
 
 
                                                                                                                                     
                            20. juni 2011 
 
 
PRESSEMEDDELELSE 
 

Hotel Koldingfjord: 
100 års historie med nogle få klik 
 
I august er det 100 år siden, at de majestætiske bygninger ved Koldingfjord, som i dag huser Hotel 
Koldingfjord, blev taget i brug. Nu kan alle læse om Koldingfjords historie som Julemærkesanatorium, 
institution under Åndssvageforsorgen  og siden 1990 som hotel. Hotel Koldingfjord har nemlig lavet en 
særlig hjemmeside, hvor man med nogle få klik kan få en masse at vide om den dramatiske 
bygningshistorie og om bygningernes anvendelse i de forgangne 100 år. 
 
I august 1911 åbnede de smukke og næsten slotsagtige bygninger ved Koldingfjord som Julemærke-
sanatorium for tuberkuløse børn. På den ny hjemmeside kan man bl.a. læse, at pengene til byggeriet kom 
fra salget af julemærket, der fra og med 1904 blev solgt for 2 øre stykket. At Julemærkesanatoriet kom til at 
ligge ved Kolding Fjord, skyldtes først og fremmest en energisk lobbyindsats fra konsul Ræder i Kolding. 
Faktisk var det på et hængende hår, at Kolding blev valgt, og på den historiske hjemmeside fortælles bl.a., 
at det spillede en ikke uvæsentlig rolle, at en restauratør i København meget gerne ville være ridder af 
Dannebrog. 
 
”Der går faktisk ikke en uge, uden at en af medarbejderne i huset møder en gæst, som har haft sin gang på 
Koldingfjord, længe før det blev hotel i 1990 – enten som ansat eller som patient. Rigtig mange af dem er 
ældre mennesker, der som børn var indlagt på Danmarks første og eneste Julemærkesanatorum i 
1940’erne eller 1950’erne, og som husker tiden på Koldingfjord, som var det i går. Også fra perioden som 
Koldingfjordskolen i årene 1957-88 får vi jævnligt oplysninger. Det er disse gæster og deres erindringer, 
som hele tiden minder os om, at det er en historisk bygning, vi har fået lov at tage vare på”, fortæller 
hotellets adm. direktør Peder J. Madsen.  
 
Fire videointerviews 
 
Teksten på den ny hjemmeside er et koncentrat af jubilæumsbogen ”Fra Julemærkesanatorium til 
internationalt hotel”, som  Hotel Koldingfjord præsenterede i november 2010. Den rigt illustrerede bog er 
skrevet af turistmanden Jørgen Hansen, der selv stammer fra Kolding.  
 
I forbindelse med bogens tilblivelse interviewede Jørgen Hansen 35 personer, som havde haft tilknytning til 
Koldingfjord gennem årene. Fire af disse interviews er blevet til små videofilm, som man nu kan se på Hotel 
Koldingfjords historiske hjemmeside. To af de interviewede, Inger Bodenhoff fra Nordsjælland og Mogens 



Aastrup fra Daugård, var som børn indlagt på Julemærkesanatoriet, og Else Højsager fra Kolding var lærer 
på Koldingfjordskolen under Åndssvageforsorgen. Den fjerde person, som stillede op foran kameraet, var 
den tidligere formand for Dansk Sygeplejeråd Kirsten Stallknecht, som var stærkt involveret, da Sygeplejer-
skernes Ejendoms Selskab i 1987 købte bygningerne og gennemførte en gennemgribende restaurering, 
inden Hotel Koldingfjord åbnede i 1990. 
 
”Vi synes, det er væsentligt at formidle bygningernes historie til vore gæster. Nu som før er hotellets 
særlige kendemærke beliggenheden i skoven ved fjorden. Det var naturen, vandet, luften og træerne, som i 
sin tid gjorde udslaget, da Julemærkekomiteen besluttede at bygge Julemærkesanatoriet netop her. Og 
netop denne formidable beliggenhed er i dag hotellets største trumfkort, som konkurrenterne ikke kan 
eftergøre,” siger Peder J. Madsen.  
 
Hotellets gæster kan da heller ikke undgå at bemærke, at den historiske forbindelse til julemærketanken er 
intakt. Hotellet har nemlig bevaret den oprindelige samling af julemærker, og den er hvert år blevet 
opdateret, så det er en komplet samling fra alle årene, som den dag i dag hænger på hotellets gange.  
 
Den historiske hjemmeside om Koldingfjord findes på www.koldingfjord.dk (link øverst til højre). 
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