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21. februar 2019

Indretning af Marienborg – baggrund og økonomi
Statsministeriet søgte i marts 2017 Statens Kunstfond om rådgivning
til istandsættelse og indretning af den repræsentative del af
Marienborg.
Statens Kunstfond imødekom i maj 2017 ministeriets ansøgning og
udpegede design- og arkitektduoen STUDIO0405, Nikolaj Lorenz
Mentze og Mathias Mentze, til at stå for en indretning af de
repræsentative lokaler.
En bevilling i september 2017 på 3.650.000 kr. fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har
gjort det muligt at indrette repræsentationslokalerne med
kommissionerede møbler mv., som sammen med udlånte værker fra
blandt andet Statens Kunstfond, Statens Museum for Kunst og
Louisiana udgør den nye indretning. En indretning med respekt for
stedets ånd, som samtidig fremviser Danmarks kunstneriske og
kreative råstof gennem dansk design, kunsthåndværk og billedkunst.
Stort set hele bevillingen – 3.644.647 kr. – har fundet anvendelse til
projektet. Herudover har Statsministeriet anvendt 155.913 kr. til
indretningen. De samlede udgifter udgør således 3,8 mio. kr.
En bærende del af filosofien bag indretningen har været i høj grad at
genbruge og restaurere de eksisterende møbler. Der er anvendt i alt
239.898 kr. på dette, heraf er 150.250 kr. fondsfinansieret, og 89.648
kr. er finansieret af Statsministeriet.
Hovedparten af det nye inventar er kommissionerede møbler etc.
specifikt til stedet. Hertil er anvendt 1.259.438 kr., som er finansieret
af fonden. Der er herudover indkøbt nye og brugte møbler for i alt
392.748 kr., som er finansieret af fonden.
Udgifterne til tapet til havestuen, 13 tæpper til alle rum samt gardiner
og radiatorskjulere ved 42 vinduer udgør i alt 881.455 kr., som er
finansieret af fonden.

2 lysekroner og 27 lamper til en række rum, reetablering af en
havetrappe og flisebelægning i kælderen har kostet i alt 960.756 kr.,
som er finansieret af fonden.
Indkøb af et fotokunstværk/dørstykke samt andre mindre indkøb for i
alt 66.265 kr. er finansieret af ministeriet.
Udgifterne er nærmere specificeret nedenfor. Det bemærkes, at
enkelte udgifter endnu ikke er faktureret.

Finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal i alt
Restaurering af eksisterende møbler

3.644.647 kr.
150.250 kr.

-

Restaurering af Staunings sofa

56.500 kr.

-

Restaurering af øvrige møbler

93.750 kr.

Kommissionerede møbler etc. til stedet

1.259.438 kr.

-

2 sofaer og 9 sofa- og sideborde

232.500 kr.

-

Puder og quilte

-

6 sideborde

232.431 kr.

-

3 spiseborde

260.500 kr.

-

Skænk til møderum

75.000 kr.

-

Skænk til kabinettet

60.000 kr.

-

Reol til biblioteket og retræteværelset

-

Ekslibris

20.000 kr.

-

Møblement til entre

82.005 kr.

-

Skabsgreb og nøgleskilte mv.

25.000 kr.

-

Æsker til blokke og skriveredskaber

17.000 kr.

40.002 kr.

215.000 kr.
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Nye og brugte møbler etc.

392.748 kr.

-

2 sofaer

65.848 kr.

-

Sofabord

20.000 kr.

-

4 lænestole

135.000 kr.

-

Mødebord

131.400 kr.

-

Vase

40.500 kr.

Tapet, tæpper, gardiner og radiatorskjulere

881.455 kr.

-

Tapet til havestuen

61.270 kr.

-

13 tæpper til alle rum

500.324 kr.

-

Gardiner til 42 vinduer

148.142 kr.

-

42 radiatorskjulere

171.719 kr.

Belysning, havetrappe og flisebelægning i alt

960.756 kr.

-

2 lysekroner og 27 lamper til en række rum

567.326 kr.

-

Reetablering af havetrappe

347.859 kr.

-

Flisebelægning i kælderen

45.571 kr.

Finansieret af Statsministeriet i alt

155.913 kr.

Restaurering af eksisterende møbler

89.648 kr.

-

Restaurering af spise-/mødebord

39.480 kr.

-

Ekstra plader til bordet

14.658 kr.

-

Transport og restaurering af det oprindelige billardbord

22.435 kr.

-

Stof til restaurering af eksisterende møbler

13.075 kr.

Indkøb af et fotokunstværk/dørstykke samt andre mindre indkøb

66.265 kr.

-

Fotokunstværk/dørstykke

50.000 kr.

-

Bøger, pejsesæt, skifteramme og billardudstyr

16.265 kr.
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