4. Rasmus Thomesøn

Bygget i 1662

Har ligget i Glud ved
Glud kirke og derfor
hed gården oprindeligt
”Kirkely”
Opført på museet som
den første bygning i
1911. Stuehuset var en
del af en 4 længet gård
Bryggerset og yderstuen står som anno 1662.
Inderstue og storstue
står anno ca. 1800
Rasmus Thomesøn var
selvejer men fra 1736
blev gården en fæstegård under Boller gods

Husets historie

Dette stuehus hedder Rasmus Thomesøns hus efter navnet
på bygherren. Det blev opført i 1662 og er dermed et af de
ældste stuehuse i landet.
En velhavende gård i Glud

Gårdens bygherre, Rasmus Thomesøn, var en velhavende mand,
eftersom han havde råd til at opføre en flot gård med indskæringer
i dørhammeren over døren. Han havde desuden et stort dyrehold
på sin gård, som inkluderede bl.a. 6 heste, 7 får, 5 kalve, 15 svin
og 6 køer. Han var en respekteret mand på egnen. Han optræder
nemlig talrige gange som gudfar for landsbyens børn og benævnes
Rasmus Thomesøns stuehus formentligt omkring
som ”velagtet” og ”dannemand” (agtværdig mand) i kirkebøgerne. år 1900.
Det gik tilbage for gården i første halvdel af 1700-tallet, men sidst
i århundredet var der igen gode tider på gården: Der blev indrettet
en stue med moderne inventar som bornholmerur og bilæggerovn,
og en gildesal kom til ved samme lejlighed.

Landsbyen i 1600-tallet

At bygherren var selvejer gør gården til noget specielt. Næsten alle
gårde var på dette tidspunkt fæstegårde, som var ejet af den lokale
godsejer. Han lejede sine gårde ud til bønder, som betalte et årligt
landgilde og en afgift (fæste) ved aftalens indgåelse. I 1600-tallet
og frem til omkring år 1800 lå landets gårde samlet i landsbyer, og
markederne blev dyrket af bønderne i et landsbyfællesskab. Den
fælles dyrkning og meget andet blev besluttet af et landsbystyre,
som alle gårdmænd sad i.
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