
Slitebadens Historia
Slitebaden har en intressant och brokig historia och för den intresserade finns här några av de huvud
punkter vi lyckats samla ihop så här långt.

De första åren – Grosshandlaren och riddaren Bachér

1873 uppförde Grosshandlaren och riddaren Johan Axel Bachér det
ståtliga huset sedan den tidigare byggnaden på platsen
eldhärjades.''

Han var lite av en super entreprenör med många olika järn i
elden. Han bedrev grosshandel både i Visby och i Slite.
Han anlade den historiska åttakantiga kalkugnen som du
fortfarande kan se i Slite Länna. Han var med och bildade
Ångfartygsaktiebolaget Gotland som idag är Destination
Gotland och han var också dess första VD 1866-1873. Han
var också en av de fem ägarna och bildarna av Slite
Telefonaktiebolag 1883 som därefter lät anlägga Sveriges
för tiden längsta telefonledning, mellan Visby och Slite.
Han var också aktieägare i Wisby högre flickskola. Han etablerade även Slite varfsbolag och
ägde ett antal skepp. På den tiden användes bara bottenvåningen och övanvåningen var 
oinredd.

Under 1870- och 1880-talen var 
det Slite varvsbolag och Slite 
skeppsrederi AB, som stod för 
aktiviteten i hamnen. Bland annat 
byggdes här skonerterna men det 
viktigaste hamnarbetet var 
drevningen och tätningen av 
skutorna, vilka fraktade osläckt 
kalk. Trängde vatten in till denna i

lastrummen, så var en brand oundviklig då skeendet var nästan explosionsartat.

1884 går det att läsa i Gotlands Tidning att ”Grosshandl.
J. A. Bachér afled natten till i går å sin egendom
Slite i en ålder af 55 år. Efter åtskilliga vexlingar
uti vte genus vid yngre åren, bröt han sig med
kraft ock ihärdighet igenom motigheterna upp till
en större verksamhet, som isynnerhwt visade sig
vid bildandet af nuvarande ångfartygsbolaget
Gotland samt för åstadkommande af Slite
varfsbolag. På senaste åren blef B. allt mera
helsosvag, som betydligt tilltog efter ett genom
fall å gatan orsakat benbrott.” 

Hans bouppteckning är på hela 44 sidor och är intressant läsning. Tillgångarna uppgick till 
totalt 325 590 kr (22 miljoner) och när skulderna dragits av så fick familjen ärva 53 478 kr 
(3,7 miljoner). I paranteserna kan du se värdet i dagens penningvärde. En tämligen rik och 
framgångsrik grosshandlare och entreprenör är det minsta man kan säga. 



Nyströms Perioden

1892 köptes grosshandlaren och skeppsredaren Ferdinand Nyström huset
från från Slite Varvsbolag som del i att han köpte hela hamnen. Den
används som privatbostad för honom och frun Fredrika Enequist,
dotter till den rika Olof Johan Enequist i Visby. De fick 11 barn, 8
överlevde till vuxen ålder. Namnet på den 11 blev helt sonika Elva
och hon ses längst fram på fotot här till vänster. Ferdinand hade

privatbostad, kontor
och skeppshandel i
fastigheten, Han ägde också ett antal fartyg ett
skeppsmäkleri, varvet där det både byggdes 
nya skepp och mycket underhåll gjorde, han 
ägde delar av Slite och han var även en 
kalkpatron. Det som idag är hotellparken hade
familjen som privat park där man kunde 
spatsera. Det fanns tvättbjörnar i parken som 
något som var mycket exotisk vid denna tid. 
Deras lantbruk var uppe på torget utanför 
Sliteteatern. Ibland kallades fastigheten 
”patron och patronessan” i folkmun.

1900 som tur finns en interiör bild bevarad av det
Nyströmska hemmet från sekelskiftet. Bilden
visar en typisk borgerlig miljö från den tiden.
Rummen var ofta överlastade med möbler av
olika slag och stilar. Det var vanligt att göra
möbler i olika stilimitationer. Pianot var ett ofta
förekommande inslag liksom 1700-tals
speglarna. Väggarna var klädda med mörka,
kraftigt mönstrade tapeter och i "finrummen"
lades mattorna i längder sida vid sida, så att de
blev "heltäckande. 

1901 Edvard Nyström som var den äldste sonen hade
börjat ta över efter fadern Ferdinand då han
plötsligt avlider 31 år gammal. Istället blir det
sonen Fredrik som måste föra arvet vidare. 

1905 Fahlströms driver järnhandel stängs detta år och h
Ekboms järnhandel tar över  i kortändan av huset
där familjen Nyström fortfarande bor. 



1907 Ferdinand Nyström ses på sin 70 års dag
på fotot.

1911 föreslår sonen Fredrik Nyström att det vore en god idé att anlägga en
Cement Fabrik i Slite och tillsammans med sin barndomsvän
Johan Myrsten börjar de jobba de över några år för att få stöd  

1914 Ekboms järnhandel stänger.

1915 Stallet och bondgården på torget brinner ner. Innan det hade familjen
Nyströms 6 par hästar plus Munter som var fröken Elvas egen häst
i stallet.

1916/17 Fredrik övertalar sin far Ferdinand att  köpa in en del utstämplade
kronoskogar på Gotland för att Cement fabriken skulle få virke
utan mellanhänder. I Slite mottogs etableringsplanerna med
entusiasm. Under vintern 1916–17 fullbordades aktieteckningen till ett belopp av 1,5 milj kr,
en summa som de närmast följande åren skulle komma att mångdubblas.

1917 avlider Ferdinand Nyström 82 år gammal. Det är samma år som
han avyttrat en del av sin egendom och genom transaktionen
blivit stiftare och delägare i Slite Cement och Kalk AB.



Slite Cement och Kalk AB perioden

1917 Skapas det nybildade Slite Cement och Kalk AB som Nyström varit en av initiativtagarna till. 
Sonen Fredrik Nyström blir också den första VDn. Det nybildade bolaget köper också  
fastigheten för dagens Slitebaden och bolaget har sitt kontor där en kortare tid med ingång 
från kortsidan. Första spadtagen tas till fabriken. Slite ansågs ha mycket gynnsamma 
förutsättningar för cement. God tillgång till bra kalksten, en naturlig hamn som var lämplig 
för utskeppning av cement och för import av kol. Läget var också bra i förhållande till 
avsättningsområdena i stockholmstrakten och utmed norrlandskusten. 

1918 på grund av kriget saknas flera råvaror, sådana som som behövs för byggandet av cement 
fabriken. Bland annat är det brist på koppar.
Det löses helt sonika genom att
kopparkastruller, karotter och andra
kopparföremål samlas in i köpingen och
smältes . I samband med detta ”försvinner”
en åskledare i koppar från den Nyströmska
huset. För att fira denna anekdot har vi på
100 års firandet samlat ihop massor med
koppar saker vid den nedre öppna spisen
samt trappan ner till källaren.  

1919 Slite Cement fabrik är färdig och invigs i
April. Av den första cementen gjuts ett
mindre vattentorn som du hittar i
hotellparken utanför hotellet. Redan det
första året produceras 25 000 ton
cement. Cementen från Slite säljs
relativt billigt så ett långvarigt priskrig
börjar så småningom på
cementmarknaden i Sverige som
tidigare styrts av karteller.

1920 elektrifieras Slite utifrån behov på
Cement fabriken och det förser även
samhället med elektricitet och så också denna fastighet.



Slite Hotell Aktiebolag Perioden

1923 till sommaren startar hotellrörelse i
och man kunde hyra ett rum för 5
kronor. I samband med detta skapas
ett aktiebolag ”Slite Hotell
Aktiebolag” till vilket fastigheten
överlåtes 30 april 1923. Bolaget
ägs i sin tur av Slite Cement och
Kalk AB. På bilden ser man Slite
Cement över dörren på kortsidan
som idag är igensatt.

1931 efter en period av intensivt priskrig
så köper Skånska Cement
aktiemajoriteten i Slite Cement och Kalk AB. Fredrik Nyström avgår som VD och flyttar till
Visby. Med i övertagandet går även aktiebolaget som äger Slitebaden. 

1938 staketet kring den
tidigare privata
trädgården revs och
hotellparken öppnades
upp för allmänheten

Här ser man ett vykort
för hotellet.

Bredvid hotellet finns ett annex i kalksten. Det
har olika användingar. lager, personalbostad,
delar av matlagningen görs här inne. 

Nere vid vägen ser man också brunnen som
get namnet till gatan ”Kronbrunnen” vilket var
en brunn för allmänheten att hämta vatten vid.



Arrendator Sture Andersson & Anna Paulina Paulsson
– Guldålder 1 

1941-51 arrenderades hotellet och restaurangen av
Sture Anderson och hans maka Anna Paulina
Paulsson, som var en fantastisk kallskänka.
 

            Det står skrivet att ”1941 övertog Andersson
nuvarande rörelse. Hotellet, som är uppfört i
herrgårdsstil, har ett utmärkt läge i Slitebaden. Inredningen är genomgående av kultiverad 
smak och hemtrevnad, och köksavdelningen är utrustad med alla moderna finesser. Tre stora

matsalar jämte två kafélokaler finnas, och i 
annexbyggnaden disponeras bl. a. tio vackert
möblerade gästrum. Innehavarens maka som 
innehar en femtonårig restaurantpraktik som 
kallskänka, deltager i rörelsen. Hotellet 
anordnar även fester o. dyl. för slutna 
sällskap. Tolv personer äro sysselsatta i 
företaget.”

Barnen Bengt-Åke Tamander och 
Ulla Margarareta växer upp på hotellet.

Till verksamheten hör också Slite Kallbadhus
vid Slite stranden. Där finns privata hytter
som var byggda ut i vattnet där man kunde
förätta nakenbad i en privat miljö. Man kan
även få knådning och liknande behandlingar.
Inte för intet fanns det inte turister under
denna tid utan de kallades naturligtvis
badgäster. 



1944 Enligt ett hemligt tillägg till Molotov-
Ribbentrop-pakten mellan Tyskland och
Sovjetunionen placerades de baltiska
staterna i Sovjetunionens intresseområde.
När Röda Armén under hösten 1944
började återta området, flydde 20 000
balter under hösten-vintern bokstavligen i
allt som flöt över till Sverige. Mest
intensivt var detta under ett antal
stormiga höstnätter 1944 för då togs
tustentals estniska och lettiska båtflytingar emot i Slite. Minnesplattor för detta finns nere i 
hamnen där det också finns en flyktingbåt bevarad. Slitebaden blev en betydande bas för 
flyktingar i samband med andra världskrigets slutskede 

1945 Sovjetunionen kräver tillbaka alla
flyktingbåtar från baltikum och helt
plötsligt finns Sovjetiska marinen i
Slite för just detta uppdrag och bor på
Slitebaden.

 



Den stora renoveringen

1950-51 fönster byts på fastigheten och de nuvarande
två glas fönster i tillverkade i prima
gotlandsvirke sätts in. Fem englasfönster i
original finns dock kvar på fastigheten än i dag.

1951 den imponerande entrétrappan i gotländsk sten
anläggs

22 November 1952 

1953 den imponerande fossilväggen i trappan till ovanvåningen anläggs av bland annat Erik Mollin 
som varit och handplockat fossilerna och sedan fixat väggen. 

1952 det vita kalkstensanntexet på vänster sida av hotellet rivs. 

1954 juni - hotellet har genomgått en omfattande modernisering. Slite Cement som äger hotellet  tar
åter tillbaka skötseln av hotellet i egen regi från att det varit utarrenderat. Ny källarmästare 
blir E . Tillman.

Tidningen Gotlands Folkblad skriver att ”Slitebadens övervåning har nu nyinretts med 
trevliga gästrum och ett stort dagrum, ena väggen är prydd med petrifikater och det hela är 
lika överväldigande modernt och stilfullt som teatern.” Samtidigt invigs den nybyggda Slite 
Teatern av landshövding Åke Hovgard. Under festligheterna så underhåller Slite cements 
blåsorkester med musik i hotellets trädgård och middag hålls för 100 specialinbjudna gäster. 



Arrendatorn Edvin Österholm - Guldålder 2

1957 Slite Cement har åter problem med driften av hotellet bland annat går det rykten att den 
tidigare källarmästaren sägs ha förskingrar pengar. Disponenten Arendt de Jounge kallar upp
Edvin Österholm, som driver en annan restaurang Bahia, till sitt kontor. Direktör de Jounge  
meddelar Edvin Österholm att de omgående köper hans restaurang Bahia för att lägga ner 
den och samtidigt herr Österholm erbjuds ta över
Slitebaden. Ett köp av Slitebaden diskuteras men
Österholm förhandlar hårt och erbjuder bara 1 krona
som köpeskilling vilket Disponenten ej med på så det
blir ett välidgt förmålingt arrende istället. 

Österholm har redan sedan 1929 jobbat som
kockljungman på ett skepp från Vallerviken och han
jobbar ett antal år som skeppskock. Innan han startade
egen rörelse var han även kock på Stadshotellet i
Visby. Österholm tar som sagt 1957 över som
arrendator och driver både hotell och restaurang. ”Det
tog ett halvår innan det blev folk här” berättar han till tidningen Gotläningen. 
Cementfrabriken stod för allt underhåll. Det var bara att ringa fabriken så dök det upp en 
vaktmästare som tog hand om det som fallerade. 

1957 ryktet om den goda maten på Slitebaden börjar sprida sig, Österholm tackar sin Faster Inga för
de goda sillinläggningarn som gör succé, och restaurangens popularitet börjar skjuta i 
höjden. Efter några år går det till och med bussar från Visby för att spendera tid på 
Slitebaden. Österholm har tidigare också bedrivit en så kallad ambulerande 
restaurangverksmahet parallelt med sin restaurang och det fortsätter han nu med Slitaden 
som storköket för detta. Idag skulle detta kallas catering. 

1958 hotellet blir också skolbespisning efter att bespisningen intill skolan brunnit ner. Man 
marscherar på prydliga led i olika omgångar från skolan till Slitebaden. Direktören de 
Jounge uppskattar dock inte att ha hundratals skolbarn omkring sig när han skall ha 
affärsluncher så sagt och gjort byggs en ny entré till flygeln ”Skeppet” som får blir till 
skolbespisning. Tidigare utgjorde Skeppet främst ett uppackningsrum för handelsresande. 
Den tidens pop-up store. Skeppet blir en tredje klassens restaurang med dispens från 
rikstäckande Sarabolagen som har monopol på dessa i Sverige. På kvällen agerar Skeppet 
bakficka och här kan man beställa sig en grogg. Detta är också populärt bland annat hos de 
fiskare som fryser fast när Östersjöns isar bråkar några vintrar. I
dagens matsal fanns då första klassens restaurang, Klubben, idag
rum 16-19, med öppna spisen utgjorde andra klassens restaurang
och Skeppet var som sagt tredje klassens restaurang. För varje
klass av restaurang var priset på alkohol olika och för övrigt exakt
samma i hela Sverige. Alkohol kunde bara beställas med mat och
det var samma smörgås som åkte ut och in för serveringen av
alkohol. 

60 talet - Österholm leverarar även att i perioder mat till
personalrestaurangen på Slite Cement. I perioder har han även 4
skolor dit han leverar mat varje dag. Det fanns även ett annex vid
havet på Strandvägen med ett antal hotellrum som hyrs ut. 



  
1965 Skapar Edvin Österholm och Bertil

Klingvall, som från i december 58 varit
kock i restaurangen, ett samägt
Aktiebolag för driften av restaurangen
och hotellet som de fortsätter att
arrendera från Slite Cement. Bertil ägde
initalt 5 av de 50 aktierna.

1966 Det imponerade våningssmörgåsbordet
introduceras för första gången på ön. Det
är i tre etage efter källarmästare
Österholms egen idé dock efter
inspiration från utlandet. När
Österholm går i pension konstateras
att han ordnat kalas för över 150 000
personer över sin karriär både på
Slitebaden men framför allt med sin
ambulerande restaruangverskamhet. 

1969 Rune Österholm son till Edvin spelar i
det populära bandet Sören Ohlsson
som också uppträder på Slitebaden.
De har initialt använt pannrummet
som replokal men efter lite klagomål
förvisas de till en annat litet hus ute
på gården. Då det varit upp till 55
grader i pannrummet vid några av reptillfällena är bandet väldigt positiva till förflyttningen. 



Bertil Klingvall – Åter i privat ägo 

1970 Bertil Klingvall köper hotell fastigheten för 200 000 kronor från Slite Cement och tar på sig 
att driva hotellet vidare i minst 5 år.

 
1971 En mindre fastighet till höger om Hotellet som

bland annat används som privatbostad, replokal
och jazzklubb blir föremål för Slite Brandkårs
övningar. 

1972 Bertil Klinvall köper de sista aktierna från
driftsbolaget av Österholm. 

1970 talet - Bertil driver röreslen tillsammans med sin
dåvarande hustru Gun. Bertil är mer intresserad
av fiske och överlåter mer och mer av rörelsen
till Gun. 

1978 okt – Företaget som skapades 1923 vilket äger
hotellet byter namn till Fastighetsaktiebolaget
Slite Hotell vars org nr är 556021-9882.

1978 sept – Bertil Klingvall köper hotellet som privatperson. Delar av perioden går verksamheten ej
speciellt bra och Klingvall långar pengar från sin vän Ryfftes.

1993 Klingvall för över fastigheten in i ett bolag Klingvall Invest AB som i sin tur äger Slitebadnes 
Hotell Aktiebolag för 250 000 kronor. 

 
1998 så grävs källaren ut under klubben och en nattklubb som heter ”Kalkkällaren” etableras och 

drivs av Klingvalls bror och brorson. 



Donnergymnasium 

2000 1 sept - säljer Bertil Klingvall hotellet till
Donnergymnasiet AB för 1.4 miljoner. Det
etableras fyra program. Hotell och Restaurang,
Samhällsvetenskap, Teknik och
Medieprogrammet. Pär Engberg är rektor.

 
2003 10 Juni då de första 29 eleverna tar studenten från

Donnergymnasiet.

Donners Gymnasium bedriver delar av
skolverksamheten i kommunhuset på torget i
Slite. Då det beslutas att lönekontoret skall flyttas från Visby till Slite så behöver gymnasiet 
snabbt nya lokaler. Med Gotlands dåvarande starke man i kommunstyrelsen ger man med 
blixtfart byggnadslov till det fula bruna Annexet som byggs upp och huserar bland annat 
medielinjen. Fastigheten passar ej in och får enbart tillfälligt bygglova. 

 
2010 Donner Gymnasiet i Slite läggs ner på grund av bristande intresse av sökande till 

gymnasieprogrammet.



Åter Hotell och Restaurang - ägarkarusell och konkurser 
 
2011 okt - Gösta Rydell tidigare en av de aktiva i Donner Gymnasiet köper med ett antal 

intressenter Slitebaden för 7,2 miljoner. Diana Melin blir driftsansvarig för Slitebaden Hotell
AB. Förlusten 2012 är 2 miljoner och 2013 3.7 miljoner. 

2012 - under denna period så byggs flera rum om och nio rum och en svit skapas. Nya badrum 
byggs för 7 av rummen. 

2014 december - Företaget går ej bra och P4 Gotland konstaterar att bristen i konkursboet för 
Slitebaden Hotell AB var omkring sex miljoner kronor och hotellet är åter till salu. 
Majoriteten av skulderna var till Donner Gymnasiet som i sin tur ägs av ett riskkapitalbolag 
i Luxemburg.

2014-2016 Anette Mattsson driver som hyresgäst Tårtverkstaden i Skeppets lokal

2015 jan – Mr Alp Invest AB köper fastigheten. De har varit delägare i det tidigare konkursade 
aktibebolaget och blir nu huvudägare. En av ägarna i det bolaget i sin tur, Greger Fjell, 
ingick även i tidigare styrelsen för Slitebadens Hotell AB. Greger Fjell kom i kontakt med 
verksamheten vid hotellet i samband med att koncernen PPS AB köpte Donnergymnasiet 
som var inrymt i hotellet.

2015 feb - Slitebadens hotell är åter till salu. Utgångspriset
för fastigheten, som säljs via mäklare, ligger på 2,5
miljoner kronor och för det får man enligt
bostadsannonsen ett personligt hotell med nio rum
och en svit (bilden bredvid) ett förstklassigt
restaurangkök och matsal. 

2015 maj - Johan Gate köper via sitt bolag Fastigheter och studier i Visby AB hotellet för i 
slutändan 3 miljoner och skapar Slitebaden Hotell och Konferens. Driftansvarig är Emelie 
Meyer Bergström. Fokus är på lunchrestaurang och i andra hand hotell Hotellet är för litet 
och går med förlust. Johan försöker köpa grannfastigheten mot ICA som heter 
Strandridargården huset för att expandera men Regionen är ej redo att sälja den fastigheten.



Flyktingförläggning – Integrationshem
2016 januari - Clas Dahlén köper hotellet för 4.5

miljoner och gör om verksamheten till ett
asylboende som del i Integrationshem
AB. 9 nya rum byggs bland annat i den
tidigare matsalen klubben och det görs
stora investeringar i brandskyddet.
Restaurangköket läggs dock i malpåse
pga brandskyddskrav. 

Verksamheten är i drift ca 8 månader
innan Migrationsverket meddelar att man
ej längre behöver boendet då Sverige lyckats hejda flodvågen av asylsökanden.

2017 mars – Fastigheten läggs ut till försäljning till priset 4.5 miljoner och för det får man 800 kvm 
hotell plus ett annex. Det låga priset beror på det ordentligt eftersatta underhållet. 
Fastighetsbesiktningen visar att taket i eternit är mer än 60 år gammalt och läcker på 3 
ställen. Fönstrena är enbart tvåglasfönster och är skadade på flera ställen. Den stiliga 
entretrappan har börjat vittra sönder då salt används för att ta bort is vilket inte fungerar bra 
ihop med den gotländska stenen. Brandskyddet är ej komplett. Köket får ej användas utan 
ordentliga åtgärder för brandskyddet. Det är ej isolerat på råvinden.



Peter Patomella ny ägare – Åter Hotell

2017 maj Peter Patomella sadlar om från affärsområdeschef på Nokia
Networks och köper fastigheten för 4 miljoner kr. Mot bättre vetande
kan man säga pga alla utmaningar i fastigheten. Det är dock kärlek vid
första ögonkastet när han med mäklaren besöker fastigheten första
gången. Han etablerar åter ett hotell med restaurang i fastigheten med
namnet Slitbadens Wärdshus. Peter blir välkomnad till bygden och får mycket hjälp av 
privatpersoner att ordningställa Wärdshuset till öppningen den 20 juni 2017. Hotellet går bra
redan första säsongen och alla pengar som kommer in återinvesteras för att ta hand om det 
eftersatta underhållet. Redan 2017 investeras över 1 miljon i olika renoveringar. Första året 
körs hotellet som året runt verksamhet för Peter vill förstå fastigheten och ekonomin kring 
detta men det visar sig att fastigheten behöver ytterligare vintersäkring för att ekonomiskt 
kunna bedrivas de kalla månaderna då besökarna är mycket färre. 

2017 aug- 2018 april bedrivs lunchrestaurang, beställningsmiddagar och
julbord med Helena Fohlin som Kökschef och Sabina Olofsson
som kallskänk, restaurang- och julbordsansvarig. Helena och
Sabinas mat är mycket omtyckt men det visar sig mycket svårt att
få ekonomi i restaurangen då fokus är på luncher. 

2017 Rotary, Lions och Slite Intresseförening träffas åter i Slitebaden för
sina föreningsmöten.

2017 december – En omtyckt julmarknad för Slite ordnas i hotellet. 

2018 maj - Den treåriga Wachtel hunden Choco adopteras från södra
Gotland och flyttar in och blir en mycket omtyckt hotellhund på
heltid.

2018 maj-aug stora investeringar görs för att uppgradera köket för a la
carte, pizza och lammgrillning och efter midsommar öppnar
Restaurang Smakhuset. 

2018 oktober - hotellet stängs vid slutet av säsongen helt för att genomgå en stor renovering för att 
uppnå bättre hotellstandard i rummen. Totalt 11 toaletter, duschar och hela badrum renoveras
helt. Någa rum byggs om. En mycket efterlängtad bastu anläggs. Nya golv och trappor läggs
in i stora delar av hotellet.  

2019 hotellet öppnar upp igen under namnet Hotell
Slitebaden då verksamhetens fokus är på just
hotellet och man söker en arrendator till
restaurangen. 

2019 renoveringarna fortsätter både under våren och
hösten och nu renoveras fönstren och
energiglas sätts in och bågarna målas om. De
sista 3 badrummen renoveras så nu är alla
badrummen fräscha. 



2020 renoveringen fortsätter med tömning av hotellets råvind och över 12 ton kutterspånsisolering 
och annat skräp som samlats under nästan 150 år tas. Ventilationstrummor av asbest på 
vinden saneras också bort. Vi hittar bland annat tapetrullar, gamla original takfönster i 
gjutjärn, en gammal resväska och en tysk tidning från andra världskriget. Vinden 
tilläggsisoleras med celulosa. Tre original fönster i källaren från 1870 talet renoveras av 
byggnadsantikvarie.

2020 drabbar Covid-19 värlen och i stort sett alla hotellbokningar, fyra bröllop, en femtiårsfest, 
cykelläger, Almedalen, och annat i stort sett all bokas av. Dock släpper regeringen på 
reserestriktionerna för sommaren och från andra veckan i juli har hotellet igen en ok 
beläggning för i alla fall fyra veckor. 

2020 september -  TV4/Jarowskij spelar in en serie på Enholmen och norra Gotland där deltagarna 
genomgå ett test under åtta dagar som efterliknar en uttagning till en militär elitstyrka och 
filmteamet har Hotellet som sin bas. 

2020 oktober – delar av granntomten ner mot hamnen styckas av och slås ihop med hotellets tomt 
för att möjliggöra en framtida expansion för hotellet.

2021 februari – Signe Bleckhorns, Annica och
Thomas Österberg som sommaren 2020
framgångsrikt drev Bläse Bistro hyr hela
hotellet och vandrarhemmet och öppnar också
en restaurang i hotellet. Både Signe och
Annica gick på gymnasiumet i Slitebaden när
det drevs i början av 2000 talet. Peter
Patomella kvarstår som fastighetsägare och
hyresvärd. 
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