
Den første kirken i Tiller 
 
Vi vet ikke hvordan den første kirken i Tiller så ut. 
Kanskje var det en stavkirke? 
Kanskje lignet den på Haldalen stavkirke,  
som nå står på Sverresborg museum? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Første gang Tiller og Sjetne nevnes i skriftlig kildemateriale er i et gavebrev datert 25. sept. 1225 hvor 
hertug Skule Baardsøn overdrar ”Siætnum vid Tildrar” til domkapittelet i Nidaros. Både Sjetne og 
Tiller var på denne tiden grender med flere gårdsbruk.  
 
I Aslak Bolts jordebok fra 1430 er kirken ikke nevnt.  Det er likevel mulig at det stod en kirke allerede 
før 1430, men at denne ikke hadde status som soknekirke.  
 
Noen kirke i Tiller nevnes ikke før i erkebiskop Olav Engebrektsons jordebok fra 1530. Tillerbyggene 
hadde vedlikeholdsplikt av borgestuen på Klæbu prestegård.  Dette tyder på at Tiller lå under Klæbu 
prestegjeld.  Tiller og Klæbu delte følgelig prest.  Prestegjeldet tilhørte Gauldal fylke. 
 
Vi vet lite om den første kirken i Tiller. Sannsynligvis var det en stavkirke.  
 
Kirkens jordeiendommer var sparsomme: 1 spann i Røttum, fi Øre i Valset og fi spann i Skjetne 
foruten kirkens to kyr, ifølge en liste over kirkens eiendeler fra 1655 (se fullstendig liste nedenfor).  
Kirken var da svært skrøpelig og kongen godkjente i 1665 at den kunne rives og ny kirke bygges. 
 
Liste over kirkens eiendeler (1655) 
1 kalk og disk av sølv, 16 lodd og uforgylt 
1 messehagel med gullfarger 
1 gammel gul messehagel 
2 gamle messeserker 
1 alterklede av lerret 
1 håndduk 
1 lang trelysestake med 6 jernpiper 
2 måtelige klokker i tårnet 
1 prieklokke 
1 messingbekken i fonten 
1 alterbok 
2 jernlysekroner 
1 par messing lysestaker (forært i 1647 av Peder Christiansen og hustru) 
2 gamle sydde veggtavler 
1 lerretstavle (forært av lensmannen) 
2 kjeler 
 I tillegg eide kirken 2 kyr og følgende jorder: 
1 spann i Røttum 
½ øre Valset 
½ øre Sjetne 


