POSTKONTOR
POST-CONTOIR / POSTCONTOIR
Postkontor er den eldste betegnelsen på et poststed på høyeste nivå, ledet av en
postmester. Postkontor, (det som senere ble kalt postkontor A), hadde en overordnet
funksjon i forhold til poståpnerier, brevhus og underpostkontorer. Reglementet 1) sa det slik:
«Er det til postkontoret lagt et postdistrikt, har postmesteren ledelsen av samtlige faste
poststeder, landpostbudruter og bipostruter innen dette. Postmesteren styrer dessuten
postekspedisjoner som måtte være lagt til distriktet.»
Fra 1.11.1973 ble det innført begrepet postkontor (A), ledet av en postsjef, for de tidligere
postkontorene. Det ble etablert en ny poststedsgruppe av de mellomstore poststedene, og
lederen av disse fikk tittelen postmester 2). Postkontorene i den nye poststedsgruppen fikk
senere betegnelsen postkontor B. Redaksjonen for «Norges Poststeder 1974» ble avsluttet
31.1.1974, men da var betegnelsen ikke tatt i bruk. Postdirektoratet oppnevnte i 1974 en
arbeidsgruppe som skulle utrede et nytt klassifiseringssystem for poststedene. I meldingen
om dette sto det følgende: «Med uttrykket klassifisering menes i denne forbindelse
poststedenes plassering i følgende grupper: underpostkontor, / postkontor B, / postkontor
A.» 3). Først da ser det ut til at begrepet postkontor B ble tatt i bruk, i stedet for det mer
tungvinte «den nye poststedsgruppen». Fra 1.1.1977 ble det også innført betegnelsen
postkontor C, ledet av en poststyrer.
Fra 1.1.1992 forsvant A, B, og C som betegnelse på grupper av postkontorene, men tittelen
til lederen av de tidligere kategoriene forble uforandret.4) De forskjellige
regnskapsordningene hadde inntil da hatt referanse bl.a. til statusbetegnelsene A, B og C for
postkontorene. Det var fortsatt et behov for å skille de forskjellige ordningene fra hverandre
med hensyn til regelverk og blanketter. Det ble derfor, fra 1.1.1992, fastsatt fem grupper av
regnskapsordninger. Disse ble benevnt fra «R 1» til «R 5», der R 1 var de tidligere postkontor
A som hadde postområde, R 4 var tidligere brevhus og R 5 var tidligere landpoststasjon. I
første omgang ble det ikke fastsatt ny betegnelse for postfilialene, men ved rundskriv datert
27.3.1992 ble oppgjørsordningen for de tidligere postfilialene kalt postkontor R 6. 5)

1) Postreglementet 1947, Kap. II, § 1.8.
2) Sirkulærene nr 17, 21.5.1973 og nr 41, 31.10.1973.
3) Sirkulære nr 9, 26.3.1974.
4) Sirkulære nr 2, 23.1.1992.
5) Rundskriv fra Postdirektoratet nr 127, 9.12.1991 og nr 36, 27.3.1992.

