Historie:
Dalbyover Gæstgivergaard blev bygget 1883 af Købmand Madsen, samme år som Banen (Hadsund-Peter)
kom i gang. Et hus i øst og vest. 18 fag. 37 alen lang, 15
alen bred og 5 ½ alen høj. Grundmuret med spaantag.
2 skorstene. Bestemt til Beboelse og Gæstgiveri samt
en lille Købmandshandel.

afstemning om Spørgsmaallet”. Senere den 25.3.1935
oplystes det at servitutten ikke kunne blive slettet.

Paa Gæstgivergaarden havde man dengang ogsaa
Udskænkning i Kælderen, hvor der var trappe ned fra
Gaden. Gæstgiver Hansen var oprindelig Træskomand
og brugte dette Håndværk ved siden af Gæstgiveriet,
da han købte det. Men det varede ikke længe inden han
fik nok i det sidste.

I 1959 købte fru Rosa Andersen Hotellet og i 1960
søgte hun om bevilling til Udskænkning af stærke
Drikke. Den 8. Juli 1960 vedtog daværende Sogneraad
at give Tilladelse. Men fik saa bud fra Politikontoret i
Hadsund, at der først skulle indhentes Tilladelse fra
de tilbageværende Bestyrelsesmedlemmer, der havde
skrevet under paa Servitutten i 1919.
Der var kun 2 tilbage. Snedker Anton Sonne, der var
rejst til København og ikke var Afholdsmand mere.
Han svarede beredvilligt JA med denne Begrundelse:
”Lad Beboerne faa Tørsten slukket, nu har det været
tørlagt siden 1907”. Lærer H. Højlund, der nu var
Lærer i Ødsted Skole ved Vejle svarede JA med den
begrundelse at ”Nu var Tiden en anden”.

Gæstgiver Hansen omtaltes som en dygtig Gæstgiver,
men ikke altid lige afholdt af Afholdsfolkene særligt
i 1907 fandt en af Omegnens Gårdmænd Påskemorgen,
død på Gaden efter at have nydt rigeligt af spiritus
på Kroen Aftenen før. – Saa købte Afholdsforeningen
Kroen, som de overtog 1. oktober 1907. Kjøbesum 20.000
kr.
I 1919 blev Hotellet solgt til Afholdsvært Peder Andersen – dog med den Servitut, at hverken han eller
følgende Ejere maatte nyde eller sælge Spiritus paa
Hotellets Grund. Peder Andersen solgte Hotellet i
1928. (Statstidende ”Hotelejer Peder Chr. Andersen til
Niels Greve Bay, Vorup. Matr. No. 7k, 7s. 7x, 7aa Dalbyover By og Sogn. 28.000 + Løsøre 7.100 kr.”)
Niels Bay er vel den Vært der Økonomisk har begaaet
sig bedst paa Dalbyover Hotel. Han forstod at samle
Folk til Møder, Foredrag, Fest og Ungdommen til
Sport og Gymnastik. Han fik et stort Maleri malet paa
Nordenden i Hotellets Sal, visende Brændestenen med
Kirken og Dalbyover By i baggrunden. I det hele taget
havde Hotellet kulturel Betydning for Folk i hans
tid.

I 1942 sælger Niels Bay Hotellet til Gaardejer Harald
Falk. Først som Garnison for Tyske Soldater og senere
blev det brugt til Tyske Flygtninge.

Da der heller ingen Indsigelse kom fra Beboerne, blev
der bekendtgjort i Statstidende og ved opraab i Kirken. Det sidste var en gammel Lov, som før i tiden blev
brugt en Del. Sognefoged P. Jensen Kragh (Sognefoged
1903 - 1925), Dalbyover, havde oplæst flere Bekendtgørelser i Kirkens Vaabenhus. Den gamle Lov blev paa
dette Tidspunkt ikke regnet for gældende mere og derfor blev Sognefoged H. Henriksen ogsaa forundret da
fik Tilsigelse tilBekendtgørelsen i Kirken den 17. eller
24. Juli 1960. Det gik ret hurtigt med at faa papirerne
i orden og Rosa Andersen fil Bevillingen omkring 14.
August 1960.
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I 1986 blev kroen købt at det 27. værtspar og i de følI 1935 søgte Niels Bay Sogneraadet om Spiritusbevilgende 20 år er der restaureret og bygget om over det
ling, da der kom mange Handelsrejsende og Logerende
hele. Kroen drives i dag som kro, motel og diner transpaa Hotellet og som gerne ville have en Øl til Maden. portable af Jette Bugge.
Men Sogneraadet svarede: ”I 1907 købte Beboerne i
Dalbyover og Omliggende Byer Hotellet og Deponerede Spiritusbevillingen, hvorefter det i nogle aar
blev drevet For et Selskabs Regning som Afholdshotel,
hvorefter det solgtes med Servitut paa Ejendommen og
med stort Tab. Da Beboerne saaledes har ofret store
Summer paa at faa Spirtusbevillingen fjernet, finder
Sogneraadet det rigtig at der afholdes en Kommune-

