
Husets historie
Den flotte gård husede velhavende folk, som klarede sig godt 
med kornsalg i første halvdel af 1800-tallet og med mælkepro-
duktion i anden halvdel af århundredet.

En velhavende gård i Øster Bisholt
Bonden Hans Sørensen nedrev i 1811 sin fæstegård i Øster Bisholt og 
opførte denne flotte bygning. Sørensens kone hed Anne Katrine Mad-
sdatter von Baden, som kom fra en fin slægt fra Bisholt. Til ære for 
hendes familie opkaldte Hans Sørensen sin nye gård efter slægten, og 
derfor fik den navnet Badensminde. Det var en velhavende gård, som 
i løbet af 1800-tallet blev udvidet med et mejeri-rum, storstue m.m. I 
1857 købte sønnen, Søren Hansen, stedet til selveje. Gården var i slæg-
tens eje indtil 1971.

Landbruget under forandring i 1800-tallet
Tiden fra sidst i 1700-tallet til omkring 1870 var generelt en god pe-
riode for dansk landbrug. Industrialiseringen i England skabte en stor 
efterspørgsel efter korn, hvilket dansk landbrug nød godt af. Mange 
bønder benyttede sig af de gode økonomiske tider til at købe deres gård 
til selveje. I samme periode skød højskolerne rundt om i landet og var 
med til at gøre bønderne mere standsbevidste. Det betød fx, at husbond 
og hustru ikke længere sov i samme rum som tjenestefolkene. Karlene 
fik nu til huse i stalden. Sidst i 1800-tallet så danske landmænd sig 
nødsaget til at skifte til animalsk produktion pga. de store mængder 
korn, der kom til landet fra det nyligt opdyrkede Rusland og USA. 
Omlægningen gav igen gode tider på gårdene – også på Badensminde.  
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Badensminde og gårdejer Rasmus Stougaard 
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Har ligget i landsbyen 
Bisholt, vest for Glud

Stod færdig på museet i 
1991

Udstillingen viser huset 
som det har set ud i 1928  

Længernes brug:
Stuehus i nord
Østlængen var ko- og he-
stestald samt karlekam-
mer
Lade i syd var til årets 
høst
Vestrelænge til får og svi-
nesti samt huggehus og 
aftægtsbolig
Redskabsrum 
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