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Louisehøj: Eksklusive Finn-Juhl møbler på Koldingfjord
Midt i september var restaureringen af den 100 år gamle overlægebolig Louisehøj ved
Koldingfjord færdig. Det smukke gamle hus med den pragtfulde udsigt over fjorden er en
perle, der er som skræddersyet til eksklusive arrangementer for firmaer og andre. Eksklusiviteten understreges af, at huset er møbleret med unikke Finn Juhl-møbler.
To Finn Juhl-sofaer fra Louisehøj er imidlertid ikke ”hjemme” i øjeblikket. De har nemlig
været udlånt til et VIP-room i Bella Center i København, hvor de blev stillet til rådighed
for IOC-gæsterne. – Jeg ved, at både Michelle og Barack Obama havde travlt, mens de var i
København, men jeg håber alligevel, at de fik fornøjelsen af at sidde i mine sofaer et kort
øjeblik, siger adm. direktør Peder J. Madsen, Hotel Koldingfjord.

Hotel Koldingfjord blev bygget i 1911 som Danmarks første julemærkesanatorium, men allerede i 1909 stod overlægeboligen Louisehøj færdig. Efter en nænsom og gennemgribende restaurering har Hotel Koldingfjord nu åbnet det fine hus for eksklusive arrangementer.
- Vi har følt en forpligtelse til at passe på det smukke hus, og samtidig så vi, at huset gav os
mulighed for at tilbyde eksklusive arrangementer og møder, hvor man kan arbejde fuldstændig uforstyrret i private rammer og med egen indgang og egen have. Her kan man være helt
sig selv, også hvis fortrolighed og diskretion er en vigtig parameter, siger adm. direktør Peder
J. Madsen, Hotel Koldingfjord. - Derfor har vi investeret i det bedste, både når det gælder mødefaciliteter og husets indretning og møblering i det hele taget. Vi har helt bevidst valgt den
eksklusive løsning, siger Peder J. Madsen.
Finn Juhl-stole, som aldrig har været sat i produktion før
Møblerne er et kapitel for sig selv, idet der er tale om Finn Juhl-stole og sofaer. Konferencestolen med armlæn tegnede den berømte møbelarkitekt i 1946, men stolen med nummer 108
blev aldrig sat i produktion. Da Hotel Koldingfjord henvendte sig til Design Solution i Ringkøbing for at få hjælp til indretningen af Louisehøj var der imidlertid ikke tvivl om, at Louisehøj

skulle indrettes med Finn Juhl-møbler, og med hjælp fra direktør Ivan Hansen fra møbelfirmaet One Collection i Ringkøbing blev der lavet helt nye tegninger i Japan til stol nr. 108.
De 53 Finn Juhl-konferencestole, som altså hermed fremstilles for første gang, er produceret i
Vietnam. Hertil kommer to Finn Juhl-sofaer, som også pryder Louisehøjs stuer (men ikke lige i
øjeblikket; de var nemlig udlånt til Bella Center i København, hvor fru Obama og alle de andre
VIP-gæster forhåbentlig havde fornøjelse af dem).
– Det giver nærmest sig selv, når man ser Louisehøj, at her skulle møblerne være Finn Juhls,
siger direktør Ivan Hansen, One Collection i Ringkøbing. Vi har længe ønsket at producere sofaerne, men de skulle stå det rigtige sted. Og det kommer de til på Louisehøj, siger han.
Der mangler én stol på Louisehøj
Direktør Peder J. Madsen på Hotel Koldingfjord får dog kun 52 stole leveret til Louisehøj. Den
sidste stol har One Collection nemlig besluttet at forære til stolesamlingen på kunstmuseet
Trapholt i Kolding. Overrækkelsen til museet vil foregå ved en lille højtidelighed i november.

Pressen er velkommen til at kontakte Hotel Koldingfjord med henblik på at se og
fotografere Louisehøj.
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