
1826   John Eriksen Tørset 
 

Under Vestre Leiren i Lånke lå en tid en husmannsplass de kalte for Åsen eller Tørsetplassen. 

Hit kom i 1826 en John Eriksen Tørset fra Surnadal. Han overtok stedet etter Johannes 

Amundsen Moe som var eskadronkirurg (feltskjærer) ved Strindenske dragonregiment. 

Sistnevnte var gift med Beret Pedersdatter. De hadde ingen barn. Så dør Johannes Moe i juli 

1824, og John Eriksen Tørset - som hadde vært ”gevorben” soldat i Trondheim, overtar ikke 

bare husmannsplassen, men også enkefrue Beret. De gifter seg den 12.februar i 1827, og blir 

foreldre til ei datter den 8.juli samme året. Det som skulle bli en familie ender omtrent like 

raskt som den blir dannet. Mor Beret dør kun tre uker etterpå, 28 år gammel. 

 

Året etterpå gifter John Eriksen Tørset seg i Rindal kirke med Ingeborg Johannesdatter 

Elshaug. En ikke uvanlig eller forhastet handling skulle en tro. Ekteskap, gård og grunn var 

livsforsikringene. Men hør så: Denne Ingeborg var ikke noe nytt bekjentskap for John Eriksen 

Tørset. Og en skulle nk tro at Ingeborg heller ikke ville bli noe ”bekjentskap” mer. For John 

Eriksen Tørset hadde nemlig tidligere - for 18 år siden - vært forlovet med Ingeborg. Ja, sågar 

hadde de en sønn sammen, født i 1810. Men John svek henne, reiste til Trondheim, vervet seg 

og ”glemte” både Ingeborg og sønnen.  

 

Kombinert med en gryende sykdom, som gjorde at John Eriksen Tørset senere svært ofte 

måtte holde senga, ja - så ofte at han til slutt gikk under navnet ”John Sengen” - er det mye 

som tyder på en stor anger og skyldfølelse hos vår godeste John ”sviker”. Han ble omvendt, 

og reiste rundt som taler / predikant. 

Det heter seg at han tross sitt 

moralske feilskjær var svært 

evnerik. Han skrev flere kristelige 

sanger som han gav ut på eget 

forlag i 1856. Sykdommen kom 

etter hvert mer og mer til å lenke 

John til senga. Til slutt måtte de 

faktisk kjøre John rundt på møtene i 

Lånke i sin seng. Han ble lam. 

Årsaken til sykdommen skal 

visstnok ha vært ren skjødesløshet 

fra John sin side, da han som 

lidenskapelig fisker gikk barbeint i 

elvene i fjellet til langt utpå høsten.   

 

Ved siden av datter Beret og nevnte sønn John, fikk predikanten Tørset to barn til, blant annet 

enda en John, født 15.mai i 1831 og Marit, født 11.mars i 1833.  John den 3. blir tatt opp som 

elev ved Klæbu seminar i 1847, men dør der 16 år gammel. Marit ble heller ikke så gammel, 

kun 33 år. Om John den 3 er det sagt at han var en nær venn av Ole Vig, som i sine ”Norske 

bondeblomster” har skrevet et minnedikt om John. 
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