
Strid om plassering av kirken  

 

 

 
Dersom det var strid om plasseringen av kirken som ble bygget i 1820, var dette ingen ting mot 
tilsvarende strid angående nåværende Tiller kirke. Hele 1890- tallet gikk med. På et menighetsmåte 
12. november 1894 ble det med 38 mot 10 stemmer vedtatt å flytte kirken til Skjetne. Dette 
resulterte i to komiteer: En for å få fortgang i arbeidet med å bygge kirke på det nye stedet, en for å 
arbeide mot kirkens flytning. Den siste ble av sine egne medlemmer kalt "Komiteen mot kirkens 
flytning".  
 
Å gå inn på alle enkelthetene i denne striden, ville nok føre til god innsikt i bygdelivet for vel hundre 
år siden. Men rammene for denne historikken ville bli fullstendig sprengt. I alle fall ble herredsstyre, 
stiftsdireksjon og departement mottakere av innlegg fra begge parter. Tillergrenda og Torgårdsletta 
stod samlet mot Skjetne krets. De få beboere på Heimdal sto splittet.  
 
Den 15. februar 1899 falt departementets avgjørelse som bestemte at kirken skulle flyttes: "At det 
naadigst tillades, at den nuværende Kirke for Tiller Annekssogn af Klæbu Prestegjeld under Nordre 
Dalenes Provsti i Trondhjems Stift flyttes fra den nuværende Plads og gjenopføres paa en dertil 
udseet Tomt av Gaarden Skjetne efter vedliggende af Arkitekt Johan Kunig udarbejdede Tegninger, 
hvorhos Trondhjems Stiftdirektion bemyndiges til at samtykke i mindre væsentlige Ændringer i 
Byggeplanen om saadanne under Arbeidets Gang, maatte findes hensigtsmessige".  
 
Noen meldte seg ut av Den norske kirke på grunn av dette resultatet. Men utover første halvdel av 
1900-tallet meldte de fleste seg inn igjen. Da Ame Skjånes i 1950 skrev sin artikkel om menighetslivet 
i Tiller, mente han at de fleste sår etter striden var grodd. Og dette skyldtes i stor grad at det var 
kloke mennesker på begge sider som vel kunne kjempe for det de mente var rett, men som gjorde 
det på en redelig måte.  



 


