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2011 Organisten i Dovre kirke
Kanskje en ikke altfor spennende tittel på et kapittel. Og leseren tenker nok på tettstedet
Dovre eller Dovre kommune (med Dombås) i Oppland fylke, for ikke å si Dovrefjell. Navnet
Dovre er selve symbolet på Norge. Dovre-metaforen er i dobbelt forstand selve grunnmuren i
vårt land, i vår kultur og innen våre tradisjoner. Men denne gangen skal vi ikke til vårt eget
Dovre, men til Dovre kirke i Winger i Minnesota i Amerika.
Undertegnede har gjennom flere år reist på kryss og
tvers gjennom 37 stater i USA, ofte på søken etter
kirker som bærer samme navn som ”moderkirken” i
Norge. For våre forfedre som utvandret, var det første
de omtrent gjorde av felles sosialt tilsnitt etter
ankomst, å etablere en menighet, bygge en kirke og en
skole, pluss Court house (rådhus), alt i privat regi, og
på samme sted. Dersom menigheten var ganske så
homogen hva gjaldt utvandring fra samme
distrikt/område i Norge, var det nok ganske så enkelt å
bli enige om å adoptere navnet fra den kirken de forlot
i gamlelandet. Men dersom det var folk fra ulike
områder, kunne det fort bli en debatt eller avstemning
om hva menigheten og kirken skulle kalles. Dette til
tross, ser jeg i mange tilfeller at første initiativtaker
eller familie, ofte fikk en avgjørende stemme i valget
av navnsetting. Og så har vi de kirker som bærer navn Stjørdalinger som var med til Amerika i
i mer overført betydning. Eksempelvis Dovre kirke i
2013. F.v: Kåre Olav Skolmli, Marie
Winger. Jeg tenkte første gangen jeg besøkte kirken
Skolmli, Kjellrun Bremseth og Ivar
Bremseth
og området, at her er det dovringer, norddøler eller i
det minste gudbrandsdøler. Men oppdaget raskt at
kirken hadde grunnleggere og menighet som dekket flere geografiske områder i Norge, og at
de derfor trolig ble enige om det symbolske norske, nemlig Dovre.

F.v: Vincent Raaen (søskenbarn med Meredith), hans kone Janice Raaen, Meredith, Mildren og Don
Hansen

I bunn og grunn var det en ren tilfeldighet at jeg kom over Dovre kirke i Winger, Minnesota.
Jeg var på leting etter kirker fra Stjørdalen, men siden jeg vokste opp på Dombås med sterke
røtter til Dovre kirke, ble jeg naturligvis nysgjerrig da jeg kom over nettopp Dovrekirker og
Lesjakirker. I lag med Kåre Olav Skolmli har jeg derfor besøkt Dovre kirke i Winger to
ganger med et par års mellomrom. Og det angrer vi ikke på. For tilknyttet Dovre kirke ligger
en stor menneskelig prestasjon: Meredith Isabel Bursheim har spilt orgel i Dovre kirke i
Winger hver søndag i 77 år, unntatt en gang, den 13. april 1941 (påskesøndag), da hun fødte
sin egen sønn, Neil. Vi får vel kanskje tilgi henne den ene gangen?

Meredith Bursheim (96) med sønnen Neil

Meredith Raaen Bursheim er 96 år gammel (2014). Født den 28. oktober 1918 i Winger. Døpt
i Dovre kirke, konfirmert i 1933 i Dovre kirke og gift i Dovre kirke den 16. juni 1940 med
Robert Bursheim (d. 1997). Hun har bodd hele sitt liv på dette lille stedet i nordlige
Minnesota. Jeg er mest fristet til å si at hun knapt noen gang har vært utenfor sin kommune,
eller som vi ofte sier det: aldri på andre siden av elva. Hun var kirkens organist så sent som i
2011. Hennes favorittstykke ved bryllup er "O, Perfect Love". Ved begravelse: "Under His
Wings", og ved dåp: "Children of the Heavenly Father". Nå bor hun på et sykehjem i
McIntosh, et sted som forresten har en kirke og menighet med navnet Vernes, grunnlagt av
Slundgardfamilien fra Stjørdal. Se Stjørdalens krønike, bind 11, side 84.
Bursheimnavnet gir assosiasjoner til Oppland og
Gudbrandsdalen, hvilket er korrekt, og jeg trodde kanskje at
jeg havnet i norddalen. Men det er selvsagt Merediths inngifte
navn. Hennes pikenavn er Raaen, som heller ikke er våre
Raaen her i Stjørdalen, men fra Ål i Hallingdal. Men hun har
en bestefar, Nils Olsen Snustad, født den 23. februar 1860, fra
Strinda og Malvik. Simsalabim, og dermed har vi linken til
mitt nedslagsfelt. Sønn til Meredith er femmenning med
Roger Snustad, Malvik. Meredith er firmenning med bestemor
til Rolf Martin Snustad, sønn til Roger. Alt dette vil si at
tippoldefar til Meredith er 3xtippoldefar til Rolf Martin
Snustad. Sistnevnte i dag høgskolelektor på HINT, med
musikk som hovedfag. Så en musikalsk link til Meredith i
Minnesota ligger også her. Og mer var det ikke. Jo, forresten
en ting: burde ikke ”malvikingen” Meredith Bursheim ha vært
i Guniness rekordbok?

Rolf Martin Snustad

