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1935 er året  for  den første skitse t i l  denne sofa, 

som nu er  blevet genopl ivet  under navnet TMBO. 

Magnus Læssøe Stephensen tegnede oprindel igt 

dette ikoniske design t i l  Magasin Du Nord,  hvort i l 

han arrangerede en moderne møbler ing af en 

2-værelses le j l ighed med alt  l ige fra borde,  stole 

t i l  tæpper.  Magnus Læssøe Stephensen ønskede at 

afholde s ig fra det tradit ionel le møbeldesign lavet 

med sjældne oversøiske materialer  og overdådige 

ornamenter udelukkende for at  v ise r igdom og i  det 

hele taget være alt  for  del ikate t i l  at  bl ive brugt. 

I  stedet ønskede Magnus Læssøe Stephensen at lave 

møbler,  der blev skabt t i l  at  leve i ,  og som gennem 

håndværkskval i teten og fokus på designets formål 

kunne øge kval i teten af folks l iv. 

TMBO serien blev designet i  en form, der i  s in 

t i lbagelænet og selvsikker positur,  hylder l ivet  med 

den samme dramatiske enkelhed,  som han fandt 

i  japansk designtradit ion.  TMBO sofaen med dens 

s ignif ikante buede form sender et  løfte om at holde 

ryggen,  mens du læner dig t i lbage og nyder turen 

ind i  fremtiden.  Den er  født med de ikoniske ’ører’ , 

som r inger tydel ig genklang t i l  en designer,  der 

ikke kun var forud for s in t id,  men som også blev et 

karakter ist isk element og fortsat inspirat ionski lde 

i  ikke kun hans egne designs,  men også for mange 

møbelformgivere i  de efterfølgende år.  Navnet 

TMBO fanger også essensen af sofaens design 

samt en af Magnus Læssøe Stephensens fortsatte 

inspirat ionski lder nemlig elefanten,  som navnet 

TMBO kommer af.

MAZŌ har i  dag de eksklusive rett igheder t i l  at 

relancere møblerne af den danske arkitekt  og 

møbelform-giver Magnus Læssøe Stephensen 

(1903-1984).  Et  mult i talent,  der både tegnede 

huse,  designede møbler og brugskunst,  og t i l 

hans samtidige var kendt for  hans særl ige st i l .  En 

varm funkt ional isme med rødder i  både Bauhaus 

og japansk kunsthåndværk.  Han havde et  f lair  for 

det japanske tag på minimal isme og kombinerede 

den med lokale nordiske materialer.  Hans 

kompromisløse versioner af  design har fundet vej 

ind i  mange hjem, hvor de har overlevet gennem 

generationer.  Som kol legaerne fra den Danske 

Guldalder dukker nogle nu op som samlerobjekter 

på aukt ioner i  både Europa, USA og Japan og har 

længe været ude af syne,  indti l  MAZŌ påtog sig den 

ydmyge rol le  at  genindføre dem.

mazō lancerer ikonisk sofa i  materialet 
sheepskin oprindel igt  tegnet t i l 
Magasin Du Nord i  1935
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Design based on
drawings by

Year

Materials

Standard textiles
/leather/
sheepskin

Dimensions
Sofa
(cm/in) 

Magnus Læssøe Stephensen

1935

Textile or leather upholstery & 
solid oakwood 

Danish Art weaving: Royal 16
Bute: Storr 0612
Bute: Storr 0612
Dedar: L inear 001
Kvadrat: Hallingdal, Fiord,
Remix & Steelcut Trio
Stolz: Vegetal Leather 95,
Skandilock: Sheepskin

COM/COL
H: 87cm/34,3in
W: 165cm/65in
D: 68,5cm/26,9in
Seat H: 39cm/15,4in
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