
KVAR  LÅG  LÆRARHØGSKULEN? 
Av Tore Haga 

 
Overskriftens nynorske form er inspirert av adressen på det følgebrevet jeg vil vise.  Jeg skal likevel holde 
meg til bokmålsformen i det følgende. 
 

Det er ikke satt på portomerker i henhold til beløpet skrevet på blankett 85. 

 
Følgebrevet er sendt fra Kristiania den 31.10.1923 og er adressert til Herr Jacob Nakling, Lærarhøgskulen, 
Trondhjem.  Avsender er Olaf Norli, kjent bokhandler i Kristiania, og det var kanskje lærebøker pakken 
inneholdt?  På adressestedet ble følgebrevet påført et rosa stempel Avhentes ved postkontoret 
Indherredsveien 52 ... og brakt ut til adressen med budets første tur den 3.11., som turstempelet  viser. 
 
Men der var nok ingen Jacob Nakling (eller Jakob, som vi etter hvert skal se han het).  Nærmere 
undersøkelser må ha brakt for dagen at han egentlig befant seg på Stabekk (som ikke så lenge før var 
skrevet Stabæk, slik det også er gjort i omadresseringen), og følgebrev og pakke ble derfor sendt dit den 
7.11., se stempelet Trondhjem Ø.  Slik omadressering kostet like mye som den opprinnelige sendingen, 
nemlig 70 øre, slik det fremgår av påklistret Bl.nr. 85.  Dette er i samsvar med regler som gjaldt fra 1.12.1917. 
 
Til Stabekk ankom følgebrevet den 9.11., og der ble det påført et stempel om liggeavgift:  Er pakken ikke 
avhentet inden ...... betales 10 øre pr. dag.  For hånd er datoen 15/11 fylt inn.  Dette er altså 6 dager etter 
ankomst til Stabekk.  Reglene som gjaldt i tidsrommet 1.8.1922-7.5.1924, tilsier at liggeavgift skulle kreves 
inn dersom pakken ikke ble hentet innen 6 dager på postkontor og innen 12 dager på poståpneri.  Stabekk 
hadde nok postkontor.  Fristen viser altså at stempelet om ligge-avgift må være påført på Stabekk.  
Følgebrevets bakside viser at Jakob Nakling hentet pakken den 10.11.1923, og noen liggeavgift påløp derfor 
ikke. 
 
Men hvorfor var Jakob Nakling på Stabekk?  Sannsynligvis fordi han på en eller annen måte var tilknyttet 
Statens lærerskole i husstell, som ble opprettet på Stabekk i 1909 (da under navnet Statens 
lærerinneskole ...).  Trolig ble denne tidvis omtalt som lærerhøyskole.  Og noen har altså funnet det 
passende å kalle den lærarhøgskule.  Og noen (den samme?) har ikke sørget for presis adresse. 
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