
I början av 90-talet bestämde sig arkitektparet Lars Bülow och Kersti Sandin Bülow för att 
inte nöja sig med att designa möbler för andra företag. De startade eget. Designföretaget 
Materia blev en succé. Efter 12 år köptes Materia av Kinnarps-koncernen och framgångs-
sagan fortsatte.

Lars var kvar som VD fram till 2011 då han hoppade av. Och ganska snart väntade 
nya uppdrag, som Brand- & Design Director för Lammhults Design Group och VD för 
Lammhults Möbel. Efter tre år väljer han nu att kliva av.

Men innan det blir dags för nya uppdrag har Lars bestämt sig för att ta sig tid för en 
paus. En rejäl tankepaus. Han gör det genom att cykla från sommarhuset på Värmdö i 
Stockholms skärgård och tar sedan kustvägarna ända ned till sydvästra hörnet av Portu-
gal. Fyren Cabo de Sao Vicente och den lilla fiskebyn Sagres är målet. Om planen håller 
ska de drygt 600 milen avverkas på tio veckor. En tuff resa, men efterlängtad, intygar 
Lars.

– Förra året lyssnade jag på äventyraren Renata Chlumska. Där föddes idén till den här 
resan.

Vad är det du ser fram emot mest med ditt äventyr?
– Jag har arbetat operativt i möbelbranschen sedan 1980-talet och har aldrig haft någon 
andningspaus mellan uppdragen. Nu vill jag ta chansen att rensa huvudet genom en tuff 
fysisk och psykisk utmaning innan jag går på nästa projekt.

Du fyller 63 år i sommar. Hur mycket har du funderat på att helt sluta jobba?
– Nej, den tanken finns inte. Det är egentligen det enda jag vet i nuläget, att jag ska 
jobba vidare.

Men du säger att du inte har bestämt dig ännu vad fortsättningen blir. Är det helt sant?
– Ja, det är helt sant. Det var faktiskt en av poängen med den här cykelturen. Jag be-
stämde mig tidigt att resan skulle göras som ett tydligt avslut på det jobb jag nu lämnar 
och att inte ha klart vad som väntar efter. Nu kan jag nollställa räkneverket och få tid att 
tänka på framtiden. 

Om du får önska, vad vill du jobba med?
– Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med möbler och form. Först som designer 
och arkitekt. De senaste 20 åren har det mer handlat om företagsbyggande och ledar-
skap. Jag gillar ju båda delarna. Kanske är det dags att helt byta bransch, funderar Lars.  

Lammhults VD Lars Bülow lämnar jobbet
– Cyklar 600 mil mot nya uppdrag

Söndagen den 12 april gränslade Lars Bülow cykeln för sitt livs även-
tyr. Målet är ”världens ände”, fiskebyn Sagres i Portugal. Vad en av 
möbel-Sveriges mest kända personer ska göra sedan är inte bestämt.

– Det enda jag vet är att jag vill göra något nytt. Kanske blir det i en 
annan bransch. Jag har faktiskt inte bestämt mig ännu, säger Lars.
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Lars Bülow ska cykla från sommarhuset  
på Värmdö i Stockholms skärgård till 
sydvästra hörnet av Portugal. Närmare 
bestämt fiskebyn Sagres. 



FAKTA | Lars Bülow

Den 31 mars 2015 väljer Lars Bülow att efter tre år avsluta sitt jobb som Brand- & Design 
Director på Lammhults Design Group och VD för Lammhults Möbel. 

Dessförinnan var han VD för Materia, ett bolag han tillsammans med designprofessorn 
Kersti Sandin Bülow grundade 1992 och utvecklade till ett av Sveriges mest framgångs-
rika designmöbelföretag. Företaget köptes av Kinnarps-koncernen 2004 och Lars var fram 
till 2011 anställd VD och medlem i Kinnarps koncernledning.

Inflytelserik
Lars har i över tjugo år varit en av möbel-Sveriges mest betydelsefulla personer. När tid-
ningen Rum gör sin årliga ”maktlista” över branschens mest betydelsefulla och inflytelserika 
personer har Lars alltid haft en given plats på listan.

Näsa för design – och affärer!
Lars framgångsfaktor har varit en smått unik kombination av spetskunskap inom design och 
varumärkesbyggande i kombination med ett modernt ledarskap och ett affärsmannaskap 
som visat sig extremt framgångsrikt (gasell-tillväxt och hög lönsamhet).

Lars utmärkelser
Lars Bülow och Kersti Sandin Bülow har tilldelats ett stort antal designutmärkelser, däri-
bland SIR/Forumpriset 1983, Forsnäspriset 1985, Best in Show – Designers Saturday 
1999 och Framtidens Mötesrum 2003. De har under perioden 1983–2000 erhållit 19 
designutmärkelser ”Utmärkt Svensk Form” och vid två tillfällen nominerats till den internatio-
nella designutmärkelsen ”Die Rothe Punkte”. 

Sandin & Bülow är representerade i samlingarna för samtida design vid National-
museum i Stockholm, Röhsska Museet i Göteborg samt Museum für Angewandte Kunst i 
Köln.

Tramp ger medicin
Lars har också bestämt att varje mil på cykeln ska kosta honom 50 kronor. Pengar som 
han skänker till Läkare utan Gränser.
”Det är väl vad det kostar att driva den SUV jag aldrig känt något behov av att varken 
köra eller äga”.

Följ Lars cykeltur via bloggen www.sandinbulow.com

Kontakt under resan:
Lars Bülow kan nås på telefon 0727-15 05 25. Säkrast mellan kl 18:00-21:00. 
Alternativt, sänd ett sms och Lars ringer upp.

Ni kan också kontakta Bengt Spjuth, Mediaspjuth, 0708-17 48 88 • bengt@mediaspjuth.se


