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Fra et besøk på Kongsvinger
I 1973 dro redaktøren av Byråpraten på en ekspedisjon til Kongsvinger. Den gangen var 
Kongsvingerkontoret kjent som byråets sentral for dataoverføring. Mye har endret seg på 
Kongsvinger siden 1972. I dag savner de ansatte kanskje å ha et pol på nærmeste hjørne?

Kongsvinger - første stasjon - avstigning på høyre side. Klokka 
viste 8.53 og skiltet på stasjonsbygningen 148 meter over havet. 
Høyden til tross, føltes det atmosfæriske trykk ikke nevneverdig 
forskjellig fra hovedstadens. Da vi slentret gatene bortover fra 
stasjonsbygningen var det likevel å merke som om 
åndedrettsorganene arbeidet letter her inn i Rådhusgata.  En 
nærliggende forklaring kan være mindre eksos og mer grasrot. 
Men likhetspunktene bør også fremheves: 1. polutsalg på 
nærmeste hjørne. 2. Kø foran.

Nybygget. I forgrunnen administrasjonskontoret personale

Konsvingerkontoret er som kjent Byråets sentral for dataoverføring - med punchegruppe, registergruppe, skrive- 
og regnestue, og flere grupper for koding og revisjon at statistisk primærmateriale. Kontorene er plassert på tre 
forskjellige steder i byen. En tungvint ordning, fikk vi høre. Noen funksjonærer mente også at lokalitetene 
forhindret at det kunne skapes et miljø hvor alle funksjonærene følte seg hjemme. Funksjonærene på et sted 
kjente forholdsvis få av de Byråfolka som jobbet andre steder i byen. Ikke rart at gleden var stor over det nye 
kontorbygg som er under oppføring. Her skal etter planen alle kontorene få plass.
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Glimt fra registergruppa

For en som aldri ser sola på sitt kontor i Rådhusgata, virker allikevel kontorlokalene på Kongsvinger meget lyse 
og vennlige. Jo vi liker oss god her, men det er ingen ting å gjøre om kvelden, sa en del representanter fra den 
yngre garde. Det ble nevnt kurs i voksenopplæring, kino, en sjelden gang teater og konsert - ikke mer. Nei, også 
har de vel ikke bedre TV-programmer de enn oss andre. Registergruppa satte for øvrig stor pris på NRKs TV- 
programmer. Skjermen hjemme i stua tilbød tross alt et mer variert program enn den skjermen de så på i 
kontortiden. Det ble for øvrig etterlyst en ordning med egen fysioterapeut på Kongsvinger, samt større tilbud fra 
Byråskolen.
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Puncheoperatører i arbeid

Men til tross for disse ønsker og mye arbeid å utføre, virket det som om smilet og hyggen hadde en fast 
forankring i funksjonærenes hverdag. En hyggelig velkomst med kaffe og hjemmebakt kringle, påfulgt av 
sightseeing i Kongsvingers gate ved lunchtid forsterket dette inntrykket.

Fra kode- og revisjonsgruppa

Kongsvinger omfatter tidligere Kongsvinger, Vinger og Brandval kommuner og er utpekt som prøvesentrum for 
distriktsutbygging. Industriutbyggingen i kommunen er sterkt ekspanderende og kommunen har lagt industrifelt 
med flere industribygg som leies ut til bedrifter. Det er også en del nye boligfelt i selve tettbebyggelsen. Den 
morsomste opplevelse på vår sightseeingtur var å se Kongsvinger festning og den gamle bydel like nedenfor 
festningsmurene. Kongsvinger festning ble i sin tid anlagt for å hindre fremrykking mot hovedstaden fra 
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Varmland. Festningen er nå nedlagt, men vi som holder til i hovedstaden håper at Kongsvingerkontoret kan 
overta denne funksjon hvis behovet skulle melde seg i våre dager. Vi takker vertskapet og andre som gjorde 
turen mulig for oss. Det var riktig hyggelig.     

Sist oppdatert 07. oktober 2013 av Hanne Marit Svensrud
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