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NÅGOT OM TORAMÅLAS ÄGARE
1730 Elias Zachrisson Sellberg köpte 5/32 Södra Toramåla av Abraham Petersson utan
bördsrätt för 100 daler silvermynt. Ett bevittnat köpebrev är daterat 30/10 1730 och
fastebrev utfärdades 1732. Elias och hans hustru Britta kom närmast från Östra
Toramåla där de haft gården som tidigare ägts av Brittas mor. Dessförinnan hade
Elias varit 1:e trumslagare vid Konga Kompani och bosatt på trumslagarbostället i
Ulvahult.
1770 Erngissle Eliasson övertog gården efter sin far Elias.
1800 Jon Erngisslesson övertog gården efter sin far Erngissle och brukade den fram till
omkring 1805 då han flyttade.
1805 Jons bror Elias Erngisslesson (Elias i Lida) övertog gården och bodde där till omkring
1814.
1814

År 1814 beboddes Toramåla av fanjunkare Johan Christoph Holmström. Troligen
ägdes gården av familjer utanför släkten fram till 1862. (I protokollet från storskiftet
1815 fanns Jon Erngisslesson, då från Läppamåla, antecknad som gode man.)

1862

Gustav Johansson köpte Toramåla. Han var bonde på gården i Skärsnäs som han
överlät till sin son Israel Gustavsson. Under en kort tid syntes Gustav vara ägare till
både Toramåla och Skärsnäs. Gustav var sonson till Elias Zachrissons dotter Märta
Eliasdotter.

1879 Johannes Otto Johansson och hans hustru Hilda Elise Kristina Johansdotter
övertog gården. De fick lagfart 15/2 1881. Hilda var äldsta barnet till Johan Erik
och Magdalena i Stenvarmsholm och således var Hilda dotterdotter till Gustav
Johansson.
1893 Frans Oskar Johnsson och hans hustru Anna Lovisa Johansdotter köpte gården för
7.300 kr. Köpehandlingarna är daterade 22/3 1893 och lagfart erhölls 4/10 samma
år. Anna Lovisa var syster till Hilda och således också dotterdotter till Gustav
Johansson. Frans var från Brännebo men flyttade till Toramåla från gården i
Björnakulla som han då han gifte sig hade övertagit efter svågern Israel
Gustavsson.
1931 Helmer Johnsson övertog gården efter sin far Frans Oskar när Anna Lovisa dog.
Helmer var äldste sonen. Frans Oskar bodde kvar på gården som undantagsman fram
till sin död år 1939.
l978 Hans-Ingvar Johnsson köpte gården efter Helmers död för 500.000 kr. Han är
brorson till Helmer. Hans-Ingvar inredde ett uthus till sommarbostad för eget bruk
och arrenderade ut mark och övriga byggnader.
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