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De fleste ved, at han designede nogle af de største danske møbelklassikere og sit legendariske hus i Ordrup,
der nu tilhører Ordrupgaard. Eller Rådssalen i FN-bygningen i New York. Men de  færreste ved, at han havde
en eminent evne til at tegne akvareller - af huse, møbler, interiører. Disse akvareller er netop blevet restaureret

med Støtte fra Kulturarvstyrelsen og udgives nu i bogform med tekst af Designmuseum Danmarks nye
direktør, Anne-Louise Sommer   

I begyndelsen af 90´erne modtog Designmuseum Danmark Arkiv for Dansk Design som testamentarisk gave
ca. 3500 tegninger og akvareller af arkitekten Finn Juhl. Samlingen dokumenterer hovedsageligt Finn Juhls
store møbelproduktion, men indeholder også tegninger til private huse (heriblandt Finn Juhls eget hus, nu en
del af Ordrupgaard) og sommerhuse og industriel design samt arkitektens arbejder til FN bygningen i New

York. Finn Juhls tegninger fremvises ofte på forespørgsler fra bl.a. studerende og designere, både nationalt og
internationalt.   

Nu udgives Finn Juhls akvareller i en bog med tekst af museets direktør Anne-Louise Sommer. Bogen vil
blive i smukt udstyr i stil med ATLAS. Arne Jacobsens akvareller (2002) af Louisianas direktør Poul Erik

Tøjner, som udgivelsen lægger sig i forlængelse af.
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