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Cecilia-torpet på Långanäs, Möcklö. 

Gick idag en fotograferingsrunda på Möcklö idag, helt utan att ha ett speciellt motiv i sikte. 

Ställde bilen på en inkörsel vid Karlberg och kollade över kameran eftersom jag någon gång 

gett mig iväg och saknat minneskort när jag kommit fram.  

   

Bild 1-2. Det första motivet jag stötte på var en Björktrast som var väldigt upptagen med att 

äta enbär. 

Efter att ha skrämt iväg den stackaren så dök tanken upp om att gå ner till Långanäs för att se 

hur det såg ut vid det vi kallade för Cilia-torpet, när jag själv bodde vid Möcklöbron. När jag 

kom dit insåg jag att jag helt glömt bort hur mycket som fanns kvar av grund och murverk på 

själva torpet. Kommer ihåg att vi hittade porslinsskärvor där som verkade vara från tunt fint 

porslin med något blått mönster på, förmodligen kaffefat som man drack kaffet ur med en 

sockerbit i munnen och sörplade för att det kokta kaffet var för varmt. 

 

Bild3. Här kan man se delar av grunden och murverket på torpstugan. 
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Eftersom det är snö så hittade jag inga porslinsskärvor idag men en del gammalt murtegel. 

 

Bild4. Och vid den vänstra delen på Bild3 hittade jag flera delar från den gamla järnspisen 

som förmodligen hade fungerat som både värmekälla och matlagningsdon. 

 

Bild5. Här ovan kan man se de rester av ett par hopbyggda uthus som stod öster om torpet, 

kanske stenkällaren och grisboden som behövdes för att överleva. 
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Bild6. När jag vände mig om såg jag ner till Möcklösundet, det sund som Cecilia rodde folk 

över, för att få en liten extra slant till livets nödtorft. Det var tydligen andra som promenerat 

här före mig för här var spår efter såväl, rådjur, hare, kaniner och mänskliga varelser. Här 

förmodar jag att Cecilia och hennes make odlade de potatis och andra grödor som krävdes. 

Marken verkar ha blivit röjd nyligen så det var hyfsat lätt att gå här så jag tänkte ta en rundtur 

här. 

Bild7. Innan jag gick ner till sjökanten så kikade jag västerut och där syntes den 

Möcklösundsbron, den som ersatt den äldre varianten som byggdes 1939. Den bro som tog 

över överskeppningen till/från Möcklö-Senoren efter Cecilia. 
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Bild8. När jag kom ner till tomtens nedre gräns så vände jag mig om och tog denna bild för 

att man ska få en överblick. Torpet låg till vänster i bilden och uthusen hitom och vid den 

stora stenen till höger. 

 

Bild9. Väl nere vid vattnet började jag fundera över om det är möjligt att ”kåsen” där Cecilia 

möjligtvis hade sin båt finns kvar? Denna stensamling med öppning emellan var det som väl 

närmast kan liknas vid en sådan ”kås”. Men om denna var Cecilias låter jag vara osagt. 

Koordinater för torpets plats: 56.139370, 15.757865 

(Koordinaterna kan kopieras in i sökrutan på www.google.se/maps) 

Smens-Oves Jan-Anders i Sanda på Sturkö. 

 


