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Et lite minne om general Otto Ruge 
Av Eva Tveter 

Mange av kommunens eldste kan 

huske den stillfarende, ranke Otto 

Ruge som i sine siste år bodde i 

æresboligen ved Høytorp fort. Han 

satt som krigsfange i Tyskland under 

hele krigen, men etter frigjøringen i 

I 945 ble han igjen forsvarssjef. Ruge 

tok avskjed samme år. 

Mange har hyggelige minner om ham, 
også fire småjenter fra klubben «Fir
kløver» som etter krigen holdt basar 
for «Nasjonalhjelpen» til inntekt for 
krigens ofre. Det var Thea, Åse, Elise og 
Eva som med stor iver laget og samlet 
gevinster nok til loddsalg ved det store, 
hvite bordet i hallen utenfor Eidsberg 
Sparebank, som da holdt til på Heggin. 

En dag kom Otto Ruge på bank
besøk og stoppet ved basarbordet. «Hva 
holder dere på med da, småpiker?» «Jo, 
vi holder basar, og vil du være så snill å 
jøpe lodd av oss?» Ruge bladde opp en 
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10-kroneseddel fra lommeboka. Utrolig!
En hel liten formue! Alle jentene neide
nesten til golvet.

Så ville det seg slik at Ruge hadde 
bankærend også dagen etter, og Elise, 
som hadde vært fraværende dagen før, 
spurte ivrig: «General Ruge, vil du kjøpe 
lodd til Nasjonalhjelpen?» Ruge så litt 
forbauset ut. «Jeg kjøpte jo for ti kroner 
i går, men la meg få for ti kroner til!» 
Nye dype knebøyninger fra fire små
jenter som var mektig imponerte. 

En av basarenes gevinster var ett kilo 
egg, tigget av slekninger med høner. Da 
det kom til trekning, som måtte foregå 
rettmessig på Eidsberg lensmanns
kontor, ønsket alle jentene så inderlig 
at Ruge måtte bli trukket ut til å vinne 
eggene. Siden han het Ruge, var han 
kanskje kapabel til å ruge ut eggene til 
kyllinger! Dessverre vant han ikke! Men 
vi fikk et artig minne om en avholdt 
general. 
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