
RÅDHUSET. 
 
 
DET Gildeshus, som Kong Kristian d. 3. 1546 gav 
Borgerne til et Rådhus (S. 23)1), må sikkert have 
ligget et Sted på eller ved Store Torv, her findes 
nemlig Bytinget i det 17. Årh. 1716 var Rådhuset 
blevet ubeboeligt og efter Indstilling af Byfoged 
Ludvig Lem blev ved Reskript af 4/6 1717 tilladt, at 
såfremt Proprietærerne, d. e. de større 
Ejendomsbesiddere, efter et i Forvejen afgivet Tilsagn 
vilde yde 3 Mark pr. Td. Hartkorn, samt endvidere 
Thisted By vilde erlægge et Bidrag efter en forsvarlig 
Ligning, da måtte man bygge et nyt Rådhus2). Ved 
samme Reskript flyttedes Hillerslev Hundborg 
Herreders Ting, der i en Række År havde været ved 
Møgelhøj (ved Bavn Holdeplads) i Skinnerup Sogn, til 
Thisted, hvor der siden har været Tingsted for disse 
Herreder3). 

For de Bidrag, der indkom, blev der afkøbt 
Amtsforvalter Claus Caspergård et ”Ralingshus”, 
liggende i den nuværende Østergade, og den gamle 
Grund ved Kirkegården solgtes samtidig til 
Caspergård for 10 Rdlr.4). Hvad nu Årsagen har været, 
derom oplyses ikke noget, så flyttedes Rådhuset snart 
igen; thi 1746 solgte Niels Leegård en Have, som han 
havde ved Torvet, og her opførtes så et nyt Rådhus, 
der stod til 1803. 

                                                                 
1 Danske Magazin, IV R., 2 B. 
2 Byens Jordebog. 
3 Årb. f. nord. Oldkyndighed 1902. 
4 Byens Jordebog. 

Nævnte År var Bygningen bleven så forfalden, at 
man havde store Reparationer og Fornyels er behov, 
hvorfor man iflg. Reskript af 29/10 1802 det følgende 
År nedbrød Rådhuset og på samme Sted opførte et nyt 
for 3600 Rdl., hvorfra fragik 270 Rdl., som indkom 
ved Salg af den gamle Bygning5). Det ny Rådhus lå 
midt på det nuværende Store Torv, således at Facaden 
lå i Flugt med Rådhusstræde. 

Heller ikke dette Rådhus nåede nogen høj Alder og 
må have været bygget mindre godt; der hengår nemlig 
kun få År, inden der melder sig større og større 
Reparationer dels på Bygningen og dels på 
Arrestlokalerne. At Forholdene ikke var gode fremgår 
af, at den såkaldte ”Mestertyv”, Søren Madsen 
Bjørndal, i Slutningen af Tyverne brød ud af Arresten 
2 Gange; den første Gang ved at skære Hul i Loftet og 
befri sig for Lænkerne ved at slå dem itu. De i den 
Anledning foretagne Sikkerhedsforanstaltninger sloge 
imidlertid ikke til; vel blev han fanget; men det 
lykkedes ham atter at undslippe og sporløst 
forsvinde6). 

1853 byggedes det nuværende Rådhus; det gamle 
nedreves, og det ny opførtes længere tilbage, dels på 
Torvet og dels på en Grund, som blev frasolgt 
Kirkegården. 
 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1924, side 27-28) 

                                                                 
5 Regnskabspakkerne i Byens Arkiv. 
6 Avisen. 


