
Den tredje kirken i Tiller (innviet i 1801) 
 
Kirken som ble innviet i 1801 
skal ha lignet på Klæbu kirke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I desember 1798 ga kongen "Tiller Sogns samtlige Gaardbrugere" tillatelse til "at der til bemeldte 
Tiller Annexkirkes Opbyggelse maa overalt i Kiøbstederne i Trondhjems Stift om bæres Collect Bøger i 
Husene ..... , samt Bækkener på Landet udsetter paa en Sundag".  
 
Denne innsamlingen resulterte i 518 riksdaler, 3 ort og 18 skilling. Det var nesten halvparten av hva 
den nye kirken kostet. Den andre halvparten måtte dels Tillers 329 personer fordelt på 57 familier stå 
for, dels kirkens egen formue og salg av gammelkirken, dels gaver fra Klæbu kommune, klokker 
Forseth og Anders Christoffersen Haarstad, dels kollekt i Klæbu og på selve innvielsesdagen i 1801.  
 
Den nye kirken var en tømmerkirke tekket med stein og med temmelig høyt tårn. Ut fra papirer etter 
sokneprest Darre, kan vi vite at den var av samme form og innredning som Klæbu kirke, altså 
åttekantet. Fra den gamle kirken ble bl.a. kirkeklokkene, altertavlen og prekestolen pusset opp og 
overflyttet til den nye (se fullstendig oversikt nedenfor). 
 
Denne kirken fikk en uvanlig kort levetid: femten år. 7. mars 1816 gikk den med i det store jordfallet 
på Tiller og ble borte for alltid. Det eneste som er funnet igjen fra kirken er en bit av alterringen. 7. 
mars 1816 kl halv seks om kvelden raste nærmere 500 mål jord ned og fløy ut over Nidelven.  
 
Rassprekken gikk under kirkegulvet og tvers over gårdstunet på Nordtiller. Beretningen forteller at 
landskapet falt nærmere 100 alen. Jordmassen demmet opp elva og da demningen senere revnet 
medførte dette omfattende skader på eiendommene nedenfor. 
 
15 mennesker omkom under raset.  I tillegg kom tap av dyr og materielle skader.  Den takserte skade 
på bygninger mv ble verdsatt til nærmere 230.000 riksdaler. 
 
Den nesten nye kirken i Tiller forsvant i rasmassene.  Det eneste som senere ble funnet fra kirken var 
en nattverdsdisk.  Dessuten hadde kirkens medhjelper oppbevart i sitt hjem et soknebudsett (liten 
disk og kalk), en messehagel i blommet damask, en messeskjorte og oblatdåsen med de fire innlagte 
sølvplater.  
 
Nå kunne en tro at en slik naturkatastrofe skulle gjøre de omlag 350 innbyggere I Tiller motløse, og at 
de i det minste hadde andre ting å tenke på enn å bygge ny kirke. Men allerede i mai 1816 søkte de 
regjeringen om hjelp til å bygge ny kirke, og positivt svar kom i juli samme år. 
 


