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MOODS
Indret personligt og harmonisk

I Danmark har vi tradition for at bruge mange ressourcer på vores hjem og 
indretning. Det kolde, mørke vinterhalvår betyder mange indendørs timer, 
hvor vi gerne vil have det hyggeligt. Men selvom vi har en lang design-
tradition, bor de fleste mennesker ret ens: ”Det er bemærkelsesværdigt, 
at så mange bor så upersonligt. I hjem der ligner udstillinger i tilfældige 
bolighuse og som på ingen måde fremhæver, hvem der bor i dem,” siger 
forfatteren Katrine Martensen-Larsen. 

I Moods bliver du guidet til, hvordan du finder din egen personlige 
boligstil ved hjælp af moodboard-redskabet. Bogen viser, hvordan man 
laver moodboards, og forklarer, hvad de kan bruges til, og hvordan du selv 
kan arbejde med dem. Bogen inviterer dig også med indenfor i ni smukke 
nordiske hjem for at illustrere en række indretningspointer, hvor fælles-
nævneren er, at ejerne har formået at skabe stemning og personlighed. 
Undervejs får du forfatterens bedste indretningsråd, bl.a. om begrænsnin-
gens kunst, mønstre og farver, møblers proportioner, belysning, gardiner 
- og ikke mindst det personlige aftryk, du kan tilføre din indretning ved 
hjælp af blandt andet kunst og kunsthåndværk. 

”Jeg synes, at et hjem er mest interessant, hvis indretningen tydeligt 
afspejler, hvem der bor der. Det kan være farverige hjem. Finurlige hjem 
fyldt med kunst, bøger eller andre spændende fund og samlinger, men det 
kan også være hjem, som er fuldstændig minimalistiske. Det handler ikke 
om grimt eller pænt eller hvilken stil, der lige er tale om. Det handler i 
højere grad om stemninger,”siger Katrine Martensen-Larsen.

Bogens tanke er, at kan man skabe en stemning i sin indretning, får man 
automatisk et personligt hjem. I overskuelige trin-for-trin-fotos gennem-
går bogen, hvordan læseren kan kreere sine egne moodboards og sammen-
sætte farver, teksturer og  materialer. 
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Om forfatteren og fotografen

Indretning og æstetik har altid været en del af Katrine 
Marten-Larsens liv. Hendes mor var indretningsarkitekt, og 
hendes far handlede med snedkermøbler, så der blev talt meget om 
æstetik og design i Katrines barndomshjem. Katrine er cand.merc. 
og har arbejdet som markedschef for Mulberry i London. I 2003 
stiftede hun KML Design og har siden udført indretningsopgaver for 
private, kommercielle og redaktionelle kunder. Hun har lavet et hav 
af boligreportager til danske og internationale magasiner, afholdt 
styling-workshops og står bag bogen ”Sommerhuset”. Indretning, 
reparation og vedligeholdelse (med restaureringsarkitekten Søren 
Vadstrup). Hun har i en årrække medvirket i DRs livsstilsprogram 
”Skattejægerne”.

Kira Brandt er uddannet blomsterbinder og reklamefotograf. Hen-
des passion for natur, planter og blomster afspejler sig altid i hendes 
fotografi. Kunderne tæller livsstilsmagasiner og kommercielle kun-
der, primært inden for møbel- og interiørbranchen. Kira har foto-
graferet en række af Danmarks smukkeste boliger, og hun har taget 
billeder til en række kunst- og designbøger — blandt andet bogen 
”101 danske designikoner”.
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