
Fortællingen om slægten på  fæstegaarden, Kaaregaarden, der efter
stjerneudskiftningen i 1800-tallets begyndelse til nedlæggelsen i 1904 lå på den

nuværende herregaard, Brændte Ege’s jorde uden for Sdr. Vedby By.
Kaaregaarden og nabogaarden, Griggegaarden hørte under

Orupgaard Gods, Idestrup Sogn på Falster.

Kaaregaarden var en 81 tønder land, firlænget fæstegaard beliggende øst for Hegnetvej ved Sdr. Vedby
(Matr. nr. 6 af Øster og Vester Hallerup på godt og vel 7 tdr. hartkorn). Gaarden, som hørte under
Orupgaard Gods, blev nedlagt i 1904 til fordel for opførelsen året efter af herregaarden Brændte Ege.
Den anden gaard vest for Hegnetvej hed „Griggegaarden“, der blev nedrevet i 1922. En tredie gaard
var „Nøjsomhed“ under Gedsergaard, der ligeledes var ejet af Orupgaard Gods.

Slægten har dokumenteret haft tilknytning til Kaaregaarden fra udflytterbonden Niels Thÿgesen Kaare
(1780-1832) til Niels Peder Jørgensen Kaare (1864-1955), som drev den til nedlæggelsen i 1904.
Efterfølgende erhvervede han jf. købekontrakten den 27. februar 1904 gaarden Elisabethsminde i
Stouby By (Matr. 8a mfl.), som hans ældste søn Kristian Kaare (1911-1994) drev indtil salget i 1966.

På nedenstående dobbeltportræt ses fæstebonden Jørgen Olsen Kaare, agerbruger kaldte han sig,
(1815-1890) og hustruen Kirsten Nielsdatter Kaare (1825-1891). De blev gift i Idestrup kirke den
15. december 1848, og fotografiet kunne være fra årsskiftet 1873-74 arrangeret i forbindelse med
deres sølvbryllup, men er snarere fra omkring 1884. Kirsten Nielsdatter blev født på Kaaregaarden og var den anden af tre døtre af Niels Thygesen Kaare

og Karen Olsdatter (1798-1872). Efter faderens død giftede moderen sig den 19. december 1832 med Peder
Andersen (1808-1851), som da blev stedfader til syvårige Kirsten Nielsdatter.

Jørgen Olsen er født i Skelby Sogn, men ved sin konfirmation i foråret 1830 boede han i Tjæreby Tang med
forældrene, Ole Knudsen og Maren Jørgensdatter. Som 19 årig tjente han på en gaard i byen jævnfør folke-
tællingen fra 1834. Ved FT-1840 var han på en gaard i Sdr. Vedby og senest ved FT-1845 er han tjenestekarl
på Kaaregaarden. Peder Andersen Kaare døde i 1851, hvorefter enken Karen Olsdatter blev den nye gaard-
besidder og Jørgen Olsen bestyrer qua ægteskabet med datteren på gården, Kirsten Nielsdatter Kaare.

Den 16. december 1862 blev en ny Fæstekontrakt kontraheret og fulgt op med et Fæstebrev af 20. oktober
1863 stadfæstet mellem Hofjægermester Edward Tesdorph og Jørgen Olsen Kaare, som drev gaarden videre til
sin død, hvorefter sønnen Niels Peder Jørgensen Kaare overtog forpligtelserne i Fæstekontrakten og forøvrigt
indgik ny Forpagtningskontrakt med Frederik Tesdorpf, Orupgaard gældende fra 1. april 1892 til 31. marts
1904.

Før 1834 flyttede Jørgen Olsens forældre til den stadig eksisterende Ibsens Tømrergaard i Stouby By, hvor de
senere i livet også boede på aftægt hos datteren Kirsten Olsdatter (1834-1916), som følgelig er faster til Niels
Kaare og endvidere mor til Kristine Ibsen, farmor til Møller Axel og oldemor til Evald Ibsen; alle fire
gammelkendinge fra Stouby By.

På fotografiet øverst ses i baggrunden stuehuset af Kaaregaarden. Ved bordet i den sydvendte have troner
i midten Niels Peder Jørgensen Kaare (opkaldt efter moderens far, Niels og stedfar, Peder), men til daglig kaldet Niels Kaare. Ved hunden, der hed Prins,
sidder en tjenestepige. Det er Kirstine Hansen (1877-1961), som han giftede sig med den 6. november 1908 efter en knap fem måneders rejse til Amerika i
1907, hvor han ankom til New York den 28. maj og efter en tur til St. Louis rejste til Chicago, Illinois for at besøge gamle venner, som var udvandret. De
øvrige personer på billedet, hvis navne er anført i FT-1901, var ligeledes tyende på Kaaregaarden.

Fotografiet af Kaaregaarden, som alle i familien efter fraflytningen omtalte „Den gamle Gaard“, er fra tidligt på foråret omkring århundredeskiftet.
Omfattende information om gaarden og slægten Kaare findes på adressen: www.kaaregaarden.myheritage.com

Fæstekontrakter, fæstebreve og andre dokumenter samt breve og billedmateriale, der hidrører fra Kaaregaarden og dets beboere,
vil blive indscannet til og lagt på websiden, hvorefter det originale materiale overdrages til Lokalhistorisk Arkiv, Idestrup.
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„Blev nu den samme slægt på samme gård i generationer, fæstet gik fra fader til søn, så groede et slægtsnavn fast sammen med gården

i byfællernes bevidsthed, at det ville blive stående gennem mere end et hundrede år, selv efter at den oprindelige slægt, som havde båret

navnet, var uddøde eller kommet fra gården og en ny rykket ind i stedet „ Afskrift af historiker Holger Munk.

Gennem Århundreder har skiftende Slægter på
                 Kaaregaarden videreført Familienavnet Kaare

Nærmere omtale af nævnte personer og slægten Kaare findes

på følgende tilgængelige slægtsforskningsadresse:

Jævnfør nærværende vitterlighedsdokument af Christian den Niende blev det efter

ansøgning bevilget Gaardejer Niels Peder Jørgensen Kaare af Stouby udi Vort

Land Falster at føre Familienavnet Kaare.

Givet i Vor Kongelige Residensstad, Kjøbenhavn den 2. Marts 1905

Ovenstående passus afspejler hændelsesforløbet med navnet

Kaare, der i århundreder har været knyttet til Orupgaards

fæstegaard, Kaaregaarden, som i 1700-tallet lå i byen Sdr.

Vedby og fra stjerneudskiftningen i 1800-tallets begyndelse

på den nuværende herregaard, Brændte Ege’s jorde.

Her er persongalleriet så langt tilbage, som kirkebøger,

folketællinger og matrikkelkort fra Idestrup Sogn vidner om:

Gaardmand Morten Jørgensen Kaare fra Sdr. Wedbye

(f.1720– d.1784) og hans søn, gaardmand Hans Mortensen

Kaare fra Sdr. Wedbye (f.1752 – d.1824).

******

Kirsten Hansdatter (f.1787– d.1822), datter af førnævnte

Hans Mortensen Kaare, blev gift med Jeppe Thÿgesen

(f.1775 – d.1810) og efter hans død med broderen Niels

Thÿgesen (f.1780 – d.1832). Begge brødre fik ved deres

giftermål gaardnavnet Kaare af byfællerne.

******

Efter Kirsten Hansdatter’s død blev enkemanden, Niels

Thÿgesen Kaare, der nu sad på Kaaregaarden med det

tilhørende navn, gift med Karen Olsdatter (f.1798 – d.1872).

De fik datteren, Kirsten Nielsdatter (f.1825 – d.1891).

******

Efter Niels Thÿgesen Kaare’s død giftede enken på

Kaaregaarden, Karen Olsdatter, sig med Peder Andersen

(f.1808 – d.1851), som også fik navnet Kaare påhæftet.

******

Føromtalte Kirsten Nielsdatter, født på Kaaregaarden og datter

af Karen Olsdatter og Niels Thÿgesen Kaare, blev gift med

tjenestekarlen på Kaaregaarden, Jørgen Olsen (f.1815 – d.1890),

der efter Peder Andersen’s død overtog driften qua ægteskabet

med datteren og ligeledes fik navnet Kaare af bysamfundet.

******

Jørgen Olsen Kaare og Kirsten Nielsdatter fik sønnen Niels

(f.1864 – d.1955), som traditionen tro også blev kaldt Kaare,

hvorfor han i 1905 efter ansøgning blev bevilget at føre familie-

navnet af Christian den Niende og hed siden da kun Niels Kaare.

******

Siden da blev hans søn Kristian Kaare (f.1911 – d.1994) døbt

familienavnet, ligesom sønnerne, Gert Kaare og Ole Kaare.



Nærværende matrikelkort fra Sdr. Vedby By år 1807 fortæller om flere gaardmænd fra slægten Kaare og kan downloades i højeste opløsning på følgende
adresse: http://arkiv.kms.dk/mpn/o2mapviewer.aspx?type=o1k_oekort&id=3507&mode=2&elav=0521455

Nr. 10 på kortet vidner om Jeppe Kaare og Niels Thÿgesen (tipoldefar til Ole Kaare). Brødre, der begge blev gift med Kirsten Hansdatter, hvis far, gaardmand Hans
Mortensen Kaare og farfar, gaardmand Morten Jørgensen Kaare sad på Kaaregaarden. Nr. 8 på kortet vidner om gaardmand Ole Smed (tiptipoldefar til Ole Kaare),
hvis datter, Karen Olsdatter (tipoldemor til Ole Kaare), blev gift med enkemanden Niels Thÿgesen Kaare umiddelbart efter konen, Kirsten Hansdatters død.
I øvrigt er der på kortet, (kl. 11.00 i forhold til byen) angivet et vådområde med navnet „Kaaresvaad“ Gårdenes navne/placeringer nord for Idestrupvejen er påført
efter en optegnelse, der er udført af ældre generationer på Ottegaarden

Alle slægtsmedlemmerne findes beskrevet på webadresserne: www.kaaregaarden.myheritage.com

Kaare slægten fra Sdr. Vedbye By. Matrikelkort for år 1807
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