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HAUGESUNDS AVIS

Front-
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kiempere

Corl Romse., konditor i særklosse, restauratør - og tidligere frontkjemper - fyller 90 6r onsdog 7. februar.

Foto, B.1IJK~ KR...Y IYERSE~

er en alminnelig brul't beteg·
nelse på norske frivillige til
tysk tjeneste på østfronten
1941·45. Det var i prinsippet
to typer avdelinger frontkjemperne meldte seg til. Noen avdelinger var rent tyske (Divisjon ViltingIRegiment Nordland og senere Divisjon NordlandIRegiment Norge), andre
hadde norsk befal og norsk
komrnandospråk, opprettet
med hovedformål å stette finnene5 kamp mot Smietunionen (Den norske legion, SSskijegerkompanilSS-slåjegerbataljon Norge). Fart i rekrutteringen ble det først da krigen mellom Tyskland og Sovjetunionen brøt ut i juni 1941.
At Finland også var i krig på
nytt mot samme motstander.
bie utnyttet i NS-propagandaen. Personell som i mai
1941 hadde meldt seg frivillig
til Norge5 SS, gikk i hovedsak
inn i legionen. Pa kort tid
meldte det seg mer enn 1.000
frivillige, som fOlJlliktet seg til
seks måneders ve.mng etter
utdannelse. KS-ledelsen stilte
dem i utsiJ.,.'t at de skulle delta
som norske frivillige i finsk
tjeneste. Dette skjedde ikke.
Den norske legion ble underlagt tysk styring. De seks månedene ble til noe over ett ar
ved fronten.
I alt kom over 5.000 nordmenn i ahilv fronttjene5te på
tysk side under krigen. Over
700 frontkjempe!"" falt eller
forble savnet på østfronten.
Den a\'deJingen som hadde de
største prosenn;se tapene var
Den norske legion, som mistet
nesten 20 prosent av 5t!Tken.
Frontkjemperne fikk etter krigen harde straffer som ~nds
S\ikere.
(Kilde: Norsk krigsleksikon
1940-45. J. W. Cappelen.~
Forlag 1995). .
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EINAR HAUGE /'.;'ILSEN

For mer enn 50 år siden lå han
i skyttergravene foran Leningrad og var en ørliten brikke i
Hitlers forsøk på å knekke
Sovjetunionen. I dag sitter han
i sin trygdeleilighet i Førdesfjorden og ber OID unnsk'yldning for det han var med på
under krigen. Men beundringen for den norske Føreren, Yidkunn Quisling, er det
fremdeles IDer enn en liten rest
igjen av.

,

jødene. Jeg tenk1.e på å forsøke å hjelpe
ham ut av landet, men fikk ikke gjort
noe før han ble tatt.
- Rabino\\itz var en velkjent og
1:unnskapsrik motstander av nazismen. Førte ikke samtalene til at du endret oppfatning?
- Det gjorde nok ikke det, dessverre.
?Ilen jeg husker at han hadde en karikatur av Hitler på veggen.

C)/ jøprnann !lloritz Rabinowitz og

- Det var ikke særlig behagelig il. gå i' og ~ar som fro~tk;jemper blant dem '
Haugesund i tysk uniform, sier han
som fikk en streng dom.
- Jeg fikk seks år, og sonet fire, fortørt. - Jeg ble nok uglesett av mange.
- Skjønte du årsaken?
teller han. Mens han ventet på dom- Ja, de fleste var jo imot Quisling og men var han internert leiren i Skilredadet han sto for.
len, sammen med mange andre fra
I unifonn gikk han også som propabyen og distriktet. Senere ble det oppgandaleder i NS når han hengte opp
hold flere steder rundt i landet, siste
plakater for partiet og verveplakater
stopp var skogshogst i Hallingdal.
for Den norske legion.
- Det var jo en herlig tid. Jeg ble
- I ettertid er jeg klar over at jeg var bedt om å være kokk og fikk kona til å
på villspor, men det skjønte jeg ikke
sende med Haugesund Husmorskoles
den gangen, sier han.
kokebok. Det gikk utroerket.

li~' ~;:han ~ BeII~~:~pnet-;;~:U~--"!-::!= ~7i;:1956. Restauranten med utsik"i over
byen og havet var noe man ikke hadde
sett maken til i Haugesund. Yestlandets største restaurant i ett lokale.
hvor man I"lllne beverte 400 gjester
h\is dansegulvet ble tatt i bruk til bord
og stoler. Stadig nye utenlandske orkestre og artister, en duft av den store
verden.
Det tok sin tid og kostet sm\- å ra
det til
- Jeg møtte nok en del motbør fra ledeJsen i Haugesund. men ikke fra fon,
jeg var i forretningsmessig kontahi
med når kom i gang igjen med forret ningsåriften og skulle ha ting utført.
sier Romsøe.
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t7Vfamilien hans ble utrYddet i
Amch\\itz: Carl Romsøe var-heldig og
kom velberget hjem fra østfronten til
C)/ onseh'vent "il nok enkelte iallCl Jfjernrne igjen eUer endt soning
familie og konditori i Haugesund. Dell
A1Iallsi at han "ar. Han hadde
trUh-uJle en ny tilvaerelse bygges
norske legion hadde store tap men var
vært medlem av 1\S siden lenge før kri- opp, og Romsøe begynte å planlegge
Belleyue.
trukket bort fra
ClJf an er en mangfoldig person og Leningrad da
På den tiden følte han at byen langt
Tomten pa
PVnar opple\'d mye. Carl Romrusserne brøt be·
på vei hadde godtatt ham igjen.
høYden ved
søe. som onsdag fyller 90 år. En kunst- leiringen og tysEi;indsvatnet
- Det ble iallfall sukse"Q
kerne begynte tilner som konditor, en fordums konge i
- Ja, gudbeyaremegyel. 2-300 menhadde han
Haugesunds restaurantverden, et re·
baketrekningen
kjøpt før krinesker i kø når \i apnet dørene. Presnessansemelllleske med frodig liv' slørsom ikke tok
gen for 5.000 set var så stort at enkelte fikk revet i
sel og store vyer, ifølge gamle yenner.
slutt før det enkroner. Res·
sh'kker klærne. Slik var det hver freEn beieven, gammel herre, som steltauranterfadelige nederlaget.
dåg, lørdag og søndag. ?Ilen sa yar jeg
ler seg seh- i leiligheten sm og gjerne
- Du var en
ring hadde
jo ogsa alene i markedet.
hjelper andre som bor i eldresenteret i
voksen mann
han fra virk- Det var jeg som innførte coyer
Førre. ~len også med en fortid som
midt i 30-årene,
somheten "ed charge her. legger han til. - CC kr. 5.frontkjemper, NS-medlem og landsingen fonillet
Bytunet, med sto det i annonsene. Senere ble det W.svikdømt.
ungdom, da du
. !> led 3-400 gjester var det jo rene
restaurant i
På hyllen oyer kaminen står en
guligruyen.
meldte deg til leetasjen OYer
bronsebyste av' Yidkulln Quisling, redgionen?
konditoriet.
det i siste liten fra ~asjonal Samlings
-Jeg
- Arsaken var
partikontor i Haugesund i maidagene
grunnla resQuislings opprop
t-=/))å \'eggene i leiligheten henger
19~5, mens byen jublet OYer tyskernes
om at vi måtte
taurantfaget i
J" mange minner Ira Bellevue-tikapitulasjon.
melde 05' til
Haugesund,
den. Bilder 3Y orkestre og artister. Carl
Rom'øe omgitt ay ansatte eller ekso- Jeg vil på det dypeste be om unn·
sier han og
kamp mot balsjeskyldning for hva jeg var med pa. betiske danserinner.
får det til il
\ismen. Quis'
SY'Inler Carl Romsøe samtalen før \i
Iings mening var
høres, ikke
BeUe\-ue fikk konh-urranse etter
har stilt et ene-ste spørsmåL
il bygge opp en
hyerl fra nye hoteller og restauranter,
som skDt,
troYerdig norsk
men som
men Romsøe holdt det gilende1:.il pen- For hva?
konstatering
sjolLsalderen var passert og han ble
hær som kUlllle
av fal.u.
- Bilde for medlemskapet i :\5 og for o\'erta når h'sslatt konh'lm' i 197/.
Mange vil huske'inleriørel fra Bellevue. Reslauranfen fikk begeislrel omlale da den åpat jeg var med i legionen. Det var feil.
- Uten at jeg Yar kor~l:urs. sier haIl,
kerne hadde \-un- neI i 1956. Bygningen rammel også konditori, iskremfabrikk og privatleiligheten. EHer ?Ilange som
har
le\'d
?-Ien den gangen trodde jeg det var rik- net krigen og
lenge
og viser fram en annOIl3e fra Haugekonkursen ble den m"belforretning og så Steiner,skole.
(Privat toto)
tig. \'i son: var med. følte oss ikke som trukket seg ut a\'
nok til å
sund skifterett som forteller at boet er
landsS\ikere, men trodde \i gjorde det
buske, \il
gjort opp med full dekr:ing til alle kre!\orge. Det lyh1.e>
være enig. Også i at han, som han legditorene. :\ederst pa a,'U]onsen er en
som \'ar best for landet. Senere ble dd
jo ikke. men \i trodde på det den
gen, hørte ikke til opportunistene som
lagt ut slik at \i hjalp fienden, men Jeg
~angen. sier Rom>!",.
strømmet til partiet mens tyskerne
ger til i samme åndedrett. hadde byens pategning med rød klliepenn: _Haugesa det ikke pa den maten.
beste konditori.
«seiret på alle fronter> og prø\'de il
sunds \Ia.fia·.
- Du Yar med i :\S flere år før kri- Byen hadde mange kafeer drewt
trekke seg ut da motgangen beg:l'Iltr.
t-=/))a Leningradfronten la aYdeRomsøe holdt fast \'Cd .'troen,· til det
av driftige fruer med en disk foran
gen. \' urderte du il melde deg ut da
ty:.kerne angrep l\orge?
kjøkkendøren, og Totalen, som var en
~ lingen ham en tid \'ed Ladog2
ikke leng er var noe igj en å tro på. Selv
~ a han ble slått konkurs. "ar han
skikkelig kafe h\'or det gikk avholds";;i!) enkemann og fJ)itet fra leilighe- );ei. det gjorde jeg ikke. Det \'ar et
i dag har han ikke helt fornek1.et Quis- \'i la der for il rundre at Leni.'lgrad
ling og deler ay det han sto for.
overfall. naturligvis. men jeg tok ikke
fikk forsyninger o\'er i~en, men \i
folk. ~1e.1l restauranter fantes ikke, slår ten på Belle\-ue til landstedet i ;\ed·
avst.and fra Quisling av den grurm.
Delllle troskapen skriver seg langt
Ro!IlSØ€ fa>!.
strand. Der bodde har; ti ilrs tid. til
klarte ililie det, \'et du.
Så det er ikke helt uten grunn at han han fIkk leilighet i eJC.re,enteret i Førtill;ake og bygger blant annet pa QuisHam hadde jeg stor tro på. sier Rom'
Han opplevde harde kamper med
søe og tenner en sigar.
tar æren for li ha innført f\'stauranth-ul- desfjorden.
lings illllsats som Nansens medarbeistore tap. når russerne brøt roellllom
Han er blitt litt dårag til bens. men
der under hjelpearbeidet under hungturen i Hauge.sund da han kom rut frd
- Jeg sluttet fl røke et års tid men be- skyttergr-dY,linjene og ble slått tilbake
ersnøden i L'kraina, og hans virksomStavanger i 1935. Der hadde han gatt i om kjødet et sh-Tøpeligere, er ånden
synte igjen da det ble forhudt, inns1'}'igjen. Samtidig \'ar det en kamp mot
ter han med et smil, før
fortsetter
lære i farens konditori og dessuten per· fremdeles temmelig villig.
het som norsk forsvarsminister. Rom'
den harde, ru."iske vinteren. Skjønt
- Det har vært et omskifLelig li\' med
feksjonert seg gje,'lIlom lengre opphold
mNi en oVCl'!"dskende bernerknin~:
SIle gjør det klart at han i mei!omkrig,det var enda verre når vårløsningen
mye b glede seg over. sel\' om jeg hle
i Tyskland.
- Jeg regnet meg som en venn ~v
korn 'og alt drukrlet i søle og likene
tiden var sterk motstander av Arbeislått konkurs uten fl være det og lenge
Rabilo\\itz. Jeg var flere ganger pa be- som hadde vært skjult av snøen bederpartiets nedrustningspolitikk.
\'ar pa \ilbpor uten fl '-kjønne det. sier
søk hjemme hos ham og
be-søhv
synte il tine.
Q'1 ornsøe.s konditori og restaurant harl
oss på landstedet vi hadde den gangen.
Han fr "er ikke så mYe o· '~tte,
- Glem nå ikke å f~ med at jeg her
men mll.
at han var hj'em.
V\A'ed B' t ble en suksess
Da han måtte flykte. begynte det å ga
Ff.- et hjalp ikke etter krigen. Carl
om unnskyldning for mine villfarels&.
"e i byens res\.alll.
opp for meg at tyskerne var ute etlEr
permisjon.
~ Romsøe ble dømt for landssvik . lIltlIl virkelig
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oppsatt i Tvskland med norske frivillilie fra 1. august'
1941. Etter grunnutdanning
ble avdelingen sendt til østfronten og tildelt den tyske
50. armekorps ved Leningrad
(i dag Sl Petersburgl. I januar 1942 ble det saU opp en
egen rekruttskole for Den norske legion i Holmestrand.
Den ble nedlagt i 1943, da legjonen gikk mot an'ikling.
Det ble lagt veki pa at legionen skulle være en ren,
norsk avdeling, og mange ble
lokket med at den skulle være
kimen til gjenopprettelsen a\'
en norsk hær. Tyskerne stoDpet disse planene, og veien
gjellllom tysk tjeneste ble den
enste mulighet for il komme
til fronten. I stedet for Waffen-SS-merket pa det ene kragespeiiet bar de frivillige den
norske løye. Etter vel et ilrs
innsats på fronten ble Den
norske lemon trukket ut av
frontornrå"det ved Leningrad.
Legionærer som hadde
opprinnelig kontral."i og ønsket å slutte, ble sendt hjem til
Norge. Andre gikk over i andre avdelinger.
(Kllde: Norsk krigsleksikon
1940-45. J W. Cappelens
Forlag 1995).

Beleiringen
av Leningrad
Leningrad, som har fått igjen
sitt gamle nayn St. Petersburg
og gjerne regnes som en ay
verdens "akreste byer, gjennomgikk ufattelige lidelser
under Hitler-Tysklands for-o
søk på li erobre So\-jetunionen. Beleiringen varte i 900
dager, fra septemDer 1941 til
januar 1943 av tysh og finoke tropper. De ~kjøt byen
med artilleri og greide i perioder il a\-sh-jære dens forbindel·
seslinjer. Bare erl tynn forsyningslinje over mmjøen Ladoga ble holdt åpen.
Anslagene over hvor
mange av byens innbyggere
som omkom, varierer fra noe
llilder en million til en og en
halv million. De Deste døde av
sull I dag har SL Petersburg
omkring fem millioner innbyggere, med forsteder nærmere seks..
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