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YA:s artikelserie Ystad förr och nu fortsätter i dag med Hotell
Continental du Sud, som ofta omnämns som Sveriges äldsta hotell.
Vykortet med bilden av hotellfoajén är stämplat 1912. Ljuskronorna har
blivit större, men mycket är sig likt än i dag.
Huset uppfördes 1814, men hotellverksamheten i form av gästgiveriet
Hotell du Sud startade först 1829.
– Det finns andra hotell som säger sig vara det äldsta hotellet. Det beror på
hur man väljer att vinkla historien, men vi är trygga i att säga att
Continental du Sud är äldst eftersom det fortfarande bedrivs samma
verksamhet i samma hus, säger Martin Jönsson, vd för PMJ fastigheter
som äger hotellet sedan 2014.
Ystads fornminnesförenings böcker konstaterar också att hotellet är
”Sveriges sannolikt äldsta stadshotell”.
Under vissa årtionden har hotellet gått under namnet Hotell Continental,
men numera heter det Continental du Sud.
Stora delar av hotellet förstördes i en anlagd brand på pingstafton 1982,
och den brand- och vattenskadade fastigheten stod orörd i mer än ett år.

Det anrika hotellet räddades dock av en ny ägare, som genomförde en
omfattande renovering och ombyggnad under 1983-1984.
Martin Jönsson berättar att det finns ett stort intresse för hotellets
spännande historia.
– Vi har en bok om hotellets historia i receptionen som gäster gärna läser i
och inte sällan berättar folk om hur de själva, eller släktingar, bott på
hotellet i samband med bröllop och annat. Vi hade någon för ett tag sedan
som kunde berätta en historia om när det fanns utedass på bakgården.
LÄS MER
Ystads utveckling spåras i vykorten
När Birgittakapellet knackades fram igen
Två gathörn med olika byggnadsöden
Nästan samma vy drygt 100 år senare
Rejält ombyggt, men ändå ganska likt
Mytomspunnet hus byggt på smuggling
– Vi tycker att det är väldigt kul att höra alla berättelser, också från folk
som har jobbat här genom åren, och vi är måna om att återknyta till
historien, säger Martin Jönsson.
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