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Forord
Therese Bertheau var født i 1861, og hun ble etter hvert den første nordmann som
klatret over en lang, sammenhengende periode. Det som er mest imponerende ved
henne er alle hennes klatrerbragder, og at hun klarte å hevde seg på et så mannsdominert område. Hun må ha vært sterk og utholdende. Hun var også en populær tolk for
utlendingene som klatret i norske fjell. I tillegg til dette, var hun et ettertraktet følge
i fjellet fordi hun var en hyggelig og positiv turledsager.
Bertheau er relativt kjent for sine klatreprestasjoner, og hun er omtalt i mange
bøker og artikler, i tillegg til at hun publiserte noe selv. Det er også nokså kjent at hun
var utdannet lærerinne i språkfag, og at hun underviste på Nissen skole nesten hele
sin karriere. Det som ikke er så kjent, er at hun hadde den høyeste utdanning kvinner
kunne få i Norge på den tiden, fordi eksamen artium og universitetsstudier fortsatt
var stengt for kvinner. Faren hennes døde før hun fylte tre år, og det var litt av en
bragd av moren å kunne klare å gi henne og søsteren en god utdanning.
Jeg har vært fascinert av Therese Bertheau helt siden jeg begynte å gå fotturer
for femti år siden, og fikk høre om henne. Norsk Tindeklubs hytte i Skagadalen var
den gangen stengt for kvinner, men Therese Bertheau hadde fått lov til å bruke den.
Siden det har vært publisert mye om klatreturene hennes tidligere, har jeg arbeidet
for å finne stoff om bakgrunnen hennes og om miljøet på Nissen, den gangen pikeskole. Internett har også økt mulighetene til å finne informasjon som tidligere har
vært «gjemt» i bøker.
En takk til Kirsten Bertheau Nøklebye. Som etterkommer av Thereses far har hun
bidratt med nyttige opplysninger om familien. Jan Eng og Sidsel H. Birkeland har
gitt verdifulle kommentarer om språk og innhold.
En stor takk til Signe Ihlen Tønsberg, barn og barnebarn av klatrerne Henning
Tønsberg junior og senior. Med stor entusiasme har hun bidratt underveis, og har stilt
Henning H. Tønsberg Samlingen i Nasjonalbiblioteket til disposisjon.
Oslo, 28. mai 2012					Anne-Mette Vibe
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1861–1885
Familie og oppvekst
Therese Kathrine Bertheau ble født 23. november 1861 i Skjeberg. Hun hadde en
solid middelklassebakgrunn, men økonomisk måtte nok moren hennes streve for
at hun kunne få en utdannelse. Therese tok guvernanteeksamen da hun var atten år
gammel, og som lærerinne hadde hun den høyeste utdanningen som det var mulig
å få for kvinner på den tiden. Hun ble også den første norske som klatret i fjellet
over en lang, sammenhengende periode. Disse to livsverkene er det som har gitt
tittelen på denne boka: tindestigerske og lærerinde. En av fjellførerne brukte alltid
disse to titlene når han skrev brev til henne.
Therese var datter av ordfører og trelasthandler i Skjeberg Hermann Bertheau,
og Borghild født Resch. Faren var født i Hamburg, men emigrerte til Norge i 1826,
og giftet seg samme år i Kristiania med biskopsdatter Albertine Bech. De fikk seks
barn innen Albertine døde i 1851. Fire år senere giftet Bertheau seg igjen, og rakk
knapt å få tre døtre til før han døde høsten 1864. Den førstefødte, Borghild, var bare
to år da hun døde i 1859. Samme år ble Elisabeth født, og så kom Therese i 1861.
Hermann Bertheau hadde selv opplevd å miste foreldrene sine tidlig, både moren
Catharina Sophie født Timmermann og faren Henri Auguste døde 12. mars 1805.
Før de var fylt tre og fem år, satt altså Therese og Elisabeth igjen som farløse.
Hermann Bertheau etterlot seg en trelasthandel i Skjeberg. Han hadde også deltatt i andre industrielle virksomheter. En tid var han eier av «Stormøllen» i Øvre
Håkafoss i Iseelva, og hadde sannsynligvis en finger med både i driften av glassverket ved Isesjø samt i virksomheter i Skjebergdalen.
Moren til Therese, Borghild Resch, tilhørte en relativt ressurssterk familie. Faren hennes hadde vært forvalter på Fossum Verk ved Skien, mens broren
Hagbart var skipsfører. Søsteren Tora var gift med byfogden i Sarpsborg, Georg
Pettersen, som satt noen perioder på Stortinget. Også Borghild Resch hadde mistet
foreldrene sine tidlig. Hun var født i 1820, og foreldrene døde med mindre enn
ett års mellomrom. Moren Maren Kristine født Gasmann i 1821 og faren Henrich
Resch i 1822.
Det er vanskelig å vite om Borghild Resch arvet mye etter foreldrene og ektemannen, som døde tidlig, men om det tilfalt henne særlige midler er tvilsomt.
Folketellingen for 1875 forteller direkte at Borghild Bertheau bare kunne forsørge
sin yngste datter. Hun og Therese bodde i Kristiania i Nordahl Bruns gate 6, mens
Elisabeth bodde i Osebakken i Storgaten i Porsgrunn, og ble forsørget av sin onkel
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Hagbart. Da var de to søstrene seksten og fjorten år gamle. Det opplyses også at
Borghild (ofte kalt Hilda) hadde fire enslige kvinner som losjerende.

Therese som ung – alder ukjent. Fotograf: Fredrik Klem. Tilhører Gamle Bergens bildesamling.

I 1879 var de tre flyttet sammen igjen og bodde i Kristiania, i første etasje i Holbergs
gate 23. De bodde også sammen med frøken Gunløde Resch, som sikkert var i familie. En kulturhistorisk godbit er at Ivar Aasen så på rom hos Borghild Bertheau i
dette året, men han sa det fra seg og flyttet inn i en annen leilighet i Holbergs gate
21. Her bodde han helt til sin død, først i nederste etasje og så en avsats opp. Han
og Therese fikk et meget godt forhold til hverandre. Hun hjalp ham da han var syk,
ordnet med praktiske ting, og lånte penger av ham (Walton 1966) og (Djupedal
1960). Aasen var forøvrig en meget gavmild mann, og i Aftenposten 20. desember
1956 har professor Olav Midttun gitt en meget livfull skildring av hans forhold til
tiggere og til Therese:
«Han var elles mykje plaga av tiggarar, både grove og fine; han hadde lite
mannskap til å seie nei eller til å jaga dei frå seg. Han tykte synd i folk, så han
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gav dei gjerne litt pengar. Dei vart då berre verre og verre, og fleire kom til. Den
kjende engelsklærerinna ved Nissens pigeskole, Therese Bertheau, budde i same
høgda. Ho fortalde ofte at ho mang ein gong hadde skyssa tiggarar og fark og
farre av garde, når det stod nokon i porten eller utanfor og venta på Aasen, anten
han skulle gå ut eller kom heim. Han hadde som Ibsen sine visse klokketimar. Ho
hadde jamvel ein gong mått inn til Aasen og lingsa ut ein som var for pågåande og
høgmælt. Ho var både handfast og uforfærd, ein av våre fremste fjellklivarar og
den fyrste kvinna som var på Store Skagastølstind. Elles og kunde ho vera hjelpsam mot Aasen. Endå så strid ho tyktes vera på skulen, hadde ho eit varmt hjarte,
og Aasen, den gamle sveinkallen, skjøna på henne og var mykje takksam for all
hjelp han kunne få» (s. 12).
I 1879 fullførte Therese guvernanteeksamen på Nissen, og søsteren skulle følge
to år etter. Therese kunne altså begynne å forsørge seg selv. Det var en bragd at hun
nå hadde tatt datidens høyeste utdannelse for kvinner, selv om telegrafistinne og lærerinne nesten var de eneste respektable yrker for kvinner fra det gode borgerskapet.

Guvernanteeksamen og yrkeskarriere
Nissens Pigeskole
Thereses navn er for evig og alltid knyttet til Skagastølstindene. Selv følte hun nok
at Nissens Pigeskole var en like uløselig del av sitt liv. Hun startet på denne skolen
som liten pike, fullførte middelskoleeksamen og tok det såkalte guvernantekurset
i 1879. Therese elsket Nissen, og mange på Nissen elsket henne. Eller som en av
hennes tidligere elever skrev i Urd da Therese døde i 1936: «Det var mange av oss
som elsket frøken Bertheau, men vi fryktet henne alle» (Wahl, s. 489). Forholdet
hennes til skolen strakte seg over seksti år, som elev og senere som lærerinne. Hun
har skrevet mer om denne skolen og om lærerinner generelt enn hun har skrevet
om fjellet. Hun hadde forøvrig en usedvanlig lett og morsom penn.
Hva var så denne Nissens Pigeskole? Henriette Nissen forteller om det svar en
mor fikk, da hun spurte en av lærerne hvilken skole hun skulle sende døtrene til:
«Ubetinget paa Nissens Skole, thi naar de gaar ud derfra, gaar de som varmt Brød,
og det er fordi de ingen Ting har lært» (s. 67). Nå gikk ikke Therese akkurat som
varmt brød. Hun forble hele livet ugift. Mye må hun også ha lært, siden hun kunne
forsørge seg hele livet ved sin lærergjerning. Svaret fra denne læreren var nok mer
et uttrykk for tidens syn på jenter og utdanning.
Nissens Pigeskole ble opprettet i 1849 av daværende skolebestyrer, senere rektor Hartvig Nissen. Etter tre år var skolen blitt en tiårig skole, der jentene startet
som syvåringer. Fagene var gjennom disse årene religion, norsk, historie, geografi,
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regning, naturhistorie og naturlære, tysk, fransk, engelsk, skrivning, håndarbeid,
tegning, sang og gymnastikk. Fra 1861 startet også den såkalte «skolen for voksne» på Nissen. Den besto av et halvårlig forberedelseskurs, et ettårig kurs og et
firemåneders etterkurs. Dette var et tiltak for å skaffe allmueskolen generelt velutdannede lærerinner.

Middelskoleeksamen
Kampen for å slippe kvinnene til ved universitet er ganske godt kjent, og mange
har hørt om Cecilie Thoresen, som var den første kvinnen som tok artium i Norge
i 1882. Mindre kjent er vel Ingeborg Poulsson. Hun tok middelskoleeksamen med
departementets tillatelse i 1876. Hennes mor var søster av Johan Sverdrup og faren var lege på Kongsberg, og Ingeborg ble dermed meldt opp til eksamen ved
Kongsberg skole. Hun og de andre første jentene som tok denne eksamen, kom
nok fra kondisjonerte hjem, som hadde råd til å gi dem en kostbar privatundervisning. I det offentlige rom møtte de motstand, og vittighetstegningen fra bladet
Vikingen i 1876 er ganske karakteristisk (Agerholt 1932).
I 1878 fikk Nissen, som første pikeskole, rett til å avholde middelskoleeksamen for kvinner. Da ble det opprettet et ettårig og et halvårlig middelskolekurs. Til
det siste kunne elever fra skolens øverste klasse gå over hvis de ville ta middelskoleeksamen. Dermed var landets første lærerskole for kvinner innlemmet som
Nissens Pigeskole for Voksne, og den var Norges høyeste undervisningsanstalt
for kvinner inntil universitetet åpnet sine porter for dem i 1882. Utdanningen ble
etter hvert kalt «guvernanteklassen», et navn som stifteren likte dårlig. Det oppsto
fordi mange av de nyutdannede unge kvinnene fikk jobb som guvernanter både i
Norge og i utlandet. Dette var forøvrig også en måte å tjene til livets opphold på
for unge studiner, mens de forberedte sin utdanning ved universitetet (Hartvig
Nissens skole 1999) og (Koren 1885).
Det var de flinkeste pikene som tok middelskoleeksamen. Therese var blant de
første som fullførte på Nissen da hun tok sin «guvernanteeksamen» i 1879. Hun
ble ansatt ved den samme skolen i 1880 og underviste i engelsk, norsk, fransk, og
sannsynligvis også tysk. Søsteren Elisabeth fullførte guvernanteeksamen i 1881.
Hun ble ansatt ved frøken Fredriksens Pigeskole i Kristiania i 1882, men gikk
senere over til å arbeide i bokhandel.
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Fra bladet Vikingen i 1876

Kjente kvinner på Nissen
Mange kjente kvinner fra den tiden hadde avlagt eksamen på Nissens Pigeskole,
og flere var også lærere der. Therese må ha fått mange kontakter, både som forbilder og som turkamerater.
Nikka Vonen tok tidlig guvernanteeksamen på Nissen. Hun er mest kjent for å
ha stiftet og ledet en pensjonatskole for piker i 1869. Hun er også kjent som naturelsker og fjellvandrer, og meldte seg inn i Den Norske Turistforening i 1873. Det
blir sagt flere steder at hun var en av de første kvinnene som var på Galdhøpiggen,
uten at det har lykkes å finne noen primærkilde til dette. Nokså sikkert er det imidlertid at hun var sammen med Emmanuel Mohn på en tur i Jotunheimen i 1873.
Mohn har skrevet om dette i turistforeningens årbok samme år. Her beklager han
seg over at kvinner skremmes bort fra fjellet, fordi man undervurderer kreftene
deres. Allikevel advares det mot at kvinner går i fjellet uten mannfolkfølge. Og
mennene, hvilken gevinst har nå de av kvinneselskap? For det første har de det
mye hyggeligere, sier han. Dessuten trenger man jo ikke lenger bekymre seg for
matstell. Dessuten har man da tilfredsstillelsen av å gjøre en god gjerning – ja
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simpelthen en plikt. Opp til fjells alle som kan, oppfordrer Mohn, og skryter samtidig av det kvinnefølget han hadde dette året (Mohn 1873).

Kjekt med kvinnefølge i fjellet? Kristine Bonnevie, senere professor i zoologi, og Alette Falch
(Schreiner), senere lege, vasker klær ved Gjendebu sommeren 1896. De har vært på fottur
sammen med Vilhelm Bjerknes (sittende til venstre) og Alfred Bryn (fotograf). Tilhører MUV,
Universitetet i Oslo.

Nikka brevvekslet ofte med den berømte engelske fjellklatrer William Cecil
Slingsby, som Therese klatret mye sammen med senere. Vi vet ikke om de noen
gang møttes, men vi vet av brevene at han rundt 1880 oppfordret Nikka til å bestige Stølsnostind som første kvinne sammen med Arnfind Vetti. Det ble nok aldri
noe av, og stakkars Nikka fikk hoftebrudd på en tur i Jotunheimen i 1895, og sluttet
å gå i fjellet. Slingsby arbeidet lenge med boka Norway, the Northern Playground
som kom ut i 1904. Allerede i 1877 skrev han til Nikka og ba om råd angående
oversettelse av norske ord, antakelig i arbeidet med denne boka (Hekneby 2010).
Det er usikkert om Therese virkelig har kjent Nikka Vonen personlig. Nikka
begynte sannsynligvis på sin guvernanteutdanning på Nissens Pigeskole i 1867
og avsluttet i 1869. Da var Therese ennå ikke fylt åtte år. Men Nikka kan jo ha
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vært en rollemodell for den unge Therese, både som fjellelsker og som lærer. Om
ikke Therese og Nikka møttes i levende live, møttes de i alle fall via sine språkkunnskaper og vennskapet med Slingsby. Therese hjalp også Slingsby i hans forfatterarbeid, både med denne kjente boka og fordi hun oversatte mange av hans
artikler til norsk.
En annen som kan ha vært rollemodell som lærer er Ragna Ullmann, senere
Nielsen. Denne kjente pedagogen og kvinnesaksforkjemperen var i alle fall en
dyktig og avholdt lærer på Nissens skole fram til 1879, året før Therese Bertheau
ble ansatt som lærer der. Ragna Nielsen er senere kjent som leder for sin egen private skole, der en av hennes kjepphester - fellesundervisning for gutter og jenter
– snart ble gjennomført. Therese skrev meget pent om henne i en jubileumsbok, og
sa at denne unge læreren, som underviste i engelsk, var meget populær. «--- ved sit
muntre, vindende væsen og sin livlige undervisning var hun, i de mange aar hun
arbeidet der, elsket og beundret som faa» (Bertheau 1924, s. 172).
Ragna Nielsen selv var født for tidlig til å kunne vurdere et universitetsstudium. Samtidig med Therese gikk det imidlertid flere kvinner på Nissen som senere
tok fatt på universitetsstudier. Cecilie Thoresen (Krog), første kvinne med artium
i Norge, er allerede nevnt. Hun kom fra Eidsvoll, og tok middelskoleeksamen på
Nissens Pigeskole i 1879. Cecilie slapp gjennom nåløyet til universitetet i 1884,
begynte å studere realfag, men avbrøt studiene på grunn av ekteskap og barn.
Hun ble i løpet av disse skoleårene god venninne med Anna Bugge (Wicksell) og
Fernanda Nissen. Anna kom fra Egersund, og flyttet siden til Kristiania. Hun tok
guvernanteeksamen på Nissen i 1881 og gikk videre og tok eksamen artium i 1885
som tredje eller fjerde norske kvinne. Hun startet snart på jusstudiet, men fullførte
ikke juridisk embetseksamen før i 1911. I mellomtiden hadde hun markert seg
sterkt som kvinnesaksforkjemper.
Både Cecilie Thoresen og Anna Bugge hadde altså ambisjoner rent utdanningsmessig, eller var mer bemidlet. Flere valgte som Therese, og lot seg ikke
lokke av at universitetet åpnet sine dører for dem. Margrethe Munthe, oppvokst
på Elverum og senere kjent forfatter av barnesanger, tok guvernanteeksamen på
Nissen i 1883. Det ble sagt av Willy Aagre i Klassekampen 5. juni 2010 at hun
hadde lærere på Nissen som var blant de fremste og mest velutdannede i landet.
Dette ga Munthe solide kunnskaper i engelsk, tysk og fransk. Therese var en av to
lærerinner som ble ansatt direkte på Nissen etter fullført guvernanteutdanning, og
det er sannsynlig at hun ble regnet som en kommende dyktig pedagog. Margrethe
fortsatte å undervise helt til hun pensjonerte seg i 1920.
Disse årene var en spennende brytningstid i Norge. For kvinner var de nye
utdanningsmulighetene og den større plassen i det offentlige rom viktig. Nissens
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Pigeskole må ha vært et rikt sted å være, ikke minst med tanke på alle de ressurssterke kvinnene som møttes der. Therese må ha blitt inspirert både som elev, venninne og lærer. Man kan spekulere på hvorfor hun ikke valgte universitetet, men
mest sannsynlig er det at hun måtte forsørge seg selv og kanskje sin mor de siste
årene hun levde. Dessuten var det heller ikke alle bemidlede kvinner som gikk
videre etter guvernanteeksamen. En som ikke gjorde det, skulle senere bli en av
Thereses mest omtalte klatrevenninner.

Antoinette Kamstrup
Ifølge opplysninger på nettsidene til Eiker arkiv var Antoinette nest eldst av til
sammen åtte barn, født i Skien i 1859, men bosatt på Killingrud gård i Nedre Eiker
fra hun var to år gammel. Faren, dr. Erik Theodor Schjøtt Kamstrup var lege, men
drev også selv gården. Han hadde visse likheter med faren til Therese Bertheau,
fordi han var involvert i et sagbruksprosjekt ved Solbergelva. Dr. Kamstrup giftet
seg med Maren Tandberg i 1857. Det sies at det var hun som brakte pengene til
familien, mens hennes ektemann forvaltet dem godt. Antoinette opplevde, i motsetning til Therese, å ha begge sine foreldre i live i mange år, og familien hørte
til de kondisjonerte den gangen. Av fem jenter var det bare en som giftet seg og
fikk barn. Antoinette flyttet etter hvert inn i Oscars gate 80 i Kristiania, sammen
med moren og de ugifte søstrene Anna Margrethe, Kitti og Borghild (Boga). Anna
Margrethe døde tidlig, men de andre tre fortsatte å bo sammen i en stor leilighet i
fjerde etasje uten heis og sannsynligvis uten hushjelp. Med sin dype kjærlighet til
fjellet dro de til hytta ved Skogshorn hver sommer, og gikk turer sammen.
Både Antoinette, Kitti og Anne Margrethe tok guvernanteskolen på Nissen.
Da den siste døde allerede i 1915, var det Therese som holdt minnetale for sin
gode kollega. Antoinette forlot Nissen i 1880 etter avlagt eksamen og underviste
mesteparten av tiden på Vestheim gutteskole. Da må hun og Therese ha rukket å
bli venner. Fra oppveksten i Eiker må Antoinette ha tatt med seg mye friluftsliv
og begeistring for naturen. Familiealbum viser bilder fra både Damhaugvillaen
ved Nerdammen og Kamstruphytta ved Vrangen i Finnemarka. Den kjente
Kamstrupløypa i dette skogsområdet i Drammen sies å være oppkalt etter hennes
yngste bror, som ble lege.
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Antoinette Kamstrup til høyre sammen med to søstre. Bildet tilhører Cecilie Dahm.

Fysisk spreke?
Koblingen mellom utdanning for kvinner og fysiske anstrengelser var et tema da
kvinner begynte å ta artium. Våren 1886 døde en ung pike ved navn Anna Ree
mens hun var elev på realgymnaset. Hun døde av hjernehinnebetennelse, og det
ble reist spørsmål om dette viste at utdanningen var for anstrengende for kvinner.
Rektor på skolen spurte hennes lege om dette, og han måtte forsikre at verken
anspennelsen ved all lesingen, eller de anstrengende togreisene hver dag, var årsaken til at hun døde (Agerholt 1932). Kvinner som begynte å studere, ble møtt
med samme skepsis: var de fysisk sterke nok til å tåle et langt og hardt studium?
Det hendte jo av og til at en ung studine måtte gi opp på grunn av sviktende helse.
Litt satt på spissen ble det sagt at kvinnene ikke bare måtte ha vilje og evne til å
studere, de måtte også ha krefter nok til å holde ut. Dette er bakgrunnen for at Elise
Sem, senere høyesterettsadvokat, fikk satt i gang uoffisielle gymnastikkpartier for
de kvinnelige studentene i 1896 (Kvinnelige studenters idrettsklubb 1936).
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Samtidig som det ble sådd tvil om kvinners fysikk, hadde de begynt å innta
fjellheimen. Antoinette Kamstrup var fysisk sprek hele sitt liv, det vet vi fra det
slektinger forteller. At Therese var fysisk godt utrustet, er også hevet over tvil,
siden hun ble en av våre mest legendariske fjellklatrere. Selvfølgelig var det andre
faktorer som spilte inn. Hun var ugift, og som lærer kunne hun tilbringe lange
somre til fjells. Hun var en ettertraktet tolk med kunnskapene sine i engelsk, tysk
og fransk. Hun hadde sikkert en psykisk styrke som gjorde henne nokså upåvirket
av hva som sømmet seg for kvinner på den tiden. Allikevel må vi ikke undervurdere den fysiske utrustningen. Selv har hun fortalt til bladet Urd i 1902 om den
første gangen hun besteg en fjelltopp i 1885, og hvordan hun ble presentert av
fjellfører Ole Røisheim på Eidsbugarden: «Mens vi sidder der og kukelurer, hører
vi, at der kommer Turister, og Føreren Ole Røisheim gaar ud til dem. Det var en
Nordmand og en Englænder med Fører. ʻHar De noen pene Folk her nu da?ʼ hører
vi den Fremmede spørge. – ʻJa, det har vi, tre Damer.ʼ svarer Ole. – ʻAa, Damer.ʼ
siger Turisten. – ʻJa, Damer, ja!ʼ gjentager Ole. ʻDen ene af dem har en Statsraad
til Far, og den anden har en General til Onkel, men den tredje er den grommeste af
dem alle, for hun gik 5 Mil med mig over Fjeldet igaar!ʼ»
Therese har fortalt at hun fikk en overhaling av sin håndarbeidslærerinne på
Nissen da hun glemte å gi henne håndarbeidet sitt på slutten av en time. Therese var
så opptatt av å være den første nede på gårdsplassen for å sikre seg og sidekameraten
en huske i friminuttet, at hun glemte hele tråklekurven! Nesten hver ettermiddag om
vinteren var hun og venninner nede i Pipervika i Kristiania og gikk på skøyter. Og
gymnastikktimene? Dem, og det hun kaller «springtauet», gledet hun seg til mange
timer i forveien. Yndlingslærerinnen var imidlertid frøken Henriette Wegner, som underviste i naturhistorie, og som sendte elevene lange brev med pressede fjellplanter
fra sommerferien sin. Therese beskriver henne som en person med yndige øyne og
liten munn.
Slik hadde skoleårene på Nissen forberedt henne på fjellets fysiske strabaser
og plantevekster. Også engelskundervisningen skulle bli en inngangsport for de
utenlandske klatrerne, og hun forteller selv om første gang hun praktiserte kunnskapene sine: «Og Lyches engelskundervisning var udmerket. Vore stiler blev rettet med den mest samvittighetsfulle nøiaktighet, og for hver rettelse omtrent stod
der i margen henvisning til den og den paragraf i grammatikken som vi hadde
syndet mot. Og skjønt metoden dengang avveg betydelig fra de nu brukte, lærte
vi sandelig at tale engelsk. Jeg husker godt da jeg, 18 aar gammel, paa en reise
i Telemarken, for første gang traf sammen med engelske turister, og takket være
Lyche, kunde underholde mig med dem en hel dag» (Bertheau 1924, s. 75).
Dermed er det duket for starten på hennes klatrerkarriere.

1885–1894
De første bestigningene
Det er blitt sagt tidligere at det ikke er funnet primærkilder for at Nikka Vonen
var en av de første kvinnene på Galdhøpiggen, selv om hun utvilsomt var på toppen. Fra bestigningen av Snøhetta, derimot, har vi førstehåndskjennskap. I 1828
sto tre kvinner som de første av sitt kjønn på toppen, og dette er levende beskrevet av den enes datter: «I 1828 drog han [Chr. Boeck] med sin Hustru Elisabeth
og sin Svigerinde Marthine – min Mor – begge Statsraad Colletts Døtre, samt
Lægerne Egeberg og Schjøtt til Hjerkinn, hvor de besteg Snehætten. --- . Denne
Fjeldbestigning blev af alle den Tid betragtet som en stor Begivenhed – og
var det da ogsaa. Sigrid Hjerkinn – den tredje Kvinde, der fulgte med, besøgte
Hovedstaden en Gang senere, og den vakre, staute Bondekone blev vist megen
Honnør». Det fortelles videre at Marthine Collets barnebarn en dag kom farende
inn i stuen og utbrøt: «Bedstemor – Sievers fortalte, du var den første Kvinde, der
har besteget Snehætten – er det sandt? Ja, Gutten min, svarede hun smilende, idet
hun rettede sig, og der kom et Fyrigt Blink i Øiet. Han betragtede henne undrende
– at tænke sig Bedstemor ung – som Tindebestiger med Alpestok i Haanden – affyrende et Gevær i den Tynde Luft og senere forfulgt af en Ulv, der vilde have fadt
i ʻDoverʼ, Egebergs Hund. – Utroligt!» (Vogt 1903, s. 44–45).
Slike beretninger er sjeldne. Det var ikke helt vanlig at eldre kvinner skrøt av
sine fjellerobringer. Antoinette Kamstrup var med på førstebestigningen av midtre
Torfinnstind ved Bygdin, og hun var første kvinne på Falketind. Likevel fikk aldri
slektningene høre noe om klatremerittene hennes (Vibe 2012).
Aars (1943) forteller at kvinnene allerede hadde begynt å innta fjellheimen
da Den Norske Turistforening ble stiftet i 1868. Det var bare tolv kvinner blant
de over to hundre første medlemmene, og ingen blant stifterne. Man var likevel
såpass oppmerksom på dem at det ganske snart ble bevilget penger til damesadler,
slik at det skulle bli lettere for kvinnene å komme over Haukelifjell. I 1875 finner
vi den første kvinnelige bestiger av Glittertind, det var søster av William Cecil
Slingsby, Edith, som sto for den prestasjonen. Engelske kvinner lå i det hele tatt
hakket foran de norske med hensyn til tindebestigninger. Ikke lenge etter fulgte
imidlertid to norske kvinner i miss Slingsbys fotspor til Glittertind. Disse var Live
Sulheim og den ukjente «frk. T» i 1880.
Det var derfor helt i takt med tiden at Therese Bertheau befant seg på
Eidsbugarden ved Bygdin den sommerkvelden i 1885, da hun ble presentert så
flatterende av fjellfører Ole Røisheim. Hun hadde da vært på fottur i Hardanger
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året før. Mannen som hilste på henne den kvelden, en engelsk prest som het
Beaumont, ville på Uranostind dagen etter sammen med Gudbrand Skattebo som
fører. Therese brant av lyst til å være med, men torde ikke spørre. Det ble en av
venninnene som kom med forslaget. Etter å ha kjent på Thereses legger og erklært
dem sterke nok, tok presten henne med. Dermed var det gjort! En livsvarig lidenskap for de norske fjell og topper var tent, og Therese fortsatte i en tredveårsperiode med sin luftige hobby. Utdanningen hennes som språklærer kom vel med, og
ikke lenge etter bestigningen av Uranostind sto hun på Galdhøpiggen med fører
Ole Røisheim og to franske ingeniører (Tønsberg 1982)(Urd 1902).

Uranostind – den første fjelltoppen som Therese Bertheau besøkte i 1885. Fotograf: AnneMette Vibe

Therese ble trollbundet av Jotunheimen og spesielt av de ville Skagastølstindene.
Det var her hun fortsatte å gå turer og klatre, og hun beveget seg sjelden utenfor dette område. Det strekker seg fra Loen og Jostedalsbreen i vest, Tyin og
Årdal i syd, Gjende i øst og Sota seter i nord. Hun meldte seg inn i Den Norske
Turistforening i 1889. På slutten av sin karriere klatret hun på Kolsås ved Oslo.
Det sies at hun hadde mye kontakt med amerikanske klatrekvinner, og at hun besøkte både dette landet og Island, men det er få spor etter hennes utenlandsferder.
Mens den engelske klatreren Aubrey le Blond foretrakk toppene i Nord-Norge og
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mente at fjellandskapet i Sør-Norge ikke kunne måle seg med Alpenes storhet og
skjønnhet (Le Blond 1908), holdt Therese seg til sitt revir.

Store Knutsholstind til venstre. Fotograf: Ragnhild Krogvig

De morsomste beretningene fra klatreturene har vi fra hennes egen munn eller
penn. Til bladet Urd fortalte hun i 1902 om den gangen hun dinglet i tauet etter et
fall. Det er sannsynlig at dette var på Store Knutsholstind eller Svartdalspiggen,
fordi Ole Steinom er fører. Ifølge Therese ville han bare føre på disse to toppene.
«En gang er jeg gledet ud og nedover Fjeldveggen. Dengang var jeg sammen
med Antonette Kamstrup, og Ole Steinom var Fører. Han sto sikkert plantet ved
en Sten, saa det var ingen fare.» – «Saa De Afgrunnen under Dem?» – «Nei,
jeg saa bare rett frem, men jeg vidste jo, at det var en Afgrund, jeg hang over.
Frøken Kamstrup bøiede sig ud over Fjeldveggen og saa ned til mig: ʻAa Therese!
Hvordan har du det?ʼ raabte hun forskrekket. – ʻJeg har det godt!ʼ sagde jeg.
ʻJeg ved jo at Ole holder mig.ʼ» – «Et Stykke fra mig var der et fremspringende
Klippestykke, hvorfra jeg kunde komme op. Ole Steinom førte Touget henimod
det, mens jeg hjalp til ved at skyve mig langs Fjeldvæggen med Hænder og Ben.»
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Antrekk og sikring ved århundreskiftet. Therese Bertheau (til venstre) og Ingeborg Tandberg.
Stedet er fra «Søplekassa», innsteget til Kålbladet i Nedre Sydstup på Kolsås. Fotograf
Henning Tønsberg senior. Bildet tilhører Nasjonalbiblioteket.

Særlig behagelig kan det ikke ha vært å henge slik og dingle. Det er forøvrig ikke
rapportert om så mange klatreulykker fra den tiden, men det skyldes kanskje at
miljøet var lite.
Therese hadde selv aldri noen alvorlig ulykke, men hun var med på redningsaksjonen den gangen Henning Tønsberg hadde et alvorlig fall på store
Midtmaradalstind. Fører Ole Berge organiserte redningsaksjonen, og fikk senere
fortjenestemedalje for innsatsen.
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Lange skjørt med bukser under
Utstyret den gangen er et kapittel for seg. Utallige er de bilder vi har sett av kvinner som gikk turer i Norge i lange, subbende skjørt og med en liten hatt på hodet.
Ikke før rundt 1910 ble det akseptert at de brukte bukser til turbruk.
Det hele startet i England der britiske kvinner i økende grad inntok toppene i
hjemlandet, og dro videre til Alpene. Mrs. Henry Warwick Cole publiserte i 1859
sin bok A Lady’s Tour of Monte Rosa. Selve klatrebragden hun beskriver er ikke
imponerende, men boka fikk en sterk innflytelse. Cole var den første som åpent
diskuterte hvordan kvinner kunne kle seg mest mulig komfortabelt under klatring uten å komme i konflikt med den sterke viktorianske kleskoden. Kjolen er
et uegnet plagg for fjellklatring, slo hun fast, og derfor måtte man se på enhver
detalj som kunne gjøre det lettere. Hun anbefalte en bredbremmet hatt istedenfor
parasoll, at bomull ble byttet ut med ull, og at de elegante støvlene ble byttet ut
med mer egnet fottøy. Spesielt anbefalte hun at snorer ble tredd inn i flere ringer i
kjolesømmene. Hvis de ble knyttet riktig sammen, kunne man på et øyeblikk dra
opp hele kjolen slik at den ikke ble subbende i marken. Spesielt var de lange gevantene et problem når man gikk i nedoverbakker, for da kunne kjolekanten løsne
steiner, som i sin tur traff andre klatrere (Mountaineering women 1994).
Etter hvert lærte kvinnene seg å ha bukser under skjørtene. Slik kunne de ha
komfortabelt antrekk under klatringen samtidig som de kunne opptre anstendig
når de nærmet seg sivilisasjonen. Denne kombinasjonen førte til de mest underlige episoder. Aubrey Le Blond var en gang på klatretur i Sveits, og opplevde alle
tindebestigeres frykt: et snøskred. Heldigvis ble hun ikke tatt av skredet, men hun
så sitt lange skjørt forsvinne nedover. Hva nå med den ærbare fasaden når hun
kom tilbake blant folk? Føreren hennes ble fluksens sendt tilbake til hotellrommet
hennes i Zermatt for å hente et nytt skjørt. Han kom tilbake med den fineste aftenkjolen hennes over armen (Milsom 1957).
Diskusjonen om antrekk kom også til Norge. I 1884 uttalte Laura Rømcke i et
møte i diskusjonsklubben Skuld, som hun var med på å starte: «Kan man tænke
sig noget så latterligt, som at de kvinder, der vandrer omkring på ballerne med
blottet bryst, skulde føle sin blufærdighedsfølelse krænket ved at vise sine medmennesker at de har to ben?» (Agerholt 1932, s. 219). Reformturistdrakten ble
presentert i tidsskriftet Nylænde i 1887, og en modell av drakten ble stilt ut hos
Steen & Strøm i Kristiania samme år. Den besto av jakke, bukse, langt spaserskjørt og kort sportsskjørt.
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Reformturistdrakten. Fra Nylænde 1887, s. 90.

Botanikeren Thekla Resvoll var langt forut for sin tid på et bilde fra 1896, som
er det første kjente bildet av en norsk kvinne i bukser uten skjørt over. Det er
oppstilt til ære for fotografen, så Thekla må ha vært meget bevisst på hvordan
hun ville framstå. Søsteren hennes, botanikeren Hanna Resvoll-Holmsen, hadde
skjørt på bilder som hun har tatt med selvutløser, i Finnmark. Hun bodde alene
i telt og brukte sikkert ikke skjørt i det daglige forskerarbeidet sitt, men tok det
altså på når hun skulle avbildes. I brev forteller hun at hun sitter og syr bukser til
å ha under skjørtene.
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Thekla Resvoll med sin kommende ektemann etter en fjelltur i 1896. Dette er det første kjente
fotografiet av en norsk kvinne i bukser uten skjørt over. Fotograf: Marie Roseland. Tilhører
MUV, Universitetet i Oslo.

Astrid Bugge ga for mange år siden ut en bok om sportsantrekk for kvinner i
Norge og den historiske utviklingen (Bugge 1961). Hun skrev om fire kvinner som
gikk fottur på slutten av århundret: «Det vi i dag stusser mest over, er de fotside
skjørtene, som fotografiet ikke lar oss i tvil om. Det er selvsagt ugjørlig å trave i
ur og over bre med skjørtet subbende for hvert skritt. (På gaten holdt man det oppløftet med et elegant tillært knep). Måtene hvorpå man kunne gjøre det umulige
mulig, det vil i dette tilfelle si å skaffe seg anledning til å skritte ut, var forskjellige
og gjenstand for megen hodebry. Disse fire løste det på sin måte ved, såsnart de
var utenfor folkesyn, å brette opp skjørtet først bakfra, så fra sidene og så feste den
forreste snippen med en stor sikkerhetsnål på maven. Effektivt, og raskt å bringe
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i anstendig orden igjen» (s. 86). Altså en litt annen metode enn den de engelske
kvinnene ble anbefalt, men sikkert like effektiv.
Therese begynte tidlig å bruke bukser under skjørtene, og på et bilde fra the
Graphic ser vi antydninger av buksebein. Historien om Therese som lot skjørtene
falle foran øynene på en forbløffet ung bymann er fortalt i flere versjoner. Både
veien mellom Skjolden og Turtagrø, og foten av østlige Torfinnstind ved Bygdin,
er nevnt som «åsteder» for dette legendariske øyeblikket. Faktisk beretter Therese
om det selv i en skildring fra 1894 da de til slutt skulle bestige Store Skagastølstind
(Bertheau 1894). De står ved foten av østre Torfinnstind, og hun forteller: «Nu er
klokken 2, og der kan ikke ventes længere. Notre dame [T.B] lader sit korte skjørt
falde og viser sig for sine ledsagere i tindedragt, d.v.s. knæbenklæder og sid russebluse. Tostein betror siden ingeniøren, at ʻfrøkena saa ud plent som oberst Sinclair,
da han steg inland i Romsdalen’. L’enfant terrible [Antoinette Kamstrup] hefter
sit skjørt op, og følget sætter sig i bevægelse» (s. 284). Det var altså ikke bare
Therese som brukte bukser, slik det ofte blir sagt. Buksene til Antoinette Kamstrup
har til og med gitt henne kallenavnet: « --- L’enfant terrible, et navn, hun først
næste dag gjorde sig fortjent til. Baade denne og de følgende dage udviste hun
nemlig en saa grænseløs uvorrenhet ligeoverfor sine mørke permissioner [bukser],
at de hvide af samme slags altfor snart saa dagens lys. Til etslags undskyldning
skal der dog oplyses, at de førstnævnte ikke var af solideste kvalitet. De havde
engang været ganske respektable, men efter lang og tro tjeneste hos Notre dame
var de gaaet i arv til L’enfant terrible, der ifjor havde forelsket sig saaledes i dem,
at hun aldrig kunde drømme om at skille sig ved dem, saalænge der var fillen
igjen af dem. Ja, hvad værre var, hun nænnede endog ikke at stoppe et bitte lidet
‘uskyldigt’ hul, hun hadde skaffet dem under bestigningen av Knutshulstind ifjor.
Men en saadan afgudsdyrkelse kan ikke sees gjennem fingre med, og næste dag
lod Thorfinnstinderne hende føle det straffende ris» (s. 283).

Margaret Sophia Green
Det er ikke mange kvinner som har foretatt førstebestigninger i norske fjell. En av
disse er en engelsk kvinne som er mest kjent her i landet for to ting: Hun giftet seg
med eieren av det praktfulle Kviknes hotell, der en kirke er bygget til minne om
henne. Hun var den første som sto på toppen av Store Soleibotntind, som er en over
to tusen meters topp i Skagastølstindene. Riktignok forholdsvis enkel uten klatring,
men med sin bestigning i 1888 gjorde Margaret utvilsomt en bragd.
Margaret S. Green var prestedatter fra York i nærheten av Leeds og født på
nyttårsaften 1850. I landskapet der hun vokste opp, utviklet det seg etter hvert et
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tindesportsmiljø. Norgesvennen William Cecil Slingsby kom fra det samme landskapet. Margaret hadde mye klatreerfaring fra alpene i Tyrol og ved Innsbruck før
hun kom til Norge i 1886.
Da ble hun kvinne nummer to på Romsdalshorn. Dette var det første besøket
hennes i Norge, men to år senere kom hun tilbake. Da ble livet hennes endret.
Hun var noen dager i Balholm ved Sognefjorden og traff hotellvert og fjellfører
Knut Kvikne. Han er beskrevet som en vakker mann, en gentleman som snakket
flytende engelsk. Så sterkt inntrykk gjorde han på utenlandske damer at han påstås
å være portrettert i en kjærlighetsroman som kom ut i 1892 – A Hardy Norseman
av Edna Lyall. Hun skildrer et dramatisk øyeblikk på toppen av Munkeggen ved
Balestrand, der den vakre engelske damen Blanche glir utfor, og Fridtjof redder
henne ved kanten av stupet. Hvis det stemmer at Knut Kvikne var modell for
Fridtjof, er det sannsynlig at hans elskede Blanche egentlig var Margaret. I motsetning til den troløse Blanche som sviktet sin kjære, var altså Margaret trofast, og
etter to års bekjentskap giftet de seg i 1890.

Knut Kvikne og Margaret S. Green. Bildet tilhører Kviknes hotell i Balestrand.
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Boka til Lyall betydde sannsynligvis mye for å sluse den økende utenlandske turiststrømmen til Balestrand og senteret Balholm (Thue 1999). Blant annet vet vi
at en amerikanerinne ved navn miss Gjertrude Abbott satte opp sommervilla i
Balholm etter å ha lest romanen. Lyall besøkte Balestrand både i 1886 og 1888, de
samme årene som Margaret Green var i området.
Da Margaret besteg Store Soleibotntind for første gang i 1888, var hun ennå ikke
gift med Knut. Hun var sammen med Torgeir Sulheim og Christopher Juraas. De
skulle egentlig krysse Riingsbreen i måneskinn og se soloppgangen fra Riingstind,
men det dårlige været tvang dem til å nøye seg med den enkleste toppen. Bare
en ukes tid før hadde Margaret hatt planer om Store Skagastølstind. Dårlig vær
forhindret også dette, og dermed ble Therese første kvinne på toppen seks år senere. Margaret gjennomførte isteden en hard tur fra Vormelid i Utladalen ovenfor
Vetti, opp på Store Styggedalstind og ned på Gjertvassbreen. Dette var den første
gangen noen prøvde den traseen, og Margaret var første kvinne på Styggedalstind.
Hun var også den første kvinnen som publiserte i Den Norske Turistforenings årbok, i 1888, og der fortalte hun om hvordan hun ble overrumplet ved synet av de
vakre, ville toppene i Skagastølstindene.
Margaret hadde aldri funnet seg til rette i de norske kirkene, og da hun døde i
1894, ga Knut henne et løfte om å få bygget en engelsk kirke i Balestrand. Den sto
ferdig i 1897 og heter offisielt Sankt Olavskirken. Den vakre stavkirken er en av
severdighetene i Balestrand, men ikke alle kjenner historien til fjellklatrerkvinnen
som minnes i en metallplate med innskriften «The Mountains shall bring Peace».
Sitatet er fra den 72. Davidssalmen, og er et verdig monument over denne pioneren (Thue 1997).
Det er lite sannsynlig at Margaret S. Green og Therese noen gang møttes, og de klatret aldri sammen. Sin begeistring for krevende topper og spesielt
Skagastølstindene hadde de imidlertid felles, og de klatret i en tid da området ved
tindene ble åpnet stadig mer for fjellklatrerne.

Turtagrø og Hytta på bandet
Den økende strømmen av fjellklatrere skapte et behov for overnattingssteder. Det
ble etter hvert åpnet stadig flere hytter og hoteller som kunne ta imot toppsugne
utlendinger og nordmenn. Turtagrø hadde åpnet det året da Margaret S. Green
planla å bestige Store Skagastølstind. En annen engelsk kvinne skulle klatre i
Skagastølstindene noen år etter. Aubrey Le Blond kom til Skjolden sommeren
1897, og fikk straks et kort stukket i hånden. Her var det tydelig rivalisering mellom de to overnattingsstedene på Turtagrø, som hun kaller«The White House»
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and «The Other». Det er verten på førstnevnte, Ivar Øiene, som prøver å friste
nyankomne:
«The hotel for turists on Turtegrø
is laying at the foot of the
eminent ‘Skagastølstinder’, the
largest field in Jotunheim for
topmonters. The best leaders
are to be had. It is the best
place for county-layers» (Le Blond 1908, s. 15)
Le Blond havnet allikevel på det andre etter å ha sett stedene. Begge Turtagrøhotellene åpnet i 1888, og de ble viktige møtesteder for fjellklatrerne i Norge.
Gunstig plassert på veien fra Skjolden og rett ved inngangen til Skagadalen, var
Turtagrø et ypperlig utgangspunkt for erobring av Skagastølstindene. Therese poserer på mange av bildene fra stedet, og hun var en kjent og velkommen gjest.
Dermed ble ruten opp Skagadalen til Bandet hovedveien inn til tindene.
Skagastølshytta, populært kalt Hytta på Bandet, var en enkel steinhytte som sto
ferdig i 1890. Den ligger strategisk til for bestigninger av Storen. Når dette var et
gunstig utgangspunkt, innebar dette dessverre også at det var værhardt der oppe.
Allerede samme året den var bygget, blåste hytta ned for første gang. Den ble bygget opp igjen i 1894, og sto dermed klar til å ta imot den første kvinnen som skulle
nå toppen av Store Skagastølstind.

Storen
Store Skagastølstind (Storen) på 2405 meter er Norges tredje høyeste fjelltopp,
men langt vanskeligere å bestige enn Galdhøpiggen og Glittertind. Engelskmannen
William Cecil Slingsby ble for alvor kjent da han snappet førstebestigningen av toppen foran nordmennene i 1876. Ikke lenge etter klatret Harald Petersen alene opp
på Storen; en dristig, nesten dumdristig prestasjon for å gjenopprette landets ære.
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«Bandet» sett fra Midtmaradalen i 1965. Store Skagastølstind med Slingsbybreen til høyre.
Sydlige Dyrhaugstind og Midtmaradalsbreen til venstre. Fotograf: Anne-Mette Vibe

Her er det kvinnene på Storen det skal handle om. Margaret Greens planer i 1888
er allerede beskrevet. Heldigvis for Therese måtte hun gi opp. Torgeir Sulheim
hadde lenge prøvd å overtale Therese til å bli første kvinne på toppen. Han tilbød
seg å føre henne opp, og det gjorde også Slingsby. Da hadde Therese allerede lovet ingeniør Saxegaard og kandidat Aarestrup at hun skulle ha følge med dem til
toppen, eller de skulle få lov til å følge henne er vel riktigere å si. I 1893 prøvde
disse tre seg, sammen med fører Sulheim, på Storen, og de kom så langt som til
hytta på Bandet og et stykke opp mot toppen dagen etter. Været var for barskt, så
de måtte snu.
Året etter, i juli 1894, sto de igjen klar. Denne gangen uten Sulheim, men med
Tostein Røine i tillegg. Antoinette Kamstrup var også med. Denne turen er beskrevet av mange, og ikke minst av to av deltakerne, så her skal bare de viktigste begivenhetene fortelles. Ingen beretning kan konkurrere med Thereses egne ord, som
hun publiserte i Nylænde det samme året. Maken til festlig, varm og detaljert fjellskildring finnes neppe, og den viser til fulle at Therese var en god skribent. Det er
interessant at hun publiserte i kvinnesakstidsskriftet Nylænde og ikke i årboka til
turistforeningen. Var hun en dedikert kvinnesaksvinne som ville gi Nylænde førsteretten? Var hun beskjeden? I et brev i 1932 til en gammel klatrervenn, Henning

1885–1894

31

Tønsberg, sier hun dette når han ber henne skrive noe fra fjellet: «Nogen artikel
fra min haand er nok ganske utelukket. Skriv dere som forstaar dere på det». Eller
gir Saxegaard forklaringen, når han i en skildring fra bestigningen i Den Norske
Turistforenings årbok i 1895, sier at han ikke kan be om mye plass til skildringen,
for tindebestigninger er visst ikke omfattet med særlig interesse av leserne av årboka. Han vil imidlertid ha den inn, slik at senere tiders lesere, som vil ha skjønt
mer av tindesportens velsignelser, kan lese om dette (Saxegaard 1895).
Klatrerfølget befant seg altså på midtre Torfinnstind den 27. juli 1894. Som
fortalt før, hadde begge kvinnene fjernet de plagsomme skjørtene, og de strevde seg ned fra førstebestigningen sin tilbake til Bygdin. Herfra rodde de over til
Eidsbugarden midt på natten, der Aarestrup senere sluttet seg til. To dager etter skulle de vestover til Skogadalsbøen, men tok noen «små» avstikkere til topper underveis. Antoinette og to av mennene avla et raskt besøk på toppen av
Uranostind, mens Therese peilet seg ut Søre Saga sammen med Saxegaard. Denne
piggen ser enkel ut, men viste seg å være ganske bratt. Langt mer «interessant»
enn antatt, ifølge Therese. Hun forteller: «Et sted fandt ingeniøren det raadeligst at
spørge Notre dame, om hun slet ingen ʻfornemmelseʼ havde. Hun havde indtaget
en ridende stilling paa eggen, medens ingeniøren havde arbeidet sig opover en stor
skraatliggende sten, der paa dette sted udgjorde eggens hele bredde; men nu reiste
hun sig og forsikrede, at hun ikke var det mindste svimmel, og for at overbevise
ingeniøren om rigtigheden af denne paastand, sparkede hun løs en sten og sendte
den ud over styrtningen ned i Melkedalen, medens hun med øinene fulgte den til
bunds» (Bertheau 1894, s. 287–8).
En førstebestigning ble det på Søre Saga, og følget møttes igjen og kom til
Skogadalsbøen klokken åtte om kvelden. Dagen etter var den store styrkeprøven,
og man skulle tro at de ville hurtig til sengs for en god natts søvn. Men nei, de ble
sittende og prate til klokken ett.
Tre timer etter, 30. juli, var det opp for bestigningen av Storen. Ruta fra
Skogadalsbøen over Maradalsbreen og opp Midtmaradalen til hytta på Bandet er
lengre enn hovedruta fra Turtagrø, og først klokken to var de på Bandet. Her ble
Antoinette overlatt til seg selv i hytta, hun hadde lovet sine foreldre å ikke bestige
Store Skagastølstind. Heldigvis fikk hun selskap av andre tindebestigere i løpet av
dagen, og hun ventet trofast på de fire andre, som ikke var tilbake før tolv timer
senere. På veien ned så de Antoinettes lys i vinduene, og flere hurrarop hørtes ned
til den trofaste Antoinette og de andre klatrerne. Blant dem kvinne nummer to på
Storen som kom opp dagen etter Therese, Fanny Paulsen.
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Therese Bertheau foran Store Skagastølstind. Bildet er tatt fra Dyrhaugstind, og Henning
Tønsberg senior sitter til høyre. Fra Den norske turistforenings årbok 1982. Fotograf: Ullén

Therese forteller om en dramatisk episode på vei opp til toppen. På et vanskelig
parti blir de enige om at Therese skulle heises opp, og tauet med skinnbeltet ble firt
ned til henne. Mens hun hang slik og dinglet, så med ett Saxegaard at en stor stein
var i ferd med å suse rett ned i hodet hennes. Heldigvis hadde han sterke armer,
slapp tauet og stoppet den, slik at Therese og resten av følget kunne stå lykkelig
på toppen klokka sju om kvelden. Et praktfullt syn ventet dem, med spisse tinder,
sorte gapende sluk og ville breer, alt innhyllet i solnedgangen.
Enda lengre skulle deres ferd bli. De nøyde seg ikke med å stoppe på Bandet,
men tok seg helt ned til Turtagrø der de banket på klokken fem neste morgen.

1885–1894

33

Jotunheimen var etter hvert blitt svært så folksom, og kvinner og menn inntok
fjellheimen i stadig økende skarer. Da Therese og følget hennes var tilbake på
Skogadalsbøen, og hadde hviledag etter å ha gjennomført en vanskelig tur over
Gjertvassbreen og opp på Store Styggedalstind, kom det mange nye besøkende på
hytta: Først kom en teolog og hans kone, deretter en grosserer med tre unge døtre,
en ung tekniker sammen med to unge damer, og tilslutt en tysk professor med to
norske damer.
Den legendariske turen ble avsluttet. Therese hadde vondt i en fot og gikk
ned Utladalen, mens Antoinette tok veien tilbake til Eidsbugarden sammen med
Aarestrup, og ble den første kvinnen på Falketind.

To fjellskildringer
Siden både Saxegaard og Bertheau har publisert nokså detaljert fra den samme
turen, kan det være interessant å sammenlikne de to skildringene. Thereses livfulle detaljer står i kontrast til ingeniørens knappere stil. Det vanskelige partiet
fra Gjertvasstind ned til Gjertvassbreen og over den, beskrives slik av Saxegaard:
«Klatringen blir straks fra begyndelsen udsøkt ʻskagastølsaktigʼ: render, svaberg
og lodrette styrtninger. Øksen – tindebestigerens naturlige forlængelse – og tauget
– et tindepartis sine qua non er i uafbrudt virksomhed. Vi bevæger os i tindekjedens nordside med Gjertvasbræen ret foran, styrtningen mod skaret tilvenstre og
den bratte isbræ til høire. Et par steder tvinges vi ud i bræen; men trinhugning i
hård stålis tar tid, og vi tyr snarest muligt ind på fjeldet igjen. Imidlertid må de
sidste halvandet hundrede fod passeres pr. istrap. En trinhugning, som den vi nu
tog fat på, hører vistnok til tindesportens vanskeligere opgaver. Bræen er overordentlig brat (heldningsvinkel ca. 60 grader) og består af ren, hård is, her og der uddybet af vandløb og nedenfor os gjennemskåren af en spræk, stor nok til at rumme
os allesammen, hvis vi gled. Arbeidet gik langsomt, hvert trin krævede 30–40 hug.
Da sprækken skulde hoppes af førstemand, holdtes tauget nøiagtig strammet mellem de øvrige og samtlige stokke fast nedborede i isen. Nedenfor sprækken blev
bræen mindre brat og dækkedes af god sne. Kl. 3 stod vi nede i skaret: vi havde
brugt 4 timer til de 8–900 fods nedstigning» (s. 69–70).
Therese forteller fra det samme partiet: «I en fart kom touget paa igjen, og det
bar afsted nedover. Tostein var skeptisk og bad ingeniøren ikke være for vovsom:
de maatte saa alligevel snart tilbage igjen samme vei, for paa Store Styggedalstind
kom de nu ikke den dag, slig som her saa ud. Spændingen var stor hver gang
ingeniøren ved en ny afsats heldede sig udover for at undersøge terrainet; thi af
hans ʻmuligtʼ eller ʻikke muligtʼ afhang jo al videre fremrykning. Men hver gang
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lød det: ʻJeg tænker nok det gaarʼ, og hver gang gik det. Ogsaa her havde L’enfant
terrible og Notre dame rigelig anledning til at ʻdingleʼ, om end korte stykker ad
gangen. Nu stanser ingeniøren igjen og ser udover, ryster paa hovedet, gjør høire
om og stanser efter et par skridt igjen. De andre kommer til og ser ned i en trang
klippekløft, med parallele, skraatgaaende vægge.
ʻHer maa vi ned,ʼ erklærer ingeniøren, ʻfor gjennem denne denne kløft at komme ud paa bræen. At fortsætte i fjeld længer er umuligt; det gaar stupbrat ned til
skaret.ʼ Tostein mente, at bræen vilde blive ligesaa umulig; enhver kunde se, at
den var altfor brat, og at der var bare blanke staalisen at gaa i. Men ingeniøren var
allerede nede i kløften og raabte op, at med en del trinhugning klarede de det nok,
og saa maatte de andre følge, enten Tostein sagde saa eller saa.
At komme ned i kløften var slemt nok, men at passere den var unegtelig slemmere. Det eneste fodfæste, man kunde faa, var paa en smal iseg, der strakte sig saa
nær inunder det udoverhængende fjeld, at man kun ved at kaste sig frem og stemme
hænderne mod den motsatte fjeldside var istand til at bevæge sig henimod bræen.
Og her begynte saa det interessanteste ved hele turen, nemlig trinhugningen
i den haarde is. Skridt for skridt huggede ingeniøren sig nedover, og de andre
fulgte efter i stramt toug og sterk spænding. Raskt gik det ikke; thi bræen var brat
og isen af den haardeste, og nedenfor isen, hvor sneen begyndte, aabnede sig en
gabende sprække, der saa alt andet end indbydende ud. Saalænge Tostein, der var
sidstemand, endnu befandt sig paa terra firma, havde alle den behagelige forvisning, at om en eller anden skulle glide ud, greiede Tostein dem nok. Men denne
trøst varede ikke længe. Ogsaa han maatte forlade sin sikre ankerplads, og nu stod
de alle fem ude paa isen.
Imidlertid nærmer ingeniøren sig sprækken; nu har han bare et skridt igjen.
Saa giver Notre dame ham alt det toug, hun har til raadighed; han hopper og staar
i god behold paa den anden side med fast sne under fødderne. Snart har alle fem
foretaget det skjæbnesvangre hop og kan nu med større ro nyde udsigten ned i
sprækken. Den hele ispassage havde taget halvanden time, og der var hugget henved halvhundrede trind» (s. 298–299).
Rett skal være rett, Saxegaards mye knappere skildring skyldes vel også at han
publiserte året etter Therese, og henviste til artikkelen hennes i Nylænde.

1896–1909
Lang dags ferd mot Tussetind
Therese fortsatte årvisst å klatre i fjellet, og en oversikt over en del av turene og
bestigningene hennes finnes i tillegget bakerst. Mange av prestasjonene er ramset
opp før i artikler i aviser og tidsskrifter, så i det følgende vil bare spesielle historier
og hendelser bli tatt med.
Therese fikk i 1896 en fjelltopp oppkalt etter seg, nemlig Østre Holåtind sørøst for Sota seter ved Lom. Toppen, som ble førstebesteget av Therese og hennes
følge, fikk navnet Tussetind fordi Torgeir Sulheim syntes det ble for omstendelig med Theresetind. Men før de kom så langt, hadde de bak seg lange dags- og
nattmarsjer.
Slingsby og Therese brevvekslet mye, men dessverre har det ikke lykkes å
oppspore denne korrespondansen. Slingsby fikk blant annet et brev fra Therese
med en beskrivelse av en tur hun hadde gjennomført nord for Skjolden. Han fikk
trykket deler av brevet i Alpine Journal i 1896. Der blir det fortalt at doktor Fredrik
Arentz, Torgeir Sulheim og Therese forlot Skjolden klokken ni om morgenen 3.
august, tok ruta nordover, og spiste lunsj klokken tre ved ruinene av Sveidals sæter. De kunne beundre en fantastisk utsikt mot Spørteggbreen. Følget gikk videre,
og klokken halv ti om kvelden kunne de starte å hogge trinn for å komme seg inn
på søndre del av Hardbardsbreen.
Hardbardsbreen strekker seg fra nord for Skjolden helt opp mot Sota seter. Den
var tidligere krysset på tvers av noen få nordmenn og engelskmenn. Å vandre over
breen fra sør til nord hadde imidlertid ingen gjort før, og heller ikke hadde noen
begitt seg opp på de ville Hestbrepiggene øst for denne breen. Nå fullførte Therese
og følget hennes begge disse turene. Den ruten de gikk, kan ta pusten fra enhver.
De fortsatte vandringen nordover på Hardbardsbreen hele natten igjennom,
og Therese hadde god tid til å nyte panoramaet og den nattlige opplevelsen: «A
cold wind blew in the valley, but, as there was none on the glacier, we were able
to enjoy the beautiful panorama that now presented itself to our enchanted eyes.
It was simply magnificent, a marvel of beauty, a sight that made me feel miserable and blissful at the same time, and sent a strange thrill through me. Above us
was a clear cold sky with a thin moon; to the S. the gigantic Horungtinder, which
looked like formidable ghosts in the last light of the fading day; to the S.E. the fantastic Smørstabtinder, and to the N. and N.E. Tverdalskirken, Tundradalskirken,
Haalatinder, and Hestbræpigger. It was a grand sight and one never to be forgotten» (s. 404).
35
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Hele natten gikk de, og nøyde seg ikke med bare å krysse breen fra sør til nord.
Halv fire sto de ved foten av Tverrådalskyrkja og spekulerte på om de skulle gå
opp. De hadde planlagt å se soloppgangen derfra, men tåka kom sigende og de ble
i tvil. I flere timer tråkket de rundt og vurderte på om de skulle til topps. Omsider,
utpå morgensiden bestemte de seg for å foreta bestigningen, og halv åtte sto de
i tjukk tåke på toppen. Noen førstebestigning var dette ikke, det fortalte varden.
De traverserte ned, og måtte runde noen svære bresprekker, store nok til å sluke
hele katedraler, og nådde Sotaseter halv tolv om formiddagen.
For Therese ble det en vandring på nesten sjuogtjue timer uten søvn! De to
andre hadde blundet litt på toppen av Tverrådalskyrkja.
Dagen etter, 5. august, dro de sørøstover og bega seg ut på Holåbreen. Etter sigende var det den verste breen Therese hadde sett, stappfull av sprekker. De klatret
raskt opp på østre tinden, og bygget en varde. Sulheim og Arentz ga den navnet
Tussetind. Hvor mange vet om den? Og hvor mange har vært der? Etter Thereses
beskrivelse virker det som toppen i selv er meget enkel å bestige.
Videre skulle de. De gikk hele natten, og først ved soloppgang dagen etter
nærmet de seg Høydalseter. Klokken fire om morgenen var de framme, og Arentz
og Sulheim sov i seks timer.
Samme dag, klokken halv tolv om formiddagen, satte de av gårde til
Hestbrepiggene. Vestre pigg var målet, og etter en halvtimes klatring langs en
smal rygg nådde de toppen. Heldigvis ingen varde å se, og dette ble altså Thereses
fjerde førstebestigning. Arentz døpte toppen for Sulheimspiggen. De bega seg ned
fra toppen om kvelden, men ble overmannet av mørket. Sulheim fikk laget et bål,
og i varmen og lyset fra det sov de seg noen timer gjennom natten. Endelig, klokken sju om morgenen var de på Nørstedalsseter, og noen utrolig lange dagers ferd
var over.
Fredrik Arentz har skrevet en lang, detaljert og lesverdig artikkel i Den Norske
Turistforenings årbok for 1897, fra den samme ferden. Etter hans mening er
Tussetind absolutt en topp det er verdt å besøke: «S. og jeg døbte tinden Tussetind
til minde om vor kjække, uforfærdede frøken Therese Bertheau, den første kvindelige bestiger af Store Skagastølstind. Tussetind blev valgt som en passende forkortelse af det mere tungvinte og desuden altfor lidet norskklingende Theresetind.
Fra Tussetind, der antagelig er 6700 fod høi og ligger meget frit, havde vi i den
vakre aftenbelysning den mest straalende udsigt over hele Jotunheimen, som jeg
nogensinde har seet i de 8 somre, jeg har tilbragt i fjeldet. Man saa Jotunheimen,
fra Horungen i syd til hele tinderækken nordover paa afstand, ikke klods indpaa
som ellers, og dertil kom den daarende aftenbelysning» (Arentz 1897, s.14–15).
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Sommeren 1900
I 1897 døde moren til Therese, og folketellingen fra 1900 forteller at Therese
bodde i Hjelmsgate 12 i Kristiania sammen med søsteren Elisabeth. Denne siste
var kontorist hos Cammermeyer, mens Therese holdt seg trofast til Nissen, mens
hun fortsatte sine fjellerobringer.
Denne sommeren meldte Aftenposten for 4. august om tilnærmet folkevandring i fjellet. Flere netter på rad hadde det vært opptil 28 losjerende, skrev Knud
Vole fra Juvasshytta ved foten av Galdhøpiggen. På Piggen selv hadde det allerede vært tre hundre personer den sommeren, for det hadde vært ualminnelig lett
å komme opp på grunn av lite snø. De besøkende kom fra mange land, og han
ramset opp: østerrikere, engelskmenn, tyskere, amerikanere, finner, svensker og
en masse dansker.
Allerede 18. juli ankom Therese Olderdalen vest for Jostedalsbreen sammen
med engelskmennene G.P. Baker og Slingsby med Elias Hogrenning som bærer.
De prøvde seg på Åbrekkebreen, men et stykke oppe på breen støtte de på så store
bresprekker og utfordringer at de snudde. To dager senere tok de ruta mellom
Skåla og Sandenibba og ned på Skålabreen, men tjukk tåke hindret dem i å klatre
opp på en av Tindefjelltoppene, som de først hadde planlagt. Isteden vandret de
gjennom en vakker bøkeskog til gården til Hogrenning, og ble begeistret mottatt
av foreldrene og søsteren hans. På kongelig vis ble de traktert med rømmegrøt,
hjemmebrygget øl og andre delikatesser.
3. januar året etter skrev Therese om dette besøket i et brev til Baker: «I am
sending you, at the same time, the painted wooden bowl we drank beer out of at
Hogrenning farm. I remember the inscription interested you, and that you sent
a translation of it to Mrs. Baker when writing to her in the boat that took us to
Skjolden. So I wrote for it some time ago, meaning to send it [to] you at Christmas.
But when it arrived I was rather disappointed at, and thought I had better not offer
it to you. On second thoughts however I stick to my first resolution, and therefore
here it is – please accept it with my best wishes. I dare say you don’t care much for
it, but I thought you might put it up in your hall somewhere amongst curiosities... .»
Dagen etter besøket hos Hogrenning er følget supplert med Howard Priestman
og to bærere. Etter å ha kost seg på en liten restaurant ved Loenvatnet, bega de seg
tidlig neste morgen opp Kjenndalen og gikk inn på Kronebreen. Veien gikk videre
ned Nigardsbreen, en tøff rute, som er visualisert i en bok av Forbes. Flere hadde
tatt denne ruta før, så noen førstebestigninger oppnådde de ikke (Slingsby 1900).
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Illustrasjon fra boka Norway and its glaciers av James D. Forbes, 1853. Slingsby refererer til
dette bildet når de går ned Nigardsbreen i 1900.

Et av de mest kjente bildene av Therese er et som sto i the Graphic i 1900, der
vi ser henne med ryggen til, klatrende mellom Slingsby og Hogrenning. Hun har
korte skjørt med bukser under. Bildet er tatt på en tur på Store Skagastølstind i juli
dette året, med samme følge som var i Olderdalen og i tillegg Ole Berge som fører.
De bodde på Turtagrø, og det var et høyt ønske fra Slingsby at han og Therese –
den første mannen og den første kvinnen på Storen – skulle gå på toppen sammen
en gang. Denne turen ble altså foreviget. Baker var fotograf, og Therese fortalte i
et brev til ham i desember året etter om sin reaksjon da hun får se bildet: «Thanks
very much also for the number of the Graphic. We were sitting all of us in the big
room at Turtegrö, deeply absorbed in our letters which had just come in when a
Bergen gentleman, who had got hold of the Graphic you sent Ole Berge, crossed
over to me and asked me to look at the fine illustrations. I did so, and my first
exclamation was: ʻOh look – here is a lady who wears just such a short skirt as I
myself do.ʼ It was not till the others began to laugh that I looked more closely, as
soon as I got sight of Mr. Slingsby’s back, I knew him, and then of course it didn’t
take me long to recognize myself. It was great fun. The picture is an admirable
one, and Ole proudly showed it to any new guest who arrived».
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Bilde fra the Graphic. Fra Urd 8. mars 1902.

Enda en historie har vi fra Thereses besøk i fjellheimen dette året. Edvard Grieg,
som var en pasjonert fjellvandrer og blant annet dro rundt og lyttet til tonene som
gjeterjentene sang, var på Turtagrø samtidig med følget til Therese. Grieg var da
på en fem dagers rundtur sammen med Julius Røntgen. Therese viste Grieg noen
av sidene som Slingsby hadde skrevet i forarbeidet til boka si, og Grieg viste stor
interesse for dem.
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Slingsby hadde lenge vært en stor beundrer av Griegs musikk, men først nå
fikk han gleden av å treffe ham på Turtagrø. 20. august sendte Slingsby et brev til
den store komponisten, og takket ham for at han utviste slik interesse for det han
skrev. Han sendte også med noen flere sider, som Grieg kunne vurdere. Boka til
Slingsby kom ut i 1904, og det er ganske morsomt å lese det hjertesukket denne
store fjellklatreren sender til Grieg, om slitet med å skrive: «I am writing a book
on mountaineering in Norway, but find that it is a much more formidable task than
that of climbing the mountains themselves» (Carley 2006, s. 318). Grieg mottok
også et eksemplar av boka, signert Christmas 1903.
Slingsby skrev en del i Alpine Journal om Thereses fjellturer. Han ga henne
også, høyst fortjent, litt ære i forordet til boka: « – most of all my thanks are due
to the leading Norse lady mountaineer, Frøken Therese Bertheau, who has given
me much help and advice.» Senere skrev han om klatrerbragdene hennes: «Frøken
Bertheau, the first lady who ascended Skagastølstind did much noble work by
proving that mountain climbing is a grand sport for women as well as for men»
(Slingsby 1914, s. 27).

Det gikk nesten galt
En gang, sommeren 1901, trodde Therese at hennes siste time var kommet.
Hun forteller til Urd i 1902: «Det var i fjor. En Englænder og jeg gik ned fra
Stølsmaradalsbræen. Vi var advaret mod at gaa den Vei, men da vi stod og betragtede Uren gjennem Kikkerten, syntes vi, der saa nogsaa farbart ud, og vi troede det
var bare fordi ingen havde gaaet der før, at den var anseet for umulig. I 2 Timer
var det saa slemt, at vi tvilede om at komme vel fra det. Englænderen var jo den
flinkeste, saa jeg gik hele Tiden med den Tanke, at det vilde blive mig, som kom
til at drage ham med nedover. Det var ogsaa nær hændt. Mens vi var i en Rende,
kunde jeg ikke finde Fodfæste til det ene Ben, men jeg havde Støtte for Albuen.
Saa mens jeg søgte efter Fodfæste gled Albuen! Jeg kunde ikke naa til ham, og
han kunde ikke naa mig. ʻI am going down!ʼ raabte jeg. – ʻThen I am going too!ʼ
sagde han. At han kunde skjære af Touget for at redde sig selv, faldt mig ikke med
en Tanke ind. I den yderste Nød, da han alligevel tænkte sig at styrte ned, forsøgte
han et Trin tilbage, som han ellers ikke havde vovet. Og det lykkedes, han fandt
Plads for Hælen og naaede mig saavidt, at han kunde give mig et Puf; derved kom
jeg høiere op og havde igjen god Støtte i Armen. Da vi kom ned i Stølsmaradalen
kom vi lige til en Sæter. ʻKommer De fra Midtmaradalen?ʼ spurgte Budeierne. –
ʻNei!ʼ – ʻFra Vetti da?ʼ – ʻNei.ʼ – ʻKors! Hvor kommer De fra da?ʼ sagde de. Jeg
fik jo en Masse Skjændebreve senere, fordi jeg havde vovet den Tur, men det var
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gjort i forholdsvis god Tro, ikke af Dumdristighed. Vi skrev i Aarbogen og advarede mod at gaa der.»

Stølsmaradalsseter i 1965 med Stølsmardadalsbreen i bakgrunnen. Fotograf: Anne-Mette Vibe

1902 – et travelt år
Året 1902 må Therese ha oppnådd stor anerkjennelse i samfunnet. Hun ble intervjuet av Nanna Thrane i Urd, og hun ble portrettert av Nannas søster Ragnhild
Thrane, som debuterte på Høstutstillingen i 1887. Dette maleriet er i privat eie, og
vi vet dessverre ikke hvor det befinner seg.
Den Norske Turistforening hadde eksistert i over tretti år med mange kvinnelige medlemmer, men noe styreverv hadde ennå ikke noen av disse fått. Det skulle
bli Therese som ble første innvalgte kvinne i foreningen, idet hun ble vara («suppleant for direktionen») til styret i 1902 og satt til 1907. Elisa Ulvig ble valgt inn
i 1922, og deretter skulle det gå over femti år før Kirsti Brekke gikk inn som vara
til styret i 1975.
Det er sagt før at Therese aldri skrev i årboka til turistforeningen. Som oversetter framsto hun i midlertidig stadig oftere, og i 1902 publiserte Slingsby en
lang artikkel i årboka som er oversatt av henne. Hun fortsatte jo med sine årvisse
klatringer, og var blant annet på Store Midtmaradalstind med to engelskmenn og
Ole Berge. Yrkesmessig gjør hun vel det som kan kalles et hopp på karrierestigen:
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Når Kristiania lærerskole, også kalt Nissen pikeskoles seminar, organiseres dette
året, blir Therese ansatt fra september. Her fikk elevene begynne når de hadde fylt
18 år, og skolen mottok bare kvinnelige elever. I øverste klasse gikk de som hadde
tatt studentereksamen. Therese underviste engelsk på alle tre trinn, for eksempel
Shakespeares tragedier på det siste klassetrinnet (Kristiania lærerskole 1913).

Therese som klatrevenn – og ellers
Det er allerede nevnt at Therese var en myndig lærerinne, som var elsket av mange
av elevene på Nissen, men også fryktet. Hvordan var hun da som klatrevenn, og i
det hele tatt som person?
Fjellvandringer får fram det beste i folk, vil alle pasjonerte vandrere påstå. Så
også for Therese. Uten tvil var det i fjellet om sommeren hun virkelig realiserte
seg selv. Hun var et attraktivt klatrefølge, og både Slingsby og Sulheim sto i kø for
å kunne gå med henne som første kvinne på Store Skagastølstind. Om man i det
hele tatt kan antyde at hun hadde noe ballkort, måtte det ha vært til denne bestigningen, der altså Saxegaard og Aarestrup hadde skrevet seg på først. Ved siden av
å ha vært en humørfylt og positiv turfelle, var det selvfølgelig også språkkunnskapene som gjorde henne ettertraktet blant utlendingene.
Sjenerøs var hun også. Henning Tønsberg senior har fortalt om den gangen
han og to kamerater smøg seg inn i Ola Berges hotell på Turtagrø sommeren 1900.
Isøkser som sto langs veggene, og oppkveilede tauruller på gulvene innga respekt
hos de tre, som følte seg ganske så grønne i klatresporten. Tindebestigninger var
det altoppslukende tema blant gjestene. Tønsberg og kameratene hadde ingenting
å bidra med, men drev rundt blant gjestene. Redningen materialiserte seg i en
kjent skikkelse, ingen ringere enn Therese, som de visste var den første kvinne
på Storen. Hun hadde tidligere truffet Tønsbergs to venner, og hjalp de tre til å få
kyndig følge til en lettere klatretur dagen etter. Slik ble det. Dyrhaugsryggen uten
fører ble unnagjort, og takket være Therese kunne de returnere til Turtagrø med
vel gjennomført tur. Det største øyeblikket kom den samme kvelden, da selveste
Slingsby tok hver av dem i hånden og gratulerte med turen.
Therese selv omtalte alltid klatrevennene sine positivt, og sa at de alle hadde
vært høflige, hensynsfulle og hjelpsomme. I brev til Tønsberg i 1932 ramset hun
opp alle de fjellførerne hun kjente: Ole Steinom var traust og pålitelig, flink og
forsiktig. Ole Røisheim var det «ekteste» fjellmenneske man kunne ønske seg, og
en tvers igjennom gentleman. Thorgeir Sulheim hadde en del av fjellets mystikk
over seg, en egenskap han delte med Røisheim. Sulheim var alltid i godt humør
når han var til fjells, og var i tillegg en interessant person. Knut Fortun var sprek
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og lettvint og med «lynende øyne», Peder Bjerk en kjekk og trygg fører. Både
Arnfind Vetti og Thomas Vetti var riktig sympatiske førere. Av de to konkurrentene på Turtagrø var det Ole Berge hun kjente, og han kunne rutene ut og inn. Ole
Øiene ble hun aldri særlig kjent med, for hun bodde ikke på hans hotell.
Positiv og sjenerøs – hun omtalte alle i fjellet på en pen måte. Unntagen seg
selv! Artikkelen fra Nylænde inneholder en beskrivelse av en usedvanlig trumpete
Therese som en dag etter bestigningen av Storen lot falle en uforsiktig bemerkning, som la seg som en mørk sky over hodene på klatrerfølget. Rasende idømte
de henne straffen: Hun skulle ikke få lov å gå på noen topp den dagen. Senere på
dagen idømte de alle seg den samme straffen, at de ikke skulle bestige noe fjell.
Resultatet var at de fem ble gående inne å surmule. Antoinette Kamstrup, som var
omtalt i familien som den som alltid meglet mellom søstrene, prøvde forgjeves å
få våpenstillstand mellom partene. Intet nyttet. Først neste morgen, da de gjorde
seg klar til en ny dag på Gjertvasstinden, sendte den dampende kaffekjelen sin liflige duft ut i rommet og fjernet uværsskyene.
Som lærer var hun nok streng, men satte sitt livslange preg på elevene. Villa
Thrap Wahl skrev et vakkert minneskrift i Urd da Therese døde i 1936. Hun beskrev henne som et friskt vær, som det alltid stormet rundt. Noen av elevene elsket
hennes stormvær, mens andre fryktet henne og fikk tårer i øynene. «Hun stillet
store krav – til oss som til seg selv. Strengt rettferdig, og samtidig mykt kvinnelig i en slags generthet – om jeg som gammel hengiven elev kan driste meg til å
bruke det uttrykket. En så forunderlig blanding av styrke og svakhet kan bare en
sann personlighet spenne over. --- Hun var en ildsjel, og det hendte at ilden slo ut
i flammer! Hun kunde bli så hissig at den lange søljen med alle de ringlende dobbene nedover den storrutete blusen formelig skalv, og sprogets sterkeste gloser
skyllet over oss. Det kunde gå så galt at vi lo, og da kunde hun plutselig stoppe op
og gi oss sol for skjenn – i et alt beseirende smil, næsten litt undskyldenede. Og
da lyste de sterke øinene i det mørke ansiktet og gjorde henne uforglemmelig for
oss.»(Wahl 1936, s. 489).

Andre norske kvinner som klatret
Therese klatret mest med menn, men det betyr ikke at hun (og Antoinette) var de
eneste norske kvinnene som besteg fjell på den tiden. Som nevnt før kom klatrertradisjonen fra England og USA, og det antrekket Therese poserer med, stråhatt
og stripete bluse, sies å være inspirert av feministene i USA. Margaret Green
og Aubrey Le Blonde var kjente klatrere fra England. Det er betegnende at det
er vanskelig å finne ut noe som helst om norske kvinnelige klatrere. Leser man
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klatrerhistorie med ukritiske øyne, kan man lett tro at Therese var en ensom kvinnelig svale på tindene.
Da Therese og hennes følge hadde besteget Store Skagastølstind i juli 1894,
kom de som tidligere fortalt, ned til hytta på Bandet og den ventende Antoinette
Kamstrup. Hun hadde i løpet av disse timene blitt kjent med henne som skulle bli
kvinne nummer to på Storen, Fanny Paulsen. Therese ble presentert for henne,
men kaller henne bare frøken X.
To år senere, nærmere bestemt 4. august 1896, la Fanny Paulsen igjen visittkortet
sitt på toppen av Store Knutsholstind. Kortet er utstilt på Norsk Fjellmuseum i Lom,
og Elise Jenssen gikk sammen med henne og har også skrevet navnet på kortet.
Hvem var disse kvinnene? Spesielt Fanny Paulsen må jo kalles en klatrepioner som kvinnelig andrebestiger av Storen. Folketellingene gir få svar. Det fantes
tre Fanny Paulsen i Kristiania i 1900, og den mest sannsynlige var en døvelærerinne som ble født i 1869. Hun var meget aktivt med på å starte en lærerforening
innen den norske døveskolen i 1896, og arbeidet da ved en av to Kristianiaskoler:
Balchens skole for døve eller fru Rosings taleskole for døve. I 1905 var hun flyttet til Holmestrand, og var med på å stifte en ny landslærerforening, der hun også
kom med i styret.
I 1901 var Fanny Paulsen og Margit Paulsen fra Kristiania i medlemsregistret
til Den Norske Turistforening, men i 1902 hadde Fanny sannsynligvis allerede
flyttet til Holmestrand, og de to var ikke lenger medlemmer. I Aftenposten 10.
mars 1944 sto en dødsannonse for døvelærerinne Fanny Paulsen. Den var rykket
inn av tre søstre, blant dem Margit Paulsen. Alt dette tyder på at det er døvelærerinnen som har drevet fjellklatring.
Først i 1904 finner vi i turistforeningens årbok at Therese har klatret i et rent
kvinnefølge, men med Ole Berge som fører. Hun har besteget Store Austabotntind
med Sigrid Høyer-Ellefsen, Inga Sjøberg og Ragna Reiersen. Inga Sjøberg var
sannsynligvis født i 1866, og var lærerinne ved Kalvskindets skole fra 1890 til
1898, da hun ble forflyttet til Kristiania. Ragna Reiersen var født i 1870 i Mandal,
og var ansatt som lærer ved Baklandets pigeskole fra 1897 til 1899. Senere ble
hun ansatt i Kristiania (Trondhjems folkeskole 1914). Det finnes et flott bilde av
frøken Ragna Reiersen i langt skjørt, som er med på pinsetur med Trondhjems
Velosipedclub (sykkelklubb) i 1895.
Det er interessant at alle disse, inkludert Antoinette Kamstrup, var lærerinner.
De må ha kjent til hverandre den gangen, for det var nok et lite miljø i Kristiania.
Enten har Therese etter hvert fått med sine venninner på bestigninger i fjellet, eller så har det vært et fjellmiljø blant disse relativt utdannede kvinnene. Det siste
er ikke så usannsynlig. Mange av de universitetsutdannede kvinnene gikk turer i
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fjellet, som for eksempel Kristine Bonnevie og Alette Falch i Horrungene i 1896
(Vibe 2009).
En annen klatrerpioner som ikke kom fra dette miljøet, var imidlertid Agnes
Jakhelln. På Wikipedia finner vi at hun var født i 1873 med etternavnet Sundt, og
at hun i 1894 giftet seg med Kristian Jakhelln. De drev sammen gården Taraldstu
på Koppang i Stor-Elvdal. Sommeren 1906 foretok hun en rekke førstebestigninger sammen med Ferdinand Schjelderup, og av og til med både ham og Carl
Wilhelm Rubenson. Mange av disse toppene var av de høyeste i Norge, som Søre
Veotind på 2 267 meter.

Norsk Tindeklub stiftes
Therese fortsatte stort sett å klatre i Skagastølstindene, men i 1904 bega hun seg
til Kolsås utenfor Oslo. Her foretok hun den første kjente bestigningen av veggene på Kolsås, og forserte «Kålbladet» sammen med Henning Tønsberg, Kristian
Tandberg og søsteren Ingeborg Tandberg (Tønsberg 1933).
Den økende interessen for klatrersporten i Norge førte til stiftelsen av Norsk
Tindeklub 10. april 1908. Da hadde England allerede lenge hatt sin klatrerklubb for
menn. Selv Ladies’ Alpine Club ble stiftet i 1907 med Aubrey Le Blonde som en av
initiativtakerne. De kunne ha hatt behov for en egen tindeklubb for kvinner i Norge
også; Norsk Tindeklub var lenge lukket for kvinner. Også hytta som senere ble bygget i Skagadalen var stengt for kvinner. Therese var et unntak, og det sier noe om
hennes posisjon at hun ble innbudt medlem allerede i 1909. Kun sytten personer har
fått den æren. Av samtlige medlemmer den gangen hadde hun vært tidligst ute med
å klatre i Horrungtindene. Hun var rett og slett en norsk pioner: «I nitiaarene møter
os det første norske navn der senere gjennem aar er knyttet til den utprægede klatresport: Therese Bertheau, første kvindelige bestiger av Store Skagastølstind (1894). I
disse aar da en række fremragende utenlandske sportsmænd gjæstet Horungtindene
og andet terræng, var hun en stadig og velset gjæst paa disses ekspeditioner. Hun fik
herigjennem udmerket anledning til at se sporten drevet korrekt og hendes erfaring
kom senere norske tilgode» (Tønsberg 1914, s. 210).
Så sent som i 1969 ble det gjort forsøk på å åpne Norsk Tindeklub for kvinnelige medlemmer, men svaret var nei. Først i 1979 kom det første ordinære kvinnelige medlemmet, Kirsti Nordhaug. I dag ledes faktisk klubben av en kvinne,
Ragnhild Amundsen.

1910–1936
Fra Kristiania til Drøbak
I 1910 bodde Therese fortsatt sammen med sin søster Elisabeth, men nå var de
flyttet til Schultzgate 2 i Kristiania. Søsteren arbeidet som bokhandlermedhjelperske. Therese fortsatte å klatre. Hun legger fra seg klatretauet rundt 1915, i en alder
av rundt femti.
Selv om hun ennå ikke var blitt pensjonist, satset hun på et liv litt utenfor
Kristiania. I 1916 kjøpte hun Seimbakken 3 i Drøbak, som er et idyllisk lite hus.
Sammen med søsteren, som blir hennes mest trofaste følgesvenn gjennom livet, og
to andre ugifte kvinner, flyttet hun til Drøbak. De to andre kvinnene het Mathilde
og Ingeborg Resch Pettersen. De var sannsynligvis døtre av ordføreren i Sarpsborg,
som var gift med tanten til Therese. Selv om de måtte være fire kvinner sammen
om å kjøpe et lite hus, hadde Therese hatt råd til å holde tjenestepike. Aftenposten
forteller 30.mai 1917 at Petra Svendsen får sølvskje av Selskabet for Kristiania
bys vel for «lang og tro tjeneste», det vil si ti år hos frk. Therese Bertheau.

Seimbakken 3 i Drøbak. Fotograf: Anne-Mette Vibe
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I Drøbak levde Therese et stille og rolig liv. Allerede før hun flyttet dit, hadde hun
begynt å oversette bøker fra engelsk til norsk. I 1911 oversatte hun Woman and
labour og The secret garden, og senere tok hun for seg Den forsvundne prins.
Rollen som forfatter og oversetter erstattet altså mer og mer rollen som fjellklatrer. Hun pensjonerte seg fra sin lærergjerning i 1919, og ble bevilget en pensjon på 400 kroner 22. mars. Allerede i 1914 hadde hun skrevet en lang artikkel
om kvinner i den høyere skoles tjeneste i samleverket Norske kvinder. Hun bidro med en munter elevskildring i 75-års jubileumsboka for Nissens pikeskole
(Bertheau 1924), og skrev om Kristiania
pigeskole i Norsk Dame-Almanak i 1920.
Å komme med bidrag til lærerinnenes historie synes å være viktigere for henne enn å
skrive om klatrebragdene. I 1932 skrev hun
Drøbak-sangen.
Da Therese Bertheau døde i mars i 1936,
ble hun hedret med flere minneord. Wahls
lange nekrolog i Urd er allerede nevnt.
Aftenposten skriver 1. april følgende om
denne enestående kvinnen: «En i store kretser kjent dame, Therese Bertheau, er avgått
ved døden, 74 år gammel. Frøken Bertheau
var en sjelden dyktig engelsklærerinne, som
de mange elever vil minnes med den største
respekt for hennes dyktighet som pedagog
og elskverdige og hjertevinnende vesen. Da
hun tok avskjed med lærergjerningen, bosatte hun seg i Drøbak, hvor hun også fikk
mange venner, som dypt vil savne henne.»
Hun ville gjerne dø i nærheten av fjellene så hun kunne se dem, uttalte hun trettifire
år tidligere til bladet Urd. Slik gikk det altså
ikke. Hun døde gammel og mett av dage, og
med den nærmeste hos seg. Hennes søster
Elisabeth døde først i 1947.

1910–1936

Therese Bertheau. Tilhører Gamle Bergens bildesamling.
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Tillegg
Therese Bertheaus bestigninger – et utvalg
1885
Uranostind sammen med J.M. Beaumont (engelsk) og Gudbrand Skattebo (fører).
Galdhøpiggen sammen med to franskmenn og Ole Røisheim (fører).
Store Knutsholstind og en av Svartdalspiggene med Ole Steinom som fører.

1894
Øystre og Midtre Torfinnstind (førstebestigning) med Antoinette Kamstrup,
Andreas Saxegaard og Tostein Røine.
Søre Saga (førstebestigning) med Andreas Saxegaard.
Store Skagastølstind, Gjertvasstind og Store Styggedalstind med Antoinette
Kamstrup, Andreas Saxegaard, I. Aarestrup og Tostein Røine.

1895
Store Ringstind og Dyrhaugstindene med Andreas Saxegaard, Th. Hee (dansk),
J.W. Graham (nederlandsk) og Ole Berge (fører).

1896
Store Skagastølstind med Saxegaard og Ole Berge (fører).
Dyrhaugstindene med Andreas Saxegaard, R. Beckwell (engelsk?) og Ole Berge
(fører).
Midtre Skagastølstind med Fredrik Christian Arentz, Th. Hee, Fischer (tysk) og
Peder Bjerk (fører).
Store Austabotntind med Fredrik Christian Arentz, William Waring (engelsk) og
Ole Berge (fører).
Tverrådalskyrkja, Austre Holåtind eller Tussetind (førstebestigning) og Vestre
Hestbrepigg (førstebestigning) med Fredrik Christian Arentz og Torgeir Sulheim.

1900
Dyrhaugsnuten med Howard Priestman (engelsk), G.P. Baker (engelsk), William
Cecil Slingsby (engelsk) og Elias Hogrenning (bærer).
Store Skagastølstind, travers over Veslepiggen og Mellompiggen, med Priestman,
Rob Baker, William Cecil Slingsby, Elias Hogrenning og Ole Berge (fører).
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1901
Nordre Skagastølstind, Midtre Skagastølstind, Vesle Skagastølstind, Sentraltind,
Store Styggedalstind og Gjertvasstind med Kristian Tandberg, Georg Pauss, Ole
Berge (fører) og Peder Bjerk (fører).

1902
Store Midtmaradalstind med Harold Raeburn (engelsk), Howard Priestman og Ole
Berge (fører).

1903
Store Skagastølstind med Erik Ullén og Kristian Tandberg.
Nordre Maradalstind med Erik Ullén, Harold Raeburn og W.N. Ling.
Søre Maradalstind og nedstigning fra Mannen til Maradalsskaret med Erik Ullén,
Kristian Tandberg, Ole Berge (fører) og Knut Forthun (fører).
Store Midtmaradalstind med Pierre Herriot, Guy Roullett, Erik Ullén, Th. Hee,
Kristian Tandberg med Ole Berge (fører).
Travers Soleitindens rygg med Erik Ullén, Th. Hee og Kristian Tandberg.
Store og Midtre Ringstind med Erik Ullén og Kristian Tandberg.

1904
Søre Maradalstind med J.C. Procter, Erik Ullén og Knut Forhun (fører).
Søre Dyrhaugstind med Henning Tønsberg senior og Erik Ullén.
Søre Dyrhaugstind med J.A. Green og Erik Ullén.
Store Austabotntind med Sigrid Høyer-Ellefsen, Inga Sjøberg, Ragna Reiersen og
Ole Berge (fører).
«Kålbladet» på Kolsås (førstebestigning) med Henning Tønsberg senior, Kristian
Tandberg og Ingeborg Tandberg.

1905
Store Skagastølstind med Signe Nielsen, Agnes Nielsen, J.C. Procter, John Procter,
Howard Priestman og Erik Ullén.
Store Austabotntind med Howard Priestman og J.A. Green.
Soleitindene med Marie Ording, J.C. Procter og Howard Priestman.

1906
Store Skagastølstind med miss Hechle, Erik Ullén og Kristian Tandberg.
Brattveggen i Kolsås med «Søplekassen» med to frøkner Fürst, Kristian Tandberg,
J. Printz, Henning Tønsberg senior og fru Tandberg.
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1908
Hele Skagastølsrekka med Kari Berge, Carl Joachim Hambro, Kroepelien, Carl
William Rubenson og Ferdinand Schelderup.

Kilder: Den Norske Turistforenings årbøker, Tønsberg 1933, Thon 1994, Johnsen
1995, Møller 2001, Tønsberg 1982, Singsaas 2006.
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Anne-Mette Vibe
Therese Bertheau (1861–1936) var den første nordmann som klatret over en
lang sammenhengende periode. Hun var på Uranostind i Jotunheimen i

1885, og i 1894 var hun første kvinne som besteg Store Skagastølstind. Hun
var utdannet lærerinne i språkfag, og fikk mye av sin klatreerfaring som

tolk for de utenlandske tindebestigerne. I ettertiden er hun kjent som den

mest fremragende av de norske kvinnene som klatret i norske fjell, spesielt i
Skagastølstindene.

Hun hadde den høyeste utdanning for kvinner som var mulig på den tiden.

Etter guvernanteeksamen på Nissen Pigeskole, fortsatte hun å undervise der

til hun ble pensjonist. Hun var kjent som en fremragende lærerinne, som
krevde mye av sine elever.

Denne biografien inneholder beskrivelser av de viktigste fjellerobringene

hennes. Det er også lagt vekt på å fortelle om hennes bakgrunn, utdanning,

og de begrensede mulighetene som kvinner hadde til å skape seg en karriere.

Andre kvinner som var tidlig ute med å klatre i norske fjell, er også tatt med.

«Frøken Bertheau, the first lady who ascended Skagastølstind did much noble
work by proving that mountain climbing is a grand sport for women as well

as for men», har den berømte engelske klatreren William Cecil Slingby sagt

om henne.
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