Torpinventering i Trehörna socken Nr. 92 Lorsände
Torpets namn: Långmossen
Torpets art: Förpantningstorp
Finns: 1815
Bebyggt första gången 1815, då Peter Danielsson och hans hustru Eva Johansdotter bor där.
En del av Långmossen ägs också av en änka i Kolafall.
Ytterligare en familj kommer till Långmossen 1831.
Det är Jonas Jonsson och hans hustru Stina Danielsdotter.
Stina är syster till Peter Danielsson. Peter och Eva bor på förpantningstorpet Jonas och Stina
på det så kallade torpet.
Peter drunknar 1836, men änkan bor kvar.
Jonas dör 1838, men också Stina bor kvar.
Stinas oäkta son – Carl Andersson i Rinna – förvärvar förpantningsrätten 1840 och
1842 flyttar han och hustrun Anna Katarina Andersdotter till Långmossen.
Eva bor tydligen inhyses hos den nye förpantningsägaren,
medan modern Stina bor kvar i det så kallade torpet.
Carl säljer snart förpantningsrätten och flyttar 1844.
Istället kommer Anders Jonsson och hans hustru Maja Stina Persdotter.
Hon är dotter till Peter och Eva, och modern bor nu inhyses hos den nya familjen.
Eva dör 1849.
Stina Danielsdotter dör 1847 och i det så kallade torpet bor då endast en son till henne.
På 1850-talet delas Långmossen upp i fyra delar.
Anders Jonsson med familj äger 1/6.
Änkan Greta Danielsdotter i Vättersborg äger 1/6.
En ny familj som antagligen bosätter sig i det så kallade torpet – Anders Olofsson och
hans hustru Anna Maja Danielsdotter – kommer 1853 och äger 1/6.
Den resterande halvan ägs av Commisarie Nelson, som dock ej bor där.
En tredje familj kommer till Långmossen 1855.
Det är Carl Johan Andersson och hans hustru Johanna Carolina Andersdotter.
De har tagit upp en ny intaga på mossen, men den ligger nog på Anders Olofssons 1/6,
som de troligen förvärvar senare.
Detta sker nog sedan Anders hustru Anna Maja dött 1857.
En ny familj kommer 1857, Nils Johan Johansson och hans hustru Catharina Andersdotter,
och tar över ½ Långmossen, som Nelson tidigare ägt men aldrig bebott.
Det kan tänkas att de bor i det så kallade torpet,
då änklingen Anders Olofsson bor inhyses hos dem.
Olofsson äger nu ingen del i Långmossen.
En fjärde familj (änklingen Anders
Olofsson räknas ej som familj) bosätter sig på Långmossen 1866.
Det är Johan Peter Persson Röhman och hans hustru Lotta Ericsson.
De äger den 1/6 som Greta Danielsdotter tidigare ägt men aldrig bebott.
Långmossens fyra delar är därmed bebyggda.

