
 

 
 
 

Kolding, den 26. marts 2018 
PRESSEMEDDELELSE  
 
Det er ikke sket i 100 år! 
 
I forbindelse med den omfattende renovering af taget på hovedbygningen af Hotel Koldingfjord 
blev det besluttet at nedtage det over 100 år gamle kobber-tårn for en total renovering 
 

- Mandag den 26. marts 2018, kl. 10.00 kommer tårnet på plads igen.  
 
Mandag den 26. marts bliver Hotel Koldingfjords ikoniske kobber-tårn løftet tilbage på plads efter 
nænsom restaurering. Det markerede samtidig afslutningen på den omfattende renovering af taget 
på hotellets historiske hovedbygning. 
 
”Hotellet har en over 100-årig historie, som det er vigtigt for os og hotellets ejer at værne om. Vi 
skal sikre, at vi til dato har de mest optimale rammer, som på bedst mulig vis får kombineret det 
historiske udtryk med moderne løsninger og komfort for hotellets gæster”,  
siger adm. direktør Peder J. Madsen for Hotel Koldingfjord, der ejes af PKA/Pensionskassen for 
Sygeplejersker og Lægesekretærer. 
 
DEAS har bidraget som rådgiver på den gennemgribende renovering af hotellets tag. 
 
”Hotel Koldingfjord er en bevaringsværdig ejendom fra begyndelsen af 1900-tallet. Det betyder, at 
når vi renoverer, tager vi særligt hensyn til bl.a. valg af materialer og bygningsmetoder, der skal 
være så originale som muligt. Og det kræver en detailviden om ejendommen og dens historie, som 
vi har opbygget gennem mange års godt samarbejde med hotellet”, fortæller DEAS’ senior 
projektleder Lars Lindegaard Olsen.  
 
Det fine håndværksarbejde er udført af tømrer fra DN Tømrer i Kolding og blikkenslageropgaverne 
er varetaget af Jens Lauritsens Eft. ApS, hvor projektleder Jesper Laursen, fortæller om den specielle 
renoveringsopgave: ”Det er helt ekstraordinært at arbejde med en over 100 år gammel bygning. Her 
har vi virkelig haft mulighed for at arbejde med detaljerne i blikkenslager håndværket.” 
 
Nedtagningen af tårnet i november 2017 kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=-
py6XZjdLGc 
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Hotel Koldingfjord A/S 
 
Peder J. Madsen 
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