HOTELLETS EJERE OG FORPAGTERE m.v.:

1855: den nye Århus-Grenå landevej anlægges nord om Rønde
1856: Kalø Gods bygger den nye Rønde Kro, bevillingen flyttes fra den gamle kro til
den nye 2. december 1856, kroen forpagtes ud til familien Schmidt
1859: Schmidt dør, enkefru Schmidt fører forpagtningen videre, sønnen Søren
hjælper til og overtager gradvist ledelsen
1891: forpagtningen overtages af Søren Schmidt, der omkring århundredskiftet
desuden er sognefoged
1912: forpagtningen ophører
1913: forpagtningen overtages af J. J. Dall
1917: forpagtningen ophører
Aarhuus Privatbank, Rønde Afdeling, lejer sig ind i mellembygningen
(mellem hovedhuset og salen, opførelsesår uvis)
1918: Frederik Legarth køber kroen, begynder udstykning af krojorden,
selve kroen med tilhørende markedsplads (?) sælges til L. P . Petersen,
der omdanner kroen til afholdshotel under det nye navn ”Rønde
Missionshotel”
1922: Åge Holm køber kroen, der kommer til at hedde ”Hotel Rønde”,
Holm ansøger i de følgende år flere gange sognerådet om
spiritusbevilling, men får hver gang afslag. 1937 afholdes
folkeafstemning om bevillingen, resultatet er igen et nej
1925: Privatbanken ud af mellembygningen, hvor der i stedet indrettes
bageri, i mange år med bagermester Simonsen fra Århus
1932: den gamle kørestald nedrives, grunden sælges til Rønde
Brugsforening, der åbner 1934
1941: Holm får endelig spiritusbevilling
1944: tyskerne beslaglægger Hotellet, salen bliver infirmeri og
rekreationscenter, resten af Hotellet sammen med Højskolen tysk
”hovedkvarter” for vagtmandskab m.m.
1945: tyskerne ud
1948: Holm syg (muligvis død samme år), kroen forpagtes ud til Jørgensen.
Jørgensens kone er tandtekniker på Hovedgaden 50, hvorfor familien
Jørgensen bliver de første ejere/forpagtere, der ikke bebor Hotellets
lejlighed på loftsetagen

1956: Holms arvinger sælger kroen til Vinther Jensen, bagermester fra Mejlby, hvis
søn Kaj, der også er uddannet bager, overtager ledelsen af bageriet.
1968 opgives bageriet, i stedet indrettes værtshuset ”Kringlen”
1971: Vagn og Inger Dalstrøm overtager Hotellet
1976: Børge Godske Jensen (den senere stifter af Djurs Sommerland) overtager
Hotellet, indretter vise-vershus og begynder med ugentlig diskotek – med
stor succes
1. sept. 1980: møbelhandler Anker Sørensen og tjener Jørgen Jensen overtager
Hotellet, der fortsat har succes med diskoteket
1981: de fire lejligheder ud mod Frederiks Allé opføres
1986: Anker Sørensen dør, arvingerne fortsætter engagementet i Hotellet
1989: Kreditforeningen overtager Hotellet, tvangsauktion 15. febr. 1989
1989: Sinna og Sven Nedergaard (fra Frederikshavn) overtager Hotellet, afviser
diskotek, bankospil m.m., vil gøre Hotellet til et velrenommeret spisested,
maler Hotellet gult (før okseblodsrødt)
1990: Kreditforeningen Nykredit overtager Hotellet
1991: Kaj Jensen, Fiat i Århus, køber Hotellet
udlejer Kringlen til værtshus, udlejer hovedbygningen til Erling Secher,
der kører bus på Polen og indkvarterer polakker her
1993: hovedbygningen udlejes til Røde Kors, der indretter asylcenter samme år (10. febr. 1993) vedtages ny lokalplan, der erklærer Hotellets
hovedbygning ”bevaringsværdig”
1998: Kreditforeningen overtager Hotellet
1999: Løgten Invest køber Hotellet
2000: Rønde Kommune køber Hotellet (undtagen lejlighederne på Frederiks Allé og
Kringlen) med henblik på indretning til borgerhus, 15. aug. 2000,
byggeudvalg valgt 9. okt. 2001, ombygning vedtaget 19. nov. 2001,
ny lokalplan 23. april 2002: hovedbygningen fortsat ”bevaringsværdig”
2003: restaureringen og ombygningen af hovedhuset begynder, afsluttes
efteråret 2004

2005: Rønde bys 150-års jubilæum fejres i Hotellet. Det moderne Røndes historie
begynder med Kaløs opførelse af Rønde Kro, det senere hotel, i 1855.
2007: med kommunalreformen overgår Hotellet til Syddjurs Kommune. Det bliver
hjemsted for Syddjurs Egnsteater, musik- og billedskole m. m. Navnet ændres til
”Kulturhotellet”.
2016: den gamle sal nedrives og der opføres en ny teatersal.
(Vilfred Friborg Hansen 2003, tilføjelse 2017)

