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ADMINISTRERENDE DIREKTØR I JUBILEUMSÅRET:

Forandret verden
Jeg vil benytte denne anledningen til å takke Einar Sundbye for at han
som ung mann etablerte selskapet som var forløperen til Schenker AS,
og som i dag er en del av en global organisasjon og et ledende logistikkog transportselskap i Norge.
Jubileumsheftet er et festskrift for å minne om at dagens Schenker AS
består av en rekke selskaper som har blitt kjøpt og fusjonert gjennom
årene. Alle med hver sin historie og Einar Sundbye som førstemann.
Selskapet har vært igjennom mange faser i disse hundre årene som
har gått siden starten. Et gammelt ordtak heter at om 100 år er all
ting glemt. Hadde Einar Sundbye visst i dag hvilket mesterverk han
påbegynte så ville han kanskje «snudd seg i graven»!
De kommende årene vil selvfølgelig gi dagens Schenker nye utfordringer
og omstillinger i en ny digital fremtid. Jeg tenker at med vår historie,
så er vi klar for de neste hundre årene. Enten det kommer selvkjørende
biler, helautomatisert godshåndtering og nye digitale løsninger, så skal
Schenker være med og prege logistikken også i de neste 100 årene.

Adm. direktør Michael
Holmstrøm leder selskapet i
jubileumsåret.

Vi skal på samme måten som Sundbye gjorde også trekke til oss spisskompetanse på de fagområder vi skal mestre og tjenester vi skal tilby,
og vi skal være med å forandre verden. Vi lever i en spennende tid
der nye markeder åpner seg for kreative entreprenører, gründere og
selskaper som tør å satse.
Gratulerer med jubileumsåret!
Michael Holmstrøm
Adm. direktør
Schenker AS

Til venstre: Her hadde Einar
Sundbye sine første kontorer
6
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Historien om den eldste forgreningen til DB Schenker i Norge
startet i 1916 da Einar Sundbye etablerte sin spedisjonsforretning
i daværende Kristiania (Oslo). I dag er Einar Sundbye AS, sammen
med mange andre oppkjøpte og innfusjonerte selskaper, en del av
det tyske DB Schenker og har navnet Schenker AS.

Einar Sundbye startet med
to tomme hender og satset
sparepengene på sin
forretningsidé.

Einar Sundbye var en typisk norsk
bedriftsetablerer inspirert av andre nordmenn som søkte ut av landet for å drive
handel. Han startet med enkle midler,
bygget nettverk og internasjonaliserte
bedriften. I dag er den lille butikken han
startet en del av et globalt konsern med
kontorer på alle kontinenter.
I dette jubileumsheftet memorerer vi
innledningsvis litt omkring historien til
mannen og selskapet han startet, som i
dag er en del av DB Schenker. Vi håper
å kunne gi informasjon om hans bakgrunn og tanker med etableringen og
hvordan han bygget selskapet. Han ble
selv 70 år gammel, mens selskapet hans
i Norge passerer 100 år den 21. desember
2016.
Vi iler også til med å si at Gottfried
Schenker startet Schenkerselskapene
allerede i 1872.

Takk til alle gode krefter som har delt
sin kunnskap med oss og spesielt familien
Haug som fant frem mange dokumenter
på loftet i det gamle huset til Einar
Sundbye på Nordstrand i Oslo. Uten
denne hjelpen ville det vært vanskelig
å fortelle den eldste delen av historien.
Typisk for slike bedriftsetablerer var
deres fokus på løsninger uten å dokumentere mer enn høyst nødvendig. Det
har gjort at forfatterne nok har måtte
tolke sine inntrykk via forskjellige
muntlige og skriftlige kilder.
Odd Hamnøy har gått gjennom stoff
fra flere kilder og systematisert dette i
samarbeid med redaktør Einar Spurkeland.
Tone Kjeldset har lest korrektur. Michael
Holmstrøm har gitt mange innspill til
den endelige teksten.
Einar Spurkeland og Odd Hamnøy
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Gottfried Schenker
«fant opp» Groupage
transport (stykkgods).

KAPITTEL 1

Gottfried Schenker
Vi kan ikke skrive historien om dagens Schenker i Norge uten å ta med
alle de selskapene som i dag utgjør nettopp Schenker AS i Norge.
Schenker ble stiftet av sveitseren
Gottfried Schenker i Wien i 1872. Han
var en meget erfaren og fremsynt mann
som var spesialist på den tids transporter
med jernbane. Selskapet startet opp med
samlast fra Paris til Wien, som var relativt
nytt den gangen. Utviklingen gikk raskt
og Schenker vokste fort østover, men også
etter hvert i resten av Europa og verden.
Gottfried Schenker,
født: 14. februar 1842 i
Däniken, Sveits og døde
26. november 1901 i Wien,
Østerrike.

Gottfried Schenker startet også to rederier.
Det ene seilte på England og Skottland
og det andre på USA. Selskapet ble kjøpt
opp av de tyske statsbanene i 1931. Etter 2.
verdenskrig ble selskapet stadig mer
«World Wide» og utviklet seg til et av de
største transportselskapene i verden.
Selskapet har i dag 2.000 kontorer i 140
land.
De tyske statsbanene solgte Schenker i
1991 og kjøpte det tilbake i 2002, slik at
det i dag eies 100 prosent av de tyske statsbanene DB (Deutsche Bahn).
Schenker AS har 1100 ansatte og 30
terminaler i Norge. Selskapet eier ikke biler selv eller ansatte sjåfører, men benytter
underleverandører. Cirka 1100 Schenkerprofilerte biler kjører på denne måten
daglig rundt for oss på heltid på norske
veier. På samme måte benytter vi
rederier, fly- og baneselskaper som underleverandører.
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Milepæler i
selskapets historie:
• 1872: Schenker grunnlegges i Wien,
Østerrike
• 1916: Einar Sundbye AS grunnlegges
i Kristiania (Oslo)
• 1929: Bilspedition stiftes i Sverige
• 1931: Tyske statsbaner kjøper
Schenker
• 1972: Linjegods AS etableres i Oslo
med NSB, NRF og Thagaard Holding
som eiere
• 1984: Bilspedition kjøper deler av
Linjegods
• 1989: Bilspedition kjøper SkandiaTransport og etablerer Scansped i
Sverige
• 1991: Tyske statsbaner selger
Schenker til Stinnes
• 1992: NSB selger sin eierandel i Linjegods. Bilspedition og Transport Invest
(TI) blir eiere. Bilspedition kjøper
samtidig en større andel av TI.
• 1998: Schenker kjøper Bilspedition
• 2002: Tyske statsbaner kjøper
Schenker
• 2005: Schenker kjøper resten av
Linjegods
• 2006: Schenker Linjegods AS
etableres i Norge
• 2007: Schenker AS blir navnet i Norge
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KAPITTEL 2

Mange selskaper på veien
mot Schenker
Dagens Schenker består
av mange forskjellige
selskaper som er kjøpt opp
og innfusjonert i dagens
selskap.

Einar Sundbye AS ble stiftet i 1916 og ble en del av Schenker
i 1988. Inn i Einar Sundbye AS var R-gruppen (R-spedisjon)
kommet og lille Scancargo, som var et lite bilmeglerselskap med
noen agenter.
Den internasjonale delen av DB Schenker
i Norge kom via det svenske Bilspedition (Autotransit i Norge), som har sine
røtter tilbake til 1891 i Sverige og det
svenske SkandiaTransport som ble etablert i 1941. Disse to selskapene ble slått
sammen i 1989 og fikk navnet Scansped
AS og var det største transport- og
spedisjonsselskapet i Norden.
Inn i dette selskapet kom etter hvert
flere andre selskaper, som Polargods i
1990. I 1998 ble det svenske Bilspedition kjøpt opp av det tyske Schenker
AG, og ble året etter slått sammen med
Schenker under navnet Schenker-BTL.
Kort tid etter ble navnet endret til
Schenker AS i Norge.
Med Bilspedition og Scanspeds styrke i
Norden og Schenkers i resten av Europa
og verden, ble dette en vellykket fusjon
og resulterte i flere oppkjøp. Bilspedition på sin side ble deleier i Linjegods
AS i 1984. Schenker kjøpte resten av
Linjegods i 2006, som i dag er en del av
Schenker AS.
Svenske Bilspedition har sin historie
tilbake til 1929. Bilspedition ble etter
hvert Sveriges største innlandstran-
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sportør, og etablerte også utlandstrafikk under navnet Autotransit – et
selskap som også ble etablert i Norge.
Selskapet kjøpte seg inn i Linjegods
AS på 1980-tallet og fikk etter hvert
33 prosent av aksjene i Linjegods og
42 prosent av aksjene i TI (Transport
Invest – Linjegods sin andre eier).
Linjegods kom i gang i 1972 ved at NSB
og NRF (Norges Rutebileierforbund)
og Thagaard Holding med sitt selskap
Godscentralen dannet et felles selskap
som skulle etablere og drive et landsdekkende transportopplegg. Ettersom
selskapet ble dannet blant annet for å
møte konkurransen fra private aktører
ble det mye bråk og kritikk av selskapet.
Mange som hadde etterlyst «fri konkurranse» ble plutselig imot det. Linjegods
gjennomførte en storstilt utbygging av
moderne terminaler, tok i bruk containere, introduserte nye produkter og
satset på moderne IT-teknologi, blant
annet EDI, strekkodelesing av gods, osv.
I 1998 tok Schenker over svenske Bilspedition, som dermed ble en del av
Schenker. En fjerde aktør var det svenske Scansped Group som har sine røt13
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ter tilbake til 1891 da Fallenius & Lefler
ble stiftet i Gøteborg. Gruppen eide en
rekke selskaper som Fallenius, Nordisk
Transport & Spedition, Skandiatransport – som alle var etablert i Norge, og
andre selskaper som Frogner International og Majortrans som drev med flytting og flere andre. Scansped ble kjøpt
opp av Bilspediton i 1988, og dermed
ble Autotransit og SkandiaTransport i
Norge slått sammen til Scansped Norge
AS i 1989.
Fallenius var allerede i SkandiaTransport, mens Nordisk Transport &
Spedition ble solgt ut etter sterk uvillighet fra de ansatte om å bli en del av
Bil-spedition. Inn kom etter hvert flere

andre selskaper – blant annet Polargods. Scansped ble etter kjøpet av Bilspedition i 1998 en del av Schenker.
Linjegods kjøpte Nordiske Godslinjer
(1974) og Skandinaviske Godscentraler
(1976) og fikk dermed omfattende utenlands trafikker, blant annet med svenske
ASG som partner. Men satsingen kostet
penger, og i 1984 gikk Bilspedition inn
med frisk kapital og ble deleier i Linjegods. Autotransit overtok utlandstrafikkene til Linjegods og Linjegods
fikk innlandstrafikkene til Autotransit.
Schenker overtok alle aksjene i Linjegods i 2005.

KAPITTEL 3

Stiftelsesdagen i 1916
Det var den 21. desember 1916 at Einar Sundbye (31 år) formelt
stiftet selskapet. Antagelig sto han under en gatelykt i Karl Johans
gate, og var nesten ikke synlig i snøføyken. Elektrisk belysning var
fortsatt en modernitet og noe som tilreisende fra landsbygden ble
overrasket over. Den unge mannen husket fortsatt sine gutteår da
Kristiania var opplyst med gasslykter.

Einar Sundbye var tidlig
ute med reklame - her på
Ekebergbanen i Oslo.

Ansatte og transportmateriell hos Einar Sundbye
i Oslo havn i 1920-årene.
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Byen hadde skiftet karakter etter at
kloke personer i kommunen hadde etablert Christiania Elektrisitetsværk for
å utvikle hovedstaden til en moderne
storby. Ute i verden raste 1. verdenskrig. Einar Sundbye hadde bestemt
seg for å ta grep og skape en fremtid
for seg selv og sin familie. Han hadde
energi, pågangsmot og kunnskaper om
spedisjon og logistikk. Drømmen var å
etablere sitt eget spedisjonsfirma.

lå det som førte til motstridende følelser i hans indre. En kvittering på at
han nettopp hadde fått registrert Einar
Sundbye’ s Speditionsforretning Aktieselskap, med en aksjekapital på 10.000
kroner fordelt på 10 aksjer. Direktør
Thollefsen i Bergen Privatbank hadde
gitt den nye bedriftseieren starthjelp
to uker tidligere, og hadde stilt strenge
krav til skikkelighet, sikkerhet og nedbetalingstid.

Einar Sundbye hadde et ansiktsuttrykk
som speilet både glede, men også et snev
av bekymring. Han var iført sine eneste
penklær og i høyre frakkelomme

-Jeg skal starte min egen bedrift, sa han
til seg selv og sendte en varm tanke
hjem til sin lille familie i Hølandsgaten
4 på Kampen i Kristiania.

15
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okoll III-10:211
II, registreringsprot
o byfogd avdeling
Fra arkivet etter Osl

Karl Johans gate på Einar
Sundbye sin tid.

Hester ble brukt til godstransport i Oslo før 2. verdenskrig.

Stiftelsesprotokollen til Einar Sundbye AS.
Selskapet ble stiftet 21. desember 1916. I dokumentet som er arkivert i Statsarkivet
heter det blant annet følgende: «Einar Sundbye`s Speditionsforretning Spedition,
Aktiseselskap: Herved anmelder «Einar Sundbye`s Speditionsforretning Spedition,
aktieselskap» med forretningskontorer i Kristiania, skal drive spedition, kjøring, asuranceagentur, lagringsassurance, etc. Aksjekapitalen var på 10.000 kroner, hvorav
3.000 kroner ble betalt inn. Selskapets disponent og enebestyrer var Einar Sundbye,
Hølandsgaten 4, Kristiania. Han har også forkjøpsrett til selskapets aksjer.»
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Han gledet seg til å fortelle familien at
de nå skulle starte et nytt liv, og tenkte
at det nå var på tide å komme seg hjem.
Snøen lavet ned da han passerte salgsbodene langs Karl Johan, som alle overbød hverandre med alskens julegaver,
julepynt og godterier. Han tenkte at i år
blir det neppe økonomi til større juleutskeielser, men en julemiddag skulle
de vel klare selv om krigen begrenset
tilgangen på en del matvarer.

Han tok av fra Karl Johan og skyndet
seg videre, men flere funderinger plaget
ham. Hva hadde han gitt seg ut på?
Hvordan skulle han klare å forsørge sin
kone Kitty, sønnen Erling og datteren
Lilla på de aktiviteter som havnetrafikken i Kristiania kunne by på? Hvordan
skulle han fortelle den lille familien om
den svimlende høye gjelden han nå hadde utsatt dem alle for?
Selv om mange tanker gikk gjennom
hans hode denne kvelden, var det ikke
i hans villeste fantasi at hans lille
selskap 100 år senere skulle være en del
av et av verdens største logistikk- og
transport-selskaper.
Einar Andreas Sundbye ble født 22.
desember i 1877 i Kristiania. Foreldrene
var Hans Edvard Sundbye (f.1851) og
Josefine Mathilde Sundbye (f. 1848).
Far var byselger og mor husmor med
ansvar for hjemmet. Han giftet seg med
Kitty Henriette, født i 1879 og de fikk
sammen barna Erling Reidar (f.1903) og
Lilla Josefine (f.1909).
Det var altså en småbarnsfamilie
på fire som startet den nye forretningsvirksomheten- Erling gikk i sin fars
fotspor og begynte i firmaet i 1923
bare 20 år gammel, fikk selv prokura i
1939 og jobbet i firmaet gjennom hele
yrkeslivet.

17

DB Schenker 100 år i Norge

KAPITTEL 4

Gründertiden – 1920-tallet
Einar Sundbye var en meget privat mann, men engasjerte seg også
i forenings- og samfunnsliv utenom sin egen forretning og med
kristent arbeid. Hans fokus nr. 1 var likevel faget og kundene.
Gjennom nitidig arbeid hadde han tilegnet seg viktige kunnskaper
som gjorde han i stand til å starte sitt eget firma.

Einar Sundbye var typisk
norsk, men med fokus på
internasjonale muligheter.

T.v.: Utdrag fra oppdragsboken/hovedboken fra 1917.
Mange og kjente selskaper
var kunder hos Einar
Sundbye.
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Einar Sundbye begynte sin yrkeskarriere i spedisjonsfirmaet Olaf I. Aas i 1898
bare 21 år gammel, og ble ansatt som
ekspeditør for toll og spedisjon fra 1910.
I 1907 fikk han prokura i selskapet, noe
som gjorde at han kunne handle (lage
avtaler, betale, anvise fakturaer, etc.) på
firmaets vegne. Dette var også starten
på drømmen om å begynne for seg selv.
Han hadde fått en lederposisjon i
firmaet og var med dette blitt en fagmann på sin hals. Han arbeidet her til
han altså etablerte sitt eget selskap

Einar Sundbye Speditionsforretning AS
i Dronningensgt. 21 i Oslo med en liten
stab, blant annet Reidar Thoresen, som
ble i firmaet i hele sitt arbeidsliv. Thoresen var kjent som en meget nøyaktig og
dyktig fortoller, som etter hvert ble kontorsjef i selskapet. Einar Sundbye hadde
i starten også med seg en annen partner, men denne ble kjøpt ut av firmaet
relativt tidlig slik at han ble eneeier.
Einar Sundbye bygget opp et selskap
basert på personer som ønsket å være
med over lang tid. Dersom du var så
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Til høyre: Grand Hotel i Karl
Johans gate i Oslo (1926).
Til venstre:Følgebrev fra
1929.
Under: Forretningen
starter her.

heldig å få jobb hos Sundbye, så byttet
du ikke arbeidsgiver. Du ble på din post.
Ordrebøkene var fulle fra starten av
fordi flere kunder visste at Einar Sundbye
var dyktig i faget. Kvalitet på arbeidet
hadde han fått inn gjennom sin praksis
hos Olaf I. Aas.
Einar Sundbye hadde allerede fra starten
en meget stor kundemasse, og blant
kundene den første tiden var blant
annet Norsk Hydro, Wittusen & Jensen,
Anth. B. Nielsen og Bofors, og det lille
firmaet kunne notere seg for hele 5.364
oppdrag det første driftsåret.
I juli 1917 kan vi lese av kopiboken at
Einar Sundbye forpasset 84 kasser
champagne til Bergen, Stavanger,
Trondheim og Kristiansund.
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Reklamasjoner hadde man også den
gang, og 25. juli 1917 sendte selskapet en
reklamasjon på en manko på 48 kasser
aprikoser av totalt 1479 kasser som
var ankommet fra New York med s/s
Bergensfjord.
18. juli 1917 hentet firmaet 400 sekker
kaffe som var ankommet med båt fra
Newcastle til Anth. B. Nilsen i Bakkegaten 11 Pipervika i Oslo.

Fakturaen var slik:
• Kjøring
• Konnossement
og ilandbringing
• Tollattest
• Spedisjonsgebyr
• Totalt

140,00 kr.
27,45 kr.
0,50 kr.
4,00 kr.
171,95 kr.
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Dokumentasjonen av
betaling og oppdrag ble gjort
med enkle formularer og
blanketter.

KAPITTEL 5

Veksttiden – 1930-tallet
De første 20 årene ble økonomien i selskapet stadig bedre og
Sundbye kunne se lyst på fremtiden. Selskapet hadde fremgang
og fikk nye kunder. Noe av forklaringen på fremgangen var også
at Norge hadde gått fra et land med en befolkning som stort sett
var selvforsynt med varer til et land med en gryende industri. Med
industrien økte behovene for transport.

Havnene var en viktig
del av datidens logistikkvirksomhet.

De etablerte agentnett og samarbeidspartnere over store deler av Europa og enda lengre unna. Dette førte til
at selskapet ble anerkjent innlands og i
utlandet, og ble raskt et seriøst selskap
andre konkurrenter måtte ta på alvor i
en tid med uroligheter i Europa i perioden frem mot 2. verdenskrig.

Selskapet drev både import- og eksportforsendelser og innlandstransport, og
hadde tillatelse fra Tollvesenet til å
holde transittlager. Selskapet drev også
med det vi i dag gjerne kaller 3.parts
logistikk: pakket og holdt lager for sine
kunder. Økonomisk gikk det også bra
med unntak av 1929, da selskapet måtte
ha en ordning med Bergen Privatbank
som hele tiden hadde vært selskapets
bankforbindelse. Sundbye fikk problemer
fordi kundene ikke betalte sine
regninger. I 1929 gjorde det store børskrakket i USA at mange virksomheter
fikk betalingsproblemer. Dette fikk
selvsagt også følger for Europa og
Norge, og var en vanskelig tid for mange
bedrifter. Den økonomiske nedgangen
startet allerede i 1920-årene og fortsatte
utover i 1930-årene. Men Sundbye lærte
seg å manøvrere i usikre tider, og klarte
seg meget bra i en tid der andre konkurrenter gikk konkurs. Einar Sundbye var
kreativ og smart samtidig som han ikke
tok unødvendig risiko.
Privat fikk Einar Sundbye og familien
det økonomisk bedre som følge av at
selskapet hadde fremgang stort sett
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hvert år til tross for vanskelige tider i
Europa. Familien kunne flytte fra sin
beskjedne leilighet på Kampen til eget
hus på Nordstrand. Familien levde godt
og Einar Sundbye kunne ta ut en rimelig
god lønn for sitt arbeid i firmaet.
Det var et stort steg opp på den sosiale
rangstigen. Han ble i disse årene en
fremgangsrik forretningsmann med
eget spennende selskap i en internasjonal bransje. Fremtiden så lys ut for
selskapet så lenge den internasjonale
satsingen lyktes.
Einar Sundbye var samtidig forsiktig
med økonomien i selskapet, men reiste
mye i Europa for å knytte kontakter og
bygge opp et agentnett. Turene gikk
gjerne til havnebyer der det var mye
å lære og gode muligheter til å knytte
kontakter. Nysgjerrighet var en viktig
drivkraft for fremgangen. Det var på
reisene han oppdaget hvordan andre
drev sin forretning. Sundbye kunne

hente de beste ideene fra utlandet til sin
lille virksomhet i Oslo.
I 1936 startet Sundbye et nærmere
samarbeid med det svenske SkandiaTransport, hvor de fikk tilgang til
selskapets agentnettverk i Europa, noe
som førte til at Sundbye utvidet sitt
agentnett. Samarbeidet var tett og et
norsk SkandiaTransport ble etablert i
1941 på samme adresse som Einar Sundbye AS uten egne ansatte, men slik at
begge selskaper arbeidet tett sammen.
Einar Sundbyes eldste sønn Erling
jobbet i praksis i begge selskaper. Mye
av godset kom med jernbane via SkandiaTransport i Trelleborg. På grunn
av SkandiaTransports styrke var dette
ikke bare en fordel for Einar Sundbye. Det ble brukt dokumentasjon om
ankomstmeldinger til kunder med Einar
Sundbye logo, men også egne SkandiaTransport-dokumenter. For kundene
kunne det skape usikkerhet om hvem
som egentlig var ansvarlig for frakten.
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KAPITTEL 6

Krigsårene – 1940-tallet
I en kredittvurdering fra 1941 ble Einar Sundbye karakterisert
som «… en respektabel og forsiktig mann som ordner sine forpliktelser på en tilfredsstillende måte».
Einar Sundbye Spedition AS holdt det
gående under 2. verdenskrig. I vår dokumentasjon fremgår det ikke hvordan
selskapet drev virksomheten i disse
årene, men de drev så godt som det var
mulig. Mindre gods enn før krigen førte
til at det ble på «sparebluss».

Fortollingsdokument.

Einar Sundbye døde like før jul i 1947
- 70 år gammel. Han etterlot seg et veldrevet og godt innarbeidet selskap, der
hans kone Kitty ble sittende i uskiftet
bo og fortsatte som eier av selskapet.

Kredittvurdering.
Presseklipp om Einar
Sundbye.
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Sønnen Erling Sundbye (44) overtok
ansvaret for driften og ble disponent
i selskapet. Hans søster Lilla var gift
med Leif Haug (39), som hadde arbeidet
i mange år i Aanonsen Fabrikker i Lakkegaten i Oslo. Haug kom med i firmaet på
lik linje med sin svoger i 1949. Leif Haug
hadde handelsbrev og var en driftig og
dyktig forretningsmann. I 1952 ble det
laget en avtale eller en overenskomst
mellom Einar Sundbyes kone Kitty og

hennes 2 barn. Hun hadde etter Einar
Sundbyes død i 1947 som nevnt vært
eier av selskapet, selv om det ble drevet
av hennes sønn og etter hvert også av
hennes svigersønn. I avtalen overdrar
Kitty Sundbye sine aksjer til sine to barn
med like mye til hver. Hennes datter
Lilla overdrar en av sine aksjer til sin
mann Leif Haug. Det ble ikke satt noen
kjøpesum for aksjene, men avtalt at Kitty
Sundbye skulle få en årlig pensjon fra
selskapet så lenge hun levde. Dermed
var videre drift sikret på en forretningsmessig god måte. Eierne var også aktive
i selskapet. Einar Sundbye og Leif Haug
var begge disponenter og hadde prokura.
Ettersom Leif Haug alltid stilte med
fullmakt fra sin kone på styremøter og
generalforsamlinger, var svogerne de
som i realiteten bestemte alt. Erling
Sundbye trakk seg etter hvert ut av
den daglige driften av helsemessige
årsaker, men beholdt lønn og firmabil.
Leif Haug ble etter hvert den som styrte
det hele.
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KAPITTEL 7

Etter krigen
– 1950-tallet
Transportene gikk fra og til utlandet med skip eller tog. Innlands
ble transportoppdragene også utført på samme måte. Biltransport
utover ren distribusjon var det lite av. Dette skyldtes at markedet
var regulert, og bil var det ikke lett å skaffe utenom rutebilene.
Det gjaldt derfor for speditører som Einar Sundbye å etablere godsavtaler og
gode trafikker med europeiske jernbaneselskaper og rederier. Einar Sundbye
og andre norske speditører den gangen,
blant annet Toralf Pedersen og Niels C.
Opdahl, etablerte knutepunkter i europeiske land hvor gods ble samlet i jernbanevogner og sendt opp til Norge via
Kornsjø.
Einar Sundbye var særlig kjent for
å tilrettelegge og tilby gode og raske
forbindelser til Tyskland, Italia og
Sveits. Noen av de mest brukte jernbaneknutepunktene var til Flensburg,
mens Antwerpen og Hamburg fungerte
som HUBer for skipstransport.
Norge økte eksporten av metaller, fisk,
elektrokjemiske produkter, tremasse
og cellulose. Behovene til den økte
eksporten førte til omfattende byggeprosjekter og utbygging av norsk industri. Landbruk, tekstil- og celluloseindustrien ble store satsingsområder.
Tyske varer var også viktig for Norge.
Faktisk var Norge det eneste okkuperte
landet som hadde et overskudd på vareutvekslingen med Tyskland. Behovet
for frakt var følgelig meget stort.
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I forbindelse med oppgjøret etter krigen
fikk selskapet en henvendelse fra
Direktoratet for fiendtlig eiendom om
innbetaling av RM 35.729 som (RM=
Reichsmark) Deutscher Verlag i Berlin
mente å ha til gode hos Einar Sundbye.
Direktoratet for fiendtlig eiendom var
opprettet etter krigen for å forvalte all
fiendtlig eiendom, herunder fast eiendom, løsøre, aksjer, fordringer, patentrettigheter, kontraktrettigheter samt
verdipapirer og betalingsmidler i Norge
etter krigen.
Dette medførte bokettersyn og mye korrespondanse mellom Einar Sundbye og
Direktoratet, og saken ble løst i oktober
1950 ved at selskapet betalte inn det
man var blitt enige om, hvor 40 prosent
kunne godtas som såkalt Riksinnskudd
– det vil si innlevering av gamle sedler.
Dette skjedde fordi tyskerne under
krigen hadde trykket opp masse penger
for å betale for varer og tjenester, og
man ønsket å forhindre at denne store
pengemengden de hadde trykket opp ble
sluppet løs i et marked hvor det var
svært lite varer å kjøpe.
Etter krigen var det stor vekst i industrien som følge av gjenoppbyggingen

Over til venstre: Brev med
bekreftelse på at Einar Sundbye var blitt IATA agent.
Midten: Annonse i Aftenposten om bruddet med
SkandiaTransport.
Over til høyre: Tidlig ute
med kundeavis. Informasjon
til kundene var viktig for
selskapet.

og moderniseringen av landet. Dermed
vokste også markedet for spedisjonstjenester. Det første året etter freden i 1945
økte industriproduksjonen i Norge med
over 70 prosent. Det var stor mangel
på varer og mange næringer fikk store
oppdrag. Behovet for klær, sko og andre
husholdningsprodukter var meget
stort. Også eksportnæringene økte og
med det også behovet for transport på
eksport. Her hadde Sundbye posisjonert seg godt, og selskapet kunne tilby
profesjonelle utlandsprodukter.
I august 1949 ble Einar Sundbye Spedition offisiell IATA agent – noe som
betød at de kunne sende gods med flyselskapene på egen hånd. Uten denne
godkjenningen kunne man ikke booke
inn på flyselskapene direkte, men måtte
gå via en agent.
Kontrakten med SkandiaTransport
gikk ut 31. desember 1949, og hadde ett

års oppsigelsesfrist. Ledelsen hadde
store betenkeligheter med å videreføre
avtalen fordi den var noe uvanlig
ettersom den blandet to selskaper som
egentlig konkurrerte om oppdragene.
Ettersom kontrakten hadde ett års oppsigelsestid, valgte man å si den opp slik
at samarbeidet ville opphøre 31. desember 1950 dersom man ønsket å avslutte
det. Samtidig forhandlet man videre
om en ny avtale. Den største frykten
var at den nye avtalen skulle utradere
Einar Sundbye som eget selskap. Dette
kan også ha vært noe av motivene fra
SkandiaTransport sin side.
Erling Sundbye og Leif Haug bestemte
at de skulle legge ut på en større rundtur med bil i Europa og besøke et stort
antall potensielle nye og gamle samarbeidspartnere med tanke på å trekke
seg fra samarbeidet med SkandiaTransport. Avreise var fredag 5. mai 1950.
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Reisen skulle gå med besøk hos agenter
i følgende byer: København, Hamburg,
Bremen, Antwerpen, Tourcoing (nord i
Frankrike), Paris, Lyon, Zürich, Stuttgart, Nürnberg, Praha, Frankfurt,
København og Malmø.

Reisebrev

Fra denne reisen skriver Leif Haug et
utførlig, fargerikt og levende referat på
36 maskinskrevne sider med detaljerte
beskrivelser av reisen, opphold, møter
og hendelser fra de ulike stedene de
besøkte. Nedenfor følger et eksempel på
en slik reisebeskrivelse fra Paris:

Resultatet av reisen ble at samarbeidet
med SkandiaTransport ble avsluttet og
Einar Sundbye fortsatte videre på egen
hånd og utviklet samarbeidet med tyske
Schenker som partner i Tyskland. Bruddet førte til at SkandiaTransport AS ble
etablert i Oslo i 1952. Dette selskapet ble
senere også en del av Schenker AS.
I 1951 ga Einar Sundbye ut en liten
brosjyre som var en artig blanding av
reklame for selskapet og en liten opplæring i transport og spedisjon. Det er
ingen hemmelighet at spedisjonsbransjen i mange år var mindre velansett.

Klokken var allerede blitt 16:30 før dagens
arbeide var til ende. Vi var varme, trøtte og
ømme under føttene av all løpingen. Vi kjøpte oss
en del prospektkort og satte oss inn i hotellets
skriverom og sendte noen hilsener hjem.
Når det var gjort, bega vi oss pr. bil på oppdagelsesferd i Paris. For et liv og hvilken trafikk
vi der så, er ganske enkelt ubeskrivelig. Å komme
frem til bestemte kjøreregler er umulig. Bilene
strømmer til gatekryssene fra alle kanter i
rasende fart. Den som kommer først kjører på
enten de andre har retten på sin side eller ikke.
Men, ikke ett uhell har vi sett til tross for at
det kjører opptil 6 biler i bredden. De kommer
dukkende opp på alle sider og på de mest utenkelige
steder. Jeg må innrømme at maken til Erling til å
mestre kjøringen i denne tigerstaden skal der letes
lenge etter.
Vi slo oss ned på en fortausrestaurant og betraktet
trafikken i over en time. Det var virkelig moro,
kan dere tro. Så reiste vi til de kjente steder,
Montmartre, som vi hadde hørt så meget om med alle
nattklubbene, det var et syn. Et hav av lysreklamer,
illuminerte fasader med tusenvis av biler i alle
retninger og et yrende folkehav. Vi stanset bilen og
spaserte litt og tittet i butikkene og reiste så til
Eiffeltårnet.
Klokken var nå blitt 21 og vi hadde ikke spist siden kl. 10
på formiddagen. Så vi begynte å bli sultne. Men vi hadde ikke
hjerte til å plassere oss blant de «fine» og reiste derfor hjem
til vårt hotell hvor vi fikk speilegg og bacon. Det smakte
herlig. Det er så meget å fortelle herfra, men det er uråd
å skrive alt. Nå er klokken halv ett på natten også, så nå
krabber vi til sengs. God natt og sov godt.

Brosjyre om tilbudet til
kundene.

Trafikken i Paris var noe
mer kaotisk enn det Einar
Sundbye og Leif Haug var
vant til hjemmefra.

Innledningen til brosjyren synliggjør
dette ganske klart: «Kanskje mange
rynker på nesen når det kommer på tale
å gjøre bruk av speditørens tjenester ved
vareforsendelser, etc.»
Brosjyren forteller om spedisjon, samlast, import, eksport, fortolling, transport, lagring, forsikring og flyfrakt.
Avslutningsvis forteller den om Einar
Sundbyes: «Et nett – over hele verden».
Selskapet hadde regelmessige annonser
i aviser og fagblader og hadde faktisk
reklame på en av vognene til Ekebergbanen. Det er nærliggende å tro at
Ekebergbanen ble valgt fordi begge
svogerne bodde på Nordstrand. Det var
trolig en lokal støtteannonse.
I 1953 flyttet selskapet midlertidig
til Osterhausgata i påvente av at nye
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lokaler i Tollbugaten 4 ble pusset opp.
Oppussingen var ferdig i 1954 og
selskapet kunne flytte inn i nye, større
og finere lokaler fra 1955. Samme år
besluttet man å sette i gang med flere
aktiviteter, og 2 nye avdelinger ble
etablert – en assuranseavdeling og en
skipsmegleravdeling. Denne siste var
et helt nytt steg for Einar Sundbye
ettersom de stort sett hadde drevet
med jernbanetrafikk på de fleste av sine
trafikker.
Selskapet investerte også dette året i
mye nytt utstyr, blant annet en elektrisk
formularmaskin, 3 nye skrivemaskiner,
en duplikator (datidens kopimaskingjerne med sprit som basis, en sjekkmaskin, en ny regnemaskin, en adressemaskin og et splitter nytt sentralbord
med 5 inngående linjer og mulighet for
tilkopling av 25 telefonapparater.
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I tillegg til nye lokaler og nytt utstyr
bestemte man seg for å endre navnet
på selskapet. Det gode gamle «Einar
Sundbye’s Speditionsforretning Aktieselskab» var etter hvert gått ut på dato,
og man valgte det langt mer enkle og
moderne «Einar Sundbye AS».
Selskapet hadde også avdelinger i
Dronningens gate 16.
Man var nå over 60 ansatte og ble regnet
for å være Oslos største spedisjonsforretning. Kundekretsen var over 500
større og mindre firmaer. Det ble gjennomført rundt 30.000 ekspedisjoner
i forbindelse med internasjonale transporter, og de hadde 9 egne biler i drift
dette året.
Til venstre:Terminalene var
uoversiktlige og ikke helt
ufarlige.
Nederst til venstre: Åpne
lastebiler var meget vanlig.
Under: Linjegods sin
terminal på Alnabru.

Ved julesammenkomsten i 1956 ble det
slått fast at året hadde vært jevnere og
bedre enn fjoråret. Tre av selskapets
medarbeidere ble tildelt Norges Vels
medalje for lang og tro tjeneste og sammenkomsten ble avsluttet ved at Leif
Haug ønsket de ansatte God Jul og leste
Juleevangeliet.

Trafikken på utlandet hadde økt, særlig på Tyskland, og man hadde fått
gode avtaler med de norske, danske og
svenske statsbanene for trafikken fra
Tyskland. Selskapet hadde også åpnet
et eget fortollingskontor på Kornsjø for
å slippe ventetiden ved Tollvesenet i
Oslo, og man diskuterte å utvide denne
avdelingen.
Man startet også en egen bilrute fra
København med avgang 1-2 ganger i
uken. Basisen var tørrelementer til
Elektrisk Bureau, og man ønsket å bygge
opp en regelmessig samlasttrafikk med
dette godset som utgangspunkt.
Shippingavdelingen, som var startet
2 år tidligere, var kommet godt i gang
og hadde kontrahert 140 båter, mot 74
året før. Resultatene hadde også begynt å vise seg, selv om denne virksomheten fortsatt ikke ga overskudd. Flyfrakt var et nyere satsingsområde for
selskapet og blant kundene fant vi blant
annet rederier hvor Sundbye tok seg av
mannskapspost til skipene ute i verden.
Selv om selskapet gikk for fullt, slet
man litt økonomisk og måtte gå noen
runder med banken i 1957 og 1958, men
det ble ordnet med garantier og det hele
roet seg.
Erling Sundbye deltok etter hvert lite i
firmaets daglige drift. Leif Haug ønsket
derfor å kunne styre selskapet alene.
Dette ble ordnet ved at han overtok 1
aksje fra sin svoger slik at han sammen
med sin kone hadde flertallet i selskapets styre, og i mars 1965 trådte Erling
Sundbye ut av styret.
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KAPITTEL 8

Samarbeid med Schenker
– 1960-tallet
Utover i 1960-årene tok lastebilene mer og mer over mye av
transporten, ikke bare innen Norden, men også nedover på Kontinentet. Einar Sundbye hadde for lengst begynt å samarbeide med
det tyske Schenker, og vi kan lese av et kundebrev fra november
1963 at man i samarbeid med Schenker hadde bestemt seg for å
bruke den såkalte Fuglefluktlinjen til og fra Tyskland. Dette var
fergene mellom Rødby i Danmark og Puttgarten i Tyskland som
kunne ta med seg både lastebiler og jernbanevogner.
I begynnelsen av 1960-tallet ble det
opprettet en filial på Hamar og man fikk
satt opp en kontorbrakke på Fornebu
for Flyavdelingen. I 1965 kjøpte man
eiendommen Middelthunsgate 11 og
søkte om å få bruke 2. etasje til kontorer.
Selskapet ønsket også å utvide sin virksomhet som IATA-agent til også å gjelde
samlast, og søknad om dette ble sendt i
januar 1966. Einar Sundbye åpnet også
et nytt spedisjonssenter på Grefsen rett
bortenfor Grefsen Stasjon med stort
lager, tollpakkhus, tollkasse (dvs. tollere og tollkasse for betaling av moms
og toll) og eget jernbanespor.
Inntektsmessig tjente man penger både
i 1965, 1966 og 1967. I 1968 tapte man
store penger på prosjektet «containereksperimentet», mens man i 1969
igjen fikk et overskudd. Svak økonomi
og mangel på frisk kapital gjorde at man
Bandar Abbas er et fantastisk måtte tenke nytt. Selskapet sto foran
stykke norsk transporthistorie store utfordringer ikke minst når det
– der Einar Sundbye AS hadde gjaldt investeringer. Leif Haug hadde også
en viktig rolle.
blitt 60 år og ønsket å selge selskapet.
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Den Norske Amerikalinje og rederiet
Leif Høegh & Co hadde vist interesse
en stund og ønsket seg inn på landbasert transport. Det var et kjent fenomen
på den tiden at rederier ønsket å gå på
land og så dette som en forlengelse av
sine linjetrafikker. De kjøpte allerede
i 1956 Whittington og gikk i 1967 inn i
det såkalte Karihaugen prosjektet der
De blå Omnibusser A/S (DBO) og Shell
var deltakere.
I Oslo bygget man Norges største samlast-terminal der det var etablert
to selskaper, Industri & Transport, som
var eiendomsselskapet og Oslo Transport Terminal eller TTO, som var driftsselskapet. Man ønsket å drive godsdistribusjon, lagring, og godsformidling
på inn- og utland i tillegg til agenturvirksomhet for en rekke transportører
med trafikk på Oslo. Amerikalinjen og
Leif Høegh så at Einar Sundbye A/S
kunne være en sterk partner grunnet
flyspedisjonen, jernbanetrafikken på
utlandet og effektivt agentnett i utlan33
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det. I 1969 begynte forhandlingene om
oppkjøp av Einar Sundbye AS og man
kom til enighet som innebar at Leif
Haug fortsatte som leder for selskapet.
Dermed ble 3 selskaper samlet på Karihaugen:
• Einar Sundbye AS med Leif Haug som
direktør
• Whittington AS med Svein Krosness
som disponent
• Transport Terminal Oslo med Per
Wold som direktør.
Tanken var at de skulle drives som «individual entreprises» med egne daglige
ledere og egne styrer. Et konsernstyre
skulle koordinere de tre virksomhetene. Oppkjøpet vakte selvsagt oppsikt, og Einar Sundbye AS ble nedringt
og nedskrevet av sine agenter i utlandet som ville vite hva dette betød for
samarbeidet, men han kunne berolige sine partnere at alt var som før.
Kanskje med unntak av at Einar
Sundbye AS’ æra som familieselskap
var over for godt.
34

Bandar Abbas Ekspress:

Einar Sundbye AS og Schenker var en
del av historien om den fantastiske
Bandar Abbas Ekspressen. I 1969 dukket det opp en forespørsel fra et firma i
Sarpsborg om transport av to lass med
emballasje for reker til Kuwait. Utfordringen ble tatt på sparket. I mellomtiden tok Leif Haug og firmaets driftssjef Ivar Brandsæter kontakt med
norske rederier for å kjøre skipsdeler til Gulfen. Suez-kanalen var
stengt og norske tankrederier fikk
behov for en ny base i den persiske
havnebyen Bandar Abbas. Et prøveopplegg ble satt i gang med norske biler
ned til Schenker i Salzburg og derfra
videre med mer eksotiske biler. Dette
opplegget fikk ikke bra nok punktlighet. Transportøren Einar Evensen
foreslo derfor å sette opp en rute med
tidsgaranti på maks. 12 dager fra Norge
og ned til Bandar Abbas. Det ville kreve
at den samme bilen kjørte hele veien
med to sjåfører på hver bil. Dermed var

Ytterst til venstre: Selskapet
ble ene-speditør for «Britain
66», noe som selvsagt måtte
markeres med en annonse.
Til venstre: Selskapet ble
også flyspeditør.

Over: Fra Schenkers internasjonale virksomhet

Bandar Abbas Ekspressen født med
Einar Sundbye AS som speditør og
Johan Evensen & Sønner som transportør.
Turen hver vei var på over 8000 kilometer, og mye av dette på veier som selv
dagens norske sjåfører helst ville ha
holdt seg unna. Frem til Istanbul gikk
det noenlunde greit, men her ventet
en enorm ferjekø for å komme over
Bosporusstredet ved Istanbul. For å
komme over i tide måtte de være kreative i køen. De dårlige veiene i Tyrkia ga
store utfordringer på resten av turen.
Spesielt østre delen av Tyrkia hadde
meget dårlige veier. Selv om veien i Iran
var noe bedre, var de milevis fra europeisk standard. I tillegg kom enorme
temperaturforskjeller fra opptil minus
40 grader Celsius ved de tyrkiske
fjellovergangene vinterstid til pluss 50
grader Celsius i ørkenen gjennom Iran.
Snø- og sandstormer på samme tur var
normalt. Mellom Teheran og Bandar
Abbas var det i tillegg lange strekninger
med veiløs ørken. Tollere, grensevakter

og byråkrati gjorde også oppgaven vanskeligere enn nødvendig. Utrolig nok
gikk det bra i alle de 6 årene ruten ble
opprettholdt. Lasten bestod av deler
og utstyr til skip som ble tatt med fra
Norge og også hentet fra forskjellige
steder i Europa underveis. Det ble gjennomført 106 turer til Bandar Abbas,
eller en tur hver 14. dag, og alt godset ble
levert innenfor tidsfristen på 12 dager.
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KAPITTEL 9

Det vanskelige 1970-tallet
Linjegods AS, som sammen med Einar Sundbye og Scansped senere
skulle bli en del av Schenker, ble etablert 15. september 1972.
Linjegods AS var et resultat av et politisk håndverk der NSBs godsavdeling og rutebilnæringens godsvirksomhet ble slått sammen til
ett selskap.
Linjegods AS ble tuftet på den såkalte
stykkgodsavtalen mellom NSB og
Norges Rutebileierforbund. Med dette
ble også jernbanens monopol opphevet.
Linjegods etablerte terminaler over hele
landet og benyttet lokale transportselskaper som leverandører.

Flygods var Godscentralens flyfraktfirma
som ble tatt over av Linjegods.
Reklame for Linjegods.
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I 1978 ble Einar Sundbye AS, som da

var et sovende selskap, skilt ut i en
egen virksomhet for å konsentrere seg
om flyfrakt og oversjøiske transporter.
På denne tiden ble også Schenker den
globale partneren til Sundbye–TTO.
I 1980 byttet selskapet på Karihaugen
navn til Norske Godslinjer – Sundbye. Hele selskapet var nå overtatt av
Norske Godslinjer – derav nytt navn.
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KAPITTEL 10

Nye Einar Sundbye AS:
1980-tallet
Oppstarten av «nye» Einar Sundbye skjedde i april/mai i 1981. De
fikk kontorer i Dronningens gate 22 og hadde terminal hos Norske
Godslinjer på Sinsen.
Etter hvert ble Sundbye Jet Cargo innlemmet i selskapet, og man opprettet
avdelinger i Bergen og Stavanger. Blant
de største kundene til selskapet var
Jordan og Håg på sjøfrakt og på messer
hadde man Norges Eksportråd. Etter
hvert ble selskapet Scancargo kjøpt og
innlemmet i Einar Sundbye AS.
I 1986 raidet rederiet Kosmos transportbransjen og klarte å skaffe seg aksjemajoriteten i Norske Godslinjer. Det
ble en turbulent tid. Før Kosmos var

helt i mål med sitt oppkjøp, ble aksjene
i Einar Sundbye A/S solgt. «Nye» Einar
Sundbye A/S fikk en tøff tid økonomisk,
noe som blant annet skyldes at man
vokste veldig fort samt at det var mangel på gode data- og regnskapssystemer.
Etter noen år med hard jobbing og dårlige
resultater kjøpte tyske Schenker hele
selskapet. Dermed var det slutt på enda
en æra og en ny startet – nemlig som
Schenker i Norge.

Til venstre: Vognlastgods
med jernbane ble etter hvert
utkonkurrert av containertransport med bane og bil.
Klondyke på en vanlig
hverdag.
Nederst til venstre: Spesialtransport.
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skapene. Hoogerwerf overlot lederstolen til Atle Skaarud i 1997.

KAPITTEL 11

A Schenker Company:
1990-tallet
Firmaet fortsatte under navnet Einar Sundbye AS, men riktignok
med undertittel: - a Schenker company (pluss logo). Inn kom svenske
Clas Lantz fra Schenker i Stockholm for å lede selskapet. Han hadde
gode resultater å vise til. Like godt gikk det ikke i Norge. En større
opprydding ble iverksatt for å spare mest mulig kostnader.
Det ble satset stort på rundtursbiler på
kontinentet samt på å få inn mye mer
eksport. Store, men dessverre svært
dårlig betalte volumer, kom inn og
trafikkene kom mer eller mindre ut av
kontroll. Til slutt ble Clas Lantz fjernet
og hollenderen Jan Wilhelm Hoogerwerf ble daglig leder i 1991. Det ble
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opprydding i alle ledd, og kontorene i
Bergen og Stavanger ble lagt ned. Først
i 1993 ble navnet endret til Schenker
Norge AS grunnet det historiske bakteppet med tysk okkupasjon av Norge
under 2. verdenskrig. Sakte, men sikkert
begynte resultatene å komme, og man
kunne etter hvert se positive tall i regn-

Schenker overtok i 1998 det svenske Bilspedition med alle dets selskaper, også
Scansped Norge AS. Sammenslåingen
kom i stand ved at Finnlines hadde kjøpt
seg opp i Bilspedition. Finnlines var et
rederi som opererte i Østersjøen, og en av
deres konkurrenter og samarbeidspartnere var Schenker-eide Poseidon
Schiffahrt AG. Finnlines forhandlet
med Schenker om å bytte svenske
Bilspedition mot Schenker sitt rederi.
Og slik ble det.
Schenker var sterke på Kontinentet og
Bilspedition var det samme i Norden.
I Norge ble Schenker Norge AS og
Scansped Norge AS slått sammen og
flyttet sammen på Scansped sin adresse
i Østre Aker vei 95 i Oslo. Med på
lasset fulgte Schenker Jetcargo og
oversjøavdelingen, noe Scansped ikke
hadde selv, men opererte gjennom
søsterselskapet Wilson. Navnet ble
første året Schenker-BTL AS før det i
1999 fikk navnet Schenker AS.

Administrerende direktør for det «nye»
selskapet ble Michael Holmstrøm, som
allerede i 1993 ble administrerende
direktør i Scansped AS. Ved denne sammenslåingen fikk Schenker i Norge
en organisasjon med 250 ansatte på 11
kontorer i Norge pluss flyavdeling på
Gardermoen.
Året etter fusjonen flyttet Schenker fra
Østre Aker vei 95 til nytt hovedkontor
sammen med Linjegods i Østre Aker vei
17 på Økern og de operative avdelinger til
Linjegods sin terminal på Alnabru i Oslo.
Bilspedition hadde kjøpt seg inn Linjegods allerede på 80-tallet og hadde
etter hvert fått 33 prosent av aksjene i
Linjegods samt 42 prosent av aksjene
i Transportinvest (TI), som var den
andre eieren i Linjegods. TI besto av et
antall transportselskaper som kjørte
for Linjegods, og forhandlinger om å
kjøpe resten av Linjegods hadde pågått
i mange år.
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Boris Jeltsin og kona fikk
hilse på Michael Holmstrøm
under sitt besøk i Norge i
2004.

KAPITTEL 12

Nytt millennium: 2000-tallet
Transportinvest ville i 2001 selge sin eierandel i Linjegods til Posten
Norge, men Schenker protesterte. Etter rettslig prøving av saken
ble det klart at TI ikke kunne selge sin andel til Posten Norge, men
måtte komme til en avklaring med Schenker. Dermed ble det ikke
noe av handelen.
Posten Norge BA ønsket å kjøpe 49,99
prosent av aksjene i Linjegods AS. Målet
var at selskapene skulle samarbeide
om Postens pakkevirksomhet og tilby
markedet felles produkter og frakttjenester. Posten Norge har senere kjøpt
opp et 30-40 talls post- og logistikkselskaper over hele Norden, og samlet
disse under varemerket Bring.

noen dager ferie med laksefiske i Norge.
Aeroflot var en stor underleverandør
på denne tiden. Sjefen for Aeroflot var
svigersønn til Jeltsin, og det hele endte
opp med at Schenker ble involvert.
Resultatet ble et besøk fra denne
statsmannen i Trøndelag med Schenker
og sjømateksportøren Lerøy som vertskap.

Flyfraktselskapet Northern Cargo ble
kjøpt opp og ble en del av Schenker AS
fra 1. januar 2003. I en periode hadde
vi en egen norsk avdeling i London for
eksporten av laks og annen sjømat til
USA. Dette opplegget var så effektivt at
Schenker i perioder hadde en markedsandel på 85 prosent på denne transporten fra Norge til USA via England.

I 2005 lyktes Schenker med å få kjøpt
de øvrige aksjene i Linjegods og de to
selskapene ble fra 2006 markedsført
som Schenker-Linjegods AS og fusjonerte 1. januar 2007 under navnet
Schenker AS. Begge selskapene hadde
klart seg bra økonomisk de siste årene
og dette fortsatte i det sammenslåtte
selskapet. Med dette gikk Schenker over natten fra 250 ansatte på 12
kontorer til over 1450 ansatte på 32
steder i Norge og med på kjøpet et landsdekkende innlandssystem. Dermed ble
Schenker i Norge et av de største selskapene i Schenker-systemet.

I 1998 hadde Northern Cargo tatt initiativet til å opprette en terminal for omlasting/pakking av fisk og annen sjømat
på Gardermoen – GPC (Gardermoen
Perishable Center), hvor Schenker
fortsatt er medeier.
I 2004 var tidligere president Boris
Jeltsin på besøk i Norge etter invitasjon
av Kong Harald, og ønsket også å ta
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Schenker i Norge kunne dermed tilby
både internasjonale sjø- og flyprodukter samt en rekke innlandstransporter,
blant annet stykkgods, partilast,

pakker og privatlevering med utleveringspunkter, termotransporter samt
konsulenttjenester.
Det var to forskjellige selskaper som
ble fusjonert. Linjegods hadde sin opprinnelse fra NSB-tiden på 1970-tallet.
Selskapet hadde en stor IT-avdeling
som utviklet egne løsninger, salg, logistikk, kvalitet, farlig gods og ikke minst
storstilt satsing på opplæring. Selskapet drev også omfattende opplæring og
kunne tilby sine ansatte en lang rekke
kurs. Schenker var på sin side utelukkende fokusert på internasjonale godstransporter.
Ettersom selskapene hadde jobbet
sammen i mange år allerede, både med
felles trafikker og felles terminaler,
gikk det operative relativt greit. Blant
annet hadde man hatt felles eide utlandskontorer på flere steder i Norge
siden 1993. Administrerende direktør
for det nye selskapet ble Schenkers
Michael Holmstrøm, mens Thor Bergby
som hadde ledet Linjegods siden 1992
fikk nye oppgaver i Sverige som viseadministrerende direktør i Schenker AB,
hvor han særlig skulle arbeide med

innlandssystemet. Michael Holmstrøm
begynte i SkandiaTransport i 1987 som
markedssjef og ble administrerende
direktør i Scansped Norge i 1993.
Begge selskapene hadde god økonomi
og fortsatte trenden også sammen. I
Schenker hadde man hatt et bonussystem også for ansatte, og dette ble
videreført i nye Schenker. Et måleverktøy i Schenker var Balanced Score Card.
Dette systemet ble også tatt i bruk i det
fusjonerte selskapet.
I en tid hvor bransjen generelt har gått
med svake marginer har Schenker AS
levert gode resultater. Løpende effektivisering og kostnadsfokus kombinert med et dyktig markedsapparat har
sikret eierne avkastning på investert
kapital hver eneste år.
Sandefjordterminalen installerte gassanlegg for oppvarming av terminalen allerede i 2005 og oppnådde bedre
arbeidsmiljø med mindre støy.
Det ble også utarbeidet en visjon for
selskapet:
«Det enestående førstevalg»
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Haakon Magnus, som fikk en innføring
i internasjonal logistikk og transport.
Schenker sin globale sportsavdeling
fikk flere større oppdrag slik som VM og
OL, og benyttet seg også av medarbeidere i Norge.
2008: I slutten av 2008 kom finanskrisen, som fikk følger for hele næringen
med mindre godsvolum og økt prispress
i bransjen. Dette rammet også oss, særlig på landtransport. Vi gjennomførte
kampanjer for å styrke nysalg:
• Styrke kvalitet, særlig leveringskvalitet og redusere reklamasjoner
• Effektivisering
• Lønnsom vekst gjennom salg
og bransjeløsninger
• Partilast og termo
Schenker sender store
godsvolumer med tog.
Schenkertoget Oslo-Narvik
har siden 2011 overført store
godsvolumer fra vei til bane.

Visjonen skal bidra i vårt arbeid med å
bli kundens førstevalg, men også våre
ansattes førstevalg som arbeidsgiver.
Linjegods hadde drevet med innlandstransport siden 1970-tallet og Schenker
med utlandstransport siden 1916 i
Norge. «One stop shopping» skulle bli
driftskonseptet for det nye selskapet.
Merkevarenavnet skulle utvikles som
Schenker. I dag vet vi at dette var riktige
beslutninger. Felles internasjonale
markedskampanjer i regi av konsernet
bidro til å profilere oss som en stadig
viktigere logistikk- og transportaktør.
Schenker Linjegods var ifølge Norsk
Samfunnsbarometer 2006 det mest
omtalte logistikkselskapet i norske
media. Bruk av eksterne medier har
hele tiden vært viktig for selskapets
markedsprofilering.
Konsernet kjøpte BAX Global i USA i
2006, noe som økte aktiviteten i hele
Schenker. Flyavdelingen på Gardermoen hadde fokus på fisk og general
cargo. Kontorene i Kristiansand,
Bergen, Stavanger og Trondheim drev
også med flyfrakt.
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Partnerprogram for storkunder ble introdusert. Det ble også laget handlingsplaner for kundepleie med dedikerte
team for kundepleie. Superbrukere ble
utpekt for å få fart på IT Utland.

2007: Selskapet jobbet for at en leveringskvalitet på 96 prosent kunne bli en
standard for selskapet. Behov for mer
plass gjorde at vi leide inn terminalplass i Persveien i Oslo. Fire jenter fra
Schenker vant NM i logistikk dette året.
Et lederutviklingsprogram for kvinner
ble introdusert. Likeså ledersamlinger
på flere nivåer som ledd i forbedring
av effektivitet og lønnsomhet. Godsekspeditørene begynte å skanne mål
og vekt, noe som hvert år har tilført oss
ekstra inntekter. Felles årsfest for hele
selskapet ble gjennomført på Brunstad
i Vestfold. Schenkerforum for kunder
2007 i Oslo var en god blanding av børs
og katedral med 400 deltagere.
Konsernet introduserte ny informasjonspolicy basert på mer koordinert
profilering av Schenker nasjonalt og
internasjonalt. Talspersoner ble utpekt
i hvert land for å sikre at budskap fulgte
konsernets policy. Konsernet introduserte også internasjonale lederprogrammer for unge ledere.
Under Transport & Logistikk-messen
fikk vår stand besøk av HKH Kronprins

Fra 1. januar 2008 la vi om vår kundeservice. Felles 5-sifret telefonnummer
til sentralbordet ble introdusert og
kundesentre ble lokalisert til Oslo,
Sandefjord og Trondheim. På Brunstad

i Vestfold ble det også dette året
arrangert felles årsfest for selskapet.
550 ansatte deltok i slutten av august.
I mai ble en europeisk HUB i Friedewald
for transport Norge – Tyskland etablert.
26. mai 2008 fikk vi også ny terminal på
Ganddal ved Stavanger. Den nye terminalen erstattet den gamle i Stavanger sentrum. Terminalbygget var på
3300 kvm, hvorav 700 kvm kontorer.
Sikkerhetssystemene ble oppgradert på
Alnabru med felles video- og adgangskontroll.
Etter forespørsel fra Eksportutvalget
for fisk (Sjømatrådet) fikk vi kjøre norsk
laks nummer 250 millioner til Rungis,
som er det største grossistmarkedet i
Frankrike. Laksen endte til slutt opp
i en fin restaurant i Paris. Daværende
Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen
deltok da laksen ble lastet opp på Frøya,
mens daværende statssekretær Erik
Lahnstein i Samferdselsdepartementet
var med på omlasting på Alnabru.
Tiltaket var et ledd i Eksportutvalgets
markedsføring av norsk laks i Frankrike.
Vi fikk også inn et nytt selskap, Schenkereide Hanggartner med kontor i Halden,

Daværende kystminister
Helga Pedersen deltok i
profileringen av norsk
sjømat.
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som ble innfusjonert i Schenker i Norge.
Hanggartner var spesialister på flakog trailertransporter med jernbane.
Selskapet greide ikke tjene penger på
internasjonal togtrafikk, og kontoret i
Norge ble lagt ned etter et par års drift.
Logistikkapparatet til Schenker i Norge
samlet kreftene og inntok «logistikkscenen» med spennende kundeløsninger. Kunnskapsutvikling var fokus
for logistikkmiljøet. En ny rådgivningstjeneste i logistikk ble introdusert.
Schenkers kompetansebevis for kontoransatte ble gjennomført og flere traineer
ble ansatt.
Konsernet utviklet mål for utslippskutt
2020 gjennom SchenkerKLIMALOGISTIKK.
Dette året erfarte vi også at stadig
mer av varene som forbrukes i Norge
kommer fra Fjerne Østen og Kina, noe
som også påvirker logistikken.
I kundebladet Logistikk Nettverk skriver
administrerende direktør Michael
Holmstrøm at kundene gjerne må ta
direkte kontakt med ham med
utfordringer de har i sin hverdag.
DB Schenker legger vekt på
gode miljøløsninger.
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Selskapet ble en aktiv næringspolitisk

Markedsapparatet vant
flere priser i Schenkers
internasjonale salgskonkurranse. Daværende
viseadministrerende direktør Erling Sæther fikk
Moderne Transportprisen under Transport & Logistikk på Gardermoen.
Samarbeidet i salgsorganisasjonen i Norge
og Sverige ble styrket
gjennom felles konferanser. Finanskrisen i 2008
krevde nye tiltak for å
styrke salget. Under de
olympiske leker i Beijing
hadde vi på plass vår egen
representant, som bisto
norske idrettsutøvere med
logistikk og transport.

premissgiver og arbeidet aktivt for
bedre infrastruktur for vei og jernbane.
Etter hvert ble selskapet en viktig
høringspart for myndigheter, media
og politikere i samferdselspolitiske
spørsmål. Vi fikk gjennomslag i en rekke næringspolitiske saker, blant annet forsøk med modulvogntog i Norge.
Alnabru ble rikspolitikk da Stortingets
transport- og kommunikasjonskomite
besøkte terminalen vår. Løftene om
modernisering satt løst hos komiteleder
Per Sandberg (FrP).
Leverandørene våre fikk problemer
med å skaffe tilstrekkelig lokale norske
sjåfører og flere måtte hente nye sjåfører
utenlands. Svenske sjåfører ble hentet
til leverandørselskapene på Østlandet.
Schenker innførte en «sertifiseringsordning» for transportører og sjåfører for å
sikre at leverandørene kjørte med høyest mulig sikkerhet, miljøbevissthet og
effektivitet.
NHO berømmet Schenker for miljøengasjementet på en konferanse med
deltagelse av næringslivseliten og de
politiske myndigheter. Flere kunder
ønsker miljøbevisst transport. Jotun la
stor vekt på den «grønne» profilen til
Schenker da de la over sine Europafrakter til oss fra 1. desember 2008.

Konsernets nye logo «DB
Schenker» ble introdusert fra årsskiftet.
Schenker tok tidlig i bruk
håndterminaler som kunne
lese strekkoder og samle viktig informasjon om kundenes
sendinger. Internett gjorde
det mulig for kundene å få
sin egen nettside hos Schenker – mySchenker.
Flyfrakt er en viktig del
av selskapets tilbud til
næringslivet.

2009: 1. september 2009 fikk vi ny
terminal i Tromsø på hele 1855 m2.
Gardermoen-avdelingen flyttet til nye
lokaler. I dag er flyfrakt samlet på Gardermoen og i Trondheim. Flyfraktavdelingen i Trondheim bygger på flyfraktselskapet ABC Airfreight, som ble kjøpt
opp i 2004.

Vi intensiverer kravene til miljøbevisst og økonomisk kjøring hos våre
leverandører og sjåfører. WEB-TA
markedsføres som et system for transportadministrasjon
på
internett.
Kundene fikk mySchenker hvor de
kunne finne detaljert informasjon om
sin informasjonslogistikk. Signatur på
skjerm ble innført via håndterminalene. SMART salgssystem ble tatt i bruk
på salg på innland fra 1. juli 2009. Utland har benyttet systemet siden 2006.
Selgersamlingen denne høsten la vekt
på trening av ferdigheter innen SMART,
WEB, mySchenker samt sjø- og flyfrakt.
Finanskrisen førte til en todeling av
transportbransjen. Flere mindre aktører la ned eller solgte seg ut av bransjen.
Postselskapene benyttet anledningen
til å kjøpe opp lokale selskaper og transportører.
Posten Norge ble dømt i EFTA’s overvåkningsorgan ESA i forbindelse med
Post i Butikk for å ha laget avtaler som
utestengte Schenker fra Post i Butikk.
Kravet fra Schenkerkonsernet mot
Posten var på 460 millioner kroner.
Saken ble avsluttet etter flere år med et
forlikt erstatningsbeløp i 2015.
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KAPITTEL 13

Inn i en moderne tid
– 2010-tallet
Konsernet lanserte i 2010 tre hovedfokusområder som var:
• Forbedre resultatmarginer
• Forbedret produktivitet
• Kvalitetsscore for internasjonal landtrafikk
Lokalt i Norge laget man en ny strategiplan med tiltak som:
• Utnytte en desentralisert og målstyrt
organisasjon
• Kampanjeorientert salg
• Utvikle en lærende organisasjon
• Utvikle en 0-feil kultur
• Effektiv trafikkstyring
• Kremmermentalitet
En stor transportstreik rammet bransjen
hardt. Vi holdt fast ved våre satsinger
på å utvikle nettverket, IT og integrering av produksjonen. Kapasitetsproblemer gjorde at vi måtte søke etter flere
norske transportører. Arbeidet med å
integrere Hangartner AS i Schenker AS
ble iverksatt.

Til venstre, øverst: Flyfrakt
er svært raskt og effektivt.
Til venstre, nederst: Vi fikk
etter flere år med påvirkning
tillatelse til å bruke modulvogntog i Norge.
Til høyre: DB Schenker
har tatt i bruk RFID
internasjonalt.
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Schenkerforum ble arrangert i Den
Norske Opera & Ballett i juni.
Konsernet introduserte DB SCHENKER
smartbox med GPS-sporing for global
sjøfrakt. Konsernet satser på RFID. I
konsernprosjektet FASS for IT-løsning
for landtransporter ble vi tilknyttet
med to egne medarbeidere lokalisert i
Gøteborg.
Alnabru fikk nytt styringssystem for
sorteringsanlegget. IT Tjenester sto for
det praktiske arbeidet. Et bedre kontrollsystem for containere og semier på
Alnabru ble iverksatt.

Etter norsk seier i European Song
Contest i Russland 2009, der DB Schenker hadde ansvaret for logistikken, ble
det vår tur i Oslo i 2010. Begivenheten
ble ivaretatt på mesterlig vis når det
gjaldt både arrangementets kunstneriske side og logistikken i tilknytning
til Telenor Arena. Olympiske vinterleker i Vancouver, Canada, ble behørig
håndtert av DB Schenker. Den norske
delagasjonen fikk støtte fra Schenker i
Norge.
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beredelser kunne det første Schenkertoget ta av fra Alnabru. DB Rail skaffet
vognene. Det ble laget avtale med Jernbaneverket i Norge og Trafikverket i
Sverige, og med Green Cargo om trekking av togene. Terminaltjenestene på
Alnabru og i Narvik tok Cargolink seg
av, mens lasting og lossing i Narvik
gjorde vi selv. Kundene sluttet opp om
det nye togtilbudet og toget ble fylt
med handelsvarer nordover og sjømat
sørover. Enkelte avganger måtte ha to

Schenkertoget Oslo-Narvik
etter passering over Glomma
ved Fetsund på vei nordover.

Det ble også satt i gang en rekke aktiviteter under prosjektet reACT. Hensikten var å modernisere organisasjonen
i takt med markedskravene. Selskapet
skulle resultat- og kvalitetsorienteres
på distriktsnivå. Målet er å ha en
markedslederrolle på stykkgods, partigods og være ledende på sjø- og flyfrakt.
Vi tok initiativ til et prosjekt for å
utvikle en felles strekkode for
fiskekasser for bransjen med støtte fra
Innovasjon Norge.

Schenkerforum 2011 ble som i 2010 lagt
til Den Norske Opera & Ballett. Tema
for årets kundesamling var «Høyere Raskere - Sterkere».

Den 3. januar 2011 startet en ny epoke
for jernbanen i Norge. I samarbeid med
DB Rail (nå DB Cargo), Green Cargo
AB og Cargolink AS satte vi i Schenker
AS opp vårt eget tog mellom Narvik
og Oslo – via Sverige. Mottakelsen
var svært positiv – ikke bare i Narvik
med ordføreren i spissen, men også fra
kunder og fra presse rundt omkring
i hele verden. Bakgrunnen for dette
var at vi gjennom nye avtaler fikk nok
volum og kundemasse til å starte med
eget tog.

Lokale tiltaksplaner ble utarbeidet og

Etter måneder med planlegging og for-

2011: Ny strategiplan 2011-14 og organisering fra 1. januar 2011 ble iverksatt.
Vekst, effektivitet, kvalitet, ansattes
motivasjon, kundetilfredshet og lønnsomhet var de viktigste fokusområdene.
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2012: Da ble 0-feil prosjektet satt i gang
med samling og opplæring av de som
skulle drive dette. 0-feil eller «Rett
første gang» bygger på Toyotas Lean
filosofi, og går ut på stadige kvalitetsforbedringer. Vi fikk 3 regioner – Øst,
Vest og Nord. Dette året ble det også
kjørt en storstilt opplæring på transport av næringsmidler i regi av
Kvalitetsavdelingen.

iverksatt for å forbedre kvaliteten. Nettsiden ble modernisert med fokus på
kortfattede fakta kundene etterspør.

Direkte charterfly Oslo – Hong Kong
(DB Schenker Asian Air Express). Det
ble også opprettet en egen konsulent_
avdeling, Schenker Consulting, som
skulle hjelpe både kunder og andre med
logistikkløsninger.

lokomotiver for å trekke det opp på
Bjørnfjell fra Narvik og frem til Kiruna.
Fra 2015 fikk toget også stopp i Kiruna,
hvor gods til og fra Øst-Finnmark ble
omlastet til/fra bil. Schenkertoget er
Europas raskeste godstog med en snitthastighet på 75 kilometer pr. time. I
2016 går det 6 tog i uken i hver retning
med stopp i Kiruna. Mellom 20 og 25
vogntog bringer godset daglig til og
fra resten av Nord-Norge og Narvik/
Kiruna. Nesten 70 prosent av godset
vårt innlands mellom landsdelene går
med jernbane, og NRE-toget står for
30 prosent av dette. Schenker-toget
er avgjørende for fersk fisk. Vi har
en betydelig større fleksibilitet med
eget tog, og kan tilpasse toget ukentlig i forhold til tonnasjen som går
sydvendt. Toget har også en bedre
leveringskvalitet enn alternativene.

SJØFR AKT
- Innovative løsninger
over hele verden
Vi har et globalt nettverk som tilbyr
løsninger med høy kvalitet
og konkurransedyktige betingelser
både for containerfrakt og
stykkgodsforsendelser. Vi løser
store og små kapasitetsbehov,
og tar ansvar for hele logistikkjede
n.
Prøv oss og la deg imponere!

I Trondheim fikk vi i oppdrag å frakte
3600 kofferter fra Værnes flyplass til
Trondheim havn hvor cruisegjestene
skulle gå om bord i skipet. Like mange
kofferter gikk motsatt vei. Et typisk

Interessert i å vite mer om hva
vi kan tilby?
Kontakt oss via marked.air.ocean@
dbschenker.com
– eller ring 07500 – eller besøk
www.dbschenker.com/no
Vi hjelper deg gjerne!
Schenker-Handouts2015-A4.indd

Sjøavdelingen presenterte fraktrater
som viste at sjøveien ofte er billigere
enn biltransport mellom Norge og
Europa, men det kreves høy kompetanse til å kunne utnytte potensialet
til sjøveien. Markedene etterlyser
også rimeligere og smartere logistikkløsninger, noe som gir konkurransefordeler for logistikkoperatører med
relevant kompetanse. Kryssalg ble
systematisert slik at innland salg også
kunne selge utland.

1
30.10.15 13:01
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logistikkoppdrag med knallharde tidsfrister. I kundens evaluering av oppdraget oppnådde vi høyest mulig score.
Logistikken til London-OL 2012 var
DB Schenker en viktig del av, foruten
at vi i Norge sørget for alt nødvendig
materiell og utstyr til norske utøvere.

Vår mann i London, Simon
R. Isherwood, sørget for
logistikken for den norske
delegasjonen.

import og eksport i Oslo og sentralisert
økonomiavdeling og innlandstrafikker.
Alnabru ble dermed vårt nasjonale
termosenter.
Vi åpnet ny terminal i Lærdal som
erstattet tidligere terminal i Sogndal og
distribusjon fra Årdal.

Prosjektfrakter ble videreutviklet og vi
fikk store oppdrag for skipsindustrien,
blant annet frakt av enorme skipsdeler
fra Molde til Korea i samarbeid med
Schenker Korea og Korean Air. Frakten
gikk med bil fra Molde til Gardermoen
og med fly videre til Korea.

Dette året intensiverte vi også jakten
på forbedringer. «Rett Første Gang» ble
det nye mantraet for selskapet. Den nye
arbeidsmåten ble systematisert med
enkle oppskrifter og veiledninger. Pilotprosjekter ble igangsatt og resultatene
kom. Kvaliteten ble bedre.

Miljøprisen til NHO Logistikk og Transport ble tildelt Schenker AS for nytt
avansert belysningsopplegg på Alnabru som reduserte energiforbruket, og
ASKO AS for sitt miljøarbeid - under
Transport & Logistikk på Gardermoen
i oktober. I løpet av høsten ble også
fly og sjø ISO 9001 sertifisert. Disse
hadde tidligere ikke vært en del av
dette sertifikatet. Innen fagområdet
toll bekreftet vi at vår organisasjon har
alle tillatelser som er nødvendig for
eksport- og importbedrifter.

Sporing av sjø- og flysendinger ble
forbedret internasjonalt med en ny
sporingstjeneste. LIVE Dashboard ble
lansert på alle terminaler med oppdatert informasjon om leveringspålitelighet, splitting av sendinger samt mål
og vekt. Hvert 20. sekund ble informasjonen oppdatert. Sjø og fly ble sertifisert
innen ISO9000 og ISO14001.

Termo land i Molde ble flyttet til Oslo
i 2012. Dette ga en mer effektiv organisasjon enn tidligere med samordnet

Daværende Arbeidsminister Anniken Huitfeldt besøkte vår terminal i Ganddal i oktober.
Her fikk hun en innføring i vårt IA-arbeid og
hvordan terminalen er som arbeidsplass.
Konsernet innførte opplæring for alle
ansatte i etikk, integritet, etc. for å sikre
og styrke en profesjonell adferd.

Til høyre: DB Schenker
har omfattende prosjekt
oppdrag. Her fraktes en
båt til en stor internasjonal
båtutstilling.
Til venstre: DB Schenkers
hovedkontor i Frankfurt
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skampanjer. Konsulenttjenester innen
logistikk ble introdusert som en del av
kundeavtaler med store kunder.
Kundetilfredshetsundersøkelsen (KTU)
viste at vi har høyere kundetilfredshet
i 2013 enn i 2012. Kundene var meget
godt fornøyd med de tjenester vi leverer,
og vi er bedre enn våre hardeste
konkurrenter. Høstens selgersamling
konkluderte med at vi må stoppe
kundeflukt og selge mer.
Schenkerforum ble arrangert som et
dialogmøte og med utdeling av selskapets første Forskningspris til professor
Finn Jørgensen, Bodø. Juryen bestod
av Jan Ola Strandhagen, Kjell Werner
Johansen, Göran Persson, Nigel Halpern og Michael Holmstrøm.

Ingen oppdrag er for store.

Årsfesten på Brunstad i september ble et
sosialt høydepunkt for ansatte. Schenkerforum 2012 hadde fokus på de økonomiske utsikter i en urolig verden.
2013: Prosjektet Governance@Land fra
konsernet medførte en omorganisering av den måten vi jobbet i Schenker.
Selskapet hadde gjennom mange oppkjøp internasjonalt behov for å få en
mer enhetlig organisering av landproduktene. Ledelsen presenterte medarbeiderundersøkelsen
2012,
som
bekrefter at vi kan bli bedre på intern informasjon. Vi lærte at vi må tenke på mottakeren når vi kommuniserer samt lytte.
Intranettet til HR ble fornyet og
forbedret. Partigods fikk en mobilløsning for hente-/ leveringsbekreftelse
av transportoppdrag. Schenker Carrier
Application (SCA) ble introdusert som
register over alle transportører som kjører for DB Schenker i Europa. Dermed vil
vårt trafikkapparat kunne sjekke kompetanse og kapasitet til alle transportører som opererer for DB Schenker.
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Formannsrollen var utredet og endret
ved at mer moderne teknologi er tatt i
bruk på terminalene. GAT lederstøtte,
rapporter, sykefraværsoppfølging og
medarbeidersamtaler er noen av tiltakene. Ekstra fokus ble lagt på å unngå
skader og uhell. Rett Første Gang har
høyt fokus og nye forbedringstiltak
utvikles.

DB Schenker har deltatt
med egen stand på
fiskerimessen i Brussel.
Vi i Norge har koordinert
deltagelse på vegne av
konsernets landkontorer.

Det tyske TV-selskapet ZDF TV besøkte oss for å informere tyske seere om
hvordan Schenker i Norge lykkes med
godstog. Schenkertoget Oslo-Narvik hadde fått internasjonal oppmerksomhet.
I forbindelse med CODA festivalen 2013
koordinerte vi alle praktiske sider ved
logistikken i forbindelse med scenen og
teknisk utstyr.
Rett før Stortingsvalget 2013 besøkte en

stor delegasjon fra FrP vår terminal på
Alnabru for å få fersk informasjon om
hva som skulle til for å flytte gods fra vei
til bane. Partileder Siv Jensen og hennes
delegasjon var godt fornøyd og lovet
rask modernisering av godsterminalen
dersom de kom til makten. Vi lanserte
også tanken om å la modulvogntog få trå
til når jernbanen svikter.
2014: Olympiatoppen og norske idrettsutøvere var klar for vinterleker i Sotsji
med god støtte fra vårt logistikkapparat. Operasjonen ble en stor suksess for
oss. Vi fikk store kunder på segmentet
komplett distribusjon fra Asia til
Norge, blant annet kjente klesmerker.
Innlands har konkurransen blitt kraftig
skjerpet som følge av at postselskapene
har kastet seg over logistikkmarkedet i
Norden.
Vi deltok med en omfattende stand på
sjømatmessen Seafood Expo i Brussel i
mai sammen med Schenkerkontorene
i UK, Island og Canada. Tiltaket viste
norske sjømateksportører hva slags
kapasitet og tilbud DB Schenker har
i Norge og ellers i verden. Mange kontakter ble knyttet og med tilløp til «stinn
brakke» var alle i vårt team storfornøyde.

Vi fikk også en prosjektavdeling innen
olje & gass, som skulle jobbe i et marked
vi ikke hadde vært inne på før. I slutten
av april deltok Schenker med egen
stand på den store sjømatmessen
Seafood Expo i Brüssel.
Kundesikring hadde særlig fokus for
markedsorganisasjonen i tillegg til nysalg. Salgsarbeidet ble fokusert mot
individuelle planer for den enkelte selger/KAM. Top 100 ble introdusert som
det nye kundeprogrammet for salg og
marked. Mer fokus på egne kundeteam
mot større kunder. Arbeidet ble implementert med egne work-shops og salg55
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Til venstre: Lastemetoden
er utviklet av en av våre
ansatte på terminalen.

Slik laster du opp

Governance@Land arrangerte ledersamlinger med fokus på transformasjonsledelse. Bedre organisering av
oppgaver, standardisering, kvalitetsforbedring, osv. er noen av de områder
som omfattes av Governance@Land.
Samtidig jobber konsernet med nye ITsystemer, TOM – Targeting Operating
Model og er begreper man måtte lære
seg. tWINS ble introdusert som konsernets nye kundeoppfølgingssystem. Her
kunne man få innblikk i kundemassen
i andre land for så å skape synergier.
Modernisering av IT-systemene skjer
i høyt tempo med blant annet WebClaims, NGeS, tWINS og flere andre
systemer som er initiert av konsernet.

containeren
Lastetips!
1: Start med tom boks
2: Paller benyttes som
støtte og til jevn fordeling av vekten.
3: Paller større enn
standard mål 120x80 cm
settes på tvers.

1

2

3

Med økende interesse fra konsernet
fulgte også krav om å systematisere vår
egen eiendomsmasse enda bedre. Forvaltningen av de omfattende ressurser
som eiendomsmassen utgjør ble satt på
dagsorden.

4: Sjekker at vekten blir
jevn, slik at containeren
ikke blir for ujevnt lastet
mht vekt. Tunge paller
settes i midten. Det gir
bedre stabilitet.
5: En rekke tunge paller
i midten gir også mer
stabil vekt for sjåføren.
6/7/8: Bare normal lasting.
9: Mye luft på toppen kan
brukes til løse esker.
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4

5

6

7

8

9

10: Forberedelser. Bildekk
kan også brukes som
støtte.

Voss ble et nytt terminalpunkt på slutten av året.

Alnabruterminalen er
hjertet i vår virksomhet
i Norge.

Daværende statssekretærer i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarset
(H) og Bård Hoksrud (FrP) besøkte
HK der de fikk oppdatert informasjon
om markedssituasjonen og hvordan DB
Schenker håndterer utenlandske transportører samt vår videre strategi for
Schenkertoget mellom Narvik og Oslo.

Markedssituasjonen har gjennom årene
ført til stadig hardere konkurranse,
men vi holder stillingen.
Selskapet ble invitert til å delta i nettverk for «Næring for klima» i Oslo
kommune. Bakgrunnen er vår tydelige
profil som miljøbevisst selskap som
kommunen mener kan være et forbilde
for andre selskaper i vår næring. Våre
ambisjoner om utslippskutt, bedre utnyttelse av transportenhetene, krav til
transportører og sjåfører hadde blitt
lagt merke til. DB Schenker har som mål
2020 å være en ledende miljøpioner og
har klare ambisjoner om å redusere utslippene fra trafikkene.
Forskningsprisen 2014 ble tildelt Inger
Beate Hovi under Transport & Logistikk på Gardermoen. Et samarbeid om
prisutdeling er etablert med arrangøren
Norsk Industri, m.fl. under åpningen
av arrangementet, som har deltagelse
fra sentrale næringslivsledere, myndigheter, politikere og media.
Nærings- og Fiskeridepartementet
besøkte vår fisketerminal på Alnabru
for å få innsikt i frakt av sjømat og om
det var behov for endringer i rammebetingelsene til denne delen av næringen.
Eksperter på ulike fagområder presenterte våre tanker om både fly-, sjø- og
landtransport av sjømat.
2015: Administrende direktør Michael

10
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Holmstrøm sa i et intervju med
Logistikk Nettverk at tilbakegangen i
økonomien generelt siden 2008 krever
omstilling også av vår bransje. Effektive
leverandører vil overleve, men det er
neppe plass til aktører som ikke klarer å
omstille seg til nye markedskrav.
Terminalene på Fagernes og Gol ble lagt
ned, og Hønefoss overtok som terminalpunkt for å dekke Hallingdal og Valdres.
Terminalen i Bergen kunne feire 40 års
jubileum.
Fra 1. januar 2015 fikk markedsorganisasjonen en felles europeisk organisering. Norge var først ute med den nye
måten å organisere markedsorganisasjonen og definerte oss som eksperter på
B2B. Samtidig ble Norden utpekt som
ett markedsområde for DB Schenker.
Spennende kunder banket på døren og
apparatet vårt fikk de mest utrolige utfordringer fra store globale kunder til
smale kunder innenfor kunst og kultur.
I oktober hadde vi et oppdrag for CODA
International Dance festival som omfattet å frakte en omfattende installasjon tur-retur fra Paris til Oslo Rådhus.
Prikkfri leveranse hele veien.
Kundetilfredsundersøkelsen viste at
den store majoriteten av kunder var
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svært godt fornøyd med de tjenester DB
Schenker leverer. Både kundeservice og
salg scoret veldig bra. Organisasjonen
utvikler også nye og bedre produkter.
Sjøavdelingen har de senere årene økt
volumene med kvantesprang og spiller
på det globale nettverket. «Enkel sjøfrakt» ble populært da det ble introdusert
høsten 2015. I samme åndedrett ble også
spredningsløsning fra Asia til Europa lansert, og flere store kunder oppdaget at her
var det både tid og penger å spare.
Leder Kick-off 2015 hadde fokus på
Rett Første Gang, markedsarbeidet og
produktene. 60 ledere fra alle deler av
organisasjonen fikk formaninger og
lykke til på veien. Vi kunne gå ut i markedet med et budskap om at nå skulle det
være lettere å være kunde:
• Enklere rutiner
• Effektiv levering
• Frigjøring av tid
Vi kunne slå fast at kunden er vår sjef og
må få det enklere og bedre.
Vår formidling av driftsmeldinger og
nyheter på internett gikk til semifinalen
i European Innovation Contest i regi av
DB Schenker. Diplom ble tildelt. Kundesenteret drifter løsningen, som er produsert av IT-avdelingen. Kundesenteret
tar i bruk chat-løsning med kundene.
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Vårt initiativ om felles system for strekkodemerking av fiskekasser fikk gjennomslag og forberedes videre som en
europeisk standard. Sammen med DLA
Piper arrangerte vi en konferanse med
fokus på sjømatnæringen. Alnabru og
Sandefjord ble vinnere i RFG konkurransen. Kvalitetskampanje på InNight
(bildeldistribusjon) ble iverksatt med
gode resultater.
Tilsynsmyndighetene startet arbeidet
med å koordinere kontrollen av godsnæringen på en bedre måte. På leting
etter gode modeller for hvordan godstransport skal drives og forvaltes har
«Schenker-modellen» blitt en mal for
hvordan transportnæringen bør drives
lovlig og moralsk fornuftig.
Forskningsprisen ble dette året ble
tildelt Olav Eidhammer, TØI, under
åpningen av Transport & Logistikk på
Gardermoen.
2016: Schenkerselskapene i verden,
inklusive Norge, har begynt å jobbe
med mer sømløse løsninger over landegrensene. Et viktig prosjekt – PRIMUS
– er iverksatt sentralt for å styrke vår
konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. DB Schenker har satt effektivisering, kultur og vekst som særlige
fokusområder for konsernets utvikling
fremover.
Salgsarbeidet er ytterligere systematisert
med lokale salgs- og handlingsplaner
for kryssalg og grenseoverskridende
samarbeid innad i konsernet. Samtidig jobber vi knallhardt med å tilpasse
kapasiteten til behovet til enhver
tid. Schenkertoget fremholdes som
meget dyktige på dette, men hele organisasjonen har dette høyt på dagsorden. I
fremtiden vil nok drift og marked jobbe
enda tettere sammen for å lykkes her.
Det nordiske clusteret ble etablert med
deltagelse fra ledelsen i Norge.
Sammen med Schenker UK og Island
deltok vi med egen stand på verdens
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største fiskerimesse i Brüssel. Under
de olympiske leker i Rio var vi på plass
med en egen spesialist for å betjene
de norske idrettsorganisasjonene og
media, og sikret at utstyr og utøvere
kom frem til rett sted til rett tid.
Schenker i Europa lokaliserer regnskapsoppgaver til et felles servicesenter i
Bucuresti i Romania. En stor del av våre
norske regnskapsoppgaver flyttes dit.
Et felles kompetansesenter for IT ble
etablert i Polen. Mange av våre norske
IT-medarbeidere jobber for senteret,
men er fortsatt lokalisert i Norge.
I jubileumsåret har innovasjon og utvikling fått ny giv. Omstilling og bedre
ressursutnyttelse på alle områder er
mantraet. Bedre samordning og synergier mellom produktene er satt i system
og noe ledelsen forventer seg mye av i
tiden fremover.
Et viktig tiltak i jubileumsåret var et
større faglig kundeseminar i Oslo 27.
mai. På programmet sto sterke eksterne
foredragsholdere om aktuelle temaer
i tiden, noe som sørget for betydelig
medieomtale i etterkant.
En intern arbeidsgruppe har sett på
tiltak for å gjøre intern informasjon
bedre, noe som har resultert i flere jubileumstiltak, modernisering av intranett
og et større informasjonsansvar for linje-ledelse på alle nivåer. Mottoet er at en
opplyst medarbeider gjør en bedre jobb.

Hovedkontoret ble flyttet fra Økern til
Alnabru i oktober 2016. Dermed var
hovedkontoret og ledelsen en integrert
del av den største terminalen i Norge.
Forskningsprisen 2016 ble tildelt Jardar Andersen, TØI, under åpningen av
Transport & Logistikk 2016 i oktober.

Bilde til høyre: DB Schenker
er et ledende logistikkselskap
til lands, til vanns og i luften.
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KAPITTEL 14

Vår pressehistorie fra A til Å
Kundekontakt, informasjon og kommunikasjon er viktig – ikke
bare ut mot kunder for et selskap som driver i en servicebransje,
men også innad mot ansatte for at de skal føle seg som en del av
fellesskapet.
Blader for ansatte: Godscentralen (som
ble en del av Linjegods), ga ut et eget
internt organ. Linjegods fortsatte denne
tradisjonen, og ga i 1973 ut den første
internavisen kalt L’Avisa. I det første
nummeret kunne man blant annet vise
bilder fra første opplastingen på Oslo
Ø. som fant sted om morgenen den 2.
januar 1973.
NR.3 – SEPTEMBER 2016

> logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport >

NR. 2 JUNI 2016

Smil og latter på Linjegods Forum 2005 Side 6
Lyn-suksess Side 12
Hekta på nettshopping Side 20

NETTVERK
Nr 4/2005

N

E

T

T

V

E

R

LANDTRANSPORT
SJØ- OG FLYFRAKT
SAMFERDSEL

Vil ha ny
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Michael Holmstrøm, Thomas Held og Thor Bergby glad for
integrasjon av Linjegods og Schenker i Norge. Side 4.
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på Gardermoen

Formel 1logistikken
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INTERNMAGASINET FOR SCHENKER AS

Flyttemelding:

K

Lan Marie Berg:

???

Presis

Vi måles på
resultatene

Side 2

Vil øke
sjøveien

Side 6

Gode
ansattfordeler Side 9

Året etter ble den omdøpt til LG – og
senere LG Avisa. LG navnet ble beholdt
lenge, men med flere «etternavn» som
LG Bedriftsavis, Bedriftsorgan for
Linjegods AS til LG Bladet som internavisen het fra 1977 til 1985. I 1990 dukket navnet Linjenytt opp som et stiftet
hefte, men ble etter hvert et skikkelig
blad som ble trykket i fire farger.
I 2002 var det på ny tid til å følge tradisjonen med stadige omdøpinger, og dagens Presis så dagens lys – et navn som
faktisk har holdt helt frem til dags dato.
Scansped/Schenker hadde også en egen
internavis fra 1996. Dette var en enkel
kopiert avis som ble kalt Teamwork,
og som ble utgitt frem til november
2004 da Presis ble internavis for begge
selskaper. Logistikk Nettverk var felles

kundeblad for begge selskaper og fortsatte som dette inn i vår tid. Begge blader med Einar Spurkeland som redaktør.
Kundeaviser: Kundeaviser er et kjent
begrep og allerede i 1952 ga Einar Sundbye ut en kundeavis de kalte Sundbye
Service. Linjegods kom tidlig i gang
med kundeavis og ga i 1974 ut Vår Linje.
Dette måtte de endre raskt ettersom et
firma i Bergen allerede hadde en avis
med samme navn. Så bladet måtte allerede samme år skifte navn til Nye Linjer – et navn som faktisk holdt seg helt
frem til 1993 da Transportbrukeren tok
over.
Dette navnet ble beholdt frem til 1999,
da dagens Logistikk Nettverk så dagens
lys. Scansped hadde også både kundeavis og internavis, og den første kunde-_
avisen kom ut i 1991 som en liten 4-siders
trykksak. Navnet ble Inside–Outside. I
1993 ble formatet omgjort og trykket i
farger. Avisen kom ut fire ganger i året
frem til 1998 da Linjegods og Scansped/
Schenker fikk felles kundeavis.

05.06.16 22:23
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1872 - 1916 – 2016

1947
Einar Sundbye
dør og sønnen
Erling tar over

1942

Svenske
Bilspedition

1916

Schenker

1866

1876

1886

1896

1891

Fallenius
& Leffler

grunnlegges i
Gøteborg

1906

etableres

1986

Fallenius

Tyske
Statsbaner

1926

1929

1936

1946

1956

1976

1960

grunnlegges i
Sverige

opprettes i Norge
og Sverige

Autotransit

1986

Bil-spedition
kjøper seg inn
i Linjegods

etableres.

Schenker
AS

Schenker
Norge AS

selges til Tore
Ruud og Olav
Sylte

1984

Forløper til Bil-

spedition

Einar
Sundbye

1966

Scansped
Norge

2007
Schenker AS
og Linjegods
blir et felles
selskap
under navnet

1995
Einar Sundbye
skifter navn til

1986

Einar
Sundbye AS

kjøper Schenker

1916

fusjonerer med
SkandiaTransport

1955
Einar Sundbye
Speditionsforretning Aktieselskap endrer
navn til

1931

grunnlegges i
Kristiania

grunnlegges i
Wien

1989
Bilspedition
kjøper SkandiaTransport og hele
Scanspedgruppen

Linjegods

grunnlegges

Einar
Sundbye
Speditionforretning
Aktieselskap

1872

1972

1996

1998
Schenker kjøper
Bilspedition og

SchenkerBTL etableres i

2006

2016

2006
Schenker
kjøper resten
av aksjene i
Linjegods

Norge

2002

1988
1941

SkandiaTransport
grunnlegges i Oslo

1970
Einar Sundbye
selges til
rederiene

NAL og
Høegh

Schenker

kjøper Einar
Sundbye.

kjøper tilbake
Schenker

1991

Polargods

kommer inn i
Scansped. Tyske
statsbanene selger Schenker
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Deutsche
Bahn

1999
Navnet endres til

Schenker AS
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Selskapets ledere 1916-2016:
Einar Sundbye

(1916 – 1947)

Erling Sundbye

(1947 – 1949)

Erling Sundbye & Leif Haug

(1949 – 1965)

Leif Haug

(1965 – 1974)

Olav Gunleiksrud

(1974 – 1986)

Tore Ruud og Olav Sylte

(1986 – 1988)

Clas Lantz

(1988 – 1991)

Jan Willem Hoogerwerf

(1991 – 1997)

Atle Skaarud

(1997 – 1998)

Michael Holmstøm

(1998 – )

Styret i jubileumsåret 2016:
Styrets leder: Stig Göran Åberg

Nestleder: Karsten Keller

Styremedlemmer:
Michael Holmstrøm

Varamedlemmer:
Jon Anders Røstad

Jon Henning Johannessen

Kristin Lovisa Irene Hedlund Roempke

Arild Tveit

Sten Rune Wold

Øyvind Berg

Inger Lise Evensen
Espen Strandhus
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Ansatte i pr. 1. juli 2016:
navn
Aalerud Geir
Aarre Geir
Aas Kirsti
Aase Arne Morten
Aasen Kitt Merete
Aasen Linda
Aasheim Marius
Aaslie Grete
Aass Anne Sofie Ørjansen
Abdisalan Ali Nour
Aberra Michael Ghebrezghi
Abrahamsen Roy
Aga Jan Petter
Akersveen Rune
Alvseike Linn Helen
Alvsåker Tor Andre
Amundsen Arne Winther
Amundsen Julie
Amundsen Trygve Ramstad
Andersen Anne Grethe
Andersen Heidi Aarestrup
Andersen Hilde
Andersen Jon Vidar
Andersen Monica Beck
Andersen Theodor
Andersen Turid Marie
Andersson Wanja Dagny
Andreassen Gaute Tveit
Andreassen Jorunn
Andreassen Kjell
Andreassen Lars Erik
Andreassen Per Greger
Andresen Alexander
Andresen Arild Helge
Andresen June Rebecca Hansen
Andresen Svein Erik
Andresen Vibeke Rygh
Antonsen Bodil Skjeltorp
Antonsen Espen
Antonsen Morten
Antonsen Ole-Martin
Antonsen Roger
Arentz Annette Cecilie
Arkadiusz Gil Wiktor

68

Arnesen Frank Rune
Arnesen Thomas
Arnesen Trond
Arnestad Nicolai Tunem
Arnoldsen Lasse
Arnøy Bjørn Jørgen
Aronsen Tom Heino
Asad Abdijabar Jabar Ibrahin
Asbjørnsen Kirsten
Asbjørnsen Magnus
Asbjørnsen Svein Olav
Ashiq Muqaram Raja
Aske Rita
Asmerom Teclezghi
Augdal Tommy
Aukrusttrædet Morten
Aune Kai Rune
Austad Ragnar
Bagirov Zokhrab
Bakke Geir
Bakke Hege Aileen
Bakkemo Kyrre
Bakken Lene Arstad
Bakland Tove
Bakurowitz Mats Torper
Balchen Christian Walther
Bandeh Adama
Barstad Eva
Bartels Anne Marie
Barth Roger Morten
Bekkelund Tor
Bekken Frode
Belsvik Kjell
Bentzon Mona
Berekvam Elisabeth
Berg Arve
Berg Hege Steinbakken
Berg Kevin
Berg Saengdao
Berg Øyvind
Bergersen Jan Erik
Bergerseter Isabel
Berglund Frank Tommy
Berg-Olsen Billy
Bergstrøm Unni

Berntsen Øivind
Berntzen Rita E.
Bezerra Manuel
Binner Bjørn Tore
Bjerkely Katrine Varløs
Björck Christian
Bjørgvik Ketil
Bjørklund Atle
Bjørklund Sonja
Bjørkås Heidi
Bjørling Even
Bjørnvall Jørgen
Bjørnødegård Jonas Arne
Blaha Rene
Blake Adam
Blinderen Roy
Bollandsås Terje
Borak Marta
Borgedal Kurt
Borgedal Stig Henning
Borgersen Jan
Botic Muhamed
Boutmoudit Jalal
Bowitz Geir
Braastad Gunnar
Bratberg Harald Kristian
Bratland Kim Andreas
Bratsberg Hans Marius
Bredal Berit
Bredesen Jan
Bredesen Raymond Hervig
Bregge Mikkel Andre
Brekke Marianne Sørby
Brendryen Trine Lossius
Brenna Even
Bringsli Marianne Vold
Brobakk Jan Erik
Brufors Espen
Brunes Johana
Brustad Kimmo
Brustad Sif Eva
Bruvoll Inge
Bryla Artur
Bryni Knut Arne
Bræk Linda

Brække Geir
Brødreskift Inger Kristin
Brøttem Lars Arne
Bråten Jan Fredrik
Bråthen Per Christian Mørch
Bråthen Vidar Hammervold
Buer Nils Petter
Bull Lars Andre
Burås Sissel
Børke Morten
Børresen Jon Eivind
Børresen Jørn Espen
Børresen Knut W Ravnsborg
Børresen Richard
Båtnes Jarl Eirik
Causevic Senad
Cehajic Omer
Chalecki Wojciech
Christensen Espen Mathias
Christiansen Frode
Chugunova Olga
Craciun Rita Elena
Czaikowski Roy
Dahl Marcus Skjærelv
Dahlby Eli
Dahlstrøm Knut Helge
Dahlstrøm Simen
Dalen Gro
Dalseg Leif Inge
Dalstein Nichlas
Dammen Thomas
Damstuen Ann Karin
Damstuen Bernt
Damstuen Lasse
Danielsen Helge
Davidsen John Erland
Davidsen Renè
Demirel Yasar
Diep Din Bao
Dillerud Vegard Kaspersen
Dindar Govend
Dobrowolska-Wislocka Beata
Dodaj Dominik
Drange Harald
Drevdal Eirik Bøltorp
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Dukan Elin Kristiane
Dybedahl Rune
Dye Anja Gundersen
Dyrli Marit
Dyrskog Tor Magne
Dyrstad Siri
Døhlen Anette
Dølplads Wibeke
Eggen Anders Ivar
Eggen Sissel Annette
Eide Kjell Arve
Eidem Christer Unger
Eidissen Aud
Eik Anthony
Eike Bjørnar
Eikeland Ove Jarle
Eilertsen Cato
Ekeberg Hans Petter S
Ekseth Joakim
Ellingsen Anne-Line
Ellingsen Even Storsæther
Ellingsen Robin
Elstad Bjørn-Tore
Eltvik Lidny Agnes
Elvebråten Frank Birger
Elvedal Jostein Bruno
Elverum Kjell Arne
Enersen Lene Skjelhaug
Engebretsen Ingrid Rotlid
Engelstad Bente Merete
Engen Ole
Engseth Morten
Engstrøm Bjørn-Christian
Enhuus Thomas
Eriksen Erik
Eriksen Roar
Eriksen Stig
Eriksmoen Knut
Eriksson Kim Soojin
Erlandsen Dag
Erstad Grete Peggy
Eskevik Gunnar
Espenes Lisa
Esvall Siri
Evensen Inger Lise
Evensen Jan
Evloev Bekhan
Fagerholt Ken Morgan
Fagervold Anette
Falkhede Kim Chinh
Falkhede Rotsarin
Fallet Jørn Arild
Fallet Ole-Marius
Fekstad Gorm
Fernstrøm Bo Erik
Fidje Gunstein
Finskud Odd Arne
Finstad Siw Therese
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Firing Kristine W
Fiskå Sverre
Fjalestad Olav
Fjalestad Tom
Fjellhammer Gunnar Adolf
Fjellhaugen Tommy
Fjære Gunnar Edvard
Fjæreide Bjørn Rudi
Fjørstad Bjørn
Flaarud Gunnar
Flatekvål Geir
Flatum Christian
Flemsæter Jan Øyvind
Florin Ketil Ivar
Florin Kjell Ivar
Fløysvik Sissel Fredsvik
Folkvord Simen S
Fonseca David Pinheiro De
Forbord Dag Arne
Foreman Heidi Myrtle
Forsjord Espen
Forsmo John Arne
Foss Jan Erik
Foss Rune
Fosseide Idar
Fosstvedt Yngvar
Fossum Frank
Fossum Tommy Andre
Franco Juliana Inacio Riberio
Frandsen Helge
Fredin Bo
Fredriksberg Bjørn
Fredriksberg Steinar
Friebe Jørg-Robert
Frigård Glenn Rune
Furdal Sigrid
Furubråten Hilde
Fylling Mona
Færøy Odd
Føreland Frode
Gangdal Cato Norman
Gawron Kinga
Giller Stian
Gillingsrud Jeanette Åsheim
Giltvedt Lena H
Giltvedt Tim Alexander
Gimle Tom
Girolama Ivan De
Gisleberg Robin Korsmo
Gjerdevik Jan Ivar
Gjesti Kristin
Gleditsch Bjørn
Glemminge Thorbjørn
Godtfredsen Bjørn
Golberg Ronny
Graadahl Kristin
Granlund Anne Bodil
Green Helene Marie

Gregersen Frode O.
Gressum Stian
Grevstad Roar
Griffiths Geoffrey Paul
Grimsgaard Aksel Louis
Grindhaug Sten Olav
Groseth Jane
Grude Andreas
Grytten-Haug Vivi Merethe
Grzelczak Anna Maria
Græe Johan
Grønbakken Carl Håvard
Grøneng Katarina
Guin Hans Erik
Gulbrandsen Espen
Gulbrandsen Gøran
Gulbrandsen Jørn-Ole
Gulbrandsen Terje
Gulbrandsen Yngve
Gundersen Jarle
Gundersen Merethe
Gundersen Svein Arne
Gundersen Toralf
Gundersen Tore
Gustavsen Bernadett Petra
Gustavsen Stian
Guzelce Can Haydar
Guzelce Cemil
Gysler Kine
Gøzet Turan
Haag Jan Kevin
Haagensen Silje
Haavardtun Johan
Hadergjonaj Arben
Hagen Andreas
Hagen Bjørnar
Hagen Grete
Hagen Jan Peter
Hagen Marianne
Hagen Steinar
Hagen Svein
Hagen Tommy
Hagen Åge Werner
Hagenstuen Kai
Halvorsen Kjell
Halvorsen Kåre G
Halvorsen Magne Ove
Halvorsen Sverre Vegard
Hammar Rickard
Hamre Tor
Hanasand Frode
Hankouri Ibrahim El
Hannestad Arne
Hansen Andre
Hansen Bente
Hansen Børre
Hansen Frits
Hansen Frode

Hansen Geir Magne
Hansen Helge
Hansen Irene Herregården
Hansen Jan Christian Juell
Hansen Jim Roger
Hansen Kjetil Bakke
Hansen Knut Reidar
Hansen Odd Erik
Hansen Odd-Erik
Hansen Sangchan
Hansen Stefan Bårli
Hansen Turid
Hansen Vanessa
Hanssen John Martin
Hanssen Jostein Rød
Harm Thomas
Hasanow Mahamed Abdirahman
Hasselstrøm Bente E. E.
Hatlø Bjørn Ivar
Haug Svein
Haug Terje Morten
Haugen Jim
Haugen Magne Roar
Haugen Nina
Haugen Odd Rune
Haugland Geir Kjetil
Haukedal Jenny-Alise
Haukland Geir
Hauren Anne Marie
Hausnes Marthon
Hazyr Gashi
Heen Kamilla
Heiberg Alf Ragnvald
Helleren Christel
Hellerud Anders Christian
Henningsen Morten
Henriksen Erling R
Henriksen Petter Rognsvåg
Hernæs Geir Olav
Hessen Sveinung Molnes
Hessvik-Trøite Andreas
Hestdahl Kjetil
Heyerdahl Bjørn
Higraff Kenneth
Hiorth Kristin
Hjelle Eivind
Hoel Lars Erik
Hoelseth Fredrik
Hofseth Iren
Hofseth Kim
Hojem Silje Mari
Holme Eli Mørk
Holmen Ronny
Holmqvist Hild Nygaard
Holmstrøm Anita
Holmstrøm Michael
Holst Erlend
Holter Tor Henrik

Holtet Stian
Holthe Hans Christian
Homonai Robin Kristoffer
Hoppe Martin
Horve Hans Petter
Horve Vidar
Hovdelien Knut
Hugdal Odd Ivar
Hultberg Kjell Jacob C.
Hunsrød Torgrim Andre
Hurlen Harald
Huseby Svenn
Huserbråten May
Hussein Halwest Nori
Hvaal Nora Merete
Hvalstad Terje
Hvidsten Anne-Berit
Hvistendahl Kristian V
Høgemark Marie Vika
Høglien Jarle
Høst Anita
Hågensen Martin Aurstad
Håkonsen Jan Kolbjørn
Iglebekk Solveig
Ijaz Mohammad
Ilseng Bjørn Åge
Ilseng Per Harald
Ingbre Terje Kristoffer
Ingebrigtsen Kåre Johnny
Ingebrigtsen Ola H
Ingvaldsen Laila
Isaksen Andre
Isherwood Simon R.
Iversen Fred Henning
Iversen Ivar
Iversen Kjerstin Westberg
Iversen Lasse Gaare
Iversen May-Liz
Jacobsen Arvid
Jacobsen Kirsti Magnussen
Jacobsen Per Kristian
Jacobsen Ronny
Jahr Petter
Jahr Rune
Jakobsen Jørgen
Jakobsen Marius
Jakubonas Renatas
Jama Mostafe Abdi
Jansen Ole Martin
Jarl Sophie
Jarzabek Maciej Dariusz
Jellum Espen
Jensen Jan Arvid
Jensen Jens Christian
Jensen Lill Helen Dahl
Jensen Odd Johan
Jensen Olav
Jensen Vidar

Jenssen Ivar
Jeremiassen Tove Jorunn
Joachimsen Tom Willy
Johannesen Aksel
Johannesen Ally K
Johannesen Frank Øyvind
Johannesen Kjell Cato
Johannessen Fredrik
Johannessen Hans Edgar
Johannessen Jon
Johannessen Jørgen
Johannessen Odd-Ronald
Johannessen Turid Helene
Johansen Asbjørn
Johansen Egil
Johansen Elisabeth
Johansen Gunnar
Johansen Inge
Johansen Jan Erik
Johansen Kai Henning
Johansen Ketil Wilhelm
Johansen Leila
Johansen Magnus
Johansen Mats Aleksander
Johansen Roy Vidar
Johansen Solfrid Langgård
Johansen Stein
Johansen Stein V
Johansen Trond Arild
Johansen Vivi Beathe
Johansen Øivind Myrvold
Johnsen Frank
Johnsen Jan Erik
Johnsen Karl Magne
Johnsen Ole Morten
Johnsen Stein
Jonassen Merethe
Jordet Jan-Roger
Jordet Stig
Josefsen Jørn Terje
Josefsen Kai Magnus
Josefsen Martin Aleksander
Jønnes Bjørnar
Jørgenrud Lillian
Jørgensen Bård Alexander
Jørgensen Håvard
Jørgensen Kjetil
Jørgensen Trond Vidar
Kaczmarek Dominika Michalina
Kaggerud Ragnhild Bersaas
Kalvåg Tony
Kanat Eray
Kanyi Sarjo
Kaperi Bela
Kapetan Vladimir
Karlsen Aud
Karlsen Hege Renee
Karlsen Ingrid Skøien

Karlsen Jan Frode
Karlsen Kent Inge
Karlsen Kjell
Karlsen Marina
Karlsen Morten Andre
Karlsen Ole Johnny
Karlsson Karl Henrik
Karmsteen Gram Morten
Karpiel Beata
Kartnes Per Anders
Kassem Kjell
Katana Francis RiziQue
Kellieh Mario Mahmoud
Khamsita Morley Martin
Kile Kurt
Killi Jan Erik
Kjeldset Tone Wessel
Kjelsrud Inger
Kjærstad Tom
Kjølstad Trond
Kleven Bjørn
Klevengen Jan Vidar
Klæboe Veronica
Knudsen Lillian
Knutzen Tone
Kobbeltvedt Bjørn
Kok Marco Marcel
Kolek Tom-Erik
Kolloen Randi M
Kolseth Espen
Kolseth Jon-Arvid
Kolstad Odd
Konopka Klaudia Magdalena
Kooij Paul van der
Korsmo Rune
Kosberg Heidi
Kraakenes Tine Jin
Kristensen Geir
Kristensen Kim
Kristiansen Anne Karin
Kristiansen Atle
Kristiansen Heidi
Kristoffersen Rune
Kristoffersen Torjus Prestgård
Krog Per Christian Skaug
Kråen Kjell
Kullman Niclas
Kvamme Jan Rune
Kvinge Øyvind
Kvinnesland Kåre Egil
Kylling Lasse
Lande Robert
Landmark Mariann Aasrum
Landu-Landu Jacques
Langaard Anders Johnsen
Langaard Andre Johnsen
Larsen Andreas
Larsen Birgitte

Larsen Eva
Larsen Kari
Larsen Marianne
Larsen Marius
Larsen Per
Larsen Sissel Juhl
Larsen Steinar
Larsen Thor
Larssen Joachim
Larsson Jenny Monika
Lasjkaev Islam
Lauritsen Arve
Lauritzen Andre
Lauten Nina
Leganger Arve
Leireng Kari
Lemsalmi Hicham
Lerøen Per Marius
Lie Bjørnar
Lie Lars
Lien Halvor
Lien Thomas
Lillestøl Per-Ottar
Lilletvedt Agnar
Limmesand Per
Lind Rigmor
Lind Werner
Lindberg Hege
Lindberg Irene
Lindboe Kai
Lindgren Ørjan
Lonebu Remi Andre
Lopez-Finskud Luzia F
Lorentzen Kjetil
Lorentzen Rolf Sigurd
Lorentzen Torunn
Lossius Knut
Lu Lu
Luketic Tanja
Lund Kai Inge
Lund Sven Erling
Lundberg Henrik Gangså
Lundberg Terje
Lunde Katrine
Lunde Saim Saeed
Lunde Silje Kristin
Lunder Geir Vidar
Lundsbakken Tormod
Lura Jan Petter
Løkken Geir
Løkås Peter Egil
Løvås Tone
Låhne Anne
Madsen Daniel
Magnussen Jan
Magnussen Thomas André
Malmåsen Aslak Rendbæk
Mangen Johan

71

DB Schenker 100 år i Norge
Maribo Knut Arne
Marka Thomas
Martinsen Andreas
Martinsen Knut
Martinsen Per
Martinsen Roar
Martinsen Thor
Martinussen Veronica
Marx Hilde
Mathiassen Ivar Atle
Mathisen Kåre Petter
Medakovic Aleksandar
Medhanie Marat
Meldre Knut Marius
Meyer Terje
Michelsen Andre
Micka Mundal Rita
Mickelson Tor
Mikaelsen Tommy
Mikalsen Elin Kanstad
Mikalsen Geir
Mikkelsen May-Linn
Milsett June
Mo Ann-Helen Løvik
Moberg Dag
Moe Kjetil
Moe Synnøve Pedersen
Moen Eli
Moen Kai Robert
Moen Kjetil
Moen Mats-Erik
Moen Odd Roger
Mohrsen Arnt Morten
Mokrzysiak Dawid Artur
Monge Maria
Mordt Erik
Morlandstø Randi Beate
Morsund Lise
Mortensen Thomas
Moum Fredrik
Mumin Abdifatah A
Mustafaj Ilir
Myhre Arild
Myhre Hans-Egil
Myklebust Frode
Myklegard Kjell Fredrik
Myrås Freddy
Myrås Lasse
Møller Susanne Larsen
Mølster Magne
Naalsund Eirik Lund
Nedregaard Steinar
Nedregård Kjetil
Nerberg Frode
Nerland Tor Erik
Neslow Thor
Nguyen Bich Ngoc Thi
Nguyen Viet Thanh
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Nicolaysen Frøydis
Nielsen Asbjørn Frogner
Nielsen Nina Dalgaard
Nielsen Thomas
Nielsen Øystein
Nikolaisen Geir
Nilsen Hege
Nilsen Jan Erik
Nilsen Reidar
Nilsen Roy Einar
Nilsen Torill
Nilsen Øystein
Nilsen Øyvind Vårlid
Nilssen Andre
Nogva John Arne
Nonaas Kenneth
Nordaune Kari
Nordby Vidar Fredrik
Nordbø Arvid J
Nordeng Elisabeth
Norderud Thomas
Nordhagen Tommy
Nordli Arild
Nordseth Eivind
Nordås Jarle
Norgaard Bjørn
Normann Ingrid Elisabeth
Normann Linda Iren
Normann Ranveig
Novelli Federica
Nur Sayid Ai Siyad
Nyborg Håvard
Nyborg Jan A.
Nygaard Kjetil
Nygaard Tommy
Nygård Jan
Nygård Rune
Nylund Dag Palmar
Nøstberg Birgit
Nøttestad Åse Merethe
Odde Anders
Odde Irene
Olafsen Rune
Olafsen Stian
Olaussen Atle Gjøran
Olaussen Gjøran Andre L
Olavesen Roger
Olsen Arild
Olsen Finn
Olsen Irving
Olsen Kristin
Olsen Laila Beate
Olsen Odd Ronald
Olsen Ole Audun
Olsen Reidun O. Bjørnøy
Olsen Robert
Olsen Runar Grude
Olsen Sven Olav

Olsen Tom Richard
Olsen Tone
Olsen Tove
Olsen Vidar
Olseng Gunn Lisbeth
Omberg Hans Marius
Ophuus Marianne Walaker
Oppi Bjørn Vidar
Opsahl Karin
Osman Abdirizak Housein
Osmundsen Kåre Arvid
Osnes Fredrik Holden
Ottersen Frank
Ouff Grete Eidval
Overen Ragnhild Dolven
Overen Tom
Palali Mehmet
Paulsen Arnt Villy
Paulsen Magne Wisth
Paulsen Rune
Paulsen Tom Andreas Velle
Pedersen Aage
Pedersen Christer
Pedersen Geir Rune
Pedersen Jan Bo
Pedersen Mona Lisa
Pedersen Niels Valling
Pedersen Thomas Lyngøy
Persen Anita
Petricko Paul
Pettersen Frode Petter
Pettersen Jørgen
Pettersen Robert Magne
Petterson Kenny
Punsvik Martin
Rabben Edvin
Rafiq Imran
Rafiq Najam
Raknerud Anne-Katrine
Rakstad Christer
Rakstad Gard
Rakstad Thore
Ramberg Bjørn
Ramstad Unni
Rasmussen Mona
Rathje Sabine
Reinlie Ida Andersen
Reis Kent Harald Holtren
Rese Hans Kristian
Rez Tomas Ferenc
Rimtun Lars Tore
Rinden Odd Henning
Ringlund Henning
Rognmo Marie Wenche
Rolland Frank
Rolstad Jon Roar
Rosland Svein Kåre Auglend
Rosvoll Hilde-Marie

Rotlid Jonas
Rovik Malin Stava
Rud Trude
Rudback Hans Albin
Rutle Roar Hansen
Ruud Astri
Ruud Jostein
Rysstad Vigdis
Rødfjell Øyvind
Røen Ketil
Røkke Marthe
Rønningen Eva
Rønningen John Gustav
Rønningen Vidar
Rørnes Ernst
Røsholt Nina
Røstad Jon Anders
Røstby Jon Ivar
Røstby Vegard
Røvik Bjørnar
Sadic Safet
Sadowski Damian
Sagen Frank
Sagen Tor-Inge
Samarnthong Chaianan
Samuelsen Jørn
Sand Line
Sandberg Tom Erik
Sanden Gabriel
Sandholt Kurt
Sandholt Rolf O
Sandsengen Wenche
Sandvik Erik Magne
Sandvik Frank
Santos Joanne M
Santos Romulo L.
Schikora Evelyn Bryne
Schikora Paul Trygve
Schreier Henrik
Schäpers Monica
Schønheyder Jan Kristian
Seberg Morten
Seem Sonny Helen Bahus
Sengsey Billy
Shakya Nabin
Simonsen Gunn Lillian
Simonsen Lena
Singh Jaspal
Singh Mohinder
Sinnathurai Ehalaivan
Sjøenden Lise Mette
Sjøenden Odd Jonny
Sjøgren Morten
Skaar Sunniva
Skage Lars Christian
Skare Birger
Skedsmo Kato
Skedsmo Kristian

Skiaker Nils Ivar
Skjelland Per Kristian
Skjerve Håkon
Skjærris Jesper
Skofterød Daniel
Skogberget Jens
Skogstad Kjell Egil
Skredderberget Roy-Egil
Skreland Jarle A
Skupin Krzysztof
Slettbakken Jan Erik
Sletten Arne
Slettmoen Roy
Slåtta Geir
Smaadal Helene Gullien
Smenes Thomas
Smuk Inger Annie
Smørdal Berit
Snarvoll Rune
Snefugl Bjørn Arvid
Snuggerud Kent Stian
Soberano Jayce R.D.
Solbakken Unni
Solberg Diana Kajari
Solberg Trond
Sole Magnus Tjorteland
Solevågseide Tore Karsten
Solli Dani
Solli Jan-Erik
Solli Marianne
Solum Erik
Solvang Ove Kr.
Sommerseth Frode Pettersen
Soza Erik Swing
Spjeld Heidi Korneliussen
Spurkeland Einar
Staveli Børge
Stavik Fredrik
Steenberg Kirsten B.d.
Stene Tom Freddy
Stokkan Eva
Stokke Beate
Stokkeland Freddy
Stolsmo Terje
Storaune Lars
Storvoll Joacim Bjerk
Strandhus Espen
Straume Bente
Strøm Geir Henning
Strøm Kaja Christel
Strøm Karin
Strømstad Erik
Støer Pål Vegar
Ståhl Per
Stålung Morten
Sund Arne
Svanheim Marianne
Svartangen Per Ove

Sveen Lars
Sveinhaug Odd
Svelland Hans Petter
Svendsen Frode
Svendsen Hans
Svendsen Thor Even
Svendsrud Kristin Falla
Svenskerud Iren
Svensson Tage Olav
Svensson Åke
Sylaj Adem
Sylstad Magne Roger
Sypriansen Monica Dalen
Syversen Roy Egil
Sæterholen Lene
Sæther Tore
Sæthershagen Terje
Sævarang Knut Uthus
Sømme Geir
Sømoen Jan Andersen
Sønnesyn Erik
Sørby Jan Ove
Sørensen Bent Bro
Sørensen Karsten Strøm
Sørensen Pål
Sørensen Roar
Sørensen Svein
Sørensen Vidar
Sørli Marthin Oddvar
Sørlie Jan Kåre
Sørnes Øistein Steinskog
Talbakk Silje Martinsen
Talseth Helene Camilla
Talsnes Karin Helene
Talsnes Lisbet
Tandberg Ole-Petter Bonde
Tangen Kjell Erik
Taule Arne
Teigen Steve Bongo
Tennvassås Vidar Hansen
Terning Audun
Thomassen Inge Andre L
Thornam Aleksander Anderssen
Thorstensen Michael
Thuen Arild
Thuroczy Randi K N
Thørn Magnus
Tiller Anne Kirsti
Tjernsli Olav
Tjosaas Svein-Arne
Tjørswaag Heidi
Toftner Mia Martine
Tolfsen Tormod
Tomlinson Stian
Torekoven Jan Arild
Torgersen Sissel Marie
Torkildsen Glenn
Torp Hans Idar

Torp Morten
Torseth Per Egil
Touray Alhagie
Traaholt Geir
Trana Raymond
Trøhaugen Jørn Oddvar
Tvedten Eirik
Tveit Arild
Tveit Borgar
Tveit Siv
Tørre Svein Arvid
Tøsse Lisbeth N
Uhlan Johan Fredrik
Ullerlien Espen
Ungersnæss Nils-Einar
Unnli Vegard
Urbietis Mindaugas
Usler Andreas
Vaagland Vibeke
Vadell Hoan Nam
Vala Karin Solfrid
Valdes Anita
Valdes Elisabeth
Valencia Elicet Medina
Valentiniene Daiva
Valizadeh Komar
Valsjø Roy
Varnås Freddy
Vasquez Nicolas Zam Gonzales
Vassbø Arnfinn
Vatne Judith
Veiby Runar
Venseth Leif Inge
Verket Anne Elisabet
Verket Thomas
Vestby Jan Erik
Vestnes Torbjørn
Vik Frank
Vik Unni Kirkbak
Vilhelmsen Jan Egil
Vilming Simon Løfsgaard
Vogt Stein
Volden Ole Petter
Voll Per-Inge
Vollstad Bjørn
Vågenes Mona
Vågenes Thomas
Walstad Finn Gunnar
Wangberg Magnus Are
Wangsmo Harald
Weggersen Terje
Welo Endre
Westby Eva Birgithe
Westli Solmund
Wetteland Eva Duus
Wiik Charlotte
Wiik Jan Eirik Egset
Willersrud Tommy

Wilson Rune
Windland Thomas Østeng
Winther Christian
Wirack Anna-Karin
Witchen Aud Helen
Witt Hans Petter
Wold Finn Robin
Wold Sten Rune
Wolny Waldemar Piotr
Wood Tormod
Wroldsen Herman
Wurgler Morten
Wysocki Wojciech
Yoganathan Ramanan
Yousif Rawand
Yousif Rebin Mustafa
Zeckel Dustin
Ødegård Christer
Øgaard Rune
Øie Per
Øksne Steffen
Ønal Mehmet Ilker
Øren Vidar
Ørke Eldbjørg
Ørmen Heidi Hoel
Østbråthen Arild
Østby Laila
Østerhus Jan
Østerli Rolf Inge
Østlund Irene
Østmo Monika
Østmo Robert Alseth
Østmo Terje
Østrem Ketil
Øverby Irena
Øvereng Bente
Øverengen Roger
Øvergaard Dag
Øvretveit Geir Normann
Øya Mathias Clifford
Øyen Sigurd
Øygard Ronny
Årnes Tor Einar
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Gratulerer med 100 år
til Schenker
Et lite kikk på historien vår
Så kan man forstå at ikke alle disse år har vært bare
blomstrende år
Fremgangs rike år og hel masse grå hår
Men det beste av det beste består,
Nå skal vi i Schenker få en ny vår
Tenke seg at Schenker er hundre år, fra en tid med andre kår
Vi strekker oss over det det langstrakte land, Norge
vårt hjemland
Enestående førstevalg, det sikre valg,
Schenker frakter over sjø og land. Terminaler i 140 land
YES! Vi kan, alt går an. Vi vet vi kan
Logistikkens verden, forundringenes verden
Vi i Schenker lever i denne verden
Vi setter dagsorden og skal forandre logistikkens verden!
Alle med våre oppgaver store og små
Alt henger sammen med alt - og dette må vi alle forstå
Schenker alle mann YES! Vi kan
Kom igjen, vis hva vi i Schenker kan
For vi vet hva du og jeg kan
Av Ken Morgan Fagerholt
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Foto: Ernst Vikne/Wikimedia Commons

Fremtidens
logistikk
begynner hos oss

Ingen tid å miste!

Pakkene leveres ﬂeksibelt der du er:
På jobb, hjemme eller etter dine ønsker

Invitasjon

til DB SCHENKER Transport- og logistikksamling
8. mars 2016 Kl. 12.00 – 15.00

VIKTIG INFORMASJON TIL SJÅFØRER OG ANSATTE:

Et ﬁnmasket nettverk sørger for at dine varer hentes og bringes til dine kunder der de er.
For mer info se www.dbschenker.com/no

Herøya Industri Park, Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn
Henvend deg i Hovedresepsjonen.

Slik skal vi få 99 prosent
leveringskvalitet med InNight!

Det handler om å vinne. Om og om igjen.
Schenker-Ann2012-x5-Modul35B.indd 3

DB Schenker- 100 år i Norge

13.08.12 11:27

DB SCHENKER Transport- og logistikk-samling vil belyse noen viktige
temaer som gir deg muligheter for enda mer effektive transportløsninger
til lands, til vanns eller i luften.
Vi stiller med engasjerte representanter med ansvar for å utvikle nasjonale og globale transportnettverk og
korridorer. Nettverk som skal sikre deres forsendelser en trygg fremføring til de marked dere opererer i.
Innledere:
Direktør Salg/Kundeløsninger Bjørn Tore Elstad, Direktør Solutions Lars Arne Brøttem,
Head of Direct Kirsten Steenberg, Markedssjef Sjøfrakt Christian Flatum, og Salgssjef Atle Kristiansen.
Vi håper du setter av tid til å komme, og vi ser frem til å møte deg!
Vennlig hilsen Schenker AS
v/ salgssjef Atle Kristiansen

Halvdags seminar med båttur
Oslo-København - 27. mai 2016!

Påmelding og program: se baksiden >>

Infobrosjyre-Mekonomen-Norsk.indd 1

22.08.16 23:54

Schenker-InvitasjonHerøya-A4.indd 1

28.01.16 13:27

Rett hjem til dine kunder!

DB Schenker Forskningspris 2012
Rett Første Gang!

SchenkerForum2016-4s-ver2.indd 1

03.02.16 15:08

Et finmasket nettverk sørger for at dine varer hentes og bringes
til dine kunder der de er – hjemme eller på jobb.
www.dbschenker.com/no – Tlf: 07500.

DB Schenker – når leveringskvalitet er viktig.
Schenker-halvs-Kjedemagasinet.indd 1

23.09.13 14:32

Informasjon om

Foto: Shutterstock

Det enestående førstevalg

Invitasjon

til prisutdeling og dialogmøte

Ekebergrestauranten i Oslo 7. mars 2013

Rett Første Gangkonkurransen 2016
Vi ønsker å premiere den avdeling og den ansatte
som kommer opp med årets beste tiltak.
Beste avdeling: 10 000 kroner
Beste ansatte: 10 000 kroner
Alle ansatte og sjåfører oppfordres derfor til å sende
inn sine forslag til gode tiltak. Dette kan omfatte alt
fra effektivisering av daglige arbeidsoppgaver til
innovasjon av et nytt produkt.
Forslaget må beskrives og gevinster begrunnes.

VINN
10.000
kroner!

Juryen vil bestå av ledelsen i selskapet med
Michael Holmstrøm som juryleder.
Forslag sendes til johan.haavardtun@dbschenker.com innen 1. november 2016
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Invitasjon-Prisutdeling-mars2013.indd 1

Du betjener verdensmarkedet.
Det gjør vi også.
FAKTA OM
MIELE

Miele er en av verdens
største leverandører
av mange forskjellige
husholdningsprodukter,
kjøleskap, komfyrer og
andre varer. Produktene
har høy kvalitet og
lang levetid. Miele sine
maskiner varer lenge og
bidrar til å skape lojale
kunder.

Service =
det lille ekstra

service og
leveringskvalitet
for Miele
– en viktig kunde for
DB Schenker

DB Schenker
- din leverandør av
logistikkog
DB Schenker
transporttjenester
- din leverandør av
DB
Schenker
nasjonalt
og
logistikkog
-internasjonalt.
din leverandør av
transporttjenester
logistikkog
nasjonalt og
transporttjenester
internasjonalt.
nasjonalt og
internasjonalt.

Din viktigste prioritet er at varene dine kommer dit de skal
- ikke hvordan de kommer dit. Med vårt globale nettverk kan vi
kombinere frakt via bane, sjø, vei og luft slik at varene dine kommer
frem uansett hvor i verden de skal. Sikkert, forutsigbart, raskt og til
riktig tid. Uansett ditt transportbehov, fra enkle forsendelser til
DB SCHENKER - 2014har vi skreddersydde løsninger som
komplekse logistikkprosesser,
gjør din frakthverdag enklere.
www.dbschenker.com/no
La oss hjelpe deg, se : www.dbschenker.com/no.

Kontakt oss:
Telefon 07500
www.dbschenker.com/no
Kontakt oss:
Telefon 07500
www.dbschenker.com/no

25.01.13 11.10

Salgskort-aug2014.indd 1

Salgskort-aug2014.indd 1

Kontakt oss:
Telefon 07500
www.dbschenker.com/no
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Fremtidens
logistikk

begynner hos oss

DB Schenker - 100 år i Norge
Schenker AS i Norge ble stiftet 21. desember 1916 under navnet Einar Sundbye A/S.
I dag er selskapet en del av DB Schenker med 2000 kontorer i 140 land.
www.dbschenker.no – Telefon: 07500.
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Kilder:
Dokumenter og papirer etter Einar Sundbye fra familien Haug
Vekst og velstand, Trond Bergh (red.),
Universitetsforlaget (1977)
Schenker AS, arkiver
Linjegods AS, arkiver
Bandar Abbas Express, Jørgen Seeman Berg, Johan
Evensen og Sønner (1997)
Norsk transport – veien videre, Ragnhild Steen Jensen,
Bård Jordfald og Mona Bråten, FAFO (2014:03)
Moderne Transport
Logistikk Nettverk – tidsskrift som utgis av Schenker AS
Tidsskrifter, husaviser o.a. for ansatte utgitt av selskaper
som i dag er Schenker AS
Presis – tidsskrift for ansatte i Schenker AS
Statsarkivet
Store norske leksikon
www.digitaltmuseum.no
Foto:
www.digitaltmuseum.no / Oslo Byarkiv
(side 6, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 28)
Familien Haug (side 9)
Bård Gudim (side 7)
Kjell Munch (side 8)
Roger Engvik (side 35)
Einar Sødahl (side 35)
Ola T. Rybakken (side 38)
Faksimiler fra DB Schenkers 125 års
jubileumsmagasin (side 10, 11, 34)
Resterende foto: DB Schenkers bildearkiv
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DB Schenker har gjennom 100 år vært en viktig del
av logistikk- og transportbransjen i Norge. I denne
publikasjonen presenterer vi noen glimt fra selskapets
historie og knytter historien til konsernets historie.
www.dbschenker.no

