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PRESSEMEDDELELSE 
 

I anledning af Koldingfjords 100-års jubilæum: 
Hængekøjer i skoven og jubilæumskaffebord 
 
I år er det 100 år siden, at de majestætiske bygninger ved Koldingfjord, som i dag huser Hotel Kolding-
fjord, blev taget i brug. Det fejrer Hotel Koldingfjord på forskellig vis i løbet af hele 2011, og et af 
initiativerne er en genoptagelse af de store kaffeborde fra hotellets første år. Og så har det faktisk også 
noget med jubilæet at gøre, at hotellet har anskaffet hængekøjer til skoven.  
 
I august 1911 åbnede de smukke og næsten slotsagtige bygninger ved Koldingfjord som Danmarks første og 
eneste Julemærkesanatorium for tuberkuløse børn. Pengene til byggeriet kom fra salget af julemærket, der 
fra og med 1904 blev solgt for 2 øre stykket. Heldigvis blev tuberkulosen i Danmark efterhånden udryddet, 
og i 1959 flyttede Åndssvageforsorgen ind i bygningerne. I 1987 blev de købt af Sygeplejerskernes 
Ejendoms Selskab, som stod for en gennemgribende restaurering, inden Hotel Koldingfjord åbnede i 1990.  
 
Hængekøjer til en timeout med refleksion og fordybelse 
 
Blandt Hotel Koldingfjords jubilæumsinitiativer er hængekøjer til opsætning i skoven bag de historiske 
bygninger, som i dag anvendes af Dansk Sygeplejehistorisk Museum.  For de tuberkuloseramte børn 
fandtes der ingen egentlig medicin, men de skulle gennemføre en kur, hvor nøgleordene var rigeligt med 
ro, hvile, motion, frisk luft og nærende mad. Den unikke beliggenhed tæt på fjord og skov var af vital 
betydning og dermed en del af helbredelsen. Med et udtryk fra vore dage: en helbredende timeout.   
  
100 år senere er Hotel Koldingfjord en timeout for virksomheder og organisationer, der ønsker ro til 
fordybelse og tid til at reflektere over fortid og fremtid. Og det er helt i pagt med stedets historie, når 
hotellet nu har anskaffet  hængekøjer, som sættes op i skoven. For 100 år siden kunne børnene også hvile 
sig, når de motionerede i det kuperede terræn. 
  
"Nu kan vore gæster slænge sig, lytte til fuglene og kigge op i trætoppene, mens hjernen restituerer og 
lader op til nye opgaver", siger salgs- og marketingchef Hanne Nedergaard, Hotel Koldingfjord. En anden 
mulighed er at hvile sig i en liggestol og fordybe sig i en af hotellets reflektionsbøger, mens man nyder 
udsigten til fjorden.  
 
 
 



Det store kaffe- og kagebord 
 
I anledning af 100-års jubilæet har Hotel Koldingfjord også besluttet at genoptage en af de populære 
traditioner fra de første år efter hotellets åbning i 1990. Det sker tre søndage i løbet af 2011, og 
kaffebordet kombineres med en historisk rundvisning samt storytelling fra tiden, hvor bygningerne var 
Julemærkesanatorium og midlertidigt hjem for et par hundrede tuberkuløse børn.  
 
Første søndag er den 19. juni med rundvisning kl. 13.30 og kaffebord kl. 15.00, og arrangementet gentages  
28. august og 11. september. Dansk Sygeplejehistorisk Museum, der er indrettet i de bygninger, der 
oprindelig husede Julemærkesanatoriets spædbørnsafdeling, holder de samme søndage åbent helt til kl. 
17.00 og tilbyder gratis entré. 
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