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Paa Kongelig Mayestætts

Allernaadigste behag og til Sessionens nærmeere
Ratification, haver ieg underskrevne Stæd og Fæste,
som ieg og hermed Stæder og Fæster Niels Nielausen
den Gaard No: 3 af Hartkorn = 9 tønder …2 f: 3/4 alb:, udi
Wallensbech Sogn og Bye paa Kiøbenhavns District, som
Niels Johansen haver afstaaet; Hvilken Gaard, med ald dens rette
tilliggende i Bye og Mark, som nu tilligger og af alders tid tilligget haver,
intet undtagen i nogen maade, bem: Niels Nielausen hereftter maa
have, nyde, bruge og i Fæste beholde, saalænge hand Aarlig og rette tide
svarer alle Ordinaire = og Extra = ordinaire = Kongelig Skatter, som enten
er = eller hereftter vorder = paabuden, Landgilde hver Mortens Dag, holder
Gaardshus Biugning og Besætning i forsvarlig stand, Jorden tilbørlig Giøder,
Dyrker og Bruger, indtet deraf til anden bort leyer, mindre Forringer fra
Stædet afvende, Hans Hoverie, Reyser og Arbeide ligemed andre Deres
Mayestætts Bønder forrætter, sætter Aarlig Fire Faune Steen = Giærder
eller paa beqvemme Steder dobbelt saa mange lovlige Grøftter, er Hans Øv=
righed og Deres udskikede hørig og lydig samt i allemaader retter og for=
holder eftter Kongelig Mayestætts Allernaadigste Lov og Forordninger alt
under dette Fæstes forbrydelse, med Fæstets Aftingning beror det til Ses=
sionen.
Regimentsskriverstuen i Kiøbenhavn den 16de: Octob Anno 1740.
underskrift
fire Rd
Fæstebrævet approberes og gives = 10rd: til fæste
Sessionen for det Kiøbenhavnske District holden=
de udi Friderichsberg den 27 Octob 1740:
underskrifter
Fæstet betalt med fire Rdl
utsup
underskrift
Transskription: Ernst Cortsen og Benny Mortensen
Kommentarer:
Det angivne Hartkorn svarer til ca 5 ha i dag, men det var ikke gårdens størrelse, men et beskatningsgrundlag efter jordens kvalitet. I nyere tid var gården på ca. 30 ha agerjord og 14 ha eng.
Gård nr. 3 lå i 1740 i Vallensbæk Landsby lige øst for Præstegården, mellem den og Gartnerbakken, ned
mod Bygaden. Gården fik siden matrikelnummer 5, og efter udskiftningen mellem 1786-1800 flyttede den ud
til nordsiden af Toftevej omtrent ud for Vallensbæk Skole. Her fik gården navnet Stjernegård.
Niels Johansen 1697-1764, der afstår fæstet i 1740, har formodentlig fæstet en bedre gård i Vallensbæk.
Niels Nielausen 1707-1752 er smed i Vallensbæk og han indgår ægteskab 1734 i Brøndbyøster med
Johanne Andersdatter 1712-1772. Da Niels Nielausen dør i december 1752 indgår enken ægteskab januar
1753 med Lars Mortensen 1720-1799, der overtager fæstet. I 1766 får Lars Mortensen skøde fra Kongen på
gård nr. 3, og han er nu selvejer, men stadig underlagt hoveri og vornedskab. Efter Johanne Andersdatters
død i 1772 indgår Lars Mortensen ægteskab i 1775 med Margrethe Pedersdatter 1743-1803. I 1802 skøder
Margrethe Pedersdatter gården til sønnen Morten Larsen.
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