig mangelfuld. Han udbrød derfor på stedet: ”Jeg har aldrig set noget lignende!” Fruen
i huset misforstod ham og svarede stolt: ”Ja! og tænk!

Dansk-tysk partnermøde i Søborg, 1965.

det har min mand selv lavet”. Så gjaldt det om at finde en
grimasse, der kunne passe.
Styrkelse i Tyskland

Udfordringer var der nok af. Werner Reichelt, der var leder
af det tyske salgsselskab, måtte i 1950’erne og 60’erne
anvende store ressourcer på at overbevise kunder og
myndigheder om, at VELUX ovenlysvinduet var et kvalitetsprodukt, og at man trygt kunne indrette boliger under
taget. Virksomhedens salgsmedarbejdere gennemgik en
intensiv oplæring, og der blev etableret en flåde af servicebiler i de forskellige delstater, der hurtigt kunne rykke
ud. Denne indsats gjorde i løbet af få år VELUX varemærket meget stærkt i Tyskland, selvom konkurrenterne
efterhånden dukkede op.
I 1973 tiltrådte Uwe Silligmüller som direktør for VELUX
salgsselskabet i Tyskland. Han løftede arven fra sin forgænger og med stor dygtighed sikrede han, at den i forvejen gunstige position på det tyske marked blev styrket.
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Medarbejderne
Pionererne

KR lagde ikke skjul på, at virksomhedens succes skyldtes
”mange menneskers dygtige arbejde”. Enkelte pionerer skilte sig særligt ud, hvilket han uddybede i et interview i 1985:
”Jeg har haft det held, at jeg fik min ven og skolekammerat Svend Kamman til at samarbejde med mig. Han har
sjældne evner for at gennemføre tingene. Han og en bogholderske, Magdalene Jørgensen, startede i firmaet i 1946.
Vi tre kunne tilsammen lave noget. Det er det team, der
har skabt firmaet. Og den ekspansion, der har været siden
1969, skyldes en ung mand, vi fik ansat midt i 50’erne,
Hans Niels Brandt.”
Tillid og begejstring

Resultaterne blev skabt ved at vise de enkelte medarbejdere tillid, give dem ansvar og skabe begejstring. KR forklarede dette på følgende måde:
”Det at drive forretning er dybest set ikke andet end omgang med mennesker. Så her kan De Ti Bud være lige så

gode som mange managementteorier”. ”Det vigtigste er
engagementet. Man skal brænde for produktet og firmaet.
Og det gør vi, både ledelsen og medarbejderne. Derfor er
det sjovt at arbejde her.”
Tidligere koncerndirektør Kristian Haugaard kunne skrive
under på dette:
”KR havde en særlig indlevelsesevne. Han kunne i den grad
sætte sig ind i et problem, at han nærmest kunne blive til
et vindue, hvis det var nødvendigt for at fatte et vinduesproblem.”
Medarbejderne blev i særlig grad tiltrukket af den entusiasme og arbejdsglæde, som KR spredte:
”Han havde jo den her evne til at få én engageret. Man
skulle jo bare sidde og snakke lidt med ham om projektet,
så var han fyr og flamme for at få gang i det her. Han havde
evnen til at tryllebinde”, husker arkitekt Claes Lindgren.

Produktion af ovenlysvinduer i Østbirk, 1970.
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Rejsegilde og julefrokost i det nye VKR hovedsæde på Maskinvej 4 i Søborg, 1950.

Produktion af ovenlysvinduer i Østbirk, 1948.

Beslagproduktion i Bagsværd, 1954.

Magdalene Jørgensen på sit kontor i Søborg, 1959.

Sammenhold og medansvar

I de tidlige år blev den lille håndfuld medarbejdere på kontoret også rystet godt sammen. Sorger og glæder blev
delt som i en lille familie: ”Da der kun var ét lokale, var vi
tæt på hinanden og fulgte alle med i hvad der skete”, erindrede Magdalene Jørgensen, der begyndte som bogholder i
1946, og som i 1964 blev en af Danmarks første kvindelige
økonomidirektører.
Efterhånden som virksomheden voksede måtte stadig flere opgaver uddelegeres. Ny ledere tiltrådte, og de lod sig inspirere af KR’s ledelsesstil, som de kunne se gav resultater.
Thorkild Hansen, der i 1955 tiltrådte på Østbirk Bygningsindustri og i 1970 blev værkfører samme sted, fortæller
om sit første møde med den karismatiske direktør Kristian
Haugaard:
”Jeg kan huske en af de første ting, Haugaard sagde: ”Jeg
betragter jer ikke som værkførere; jeg betragter jer som
fabrikanter”. Og på den måde fik man faktisk økonomisk
ansvar over for sit værksted, men han lærte os også, at vi

skulle tage folk med på råd. Det var nok en af de bedste
ting, han lærte os værkførere.”
Firmafødselsdage

KR ønskede en god dialog med medarbejderne og indførte i
1950’erne årlige medarbejdersamtaler. Ordningen blev systematiseret i 1958. KR fortalte følgende om samtalerne:
”Jeg har prøvet at indføre det, man kalder ”Firmafødselsdage”, hvor hver enkelt ansat hvert år skal indbydes til en
drøftelse med sin overordnede i den måned, den pågældende er ansat. Det er en god ting, for så er der lejlighed
til at spytte ud – og man behøver ikke at stå med hatten
i hånden for at få en samtale.”
Selvom KR indrømmede, at han ikke altid selv kunne
afse tid til disse samtaler, har det system, han i sin tid
iværksatte, været et vigtigt instrument til at få afstemt
forventningerne mellem ledere og medarbejdere i hele
VKR Gruppen.
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Mønstervirksomhedsmålsætning og værdier

Villum Kann Rasmussen, 1978.

”VKR Gruppens formål er at oparbejde en række mønstervirksomheder, som samarbejder på mønsterværdig måde.
En mønstervirksomhed arbejder med samfundsnyttige
produkter og behandler sine kunder, leverandører,
medarbejdere af alle kategorier og aktionærer bedre end
de fleste andre virksomheder. En mønstervirksomhed
indtjener et overskud, der kan finansiere vækst og bevare
økonomisk uafhængighed.”
V illum K ann R asmussen , 1 9 6 5

Visioner med inspiration fra USA

KR var visionær og forstod betydningen af at skabe gode
relationer til virksomhedens interessenter og omgivelser.
I starten af 1950’erne havde han selv besøgt USA og ladet
sig inspirere af den ledelsesform og organisering, der var
fremherskende flere steder i Nordamerika.

somheder, der samarbejder på en mønsterværdig måde.
Desuden skulle alle interessenter behandles ordentligt.
Den 21. december 1973 fik målsætningen tilføjet en passus
om, at man skulle stræbe efter en indtjening, så virksomhedens vækst og økonomiske uafhængighed blev bevaret.
Ansvarlighed

Han holdt desuden en række internationale tidsskrifter og
magasiner såsom ”Time Magazine” og ”Fortune” og læste
formentlig her om større amerikanske virksomheder, der
havde formuleret værdibaserede ledelsesfilosofier.
KR ønskede, at de værdier, han selv havde lagt vægt på
blev rodfæstet, som en del af firmakulturen, også i tiden
efter ham selv og de pionerer, der havde bygget virksomheden op.
Den 14. februar 1965 nedskrev KR sin Mønstervirksomhedsmålsætning om, at VKR Gruppen skulle udvise samfundsansvar med samfundsnyttige produkter gennem virk-

Mønstervirksomhedsmålsætningen har fokus på såvel produkter som menneskelige ressourcer og relationer, hvilket
har gjort den forud for sin tid. Men oprindeligt gjorde man
sig ikke store anstrengelser for at formidle dens budskaber.
Det var underforstået, at man forventede mønsterværdighed af alle i virksomheden.
”Man gjorde ikke så meget ud af at kommunikere det videre.
Det ville have været meget flot, og måske lidt pralende, at
komme og sige, at nu har man fået sig en Mønstervirksomhedsmålsætning. Og det er jo egentlig selvfølgeligheder,
der står i den. Altså det med at opføre sig anstændigt er jo
selvfølgeligt”, forklarer Lars Kann-Rasmussen.
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Produktion i Østbirk, 1970.

Det interessante og særlige er naturligvis, at målsætningen blev til i en tid, hvor værdibaseret ledelse nærmest
var et ukendt fænomen i Europa. Ambitionen for VKR
Gruppens selskaber har siden KR’s tid netop været at
skabe solide resultater, samtidigt med at man opfører sig
ordentligt og ansvarligt, og det har altid været forventet, at
lederne går forrest:
”Der står sågar i min kontrakt, at jeg skal lede virksomheden på en mønsterværdig måde. Det er sådan set noget,
som jeg i mange tilfælde har kunnet læne mig op ad, når jeg
som topchef har stået overfor vigtige valg i virksomheden”,
siger administrerende direktør i VELUX Gruppen Jørgen
Tang-Jensen.
At ”leve” værdierne

Mønstervirksomhedsmålsætningen og de kerneværdier,
der arbejdes efter i forretningsområderne, er blevet en
naturlig del af firmakulturen. Man er god til at hjælpe
hinanden på tværs af selskaberne, hvilket styrker sammenholdet:

Tove Mikkelsen, der arbejder med centralplanlægning og
logistik i VELUX A/S, siger:
”Det er jo utroligt dejligt at sidde i et job, hvor det er sådan,
at man sjældent er i tvivl, om der er nogen, der vil hjælpe
én og komme med svar, hvis det er det, der er brug for, eller
bidrage med tid, hvis der er brug for det. Man kan bare tage
telefonen og ringe til en person i Ungarn, Polen, Danmark
eller Tyskland – det betyder ikke noget.”
Darrell Lewis, der er materialespecialist hos VELUX
Greenwood i USA fremhæver den positive afsmitning på
sammenholdet, som efterlevelsen af værdigrundlaget har:
”Jeg får min energi fra mine kolleger. Vi er som en familie,
og det er dejligt. Det er ikke bare en arbejdsplads”, siger han.
Wioleta Hinc, der er HR medarbejder hos facadevinduesvirksomheden DOVISTA i Polen mener, at man i arbejdet
med at forfølge målsætningens ambitioner hele tiden
lærer noget nyt” … og det er positivt, at medarbejderne ser,
at de alle har muligheder i virksomheden.”

”Der står sågar i min
kontrakt, at jeg skal
lede virksomheden
på en mønsterværdig
måde.”

Jørgen Tang-Jensen, CEO,
VELUX A/S, 2014.

Kurt Bering Sørensen, CEO,
DOVISTA A/S, 2014.

J Ø R G E N TA N G - J E N S E N
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Medarbejdere hos VELUX Greenwood
i South Carolina, USA, 2014.
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Fondene

I 2014 modtog ”Qaravane” fondsstøtte. Foreningen arbejder bl.a. på
at fremme beskæftigelsen blandt etniske minoritetskvinder i Danmark.

KR og Bodil Kann Rasmussen ved fondsuddeling under
overværelse af Hendes Majestæt Dronningen, 1992.

Generationsskifte

I løbet af 1960’erne begyndte KR at overveje, hvorledes
et generationsskifte kunne finde sted. En række spørgsmål
af familie- og skattemæssig karakter skulle afklares for at
sikre, at virksomheden kunne fortsætte som en sund og
økonomisk uafhængig enhed.
Fokus blev rettet mod at stifte en fond, der kunne være
hovedaktionær i virksomheden. KR’s storebror, Aage Kann
Rasmussen, varetog den praktiske del af arbejdet, og
i 1971 stiftedes den fond, der i dag er kendt som VILLUM
FONDEN. Den fik i 1981 følgeskab af VELUX FONDEN.

Den Danske Naturfond blev oprettet
med støtte fra VILLUM FONDEN i 2015.

videnskab, socialt arbejde, kultur og miljø siden er blevet
hovedområderne.
Lars Kann-Rasmussen fortæller om konstruktionen:
”VILLUM FONDEN er storaktionær i VKR Holding A/S,
og her kommer pengene fra, men fonden har ikke absolut
stemmeret i selskabet, men er med til at bestemme, hvem
der skal sidde i bestyrelsen.”
Siden KR’s død har konstruktionen med en fond som hovedaktionær og to af KR’s efterkommere som A-aktionærer således sikret stabiliteten til gavn for virksomheden:

VILLUM FONDEN og Familien

Fondstanken tiltalte KR, fordi en stor del af de midler, der
blev indtjent, på den måde kunne kanaliseres videre til en
filantropiske fond, som så kunne geninvestere midlerne
i samfundet og støtte en række formål, hvoraf teknisk

”Denne ejerstruktur med tre aktionærer, hvoraf to har
stemmemajoritet, kalder jeg et ”checks and balancessystem”. Jeg tror, at det sikrer dynamik, stabilitet og
kontinuitet. Det er altså ikke bare én person eller én fond,
der alene bestemmer, men altid mindst to”, forklarer Lars
Kann-Rasmussen.
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”Det er altså ikke bare én person eller
én fond, der alene bestemmer, men
altid mindst to.”
L ars K ann - R asmussen

Formand for VILLUM FONDEN, Jens Kann-Rasmussen, 2014.

Uddelinger

Øvrige fondsaktiviteter

I de første ti år var fondsuddelingerne meget beskedne og
lå på ca. 5 mio. DKK. Støtten var i henhold til fundatsen
især rettet mod hædersgaver til personer, der havde gjort
en særlig indsats inden for forståelse af dagslysets værdi
og dets praktiske anvendelse. Dertil kom støtte til ældres
aktiviteter og forskning inden for oftalmologi (øjensygdomme) samt støtte til gerontologi og geriatri (aldersbetingede
sygdomme).

VKR Gruppens ekspansion i udlandet fik også betydning
for fondsaktiviteterne. I 1980 etableredes den schweiziske fond VELUX Stiftung og i 1991 den amerikanske fond
V. KANN RASMUSSEN FOUNDATION. De to fonde har
formålssammenfald med de ”danske”, men især forskning
inden for dagslysets betydning for menneskers velbefindende samt miljø og bæredygtighed har været fokusområder.

I takt med VKR Gruppens vækst og øgede økonomiske
resultater blev fondenes virkefelt løbende udvidet, og
donationerne voksede betydeligt. I 2001 rundede fondene
1,2 mia. DKK i samlede donationer siden deres oprettelse,
og de årlige uddelinger lå på 117 mio. DKK.

For at styrke miljøindsatsen oprettede VILLUM FONDEN
desuden i 2014 en uafhængig klimafond med navnet
KR Foundation, der bl.a. skal fremme økonomisk, forbrugsog produktionsmæssig omstilling og sikre mere bæredygtighed.

I 2014 uddelte man over 1,1 mia. DKK årligt, hvor VILLUM
FONDEN tegnede sig for 947 mio. DKK og VELUX FONDEN
for 161 mio. DKK til almennyttige formål.

KR havde næppe i sin vildeste fantasi forestillet sig så
omfattende fondsaktiviteter, da han etablerede den første
fond i 1971.

Lars Kann-Rasmussen
i VILLUM Window Collection i Søborg, 2015.
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Medarbejderfond
for VKR Gruppen

Støtte til hospitalsklovne til børneafdelingen
på Hillerød Sygehus, 2013.

Medarbejderfonden gav støtte til nye cykler
til en cykelspeedwayklub i Polen, 2013.

Medarbejderfonden gav støtte til
hjælpemidler til Dina Holt Kjærgaard, der er
født med Mowat-Wilson syndrom, 2009.

Støtte til medarbejderne

I forbindelse med stiftelsen af VILLUM FONDEN i 1971
fik KR tilføjet en passus om, at det i henhold til fundatsen
også var formålet at støtte medarbejdere: ”… der gennem
længere tid har været ansat i de af stifteren oprettede
virksomheder, eller som stifteren ejer eller har ejet.”
Ved virksomhedens 50-års jubilæum i 1991 tog Lars KannRasmussen og Kristian Haugaard initiativ til at oprette en
selvstændig medarbejderfond.

arbejdere og deres pårørende, herunder børn under 30 år,
som har været udsat for en ulykkelig hændelse som død,
sygdom eller ulykke. Desuden støtter fonden uddannelse
til børn af medarbejdere samt yder støtte til almennyttige
formål i geografisk nærhed af VKR Gruppens selskaber.
Medarbejderfonden har flere gange siden fået forhøjet
grundkapitalen bl.a. med en generøs donation fra
VILLUM FONDEN på 100 mio. DKK i 2009 i forbindelse
med 100-året for KR’s fødsel samt 75 mio. DKK i 2014,
i forbindelse med, at Lars Kann-Rasmussen fyldte 75 år.

Fondsstiftelsen

Den 21. december 1991 blev Medarbejderfond for VKR
Gruppen stiftet. KR havde ifølge Kristian Haugaard, der
blev fondens første formand, selv været med til at udstikke
nogle generelle retningslinjer for fondens virke og for tidspunkterne for uddelingerne.
Fonden blev etableret med en donation på 10 mio. DKK
fra VILLUM FONDEN med det formål at støtte med-

Han udtrykte ved den lejlighed sin stolthed over fondsaktiviteterne på følgende måde:
”Vi er der for hinanden og træder til, når nogen har brug
for hjælp. Sådan er ånden i VKR Gruppen, for sådan mente min far, Villum Kann Rasmussen, det skulle være i en
mønstervirksomhed.”

Doloreprae volupta volorum
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”Hver gang en ansøgning støttes,
får vi som lokale indstillingsudvalg
følelsen af at være julemand.”
R ica Van den B r o eck , V E L U X B elgien

Daniel O’Shea modtog legat i forbindelse med sine
studier på Stanford University i USA, 2013.

KR Prisen

Efter KR’s død blev det besluttet, at Medarbejderfonden
hvert år på firmastifterens fødselsdag den 23. januar skulle
stå for uddelingen af Villum Kann Rasmussen Prisen, der
er en hæderspris til medarbejdere, der ud fra den enkeltes
forudsætninger ”… i særlig grad har bidraget til at realisere
Mønstervirksomhedsmålsætningen.”
Prisen blev givet til en række medarbejdere første gang i
1996, og tildeles hvert år til omkring 10-14 medarbejdere
på tværs af VKR Gruppens forskellige selskaber.

på pulsen med hensyn til, hvornår der er brug for støtte
til en medarbejder eller dennes nærmeste, og hvor der er
relevante almennyttige projekter i nærområdet.”
Bestyrelsesformand István Kónya supplerer:
”Det er ambitionen at afholde ét af årets bestyrelsesmøder hos ét eller flere af selskaberne i VKR Gruppen.
Derved får vi lejlighed til at snakke med bl.a. indstillingsudvalgets medlemmer og får indsigt i, hvordan Medarbejderfonden opfattes lokalt, herunder hvordan den gældende praksis opleves.”

Lokale indstillingsudvalg

For at sikre fondsaktiviteternes forankring i de forskellige
virksomheder i firmagruppen har det været en ambition,
at alle selskaber har lokale indstillingsudvalg, der kan
formidle kontakt mellem fonden og de medarbejdere, der
har behov for støtte.
Tidligere fondsformand og nu kommitteret medlem
Bjarne G. Thomsen forklarer:
”Centralt og som et stort aktiv i Medarbejderfondens
arbejde står de lokale indstillingsudvalg, der har fingeren

Gennem årene har Medarbejderfonden støttet en lang
række medarbejdere og deres familier. Støtten vækker ikke
blot stor påskønnelse hos modtagerne, men spreder også
glæde hos dem, der lokalt står for indstillingerne:
”Hver gang en ansøgning støttes, får vi som lokale indstillingsudvalg følelsen af at være julemand”, skrev en stolt
Rica Van den Broeck fra VELUX Belgien til fondssekretariatet i forbindelse med nogle bevillinger i 2015.
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Lars Kann-Rasmussen, 2013.

Laboratorieforsøg i Østbirk, 2015.

Test af VELUX ovenlysmoduler, 2013.

Den moderne virksomhed
Lars Kann-Rasmussen – ingeniør og
markedsudvikler

I 1993 døde KR 84 år gammel. Han havde i midten af
1980’erne overladt roret til yngre kræfter, og ved sin død
efterlod han sig en stærk og økonomisk uafhængig firmagruppe med et afklaret og solidt funderet fonds- og familieejerskab. Efter en overgangsperiode blev det hans ældste
søn, Lars Kann-Rasmussen, der overtog ledelsen af virksomheden.
Lars Kann-Rasmussen er uddannet akademiingeniør og
begyndte i virksomheden som medarbejder hos VELUX
France i 1964. Efter at have bestridt flere forskellige
stillinger i virksomheden blev han i 1970 direktør i Dansk
VELUX A/S.
Han blev i 1976 medlem af direktionen i moderselskabet
(VKR Holding A/S) og i 1985 medlem af bestyrelsen samt
bestyrelsesformand for VELUX A/S. I 1992 blev han
bestyrelsesformand i moderselskabet og i 2005 bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN.

Lars Kann-Rasmussen trak sig tilbage fra forretningsdelen
i 2010 og som formand for VILLUM FONDEN i 2014. Han
medvirkede kraftigt til den modernisering af VKR Gruppen,
der især fandt sted i årene efter 2000, hvor et nyt holdingselskab blev etableret.
Med sin betydelige arbejdskraft og store viden blev Lars
Kann-Rasmussen også hovedkraften bag den internationalisering og markedsudvikling, som fandt sted.
Forespurgt om ønskerne for den fremtidige markedsføringsstrategi svarede han følgende i 2015:
”Det kan være oplagt at tænke, at vi sagtens kan sætte
prisen på vores produkter op og udnytte vores stærke markedsposition. Så ville profitten blive større. Men kunderne
ville så komme til at betale mere, og i længden ville vi blive
udsat for hårdere konkurrence og blive et almindeligt firma
med kortsigtet planlægning. Vi kan bedre tillade os at prøve at se mere langsigtet på det, og for os gælder det jo om,
at vi får produkterne frem til kunderne så billigt som
muligt, og ikke at vi sælgerne produkterne så dyrt som
muligt.”
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VELUX Sunlighthouse
i Pressbaum i Østrig, 2010.

Børnehaven Solhuset
i Hørsholm, 2011.

Maison Air et Lumière i Verrières-le-Buisson
i Frankrig, 2011.

Bæredygtighed
Demonstrationsbyggerier i Europa

Arbejdet med bæredygtige løsninger inden for byggeriet
udmøntede sig i, at VKR Gruppen i 2008 igangsatte en
række demonstrationsbyggerier i Europa baseret på
”Active House”-principperne.
På opdrag fra Lars Kann-Rasmussen skulle byggerierne
bl.a. vise, hvorledes man kan gøre fremtidens byggerier
CO2 -neutrale og energieffektive og samtidig attraktive at
bo i ved at fokusere på at skabe en balance mellem energi,
miljø og høj komfort med fokus på et godt indeklima med
adgang til dagslys, frisk luft og udsyn.
VELUX Model Homes

Flere af projekterne blev en del af de såkaldte ”VELUX
Model Home 2020”-byggerier og blev gennemført via et
samarbejde mellem flere virksomheder i VKR Gruppen
og eksterne partnere.
Marketingdirektør i VELUX A/S, Michael K. Rasmussen,
fortæller:

”Målet var at demonstrere, at vi kunne bygge fremtidens
huse i dag, efter de byggeregler vi forventede ville gælde
i 2020. Vel at mærke med de materialer og teknologier vi
havde til rådighed i 2008. Der blev især lagt vægt på at
demonstrere, at CO2 -neutrale, energi-effektive byggerier
ikke behøver gå på kompromis med indeklimaet, hvilket
afspejledes i brugen af Active House-principperne om et
sundt indeklima, lavt energiforbrug og en positiv indvirkning på miljøet.”
Husene blev udviklet i partnerskaber med lokale salgsselskaber og projekterende med inddragelse af firmagruppens teknologier. Efter opførelsen var hvert hus
åbent for offentligheden i en periode, hvorefter de blev
beboet af almindelige familier i 12-24 måneder. I denne
periode blev der foretaget målinger af husenes indeklima,
energiforbrug m.v., og familiens oplevelser blev registeret,
med henblik på at vise, hvorledes eksperimenterne virker i
praksis. Alle seks VELUX Model Homes nåede de opstillede mål, og erfaringerne fra projekterne har bl.a. været
anvendt i forbindelse med produktudvikling, ligesom resultaterne er blevet delt med myndigheder og byggebranchen gennem workshops, konferencer og via fagpressen.

Green Lighthouse, Københavns Universitet, er Danmarks
første CO 2 -neutrale offentlige byggeri, 2009.
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Produktion af VELUX ovenlysmoduler (VMS) i Østbirk, 2014.

VELUX BKR ČR i Tjekkiet. Fabrikken er opkaldt efter
Bodil Kann Rasmussen, 2014.

Krise og investeringer
Opbremsning

Omstilling og nye produktplatforme

I årene efter 2000 gennemgik VKR Gruppen en rivende
udvikling, men den bratte nedkøling i den internationale
økonomi som følge af den finansielle krise, der startede
i 2007-2008, førte til en kraftig opbremsning i aktivitetsniveauet på en række hovedmarkeder.

Det lykkedes dog at gennemføre en omstillingsproces, som
også indebar introduktion af helt nye produktplatforme
og teknologier. Inden for VELUX ovenlysområdet førte
investeringer til lanceringen af en ny generation af energioptimerede ovenlysvinduer samt en satsning på ovenlysmoduler rettet mod projektbyggeri.

Jørgen Tang-Jensen fortalte følgende om krisen i 2008:
”I første halvdel af 2007 kørte vi tæt på vores kapacitetsgrænse. Det var svært at få råmaterialer, vi ansatte flere
folk, og råvarepriserne steg kraftigt. Men i løbet af meget
kort tid henover sommeren 2007 vendte det på en
tallerken.”
Han slog dog fast, at VELUX Gruppen ville investere
massivt ud fra troen på ”… at der kommer blå himmel igen.”
Dette kom også til at holde stik, men tilpasninger i form af
medarbejderreduktioner og fabrikslukninger var desværre
nødvendige i alle dele af firmagruppen, ligesom VKR
Holdings forretningsportefølje blev trimmet de følgende år.

Området for facadevinduer under selskabet DOVISTA A/S
gik på samme vis i offensiven med investeringerne. Administrerende direktør Kurt Bering Sørensen forklarede i
starten af krisen i 2008, at han var overbevist om, at de
vanskelige tider skærpede såvel konkurrencen som virksomhedens innovationsfokus, og det ville i længden komme
både branchen og forbrugerne til gode. Og den udfordring
stod man godt rustet til at løse, mente han:
”Vi bruger omstillingsprocessen på at forberede fremtiden
meget offensivt hvad angår nye produkter og markedsføringsmuligheder. Vi er nødt til at have produkter, der kan
tjene penge til forbrugerne. Vi vil helt afgjort bruge mange

Produktion af facadevinduer hos
DOVISTA Polska i Wedkowy, 2014.
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CEO Finn Jespersen, VELFAC A/S, demonstrerer
vinduer. Rationel og VELFAC etablerede en ny
test- og udviklingsfabrik i Danmark i 2015.
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kræfter på udskiftningsmarkedet for at fokusere på energibesparelse, lyddæmpning og sikkerhed.”

at understøtte den øgede internationalisering. I 2015 blev
virksomheden fusioneret med SUNMARK Solution A/S.

DOVISTA A/S lancerede i 2010 en ny fælles platform for
facadevinduer i træ samt en serie af nye vinduer med
kombinationen af træ og aluminium, der blev benævnt
General Platform 21. århundrede, som de seneste år er
blevet videreudviklet med en række nye produkter under
brands som bl.a. VELFAC, Svenska Fönster og Rationel.

Arcon-Sunmark A/S har leveret solfangere til de 35 største
anlæg i Europa, hvor anlægget til Vojens Fjernvarme i
Sønderjylland med sine 70.000 m2 er det største af sin art.

Fælles for vinduesområdet har bl.a. været udviklingen af
nye dynamiske vinduestyper med bl.a. trelagsruder og
speciel coating, der sikrer, at vinduerne bidrager positivt
til energibalancen ved at lukke af for varmetabet på kolde
dage og bidrage med varme til boligen på solskinsdage,
samt med løsninger til nye automatiserede solafskærmninger samt ventilering, så man undgår overophedning på
varme dage.

Med Arcon-Sunmark A/S har VKR Holding A/S dermed
fået konsolideret sig inden for dette forretningsområde
efter nogle år med betydelige tilpasninger.
Ventilation og indeklima

Firmagruppen har desuden aktiviteter inden for forreningsområdet Ventilation & indeklima med virksomheden
Monodraught Ltd. i England.

Store solvarmeanlæg

Virksomheden blev stiftet i 1974 og introducerede i begyndelsen af 1980’erne WINDCATCHER, der er en vindfanger
med styresystemer til naturlig ventilation, der kan monteres på tage.

I slutningen af 1990’erne gik VKR Gruppen ind i forretningsområdet for termisk solenergi, som især blev udvidet
efter 2000. I årene efter 2011 blev denne del af forretningen dog trimmet, og man begyndte at satse på store
solvarmeanlæg.

WINDCATCHER er løbende blevet suppleret med en række
andre produkter, som erstatter traditionelle mekaniske
ventilationssystemer og er særligt velegnet til industri- og
erhvervsbygninger og offentlige institutioner.

I rammerne af selskabet Arcon-Sunmark A/S fik VKR
Holding A/S i 2015 skabt Europas førende virksomhed
inden for solvarmeanlæg i storskala.
ARCON Solvarme A/S blev grundlagt i Skørping i 1974, og
virksomheden blev en af de største producenter i Danmark
af solvarmeanlæg. Virksomheden blev i 2007 en del af
VKR Gruppen, og i 2014 fik den etableret sig i Tyskland for

Blandt de øvrige Monodraught-produkter kan nævnes
Cool-phase, der er et lavenergisystem til naturlig ventilation og køling samt HTM F+, der er et system til intelligent
hybridventilation til forbedring af indeklimaet i hovedsagelig skoler og offentlige bygninger.
Et andet af virksomhedens produkter er SUNPIPE, der
er en lystunnel med spejlrefleks, som fører ovenlys ned
i bygninger.

Arcon-Sunmark A/S solvarmeanlæg i Vojens på 70.000 m2,
der er et af verdens største af sin art, 2015.

Naturlig ventilation fra Monodraught Ltd. til Prospects
College of Advanced Technology i Essex, England, 2013.

Solvarmeanlægget i Vrå blev indviet i juni 2015.
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Teknisk Fakultet på Syddansk Universitet i Odense får
bl.a. dagslys via VELUX ovenlysmoduler i taget, 2015.

Michael K. Rasmussen taler ved ”VELUX
Daylight Symposium” i London, 2015.

VKR Gruppen
og arkitekturen
Den gode timing

Det var VELUX ovenlysvinduet, der gjorde Villum Kann
Rasmussen kendt, og som førte til, at VKR Gruppen blev
til en stor international firmagruppe.

undtagelser har tendensen været, at der gennem årene har
været efterspørgsel efter VELUX produkterne under såvel
høj- som lavkonjunkturer.
Påvirkning af arkitekturen

Lars Kann-Rasmussen pointerer, at hans far var en dygtig
iværksætter, opfinder og inspirator, men at timingen også
var helt optimal:
”Efter 2. verdenskrig var der overalt i Europa et enormt
boligbehov, så ideen med VELUX ovenlysvinduer, der muliggjorde indretning af dejlige prisgunstige boliger under taget,
var oplagt.”
Byggesektoren oplevede et boom i Vesteuropa i 1950’erne
og 60’erne. Efter oliekrisen i 1973 opstod der et behov
for energirenoveringer, hvilket ligeledes havde en positiv
afsmitning på salget af ovenlysvinduer. Og med nogle få

VELUX ovenlysvinduer har på afgørende vis ændret den
europæiske arkitektur, og de er nærmest blev synonym
med det at få dagslys og frisk luft gennem taget med
vinduer. Og loftet regnes i dag typisk for det mest attraktive sted i boligen:
”Mit yndlingsopholdssted i vores hjem er vores lyse opholdsrum i tagetagen. Jeg mediterer der hver morgen; det
giver mig så meget energi – specielt i vintermånederne, når
det er virkelig gråt her i Holland”, fortæller Elisabeth Merle
Petersen, der bor i Amsterdam i et hus fra det 17. århundrede, der er renoveret med VELUX ovenlysvinduer.

Bolig med VELUX ovenlysvinduer
og VELFAC facadevinduer. 2015.
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Moesgaard Museum ved Aarhus med VELFAC facadevinduer. Det nye museum blev
realiseret efter en betydelig donation fra bl.a. VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, 2014.

VELUX ”Ny generation” ovenlysvindue, 2015.

Bestyrelse og direktion, VKR Holding A/S, 2015. Fra venstre
Jan Lundsgaard Jensen, Steen Riisgaard, Søren Bjerre-Nielsen,
Anne Broeng, Mads Kann-Rasmussen og Thomas Thune Andersen.

”Vinduerne leder dagslyset ind i vores hus, og det føles
som om, træerne uden for også er inde i huset.”
U rmas Paet, E stland

Urmas Paet fra Tallinn i Estland fortæller om ovenlysvinduerne i sin bolig:

præg af en række udfordringer i såvel opgangs- som nedgangstider.

”Vinduerne leder dagslyset ind i vores hus, og det føles som
om, træerne uden for også er inde i huset.”

Firmagruppens ejerstruktur har vist sig at være en særdeles bæredygtig løsning, og kredsløbet mellem forretningen,
familien og fonden har siden 1971 sikret den kontinuitet, der
er vigtig for, at VKR Gruppen fortsat kan udvikle sig.

Facadevinduer

Det er dog ikke kun VELUX ovenlysvinduerne, der har spillet
en vigtig rolle for optimeringen af boligforholdene i Europa.
I Skandinavien og i Storbritannien har firmagruppens facadevinduer fra producenter som VELFAC, Rationel, Svenska
Fönster m.fl. vundet stor udbredelse og har gennem årene
været med til at sætte nye standarder for energibalance,
funktionalitet og komfort i boligen. 
Fremtiden – set fra hovedaktionærens side

VKR Gruppen har gennemgået en betydelig udvikling
siden starten i 1941. Fremtiden vil givetvis også bære

Jens Kann-Rasmussen, der er barnebarn af firmaets stifter og formand for VILLUM FONDEN, pointerer, at det
også for hovedaktionæren er vigtigt at have det rette fokus
og samtidig udvise forandringsvillighed:
”Det er supervigtigt, at vi i fondsbestyrelsen er dygtige til
at leve op til vores formål om at være en god ejer af firmagruppen. Og så er det vigtigt at følge med tiden, hele tiden
blive bedre og måle på, om det, vi gør, virkelig gør en forskel.
Og vi skal turde, så vi ikke stivner i risikoforskrækkethed,
men for eksempel selv opdyrke projekter, hvis vi synes, at
noget er vigtigt nok. Også her gælder det, at ”Et forsøg er
bedre end 1000 ekspertantagelser.”
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Dubrovnic i Kroatien med masser af
VELUX ovenlysvinduer i tagene, 2011.

KR på Mandø, 1940’erne.
Sammensat foto.

FotograFier og illustrationer
Hvor intet andet er anført er fotografiet fra
VKR Holding A/S firmahistoriske arkiv.
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