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1943 Skutt på Storerikvollen
Han gikk og tenkte over den siste tilbakemeldingen han hadde fått. En pålitelig kilde hadde
advart mot værutsiktene. Det kunne bli utrygt i fjellet de nærmeste dager. Mildværsperioden
som hadde vært kunne i tillegg ha ødelagt det glimrende skareføret, skjønt han visste at det
skulle mye til med den polerende vinden som hadde vært der oppe av og til. Det verste han
kunne gjøre var å utsette turen til skaren slo sprekker. Da ville de tråkke igjennom og slite seg
ut i dyp løssnø her og der. Å tråkke igjennom var ikke bare slitsomt, men av og til risikabelt
ved utforkjøringer. Flere benbrudd oppsto på den måten. Og om det ikke alltid gikk en fot, var
det lett å pådra seg under fart en skjebnesvanger forvriding i det skaren sprakk under skiene.
Han visste at de tre kvinnene som skulle bli med, kunne få en meget hard påkjenning dersom
ikke skaren holdt. Dette måtte han ta hensyn til. Dette var hans ansvar.
En kompis hadde samme dag fortalt ham at
det lå an til en liten fest. Vedkommende
hadde gode kontakter med noen tyskere som i
gjensidig nytte var villige til å bytte sprit mot
mat. Det var mange som handlet (byttet) med
tyskerne. Begge parter så på det som helt
naturlig. Skolene gikk som normalt,
dagliglivet ellers også. En merkverdig
stemning og spenning lå der i luften alltid, og
en måtte trå varsomt. Men begge parter
skjønte at en kom best igjennom dagen uten
for mange provokasjoner. Flere tyskere hadde
nok også sin familie hjemme på kontinentet,
og oppførte seg deretter. De fleste så gjennom
fingrene med byttehandel.
Vår mann, som gikk oppover bakken mot
Kopperå, var nok mer engstelig. Han spilte en
dobbeltrolle. Han måtte trå uhyre forsiktig, og
kunne ikke engang innvie sitt kommende
følge om sine planer, hvis hensikt var å ta seg
William Bornstedt
selv, sin søster og noen venner over til
Sverige. Han følte det begynte å brenne under sine føtter. Vardøgeret fortalte ham at han var
kommet under mer konkret overvåkning. Han var så absolutt i søkelyset. Kanskje å bli med på
en fest, sågar med tyskere til stede, ville tone ned mistankene, roe nervene og han kunne spille
sine kort rett gjennom å bytte varer med tyske soldater. Det å gi tyskerne hjemmelaget mat,
melk og andre bondeprodukter, var som å få et fripass og ga tillit hos okkupanten. Men han
visste også innerst inne at han beveget seg i et minefelt. Det kunne lett bli en felle, og det
kunne bli meget dramatisk for hele hans familie.
Mens han vandret videre, var tankesmia under høytrykk: for og imot, søkte alternativer, hvis,
om, og så men,……disse små ordene som sliter deg ut sakte, men sikkert. Han måtte ta en
avgjørelse. Den slapp han faktisk å ta. For plutselig kom det en løpende bak ham, og som
heseblesende kunne fortelle at det ikke ble noe av kommende fest, fordi at «snapsen» (spriten)
hadde uteblitt. Det var ikke lenger noe grunnlag for en fest. Var det et dårlig signal? Han tok
der og da en avgjørelse som skulle få dramatiske konsekvenser for ham. Alle antenner
signaliserte at de burde komme seg av sted til Sverige straks. Slik møter vi William Bornstedt,

25 år, den 6. april 1943 i Meråker. Han hadde nettopp tatt sin avgjørelse om å dra umiddelbart
til Sverige – nettet rundt ham syntes å knyte seg.
Så var det disse ordene igjen: hvis, om, og så men…… - William sin datter, Marit Bornsted
forteller meg torsdag 14. mai 2020 at hun har ofte tenkte på dette med «festen», som ikke er
oppdiktet, men var planlagt ifølge kilder i Meråker. Hadde det blitt en fest den dagen, ville
hennes fars skjebne kanskje ikke oppstått slik den gjorde. Naivt? Nei, det er slik vi mennesker
ofte tenker når livet blir for tøft.

Johan Valfred Bornstedt var en kjempe av en kar, men ble kun 46 år gammel

William Bornstedt ble født på Stjørdal 29. september 1916, som sønn av Marie Martinsdtr
Reklev (1887-1925) og Johan Valfred Bornstedt (1887-1933) fra Långrud, Värmland i
Sverige. Bornstedtfamilien kommer fra en tysk adelsslekt med solid blått blod. Denne Johan
Valfred var ikke bare av storslått slekt, men han var stor i seg selv fysisk, en riktig bamse. En
kraftig, høyreist vakker mann. I tradisjonsfortellingene i familien går det gjetord om hans
styrke. Når hesten ga opp, spente han løs skjækene - og dro lasset selv, ble det sagt. I 1912
giftet han seg med Marie Reklev i Værnes kirke. Etterpå dro de med bil på bryllupsreise til
Selbuskogen. Se bildet. Bil på den tiden var ganske storslått, men ikke alltid pålitelig. De
havnet i grøfta på hjemturen. Paret fikk fire barn: William, Karl Martin, Arne Helmer og
Valborg. I 1925 er Marie Reklev Bornstedt gravid igjen, men både hun og barnet dør i barsel
den 29. juli, trolig som følge av bukhinnebetennelse. Marie Reklev har flere etterkommere her
på Stjørdal, blant annet min kilde: Bjørn Werkland og min nabo Odd Reklev, f. 1948.
Sistnevntes mor var søskenbarn med hovedpersonen i kapitlet, William Bornstedt. Han jobbet
på smelteverket. William ble gift med Betty Olga Svartås (f. 1916), og de får to barn: Erik i
1938 og Marit i 1939. Ekteskapet gikk raskt i oppløsning. Betty gifter seg på nytt med Magne
Kristoffer Westvik (1916-1998), og hun døde på Namdalseid i 1999.
William Bornstedt ble såkalt «flyktningefører» i 1942, og hadde med stor sannsynlighet gjort
enkelte turer over grensen. Men kurér- og losvirksomheten er trolig overrapportert i lag med
mye innen XU. I ettertid dukket det opp mange som påberopte seg heder og ære. Spel og film

sementerer dette stadig og folk slutter å være kritiske til kilder. For William Bornstedt må noe
ha skjedd som påtvang en øyeblikkelig iverksettelse. Planleggingen ble en blåkopi, og de satte
av sted uten kanskje å få med seg det nødvendige. Muligens hadde de ikke noe valg.

Bryllupsreise 1912
Da Johan Valfred Bornstedt giftet seg dro han og bruden Marie Reklev på bryllupstur til Selbuskogen.
Brudgommen sitter bak til venstre i bilen, bruden Marie står oppreist i bilen. Gamlemor Ane i midten bak.
Sjåføren er Peder Skjærvold, og ved siden av ham sitter Otte Reklev

Følge som dro innover Kluksdalen den 6. april, besto foruten William Bornstedt av hans
søster Valborg Marie, Lilly Kristensen, Tone Strid og Hjalmar Håkonsen, i alt fem stykker. I
en avisartikkel av 17. juli 1945, trolig skrevet av Anton Pynten, heter det seg at Valborgs
forlovede, Edvin Alfon Svartås (1918-1991), var med. Dette avviser Marit Bornstedt bestemt.
Rett nok var Valborg og Edvin forlovet, som på den tiden var et offisielt anliggende, men den
ble visstnok annullert - og Valborg ble senere gift med Jon Steinvik (1918-2006). Nevnte
Edvin Alfon Svartås var bror til Betty som var gift med vår William Bornstedt.
Meningen var nok etter Kluksdal å ta seg oppover på sørsiden av Storkluken, og videre mot
Blåhammarstugan i Sverige. Men da de kom over tregrensen og et stykke inn på snaufjellet
blåste det opp til full storm. Etter en strid tørn, hadde de ikke noe valg. De måtte grave seg inn
i snøen. Dersom de hadde krefter, er sannsynligheten stor for at de trakk seg ned i
bjørkebandet igjen, hvor naturen gir bedre beskyttelse og flere muligheter, blant annet til å få
med inn i tentative hule en del kvister som underlag. De hadde verken soveposer,
sitteunderlag eller annet utstyr, og det heter seg at de var nære på å omkomme. Rett nok var
de fjellfolk, men det hjelper lite når det mest nødvendige mangler. Igjen må dette tolkes som
at de dro av sted umiddelbart. Natten ble grusom på alle vis. De tullet seg sammen for å holde
varmen. Natt ble til dag. Kreftene ebbet ut. De visste at de ikke kunne bli der, de måtte ikke
sove alle samtidig. Styggværet fortsatte. Til slutt hadde de ikke noe valg. Utpå dagen tok de
valget. De måtte videre, tilbake - hva som helst, bare de fikk puste. Denne faktoren avgjorde
ufrivillig deres veivalg, og med mest null sikt, måtte det gå som det gikk. De rotet seg bort.
Søkte de opp ble det vanskelig å gå oppreist, skiene gled unna, de fikk puste kun på et
veivalg. Søkte de ned gikk de igjennom skaren og vasset i dyp løssnø og skavler som stormen

bygde opp på sekunder. Det ble ikke mange meterne i timen. Rett nok var de alle sterke på et
vis, men kjønnsforskjellen slo brått til. Tre av de fem var unge damer. Naturlig nok kom de
fort på etterskudd. Det måtte ikke skje. William visste at de måtte holde sammen. Og da kom
den neste kampen, det mentale.
Dag ble til natt igjen. Denne gangen søkte de kun litt ly, litt hvile - og så videre. Satte de seg
ned samtid alle sammen, ville de aldri mer reise seg opp igjen. Følelsen av varme og et snev
av behag, er døden som puster på deg. Videre, og igjen videre….. - Plutselig, i det natten
ebber ut, og grålysningen gir litt konturer, står de ved femtiden 8. april foran ei stor hytte som
William kjente igjen som Storerikvollen. De så at det allerede var folk der, som hadde tatt av
seg skiene og kommet seg inn gjennom et vindu nedenfor de store snøfonnene de sto på.
William skjønte at det var tyskere og ga beskjed om at alle skulle fortelle at de var på vei til
Tydal for å besøke familie der, men at de hadde blitt overrasket av været. Og de hadde alle
grenseboerbevis, slik at de hadde lov til å bevege seg i disse trakter. I en normal situasjon ville
William ledet gruppen rundt tyskerne, men nå var de mer døde enn levende og visste at de
måtte inn så fort som mulig. De så av skiene hvor mange tyskere det var. William antok at de
tyske soldatene sov, og for ikke å komme «overraskende» på dem, pratet og bråket de litt.
William, og hans søster Valborg, var de første som skled ned fra snøfonna og krabbet inn
gjennom vinduet. Valborg har fortalt at hun og broren gikk innover en gang side om side da
det plutselig lød et skudd fra et naborom. William tar seg til brystet og sier: «Dem traff vist
meg» og segnet om. Han døde der i armene på søstera. Datter til Valborg, Gerd Irene Steinvik
og datter til William, Marit Bornstedt, forteller meg under et besøk på Skogn at det ble avfyrt
flere skudd igjennom døra fra naborommet. Hvorvidt det var en eller flere av tyskerne som
løsnet skudd, er usikkert. Med meget stor sannsynlighet ble det løsnet skudd fra MP40 som
var standard våpen for tyskere i felt. Dette er jo automatvåpen som løsner flere skudd i
sekundet. I artikkelen fra 17. juli 1945 hevdes det at tyskerne var så

nervøse at de lett trakk i avtrekkeren. Muligens hadde lederen av tyskerne kommet med en
slik antydning overfor Valborg for å «forsvare» den «unødvendige» handlingen. Teodor
Brandtfjeld (d. 2012), som også ble et tidsvitne, har fortalt til avisa Selbyggen at den tyske
soldaten som løsnet skuddene, ble straffet hardt av sine egne. Lurer på hvor den opplysningen
kommer fra? Valborg snakket om to tyskere, men mente da trolig i relaterte rom. Det var flere
tyskere på Storerikvollen den natten. Nevnte Teodor Brandtfjeld var med far sin, Elias (18851960) på isfiske ved Røbekkvika den dagen William ble skutt. Teodor forteller at da kom det
en flokk tyske soldater rennende over isen imot dem. De førte noen sivilkledde karer (sitat)
«foran seg», som Elias antok var flyktninger som hadde blitt tatt. I det følget passerer
isfiskerne er det en av dem som roper: «De har skutt en av oss!», samtidig som han snur seg
og peker mot Storerikvollen. Dette må ha vært Hjalmar Håkonsen, som var det eneste
mannfolket i gruppen nå. I følge Teodor Brandtfjeld selv tok han seg innover til
Storerikvollen samme ettermiddag, hvor han finner William Bornstedt liggende på et bord
med et laken over seg. Og så avslutter Brandtfjeld det slik fra Essandheim: «De fire
meråkerbyggene var blitt overrasket av styggvær, vintervardingen de fulgte gikk ikke til
Blåhammarstugan som de trodde, men til Storerikvollen. De hadde bare ett å gjøre, for å
berge liv måtte de bryte seg inn der. Utpå kvelden kom de tyske soldatene overraskende på
dem. Uten at noen egentlig kunne si hva som hadde skjedd, smalt det.» Her roter nok vår
godeste stugudaling litt.
Etter den tragiske hendelsen på Storerikvollen, ble Hjalmar Håkonsen og de tre unge damene
utpå dagen ført på ski ned til Vekterstua. Derfra hesteskyss til Flora i Selbu, og så med bilruta
til Trondheim. Hjalmar ble tatt med til Vollan, mens Valborg, Tone og Lilly ble plasserte på
Trondheim kretsfengsel i Kongensgate. Her ble de sittende til 14. mai mens forhørene
foregikk på Misjonshotellet. Den dagen de slapp ut fylte Valborg 20 år. Etter at hun ble gift
med Jon Steinvik, slo de seg ned på en vakker gård ved Alstadhaug kirke. Walborg døde i
2000.

Familiemedlemmer på Skogn, torsdag 14. mai 2020
F.v: Anne Kartrine Bornstedt Nyborg (oldebarn av William Bornstedt), Kurt Willy Bornstedt (barnebarn
av William Bornstedt), Marit Bornstedt (datter av William Bornstedt), Jon André Steinvik (sønn av Gerd
Irene Steinvik og derved barnebarn av Valborg), Gerd Irene Steinvik (datter av Valborg, og derved niese
av William Bornstedt)

William Bornstedt på Storerikvollen, ble hentet på skikjelke av fem kamerater, og tatt med
over fjellet til Stordalen, og derfra kjørt ned til Meråker. I artikkelen til Anton Pynten hevdes
det at tyskerne bestemte at liket skulle sendes til Trondheim for å kremeres og asken sendes
tilbake til hjembygda. De pårørende fikk ikke lov til å holde begravelse, fordi tyskerne var
redde at det kunne komme til «demonstrasjon», som de kalte det. Datter til William, Marit
Bornstedt, som var fire år da faren ble skutt, ble tatt hånd om av Karen Danielsen (1893-1974)
i Meråker. Karen ble på et vis hennes «mor» her i livet. Marit bor i dag på Skogn, og hennes
sønn Kurt Willy Bornstedt bor på Ronglan.

Kilder og slektninger av William Bornstedt, mai 2020
Odd Reklev og Bjørn Werkland

Det fortelles at William Bornstedt alltid var kald og rolig. Derfor gikk det godt på hans ulike
oppdrag. Det ble nok bokstavelig talt i kaldest laget på hans siste tur. Det mest tragiske er at
når han endelig selv skulle dra, - så gikk det så galt, så galt…….

