Thorvald og Elise Petrine på Toftemosegaard Vallensbæk 1929- 1941 4.del
Den 4.januar overtager Thorvald og Arne skøde på ejendommen matrikelnummer 6 c i Vallensbæk kaldt for
Toftemosegaard. Målt i hartkorn: 3td, 2S skp, 3 fdk og 0 ¼ alb 1:

Toftemosegaard 1938
https://arkiv.dk/vis/295250

Skødet fra Peter Cornelius Petersen til gårdejer Thorvald
Kristensen og landmand Arne Christensen, Vallensbæk,
4.januar 1929

Toftemosegaard, mat.nr.6a År 1954 2

Gården Toftemosegaard, mat.nr.6c, blev bygget på 14 ha, som var
frasolgt fra Toftegaard.
På markerne er i nyere tid etableret Vallensbæk Golfklub, på
Golfsvinget 16-10. Golfklubbens ældste bygning er fra 1988, og
bygningerne til golfklubben ligger, hvor den nedrevne Toftemosegård
lå. Enkelte store træer er tilbage fra Toftemosegaardtiden.
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Retten i Søndre Birk Realregister: Vallensbæk II Supplementregister 1917-1953 opslag 85

Foto fra https://arkiv.dk/vis/4196670

http://www.lundens.eu/pdf/2014/blad%20201410.pdf

Gårdene i Brøndby Strand

Frem til slutningen af 1700-tallet blev Brøndbys gårde drevet af fæstebønder, som dyrkede jorden efter det
gamle princip, hvor markerne var delt op i et utal af små jordlodder, spredt rundt i hele sognet. På den
måde fik alle lige andel i såvel den gode som dårlige jord. Til gengæld var det temmelig upraktisk og ikke
særlig produktivt, idet alle for eksempel skulle være enige om, hvornår der skulle høstes og sås.
Ved udskiftningen i slutningen af 1700-tallet blev jorden omfordelt, så alle gårdejere fik hvert sit ene og
sammenhængende stykke jord, og efterhånden flyttede flere af bønderne deres gårde ud fra Brøndbyvester
Landsby, så de kom tættere på deres marker. Til gengæld måtte de forlade det kendte og trygge fællesskab i
landsbyen, hvor gårde og huse lå tæt sammen.
Enghaven ved stranden, som bønderne i Brøndbyvester i århundrede havde brugt til græsning for deres
kreaturer blev liggende efter udskiftningen og blev indtil videre stadig drevet i fællesskab. Den vestlige del
blev dog udlagt til jord for to gårde, der fik jord helt ned til vandet. Efterhånden blev enghaven imidlertid
opdelt i lodder, så hver gård fik sin, hvormed de aflange og smalle markstykker, som lå på henholdsvis nordog sydsiden af landevejen, opstod.
De fleste Brøndby Strand-gårde er i dag forsvundet eller bruges til et andet formål end det oprindelige.
Endnu ligger Søholt, Hvedegård, Toftemosegård og Midlergård. Helt frem til 1999 kunne man stadig ane
sporene efter Langbjerggård, der lå mellem Esplanaden og Motorvejen på vestsiden af Brøndbyvester BDe
første beboere ved Køgevej
De smalle jordlodder nord og syd for Gammel Køge Landevej blev efterhånden solgt fra de gårde, som de
hørte til. Det var typisk til husmænd, der her havde mulighed for at få en strimmel jord. Dels brugte de den
til græsning for nogle få kreaturer, dels levede mange af dem af fiskeri og havde derfor fordel ved at bo så
tæt på vandet. Frem til midten af 1800tallet var der imidlertid kun få huse ved Brøndby Strand, idet de fleste
havde fiskeri som bierhverv og landbrug som hovederhverv. I 1890 var der kun seks personer opgivet som
deciderede fiskere i Brøndbyvester Sogn.
I årene frem mod 1. verdenskrig udbyggedes imidlertid det østlige område, så der før krigen var en
nogenlunde sammenhængende bebyggelse fra Rosenåen til grænsen mod Avedøre. En stor del af arealerne
blev optaget af gartnerier. Ganske vist havde der allerede i 1600-tallet været landmænd, der udelukkende
levede af at dyrke frugt og grøntsager til den altid sultne hovedstad, men de boede tæt ved København på
Amager og Frederiksberg. Efterhånden som København voksede, måtte gartnerierne rykke vestpå, og nogle
af dem slog sig ned ved Brøndby Strand. Omkring 1900-tallet blev jorden ned mod stranden for alvor præget
af drivhuse og frilandsgartnerier. I 1960′erne og 1970′erne blev deres jord imidlertid opkøbt og brugt til det
omfattende boligbyggeri. Gartnerierne måtte flytte yderligere vestpå, hvis de da ikke blev helt nedlagt, og i
dag er de alle forsvundet fra Brøndby Strand – måske bort set fra et par frugttræer hist og her. 4.
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Folketællingen 1930 Vallensbæk 5:

Knud og Marie bor ikke længere hjemme. Arne der var med i købet af gården er angivet med landbrug som
erhverv. Om han reelt er medejer fremgår ikke af de sparsomme oplysninger i realregistret. Det er dog
sikkert at han har været indover som kautionist.
De følgende begivenheder finder sted medens familien bor på Toftemosegaard:
Svend Aage konfirmeres den 14.april 1930 6:

Børge konfirmeres den 3.april 1932 7:

Tage konfirmeres den 8.april 1934 8:

Ella Elise konfirmeres den 5.april 1936 9:
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Og den 5.oktober 1941 konfirmeres Valdemar 10

10 år senere ved folketællingen i 1940 er situationen uændret 11:

Folketællingsattesten er det sidste billede vi får af familien samlet.
Den 8.december 1941 sælger Thorvald og Arne Toftemosegaard:
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