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De blå saloner

HomoHomes er taget til Frede-
riksberg 2000.
Vi er på besøg hos den dan-
markskendte Marquis Marcel 
de Sade.

Det har været lidt af en 
opgave at få ”audiens” hos Mar-
quis Marcel de Sade. Men det 
lykkedes, hvilket vi takker for.

Marquis Marcel de Sade bor 
på det centrale Frederiksberg i 
et kæmpe ”palads” på 550 kvm. 
Der er 14 værelser og saloner af 
forskellig standard – store som 
små, runde som ovale.

Lejligheden blev sidst totalt 
istandsat for 36 år siden. Det 
tog mere end to år at få sat 
den store lejlighed i stand. Al 
stukkaturen blev formet af en 
kunstner, loftrosetter og bal-
dakiner blev fornyet og dørtrin 
fjernet. Renoveringen løb op i 
et sekscifret beløb, hvilket var 
mange penge dengang. Men 
så var alt også klart til de store 

fester. Og fester blev der holdt, 
med alt hvad der kunne kravle 
og gå af VIPer og wannabees.

Marquis Marcel de Sade 
planlægger en større istandsæt-
telse af lejligheden, så den igen 
kan fremstå i al sin pomp og 
pragt som i gamle dage.

Matquis Marcel de Sade siddende i en 
af de store saloner, omgivet af 
de private fotos af sine kære.

Alder: Ukendt. 
Stilling: Er udlevet. 

Laver nu mest velgørenhedsarbejde 
og holder foredrag.
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5 hurtige
Hvad betyder Deres hjem for 
Dem?
- Mit hjem er basen i min til-
værelse. Jeg henter min energi 
herfra, og det betyder meget 
for mig at have det hyggeligt, 
så også mine venner og familie 
føler sig hjemme.

Samler De på noget?
- Gerne Fabergeæg, rokokoti-
dens møbler, samt Dahl Jensen 
figurer.

Ønsker De nogen ændringer i 
deres hjem?
-36 års slid kan ses. De store 
festarrangementer sætter sine 
spor, og lejligheden skal totalt 
istandsættes.

Hvor køber De boligindretning 
henne?
- Antikvitetsforretninger. Og så 
arver jeg en del.

Hvor henter De inspiration til 
boligen fra?  
- Kun mig selv og mit indre 
væsen.

Indgangen til det store” palads”, 
hvor mangt og meget har foregået. 

Hvis væggene kunne tale!

Marquis Marsel de Sades klædeskab bug-
ner med fantastiske kostumer fra de 

store fester, han har deltaget i.
Designet af blandt andet af Jean Voight, 
Houte Couture, Pierre Cardin og Kellelej 

Fashion. Priser for de store pret a porter 
dragter ligger fra 20.000 kroner.

Klaveret stammer fra dødsboet efter Adam 
Oehlenschläger. Marquis Marcel de Sade 

købte det til sine døtre, da han ønskede, at 
de skulle lære at spille på et rigtigt piano.

Marquis Marcel de Sade ved pianoet 
i den store ovale stue. Husets store 

piano er af mærket C. Bechstein. Det 
blev erhvervet i 1968 for den nette sum 

af 480.000 kroner. Tonen i pianoet er 
fantastisk, og det regnes som flyglernes 

Rolls Royce. 
En af Marquis Marcel de Sades store 
hobbys er at lave kæmpe collager af 

hans tilbedere, filmstjerner og 70’er fyre 
- lidt a la Dronning Magrethes decopa-
ger. Han er blevet tilbudt store summer 

for dem. Men de er ikke til salg.


