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I b og Jørgen Rasmus-
sens far var cykel-
handler, og da
tvillingebrødrene var

blevet store nok til at cykle,
gav han dem en tandem. 
På samme måde har de 
to tvillingearkitekter kørt
parløb i deres karriere 
inden for arkitektur og
vundet mange priser og
konkurrencer i fællesskab. 

Tvillingernes virkefelt har
favnet bredt. Fra den fælles
tegnestue, som de sammen
drev i 30 år, har de tegnet

alt fra kirker, rådhuse og
familiehuse til køkkener 
og møbler, og de har stået
for restaureringer af gamle
bygninger. 

Mest kendt er Ib og
Jørgen Rasmussen forment-
lig for den danske design-
klassiker Kevi-stolen, 
som er en meget populær
kontorstol fra 1965. 
Den er blevet relanceret i
både 2008 og 2012 og er
solgt i flere end 2,6 mio.
eksemplarer verden over.
Den har et enkelt design
med sæde og ryglæn, der
kan justeres med et hånd-
tag, og hjul under, og blev

oprindeligt solgt i mange
forskellige farver. 
Hjulene, designet af Jørgen
Rasmussen, blev optaget
som en del af Kultur-
ministeriets Kanon i 2006
som et af de 12 vigtigste
designs fra Danmark.

Fordele ved de fælles træk
Ib og Jørgen Rasmussen
blev uddannet arkitekter fra
Kunstakademiets Arkitekt-
skole i København i 1954
og arbejdede efterfølgende
to år på den kendte arkitekt
Kay Fiskers tegnestue. 

De ligner hinanden 
til forveksling både på

udseende og stemmeføring,
og det viste sig at have sine
fordele. Eksempelvis gik
Jørgen Rasmussen til sin
brors mundtlige afgangs-
eksamen, uden at lærer og
censor bemærkede det, da
Ib Rasmussen var på rejse i
Egypten.

I 1957 gik de to brødre
sammen om at etablere
egen tegnestue i Køben-
havn og opnåede hurtigt
stor succes for både deres
arkitekttegnede enfamilie-
huse og Kevi-stolen og dens
hjul. 

Allerede i 1957 vandt Ib
Rasmussen Akademiets Lille

Guldmedalje, som tilfaldt
tvillingebroderen Jørgen to
år senere. 

Mange priser
Kevi-stolen og -hjulets
succes gav de to brødre
økonomisk frihed til at
vælge, hvilke projekter de
ville gå ind i. De arbejdede
både sammen og hver for
sig, og blandt de større
projekter kan nævnes bl.a.
dobbeltskolen i Herlev, råd-
huset i Skjern og Birkerød
og boligbebyggelsen
Kaysergården ved Nyboder 
i København.

Sammen har de to vun-
det en lang række priser
inden for arkitektur,
heriblandt Nykredits
Arkitekturpris og Europa
Nostra Medaljen i 1991,
Eckersberg Medaillen i 1992
og Betonelementprisen to
år senere.

Brødrene valgte efter 
tre årtier i fælles tegnestue
at trække sig tilbage og
fokusere på familielivet, 
der tæller seks børn til hver
og hjem i Villa Spurveskjul 
i Virum for Jørgen Ras-
mussens vedkommende,
mens Ib Rasmussen er
flyttet til La Leyterie i Celles
i Frankrig.

Tiden er også blevet brugt
på at bygge, istandsætte og
restaurere brødrenes private
samling af huse, som bl.a.
er beliggende i Frankrig.

2 X 85 ÅR TIRSDAG 

Arkitektur: De prisvindende arkitekter, Ib og Jørgen Rasmussen, 
der bl.a. står bag møbelklassikeren Kevi-stolen, fylder 85 år.

I 1957 etablerede Jørgen Rasmussen (t.v.) og Ib Rasmussen (t.h.) egen tegnestue i København. Privatfoto

Ib Rasmussen, 
arkitekt, 
Celles, Dordogne, Frankrig

Jørgen Rasmussen, 
arkitekt, 
Virum.

Faderen gav dem en tandem,
og siden har de kørt parløb 
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mikrofon. Springturen
optages på video og
projiceres op på lærreder
ved koncerter i verdens
store sale. 

Arrangører står i kø
I disse år står udenlandske
koncertarrangører i kø for
at engagere komponisten til
at skrive nye, eksperimente-
rende stykker. Han får
massiv opmærksomhed på
den internationale scene
for sine multimedieværker 
i krydsfeltet mellem musik,
performance, teater og
videokunst.

Simon Steen-Andersen 
er uddannet på Det Jyske
Musikkonservatorium, hvor

hus i 2015. Med video,
stemmevibratorer og et hav
af andre effekter udfordrede
han både optrædende og
publikum. Også med sit
audiovisuelle værk ”Run
Time Error”, har Steen-
Andersen vakt opsigt. Som i
mange andre af sine stykker
optræder komponisten selv
heri. Han er den energiske
performer, der forvandler
en hel bygnings indmad til
sit instrument. Simon
Steen-Andersen spurter
gennem mørke kælder-
gange og op og ned ad
rulletrapper, mens han
spiller på interiør og
indfanger de sælsomme
lyde med sin håndholdte

Få yngre danske komponi-
ster har opnået så stor inter-
national anerkendelse for
deres klangkunst som
Simon Steen-Andersen.
I 2014 vandt han Nordisk
Råds Musikpris for ”Black
Box Music” – et magisk
værk, hvor en slagtøjsspiller
med hænderne dirigerer
inde i et dukketeater. Året
før fik Steen-Andersen Carl
Nielsen og Anne Marie Carl
Nielsens store legat. 

Mange husker komponi-
stens spektakulære opera
”Buenos Aires”, som blev
opført i København og Aar-

han i dag underviser 
unge komponisttalenter. 
I sommeren 2017 kan
publikum opleve hans
”Trio”, som DR Symfoni-
Orkestret, DR Big Bandet 
og DR’s kor uropfører med
videoinstallationer i DR
Koncerthuset.

»De tre ensembler 
spejles i hinanden og
perspektiveres igennem
arkivmateriale med
historiske filmoptagelser,«
røber han.
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Simon Steen-Andersen, 
komponist, 
Berlin. 

Simon Steen-Andersen voksede
op og uddannede sig i Aarhus. 
I dag har han base i Berlin. 
Foto: Ida Bach Jensen

40 ÅR SØNDAG 

Lydkunstens legebarn udfordrer musikere og publikum

80 ÅR
Ib Ansgar Jensen, fhv. center-
chef, Esbjerg. Ib Ansgar

Jensen
arbejdede i en
kort tid som
bankmand og
lærer, før han
blev ansat som

konsulent ved Dansk Kirke i
Sydslesvig. Her arbejdede
han i 37 år frem til sin pen-
sion. Hans hovedopgave var
at være chef for Amtscentret
for Undervisningsmidler i
Ribe Amt. Sideløbende har
han haft en række tillidspo-
ster inden for undervisning,
bl.a. som formand for amt-
centrenes kontaktudvalg. 
Ib Ansgar Jensen har 
også bl.a. været medlem 
af bestyrelsen for Voksen-
pædagogisk Center og
mangeårig formand for
Zions Kirkes menighedsråd.

Gunnar Saietz, billed-
kunstner, Tappernøje.

Gunnar Saietz
blev optaget 
på Kunsthånd-
værkerskolen 
i København i
1958, men for-

lod skolen, da han i 1961
kom ind på den censure-
rende Kunstnernes Efterårs-
udstilling. Han var i 1966
med til at stifte Gruppe
Passepartout og deltog i
gruppens aktiviteter i ind-
og udland frem til 1972. I
dag kan man se værker af
Gunnar Saietz på bl.a. Vejle
Kunstmuseum, Islandsk
Kunstmuseum og Dansk
Jødisk Museum i Køben-
havn. Hans billeder er 
ofte fyldt med underlige
væsener, og han arbejder 
i et surrealistisk formsprog. 

70 ÅR
Jørgen Winkel, professor eme-
ritus, dr.med., cand.scient.,

Sverige. Jørgen
Winkel har
særligt brugt
sin karriere som
forsker på at
undersøge,

hvordan effektiviseringer på
arbejdspladserne påvirker
den mentale og fysiske
sundhed. Nogle af forsk-
ningsprojekterne har fået
stor opmærksomhed både i
den videnskabelige litteratur
og i dagspressen og har
kastet flere internationale
forskningspriser af sig.
Jørgen Winkel blev ud-
dannet cand.scient. i idræt
og biologi fra Københavns
Universitet i 1976 og blev
herefter ansat som forsker
og lærer ved Luleå Tekniske
Universitetet i Sverige. 
10 år senere blev han
dr.med. fra Karolinska
Institut i Stockholm på en
afhandling om det siddende
arbejdes fysiologi. I 1989
udnævntes han til professor
ved Arbetslivsinstitutet i
Stockholm. Han flyttede
senere sin forskning til
Arbetslivsinstitutet i Göte-
borg. I dag er han tilknyttet
Göteborgs Universitet som
professor emeritus og Dan-
marks Tekniske Universitet
som gæsteprofessor.
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