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FORTIDEN MØDER NUTIDEN

VERMUND er en hyldest til den danske fabrikant – og indendørsarkitekt – Vermund Larsens 
originale og banebrydende møbeldesign fra 1950-60´erne.  

Vermund Larsen tumlede med mange ideer til nyskabelser og forbedringer, hvor hovedtemaet 
altid var, at man skulle sidde godt. Først og fremmest sigtede han på kvalitet. Tankerne har for 
længst bevist sin holdbarhed. Hans virksomhed har kompromisløst bevaret fokus på at frem-
stille kvalitetsstole med anatomisk rigtig ryg og sæde. Vermund døde i 1970, og virksomheden 
er i dag ejet af hans tvillingesønner, som med succes har videreført virksomheden i deres fars ånd.

“JEG ELSKER AT
FINDE PÅ OG

SKABE NOGET”
– Vermund Larsen, 1960 Det er atter tid til at genopdage

de klassiske stole fra 60’erne
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Vermund Larsen var indendørsarkitekt og fabrikant. Han grundlagde sin virksomhed i 1935, 
og den blev én af pionererne bag ergonomiske kontorstole og prægede dermed  kontorstols-
begrebet som vi kender det i dag. Han var ligeledes på forkant med udviklingen af ergonomisk 
korrekte udformede sæder og rygge. Vermunds ergonomiske design dannede derefter skole 
worldwide. 
 
Vermund Larsens arbejdsomme karakter gav ham hurtigt tilstrækkelig medvind til at ansætte 
medarbejdere og øge sin produktion. Han værnede om sine folk, som aldrig var et nummer i 
rækken. Han anerkendte deres evner og var bevidst om, at man ikke bygger en virksomhed 
op alene, da det handler om at have de rette folk med sig. På mange punkter var han forud 
for sin tid som en dygtig og hensynsfuld erhvervsleder, der skabte trygge rammer og afsatte 
tid til at snakke med folk - også om andet end arbejde.
 
Der er blevet kigget i arkiverne, og det er atter tid til at genopdage en række af de klassiske 
stole fra midten af 1950’erne - 60’erne. I første omgang ser kontorstolen VL66 igen dagens lys. 

Stolene leveres i flere farver, som kan ses på vermund.eu
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