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Carl Roms"", konditor i særklasse, restauratør - og tidHgere frontkjemper - fyller 90 år onsdag 7.lebruar. Foto: BlOK, KKA. y IVERSEK 
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Front .. 
kiempere 
er en alminnelig brukt beteg· 
neise pa norske frhillige til 
tysk tjeneste på østfronten 
1941 -45. Det var i prinsippet 
to typer avdelinger frontkjem
peme meldte seg til l"oen av
delLrlger var rent tyske (Di,i
sjon Viking/Regiment Nord
land og senere Divisjon Kord
land/Regiment Norge), andre 
hadde norsk befal og norsk 
komrnalJ.dospråk, opprettet 
med hovedformål it støtte fin
nenes ka.'1lp mot Sovjetunio
nen (Den norske legion, SS
skijegerkompani/SS-skijeger
bataljon Norge). Fart i rekrut
teringen ble det først da kri
gen mellom Tyskland og Sov
jetunionenbrøt ut i juni 1941. 
At Finland også var i krig på 
nvtt mot samme motstander, 
bie utnyttet i KS-propagan
daen. Personell som i mai 
1941 hadde meldt seg frivillig 
til l"orges SS, gikk i hovedsak 
hm i legionen. På kort tid 
meldte det seg mer erm 1.000 
frivillige, som forpliktet seg til 
seks måneders "erling elter 
utdannelse. NS-ledelsen stilte 
dem i utsikt at de skulle delta 
som norske frivillige i finsk 
tjeneste. Dette ,kjedde ikke. 
Den norske legion ble under
lagt tysk styring. De seks må
nedene ble til noe over ett irr 
yed fronten. 

I alt kom over 5.GOf) nord
illeIffi i aktiy froEUjeneste på 
tysk side under krigen, en'er 
700 frontkjempere falt eller 
forble savnet på østfronten. 
Den ",',-delingen ,;om hadde de 
største prosent\ise tarene var 
Den nor:::.ke legion. SCI!l mistet 
nesten. 20 prosent m- sDTken. 
Fw;Jkjdnpc'ITlc f~ etter kri
get!. h:rrde 5~raffeI SOffi lands
s\iLere. 

(Kilde: ~(l!Sk kr:igsld~L1GlIl 
19-10-45. j, T..:l. Cappelens 
Forlag 1995). 
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Av EINAR HAUGE NILSE.'\ 

For mer enn 50 år siden lå han 
i sk'}ttergravene foran Lenin
grad og var en ørliten brikke i 
Hitlers forsøk på å knekke 
Smjetunionen. I dag siUer han 
i sin trygdeleilighet i F ørdes
fjorden og ber om unnsk'}'ld
ning for det han "ar med på 
under krigen. Men beun
dringen for den norske Føre
ren, Vidkunn Quisling, er det 
fremdeles mer enn en liten rest 
igjen av. 

Cl Jf an er en mangfoldig person og 
/:fl/nBI opplevd mye. Carl Rom

søe, som onsdag fyller 90 år. En kunst
ner som konditor, en fordums konge i 
Haugesunds restaurantverden, et re
nessansemenneske med frodig livsfør
sel og store yyer, ifølge gamle venner. 

En beleven. gammel herre, som stel
ler seg selv i leiligheten sin og gjerne 
hjelper andre som bor i eldresenteret i 
Førre . .\len også med en fortid som 
frontkjemper: "IS-medlem og lands
S\ikdømt. 

På hyllen oyer komflTen står en 
bronsebyste av Yidku.rm Quisling, red
det i siste liten fra ?>;asjonal Samlings 
partikontor i Haugesund i maidagene 
1845, mens byen jublet oyer tyskernes 
kapitulasjon. 

- Jeg vi! på det dypeste be om unn
skyldning for hn jeg var med på. be
g}l1ller Carl Romsøe san1talen før \i 
har stilt et eneste spørsmaJ. 

- For ha? 
- Bade for medlemskapet i ",S og for 

at jeg var med i legionen. Det \'ar feil. 
:-'len den gangen trodde jeg det var rik
tig. Yj 5'QIn var med, følle oss ikke son1 
landss\ikere. men trodde ,i gjorde det 
som var best for landet. Senere ble det 
la~: ut s;i1: at ,i hjalp fienden. men jeg 
sa det ikl~E· Då der. måter.. 

- Du Yæ' med i KS flere ar før kri
gen. Yurdertt: du il melde deg ut da 
ty~kerne ai"1gTep ~orge? 

- "ei. det gjorde jeg ikke. Det \'ar et 
o'"erfall. naturljgds, men jeg tok ikke 
avsiwd ITH Quisling av den f,!runn. 
118]11 harlde jeg stor tro pa. sier Rom
søe og tenner en ~igar. 

- jea s~uttct a røke et. års tid men be
gyntt' igjen de) det bIt' forbudt, innsky
ter han med et smil, rør han fortsetter 
med en overraskendf! hrmerl:-.ning: 

- Jeg regnet meg ~om en venn (;lY 

RnbiI10\";;itL Jeg var flere ganger pa be
:,ok hiPm.l."'TIC hos ham 0[1 han .besøktt' 
oss jJ~ landstedet ,i hadde den gm:gell. 
Da hml måtte flykte, begynte det il gå 
opp for meg at tyskerne var ute etter 

jødene. Jeg tenkte på å forsøke å hjelpe 
han1 ut av landet. men fikk ikke gjort 
noe før han ble tatt. 

- Rabinov.itz var en velkjent og 
kunnskapsrik motsuUlder ay nazis
men. Førte ikke san1talene til at du en
dret oppfatning? 

- Det gjorde nok ikke det, dessverre. 
:-'\en jeg husker at han hadde en kari
katur ay Hitler på veggen. 

C)/ jøpmann l\loritz Rabinowitz og 
tl'VfaIPilien hans ble um'ddet i 

Ausch\\itz: Carl Romsøe var-heldig og 
kom velberget hjem fra østfronten til 
fanillie og konditori i Haugesund. Den 
norske legion hadde store tap men \'ar 
trukket bort fra 
Leningrad da 
russerne brøt be
leiringen og tys
kerne be[l11te til
baketrekningen 
som ikke tok 
slutt før det en
delige nederlaget. 

- Du var en 
voksenmarm 
midt i 30-årene, 
ingen forvillet 
ungdom, da du 
meldte deg til le
gionen? 

- Det var ikke særlig behagelig il gå i 
Haugesund i tysk uniform, sier h"",, 
tørt. - Jeg ble nok uglesett av mange. 

- Skjønte du årsaken? 
- Ja, de fleste yar jo in10t Quisling og 

det han sto for. 
l uniform gikk han også som propa

gandaleder i NS når han hengte opp 
plakater for partiet og verveplakater 
for Den norske legion. 

- l ettertid er jeg klar over at jeg var 
på villspor, men det skjønte jeg ikke 
den gangen, sier harl. 

C)/'" onseh'venl vil nok enkelte iall
AÆall si at han "ar. Han hadde 

vært medlem av NS siden lenge før kri-

og var Som frontkjemper blant dem 
som fikk en streng dom. 

- Jeg fikk seks år, og sonet fire, for
teller han. Mens han ventet på dom
men \'ar han internert leiren i Skåreda
len, sanunen med mange andre fra 
byen og distrihiet. Senere ble det opp
hold flere steder rundt i landet, siste 
stopp Yar skogshogst i Hallingdal. 

- Det "ar jo en herlig tid. Jeg ble 
bedt om il "ære kokk og fikk kona til å 
sende med Haugesund Husmorskoles 
kokebok. Det gikk utmerket. 

Cl Jfjemme igjen etter endt soning 
t:1lhkulle en ny tilværelse bygges 

opp, og Romsøe be[lnte it planlegge 
Bellevue. 
Tomten pa 
høvden ved 
Ei~inds\'2.tIlet 
hadde han 
kjøpt før kri
gen for 5.000 
kroner. Res
tauranterfa
ring hadde 
han fra virk
somheten ved 
By tunet. med 
restaurant i 
etasjen over 
konditoriet. 

- Årsaken V-ar 
Quislings opprop 
om at \~ matte 
melde oss til 
kan1p mot bolsje
,ismen. Quis
lings mening Yar 
it bygge opp en 
trov-erdig norsk 
hær som kunnE' 
overta nar tn
kerne hadd~ vun
net krigen og 
trukket SCQ ut aY 
Norge. Del lyktes 

Mange vil huske interiøret fra Bellevue. Restauran!en fikk begeistret omtale do den åp
net i 1956. Bygningen rommet også konditori, iskremfabrikk og privatleiligheien. Etter 
konkursen ble den møbelforretning og så Steiner-skole. (Privat foto) 

-Jeg 
grunnla res
taurantfaget i 
Haugesund, 
sier han og 
får det til å 
høres, ikke 
som skryt. 
men som 
konstatering 
a" fahti. 
?Ilange som 
har levd lenge 
nok til å 

jo ikke. men vi trodde pa det den 
gangen, sief Romsøe. 

c=b'Iå LeninQ'adJronten b avde
J lingen hm1s en tid ved Ladogil. 

- \'j la der for " hindre at Leningrad 
fikk forsyninger oyeT isen, men vi 
klarle ilille- det. yet du. 

H2.D opplt'yde ncl;'dr tempe::- med 
store tap_ nar ruS?,t'.'ITIP brøt gjcnno:n 
sl~yttcrgra'-5\1injene o~ hk slatt tilbake 
igjen. Sd1T~iidig var det en kamp mot 
den harde. ru~si~ke vinteren. Skiønt 
det var (Tida verre når vårløsnin~gen 
kom og alt drukrlet i søle og likeiw 
som hadde vært skjult m' snøen be
~1)'nte () tint'. 

l-Jan forleller ikke så mye om dette .. 
men minne,<; at han var hjemme på 
permisjon. 

gen, hørte ikke til opportunistene som 
strømmet til partiet mens tyskerne 
«seiret på alle fronten' og prøv-de a 
trekke seg ut da motg,,"'1gen beg}11te. 
Rornsøe holdt fast ved "troen' til de: 
ikke lengerv'ar noe igjen å tro på. Seh' 
i dag har han ikke helt fornektet Quis
ling og deler av- det han sto for. 

Denne troskapen skriver seg langt 
tilbake og bygger blar]t annet pa Quis
Ji'1g:-: innsats som Nan~ens medarbei
der under hjelpearheidet under hung
ersnøden i L1;:raina~ og hcm~ Yirk.'S~)in
het som norsk forsvarsminister. Rom
sø~ gjør det klart at han i ffielioml:ri~'-"
tiden yar sterk motstander a'- .'Isbei
derpartiets nednlstni.'1gspolitikk. 

r=:t:;. et hjalp ikke etter krigen. Carl 
~Romsøe ble dømt for landssvil> 

huske) \il 
yære enig. Også i at han. som han leg
ger til i samllle åndedrett hadde byens 
be.,te konditori. 

- Byen hadde mange kafeer dreve: 
ay driJtiQe fruer med en disk foran 
kjøkkendøren, og Totalen. som yar en 
skllillelic kafe hvor det 1liJ;k a\-hold,
folL \\ell resl2m8..11ter fmtes ikke. slir 
Romsoe ta~.L 

Sil det er i1.:kE' helt uten grunn at ha" 
tar æren b':" ~ ha illi.UØrt restaura.l-"ltL:l~
turen i Haugesund do han kom hit fra 
S~r,Tanger j 193;', Der hadde ban gatt j 
lære i farens kondjtori og dessuten per
fpk<;jolten seg gjemlOID l;ngre opphold 
i Tysk;;md. 

c:y; omsøe.'i kO:lditori og re:.;Luranl 
f\}.·ed B)tunet ble en suksess. 

men virkelig stjerne i hyens restaurant-

liv ble han da Bellevue åpnet 17. mai 
1956. Restauranten med utsikt over 
byen og havet yar noe man ikke hadde 
sett maken ill i Haugesund. \'estlan
dets største restaurant i ett lokale, 
hyor man 1:wme bewrte 400 gjester 
hvis dansegul"et ble tatt i hruk til bord 
og stoler. Stadig nl'e utenlandske Of

kestre og artister, en duft ay den store 
verden. 

Det tok sin tid og kostet strev å få 
det til. 

- Jeg møtte nok en del motbør fra le
delsen i Haugesund, men ikke fra folk 
jeg var i forretningsmessig kontal.-t 
med når kom i gang igjen med forret
ningsdriften og skulle ha ting utført, 
sier Romsøe. 

På den tiden følte han at byen langt 
på \'ei hadde godtatt han1 igjen. 

- Det ble iallfall subess? 
- Ja, gudheyaremegvel. 2-300 men-

nesker i kø når \i åpnet dørene. Pres
set var så stort at enkelte fikk revet i 
stykker klærne. Slil, var det hyer fre
dåg, lørdag og søndag. Men sa var jeg 
jo også alene i markedet. 

- Det \'ar jeg som inuførte coyer 
charge her, legger han til. - CC kr. 5,
sto det i annonsene. Senere ble det 10,
. ?lIed 3-400 gjester yar det jo rene 
gullgruyen. 

~å veggene i leiligheten henger 
J mange minner fra Belleme-ti

den. Bilder ay orkestre og artister. Carl 
Romsøe omgitt ay ansatte eller ekso
tiske danserinner. 

Belle\-ue fikk konkurranse etter 
hvert. fra nye hoteller og restauranter, 
men Romsøe holdt det gående1:.il pen
sjonsalderen var passert og ha,'1 ble 
slått kOILL..LlfS i 19,"'-. 

- nen al jeg var konJ.;urs, sier han, 
og viser fran1 en annonse fra Hauge
sund skifterett som folieller at boet er 
gjort opp med full dekning til alle kre
ditorene. ~ederst på annonsen er en 
pategning med rød kulepenn: {(Hauge
sunds :-'lafia». 

r=:f... a han ble slått konkurs, var han 
~ enkemann og fl,ttet fra leilighe
ten pil Bellp\-ue tillandstedpt i ?>;ed
strand. Der bodde han ti års tid. til 
han fJ.;.k leilighet i eldresenteret i Frlr
desfjorden. 

Han er bEtt litt dårlig til bens. men 
om kj'Kiet er strøpelir.cre. er ~"ulden 
fremdeb temmelig \-illig. 

- Det h~l..T vært et Olnskiftelil1liy meu 
mye å glede seg moer. ,el\' ml' 'jeg ble 
slått konkurs uten il \'ære del og lenge 
Y3T pa '-illspor uten å SkjørillE' det, SIer 
han. 

- Glem n3 iiille å fb med ai jeg ber 
om unnskyldning for mine villfarelser. 

'--:blepa; :tylIll':K,aJ.r=-rrezww,-. 
gen-Legion Norwegen og ble 
oppsatt i Tyskland med nor· 
ske frivillige fra l. august 
1941. Etter grunnutdanning 
ble avdelingen sendt til øst
fron ten og tildelt den tyske 
50. armekorps yed Leningrad 
(i dag St. Petersburg). I ja
nuar 1942 ble det satt opp en 
egen rekruttskole for Den nor
ske legion i Hohnestrand. 
Den ble nedlagt i 1943, da le
gionen gikk mot avvikling_ 

Det ble lagt wkt på at legi
onen skulle være en re,'1, 
norsk aydeling, og mange ble 
lokket med at den skulle være 
kimen til gjenopprettelsen av
en norsk hær. Tyskerne stop
pet disse planene, og veien 
gjern10m tysk tjeneste ble den 
enste muliqhet for å komme 
til fronten.- l stedet for \Yal
fen-SS-merket på det ene kra
gespeilet bar de frivillige den 
norske løve_ Etter ve l et års 
innsats på fronten ble Den 
norske legion trukket ut av 
frontomradet ved Leningrad. 

Legionærer som hadde 
opprinnelig kontrah-t og øn
sket å slutte, ble sendt hjem til 
Norge. Andre gikk over i 311-
dre avdelinger. 

(Kilde: Norsk krigsleksikon 
1940-45. J. W_ Cappelens 
Foriag 19951_ 

Beleiringen 
av Leningrad 
Leningrad, som har fått igjen 
sitt gamle navn St. Petersburg 
og gjerne regnes som en ay 
yerdens vakreste byer, gjen
nomgikk ufattelige lidelser 
under Hitler-TyslrJands for
søl; pa å erobre So,jetunio
nen. Beleiringen varte ; 900 
dager, fra september 1941 til 
januar 1943 8.V tyske og fiJl
ske tropper. De beskjøt hyen 
med artiile..ri og greide i perio
der å avskiær~ dens forbindel
sesiinjer. Bdl'c en tUll fOl'SY
rJngslmje oyer i:r~<;;jøel1 La
doga bk ho:dt åpen, 

A.nshgen~ QYET hyo! 
=nge 1'l" hyen, i.'l;·,}'yggert' 
som omJ..:.t)!l1j 'Y;:lTtuer fra noe 
under en rcillioJi til en og ':11 

halv millic)Il. De fleste døde av 
sult. I dag har St. PE-tersburg 
omlcring fem millioner inn
byg~pre, med forsteder nær
mere seks. 
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