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KAN MAN BO I EN 
REGNBUE?

På Vesterbro kan man godt. Sif og Mathias bor i en eksplosion af farver 
på 75 kvadratmeter, der hele tiden gennemgår nye forvandlinger i takt 
med at Sif spontant får en idé, trækker i arbejdstøjet, og bygger sig til 

pladsoptimering, funktionalitet og legesyge løsninger.

STYLING Rikke Graff Juel FOTO Anitta Behrendt TESKT Eva Julie Klitgaard Fürst

Sif har selv bygget det store grønne entremøbel af MDF-plader. Hen over skabene har hun bygget en knagerække af resterne, fræset fine kanter på og 
pyntet med messinggreb fra D-Line. Jakken er fra Hunkøn, og Puma-skoene er fundet på loppemarked • Selvom Sif inderst inde godt vidste, at hun 

skulle leve af at bygge møbler, så blev det ikke ad den lige vej. Hun spillede teater, lavede musik, rejste verden rundt og uddannede sig til skolelærer, 
men efter at have deltaget i Nybyggerne fik hun det sidste skub til at skabe sin egen virksomhed og lave det, hun elsker allermest. Se mere på lesifre.dk

Da køkkenet for nylig fik en overhaling, vurderede Sif at hun lige så godt kunne bygge et større spisebord. Det er bygget 
af en tyk plade, som hun fik skåret med en stor runding og understøttet af et støberør malet i sart lyseblå. Hen over  

spisebordet har hun bygget en stor reol for at få mere opbevaringsplads og for at udstille samlingen af flotte farvede 
glas. Gulvet og skabsfronterne er malet ultramarinblå og vægge og loft lyserød med maling fra Taga Farvehandel.
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 D
et har altid ligget i kortene, at Sif skulle leve af at indrette og bygge  
møbler. Som barn voksede hun op i et kollektiv på en stor bondegård, 
hvor hun brugte mange timer på at bygge landskaber af pap og tape.  
På bondegården var de voksne altid i gang med at bygge eller renovere, 

og gårdens gamle værksted stod med åbne døre, så der gik ikke mange år, før pap 
og tape blev byttet ud med træ og skruemaskine. – Jeg har altid vidst, at jeg ville 
skabe rum, bygge møbler og indrette, men jeg kunne ikke finde en uddannelse, 
som omfavnede både designdelen og det praktiske håndværk. Så det tog mig nogle 
år at finde frem til, at jeg ville gå efter det uden en uddannelse i ryggen, og derefter 
startede jeg min virksomhed LeSifre Design, fortæller Sif. I 2019 var hun deltager  
i TV2-programmet Nybyggerne og det satte for alvor gang i drømmen om at leve  
af at skabe unikke rum. – Jeg har hele livet indrettet, bygget møbler og stylet rum. 
Jeg indrettede mine søstres værelser med nye farver og flyttede rundt på møbler, 
og da vi var flyttet hjemmefra, indrettede jeg mine forældres hus på ny, fortæller 
hun. 

Farveeksplosion
Sif og Mathias’ hjem er én stor legeplads, hvor Sif tester ideer og ikke mindst  
farver af. – Det er jo en eksplosion af farver, men jeg tror på, at farver vækker vores 
sanser til live, og de er med til at aktivere os og skabe energi. En indretning skal 
være funktionel, levende og i bevægelse, og jeg elsker, når vi tør udfolde os i vores 
hjem, og vise hvem vi er. For mig handler design om at involvere og aktivere men-
nesker, og farver kan i høj grad være med til at provokere og åbne vores horisonter, 
siger hun. Det farverige hjem er konstant under forvandling, for Sif stortrives i for-
andring, og når hun får en idé, overvejes den kun kort, før hun kaster sig ud i det. 

I reolen står bl.a. keramik fra Helle Hansen, en blå pindsvinekande og champagneglas fra @BohemeHjem, en lysestage fra Girlie Hurly, 
franske glaskaffekopper købt hos Shop Dora, og nederst kopper fra HK Living, Flying Tiger og Studio Aarhus • Det gamle køkken fulgte med 

lejligheden, men det ligner på ingen måde det køkken, de i sin tid overtog. Malingen brugt til gulv, fronter og loft er fra Taga Farvehandel.

Det første Sif og Mathias gjorde, da de overtog lejligheden, var at rive en væg ned for at åbne stuen mere op, og så satte de et gammelt vindue i  
væggen mellem stuen og soveværelset, så lyset kan strømme frit gennem alle rum. Den lange bænk har Sif bygget ud af skuffemoduler fra Trævare- 

fabrikernes Udsalg, og ovenpå den har hun bygget en ”slagbænkkasse”, for at få den perfekte siddehøjde.  Det runde bord, der er fundet på DBA, kan 
slås ud og blive hele 6,5m langt. Den mintfarvede stol er fra FDB møbler, og både den hvide stol og den lyserøde klapstol er fundet i genbrug.

HVEM Sif Steendahl Grandorf, 35 år, indretningsarkitekt, 
møbelbygger og indehaver af LeSifre Design, Mathias Ebbesen 
Jensen, 35 år, læge og klinisk forsker, samt deres børn Eyvind 
på 2 år, og Sigurd på 1 år. 

HVAD Loftslejlighed med åben planløsning på 75 kvm.

HVOR Vesterbro i København. 

@design_lesifre / www.lesifre.dk
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Sif har altid været betaget af at designe og bygge børnemøbler, og inspireres af legen i sig selv.  
Hun ville gerne kreere nogle smukke, bløde og funktionelle møbler til sine to drenge og fandt på at 
lave opbevaring i bordets runde søljeben og nede i skamlerne. Møblerne bliver brugt hver eneste 

dag – både til at lege ved, kravle op og ned af, og til at trille på ned gennem den lange gang. 

Et potpourri af mund-
blæst glas, farverig 
keramik og alskens 
loppefund. I midten 
af det hele ligger en 

keramikkop med hvid/
grøn glasur, som Sifs 

lillesøster Signe har lavet. 
Det er Sifs favoritkop, 

som hun hver dag drikker 
sin kaffe af. Guldskeerne 
er købt i Søstrene Grene, 
den blå glaskande er fra 
Moro Moro Studio, og de 
brune og blå kopper er 

fra henholdsvis HK Living 
og Studio Aarhus.
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Det har været en prioritet at hele familien deler soveværelse, 
så de til gengæld har en stor stue. Derfor var det også vigtigt 
for Sif at lave et multifunktionelt sofaarrangement med plads 

til alle, så det har hun bygget af MDF-plader, to madrasser 
og fløjl i en brændt orange farve. Den er lavet, så den både 

kan være en hjørnesofa, en 4 meter aflang sofa, eller en stor 
dobbeltseng til overnattende gæster. Indeni er der plads  

til gæstedyner og alle Mathias’ bøger.

Det lille runde sofabord har Sif 
også selv kreeret. Det er lavet af 
MDF-plader og kloakrør, og pyn-
tet med små mosaikfliser fundet 
i storskrald. Bananlysestagen er 

fra Flying Tiger. 

Det 6 meter lange entremøbel 
har Sif bygget af MDF-plader, og  

det består af to højskabe, som 
dækker elmåleren, to mindre 
skabe til sønnerne og bænke i 
forlængelse af hinanden, som 
rummer oceaner af opbeva-

ringsplads. I loftet hænger en 
lyskæde, som Sif købte hos  

Shop Dora den første uge, de 
boede i lejligheden.

På væggen i stuen har Sif lavet 
en lille reol sammensat af 4 små 
moduler fra Trævarefabrikernes 
Udsalg, og malet den i samme 

farve som væggen.

Sif er ikke tilhænger af at have 
fjernsynet kørende i baggrunden 

og synes, at den store sorte 
skærm er alt for dominerende i 
indretningen, derfor fandt hun 

på at beklæde hele væggen  
med gardiner og samtidig  

skjule fjernsynet.
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Soveværelset har på kort tid gennemgået en del opgraderinger, for med to nytilkomne spædbørn i streg måtte de justere lidt 
på indretningen. De fandt hurtigt ud af, at det gav god mening for dem at have én kæmpe seng, så de har sat to boksmadrasser 

sammen og sover nu alle sammen på stribe i en 3 meter lang seng. Den ene er forkortet lidt, så den passer bedre til børn, og 
der blev lidt mere plads i rummet. Hertil er lavet en lille trappe, så drengene selv kan kravle op og ned. Sengetøjet er økologisk 

bomuldssatin fra Magasin og Homeroom, gardinerne er fra Ikea, og sengetæppet er fra Østerland.

–  Jeg arbejder aldrig ud fra en fuldstændig færdig plan, når det gælder mit eget 
hjem, resultatet ser alligevel ofte anderledes ud måneden efter. Jeg har allerede 
bygget soveværelset om flere gange, for at få det til at gå op på så få kvadratmeter. 
Først var vi to, så kom en lille baby og så kom endnu en, og de vokser så hurtigt, 
fortæller Sif.

Nybyggerdrømme
Sif har stort set bygget alle møbler i lejligheden selv ud fra tanken om at ”skabe 
mere plads på samme plads”. Det betyder at alle flader og hjørner i lejligheden er 
udnyttet til fulde med multifunktionelle møbler, og der er ikke én kvadratmeter, 
som ikke dagligt er i brug. Heldigvis er der rig opbakning til Sifs mange projekter 
fra kæresten Mathias, selvom det hænder, at der ser helt anderledes ud, når han 
kommer hjem, end da han sidst forlod lejligheden. – De sidste mange år har han 
sagt ”bare gør det – fyr den af!”, når jeg har fået en ny idé. Han ved, at jeg lever og 
ånder for at forvandle og skabe rum, siger hun. Selvom kærligheden til den farve- 
rige lejlighed, naboerne og Vesterbros nærmiljø er stor, så trækker landet alligevel 
lidt og parret drømmer om at købe en gammel skole eller en bondegård, som de 
kan renovere. –  Jeg ville elske at komme tilbage til landets ro og natur. Jeg drøm-
mer om et stort værksted, hvor jeg hele tiden ville kunne bygge møbler, lave nye 
designs, male, tegne og teste ideer, og hvor jeg kan have kontor, showroom og  
afholde workshops. Og ikke mindst at kunne hive mine drenge med over på  
værkstedet, slutter Sif.

Den lyserøde lampe har Sif fundet på et loppemarked. Det lille billede med fisk er en akvarel fra Pine Cone Project, og de mange farverige puder er købt 
i Girlie Hurly, DAGNY og Østerland • Fra stuens store skråvinduer danser lyset igennem til det lille soveværelse, hvor man fra sengen kan ligge og følge 
med i aktiviteterne i stuen. Det gamle vindue købte Sif fra en stor, gammel villa på Frederiksberg, som skulle have sat nye vinduer i • Sifs garderobe er 

akkurat lige så farverig og legesyg som hendes hjem. Hun knuselsker loppemarkeder og finder rigtig meget af sit tøj her og i genbrugsbutikker. 


