
Postplassering: På stubbe vest på 
eiendommen

Post 38 Malmgruben 

Malmgruben hytte. Kjent som 
Romerikshytta fra 1947 til 2007. 
Malmgruben er det gamle og 
nåværende navnet på plassen. Det 
dukker opp på enkelte kart og i gamle 
kirkebøker. 

Romerikslagets damelag vant NM i langrennsstafett hele seks ganger på rad fra 
1965 til 1970, de første seks NM-stafettene for kvinner, så det må være lov til å 
mene at oppholdene her har båret frukter. Laget var også aktivt medvirkende til 
løypetråkking i marka. Områdene fra nord i marka mot Kikut ble i mange år 
tråkket for “hånd”.

Romerikslaget benyttet stedet blant annet til treningsopphold for 
langrennsløperne. Stedet var derfor utstyrt med jentegarderobe/dusj og 
guttegarderobe/dusj. Romerikslaget er et tradisjonsrikt idrettslag i Oslo, grunnlagt 
av innflyttere fra Romerike allerede i 1912. På 1960-tallet var det en av de få 
klubbene i Norge som satset noe særlig på kvinnelangrenn.

 Heiberg. Kjøpt av Romerikslaget i 1947 
fra direktør Jørgen Heli fra Oslo. 

Bygget i 1899 som sportsvilla for godseier

Norges lag i damestafetten VM 1966 

Ingrid Wigernæs regnes som opphavet til 

idrettslag. Berit Mørdre deltok i to vinter-
OL og vant både gull, sølv og bronse. 

Folk som har vokst opp her minnes løyper i nærområdet og skiløpere i full fart. Så 
dette er historisk grunn, ikke minst for norsk damelangrenn.

Sammen med Inger Aufles og Babben Enger Damon vant hun 3 × 5 km stafett 
under OL i Grenoble, Norges første OL-gull i kvinnelangrenn. I tillegg til VM-
sølv på stafett i 1966, tok hun 19 NM-titler, 13 individuelle og seks i stafett. 

Holmenkollen hvor Norge tok sølv. Berit 
Mørdre og Ingrid Wigernæs gikk for 
Romerikslaget, Inger Aufles for Kjærstad 

uttrykket «Jintutten». Først brukt om 

Barbra Mette «Babben» Stockseth Enger Damon gikk også for Romerikslaget, og 
deltok i OL 1964 og 1968, og vant NM på 3x5 km stafett i årene 1966, 1967 og 
1968.

Nåværende eier, Sverre Sjøblom, kjøpte stedet i 2007. Da hang trekkspillet til 
Ingrid Wigernæs på et av soverommene, og et stort glasskap i stuen var fullt av 
OL, NM, VM og andre pokaler. Trekkspillet er levert tilbake og medaljene er 
utstilt på bl.a Skimuseet i Holmenkollen.
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