
Den fjerde kirken i Tiller (bygd i 1820) 
Allerede i mai 1816 søkte folket i Tiller Kongen 
om hjelp til finansiering av ny kirke. Kongen 
svarte med å forordne skatteplikt for alle landets 
kirker, i tillegg til å bemyndige innsamlinger: 
1 spesiedaler og 72 skilling fra hver hovedkirke 
og 96 skilling fra hver annekskirke i Trondhjem 
og Bergens stifter, Stavanger amt og Nordlands 
bispedømme, samt å sette ut «bekkener» i tre 
påfølgende søndager i Trondhjems stift. Videre 
fikk de lov til å gå rundt i Trondheim med 
kollektbøker. Oppdraget med å gå rundt med 
disse kollektbøkene fikk Haldor Andersen Løvås 
og Jacob Isakse Tiller.  

 

Den gamle kirketomten slik den ser ut nå 

 

Det ser ut som om katastrofen hadde ført til stor sympati med de kirkeløse. I alle fall kom det inn 633 
spesiedaler, 116 og fi ort og 13 skilling som ble satt inn med renter hos haugianerkjøpmannen Arnt 
Solem . (Like kjent som Arnt er kona Randi, født Løvås, som gikk på ski over Dovre og forkynte på 
Østlandet.) Dermed var mesteparten av finansieringen i orden.  
 
Men hvor skulle kirken bygges? Det var allerede dengang tale om å flytte kirken til Skjetne og Kvenild. 
Som kirkested ble imidlertid valgt platået nord for Tiller søndre.  
 
Arbeidet med grunnmuren tok til høsten 1817. Mesteparten av tømmerarbeidet ble gjort sommeren 
og høsten 1818. Da byggeregnskapet ble avsluttet 23. september 1820, kostet bygget 940 
spesiedaler, 1 ort og 13 skilling. I tillegg ble det bestilt to klokker hos klokkestøper Sundt i Trondheim. 
Disse ble støpt den 29. juli 1820 og kostet 343 spesiedaler, og henger den dag i dag i nåværende Tiller 
kirke.  
 
Kirken var ikke helt ferdig innen innvielsen 29. september 1820, den manglet blant annet utvendig 
panel og maling. Men det var en langaktig åttekantet kirke der de to langsidene var 7,6 meter og de 
øvrige seks sider var 5,15 meter. I vestre ende var det inn bygget et vindfang foran 
hovedinngangsdøren. Det var to stolrader på hver side av midtgangen og fire stolrader på hver side 
av alteret. I alt rommet kirken nesten 250 mennesker.  
 
I årene som fulgte måtte det utskrives ytterligere avgifter og pliktleveringer fra Tillers innbyggere for 
å fullføre arbeidene med kirken.  Først i 1931 ble altertavlen fullført. 
 
I 1849 var det innbrudd i kirken.  Noen stjålne gjenstander ble senere gjenfunnet på Lademoen, men 
de mest verdifulle måtte erstattes med gaver. 
 
Senere opptegnelser om gaver og inventarfortegnelser vitner om gode tider og sterk oppslutning om 
kirken.  Rundt 1870 fikk kirken sitt første orgel.  Dette fremgår ikke av kirkens regnskaper.  Orgelet 
må derfor være finansiert ved gaver.  
 
 
 


