Möten med människor är det viktigaste i historien om Katarina Tryck!

Några av oss som jobbat på
Katarina Tryck under 25 år...

En stor del av
Bosses vakna
tid

har upptagits av Katarina Tryck
och följdriktigt så var det en kund
som tipsade Inger om honom. Första gången
de träffades var på en tryckerifest 1993 och
på den vägen är det. Bosse och Inger blev
sambo 1993 och arbetskamrater 1995.

Roland Favorit A2 på väg in genom dörren med
1 cm mariginal. 1984.

Det jobbades dag...

...som natt!

Hela Katarina Tryck AB 1985. Bosse, Lennarth Söderman (GTO tryckare) och Mats.”Tryckeriet var som en upplyst scen och vi fick många som hälsade på när vi
jobbade över på kvällarna. Redan från början hittade många kulturarbetare och konstnärer till oss.”

Lennart ”Mella” Mellqvist hjälpte
oss med el i drygt 20 år. Som 75åring klättrade han högre än vad vi
kunde och är still going strong!

Inger tog in travhästar i företagets liv och
Katarina Tryck har hittills varit delägare
travhästarna Queen Ace, Lady Ex, Mr Eclipse,
Tomali Ace samt Arnie Somolli.
Arnie Somolli är nu uppe i Silverdivisionen
efter att ha tjänat nästan 800 000:- och gick
med vinst år 2005 till skillnad från Katarina
Tryck.

Computer To Plate (CTP) i prepress från 2002, levererad Fuji Film som varit huvudleverantör
på repron ( =prepress ) i snart 20 år. Revolutionerade driften och höjde kvalitén i trycket samt
produktiviteten i prepress med nästan 100%. Är en jättelik laserskrivare som skriver på
offsetaluminium tryckplåtar.

Rolf Landin,
tryckare.

Lars Magnusson,
tryckare.

Andreas Bohlin,
prepress.

Ulf Bergqvist,
prepress.

Jonas Gustafsson,
prepress.

Leo Kluge,
prepress.

José Prieto,
tryckare, prepress.

Damon Zurawski,
prepress.

Roger Johansson,
prepress.

Anders Björk,
prepress.

Vi byggde

Redan efter ett
drygt år

hittade man bättre
utrymmen i en f d
mjölkaffär på S:t Paulsgatan 18. Det blev
flyttning från Katarina församling till Maria i
april -82.
Verksamheten växte vartefter ut i flera små intilliggande butikslokaler. Väggarna var för många
och måste ner. På helgerna attackerades de
tjocka murarna, många kompisar hjälpte Bosse
och Mats med släggan. I veckorna och
på nätterna trycktes det.
Genom lokalernas stora skyltfönster var det
direkt kontakt med folket ute på S:t Paulsgatan
- kunder och vänner kunde slinka in bara för att
säga hej, eller reflektera över ett tryckjobb.

Lars Madsen och Per Marklund,
tryckare.

Digitaltryckstugan. År 2000 introducerade vi digitaltryck i företaget genom en Xerox DC12.

en liten ”digitaltryckstuga” ute i offsettryckeriet och körde
igång. Efter några år byggde vi om till en
”tomteverkstad” med bättre plats för digitaltryck och olika sorters efterbehandling typ
wire-o-bindning, kapaskivor och limning av
block. Digitaltrycket har blivit ett litet, men
viktigt inslag i företagets produkter.
Vi kan leverera 1-10 ex storformat, små upplagor av kataloger , blad och A3 affischer i digitaltryck eller större upplagor i offsettryck.

Bosse på kontoret 1983.
Före faxens & datorns tid…
att ha några stora finansiärer
bakom ryggen och med det mesta av kunskapen
förvärvad genom egen erfarenhet stävar nu
Katarina Tryck in i sitt tredje decennium, idag som
vid starten med Bosse Bergqvist och Mats
Söderberg stadigt vid rodret.
Det började i blygsam skala på Högbergsgatan
30 i januari 1981: Vänsterpartiets Ungdomsförbund i Storstockholm hade årskonferens och
beslutade att starta ett eget tryckeri med repro.
Sagt och gjort. Uppdraget gick till Bosse, som var
ombudsman, men inte kunde något om att
trycka, och Mats, en ung konstnär som arbetat
flera år på interntryckerier.
Det var mycket enkelt denna första tid.
Tryckpressen, en enfärgare för A3, och reprokameran trängdes med tryckplåtar och papperspallar i de alltför små utrymmena på
Högbergsgatan.

Gunnar Borg,
tryckare.

Inger Jonsson-Smith med ansvar för ekonomisk redovisning,
löner och skatter. Medlem av bolagsstyrelsen sedan flera år.

Bosse & Mats på konditori Vivex på Bellmansgatan 1982.
” -Vi fick i uppdrag att starta ett tryckeri. Som tur var hade Mats både tryckt och gjort repro förut.
Själv kunde jag ingenting om grafiska branschen. Jag ringde upp en kompis och frågade hur man gör
en kalkyl. Och på den vägen är det.”

Utan

Lennarth Söderman,
tryckare.

“Ibland släckte vi törsten i baren på Söders
Hjärta runt hörnet.“ Till vänster bartender Björn
Hulth och till höger Per Marklund, tryckare och
delägare i Katarina Tryck under en kort period.

Syster & bror – Karolina & Mats
på S:t Paulsgatan 14.
KatarinaTrycks hela reproavdelning under flera år.

i butikslokalerna
på St Paulsgatan var det dags att flytta till något
mer ändamålsenligt. Adressen blev Hantverkshuset på Renstiernas gata 12. Repron fick tyvärr
inte heller nu plats under samma tak utan fick
hyra in sig tvärs över gatan. Men det visade sig
snart opraktiskt att dela lokaler med ett företag
(Tryckop) som hade en annan företagskultur.
Det uppstod onödiga slitningar och efter två år
bröts samarbetet. Repron "längtade hem".

Mats under en av många ombyggnader på
S:t Paulsgatan.

Arnie Somolli (5 år) vinner på Solvalla 2005
med Örjan Kihlström som kusk. Tränare Lars
D Carlson.

Utökning av tryckerihall på Hammarby Fabriksväg 31, 1999.

Efter sju år

Helhetslösningen
hette Hammarby Fabriksväg, vilket betydde att
Katarina Tryck lämnade Söder 1994. Men vilka
lokaler! När Bosse visade mig runt första gången,
strax före inflyttning, kom osökt frågan
”– Vad ska han med all denna yta till?". Idag är det
fullt. Ägarna Bosse och Mats har hela tiden arbetat mitt i produktionen, alla tjugofem åren.
De övriga trotjänarna är Mattias Eriksson (17 år),
Karolina Lindmark Söderberg (16 år), Gusten
Ölmedal (13 år) och Inger Jonsson-Smith (12 år).
I tryckeriet arbetar idag 13 personer med fyrfärgspressar, storformatsskrivare och digitaltryck med
över 30 datorer som hjälper till.

Andreas Bohlin började på repron direkt efter
gymnasiet och blev sedan vår första desktopare 1990. Han gicks sedan vidare till
Tryckop/Colorcraft och jobbar numera åt
Binuscan, bildhanteringssytem.

Mats Söderberg i mörkrummet i slutet
av 80-talet. Klimsch reprokamera och
kontaktbox. Så var det förr i tiden…

Ronny Ekdahl,
faktor.

Pär Östling,
säljare.

Speedmaster 70x100 cm fyrfärg.
En lyckad investering som snabbt höjde vår kapacitet
och har sedan hösten 2000 gått i tvåskift. Idag har den
nått taket för att klara av alla tryckjobb.

Per i produktion dagen efter.

Fikarummet på Hammarby Fabriksväg 31 våren 2006.
Vi hade en gång en gästtryckare Roger, som aldrig varit på ett tryckeri där man fikat så
mycket, sa han. Då skulle han varit med på Södermalmstiden då vi hade fyra konditorier
inom 250 meters avstånd! Men rätt hade han och numera hinner vi inte fika lika mycket.

Den ryske tonsättaren

Dmitrij Sjostakovitj säger
i sina memoarer från 1979 att i stort sett verkar livet gå ut på att komma underfund med
vad som är viktigt och vad som inte inte är det. I denna historieberättelse är det mesta
uteslutet, men en enkel och självklar slutsats är att möten med alla människor är det
viktigaste i historien om Katarina Tryck.

Uffe, Mats & Lasse bygger ny reprolokal på
S:t Paulsgatan 14.

Högbergsgatan 30,
GTO 1-färg och
reproutrustning.

1981

Flytt till
S:t Paulsgatan 18

1982

Från vänster: Torbjörn, Mats, Bosse, Kjell, Lennarth, Micke och Peter. Sommaren 1984.
” På S:t Paulsgatan byggde vi om tre lokaler för hand tillsammans med kompisar & släkt! ”

Roland Favorit
1-färg A 2.

1983

Rabatthäfte
räddar ekonomin.

1984

Första tryckaren
Lennarth Söderman
anställs.
Katarina Bud med
Uffe Bergqvist.

1985

Roland Parva 2-färg
64 x 90.
5-års Tryckerifest.
Fiskaffären blir kontor.

1986

Uffe Bergqvist övergav taxi för att sätta igång
Katarina Budservice 1985.

Intag av Heldelberg SORZ två färgs 70x100 cm
på Renstiernas Gata 12, 1991.

Per Marklund
tryckare - och
ny delägare.

Repron till
S:t Paulsgatan 14.
Lasse Madsen
tryckare - och
ny delägare.

Ny GTO 2-färg.
Ny logo.
Mattias Eriksson
börjar. Flytt till
Renstiernas gata 12.

Karolina Söderberg
börjar.
Första Macen, II ci.

1987

1988

1989

1990

SORZ två -färg,
70 x 100.
Tioårsjubileum
och fest.

1991

Från Katarina Trycks 16 års fest april 1997
på Hammarby Fabriksväg 31. Gycklargruppen
underhåller med ett av sina sanslösa nummer.
Sedan 1985 har Katarina Tryck genomfört sju
stora tryckerifester samt ett flertal mindre evenemang för kunder, vänner & leverantörer.

Intag av Heidelberg Speedmaster fyrfärg 70x100cm
på Hammarby Fabriksväg 31, januari 2000.
Mattias Eriksson till vänster.

Tryckeriet i kris,
allt stramas åt men ändå inköp av
Mac Quadra 950.

1992

Hammarby Fabriksväg
blir adressen.
Första egna ripen.
Trumscanner.

1994

Det första personliga
vykortet från Bosse
på Katarina Tryck.

Katarina Trycks
marknadsföring i
Guldbrevsfinal.

1995

1996

Inköp av
GTO fyrfärg.

1997

Tryckeriets insatser utvalda i Svensk bokkonst.
Första Svanencertifieringen.

1998

Kris, personalnedskärning - och inköp
av Speedmaster
4-färg 70 x 100.

1999

Första storformatsskrivaren.
Digital tryckpress
från Xerox.

2000

Utökning av styrelsen.
Ny logotype,
en GTO till!

2001

CTP- anläggning.
Nyanställningar.

2002

Kraven på produktivitet och låga priser har radikalt förändrat villkoren i tryckeribranschen
eller som Bob Dylan sa i mitten av 60-talet;

”The times they are a-changin”
Katarina Tryck certifieras
enligt ISO 14001

2003

Cip3 installeras till
fyrfärgspressarna.

2004

Första säljaren Pär
Östling anställs.
Arnie Somolli vinner
klass II finalen på Åby!

2005

Katarina Tryck personal september 2006.
Nedre raden från vänster: Gusten Ölmedal tryckare, Marcus Stork
produktionsledare tryckeri, Mattias Eriksson tryckare, Anna Adestam
prepress, Karolina Lindmark Söderberg, projektledare samt miljö &
kvalitet, Mats Söderberg chef prepress samt delägare,
Övre raden från vänster: Alf Bylin tryckare, Petter Jangenäs bokbinderi
& digitaltryck, Fredrik Jylhä tryckare, Bo Bergqvist, faktor/säljare och
vd/delägare, Inger Jonsson-Smith ekonomi & organisation,
Leonardo Lobos prepress, Tomas Kristersson faktor.

Foto: Gruppbild: Thomas Carlgren
CTP: Anders Djerf
Övrigt : Bosses bildlåda

Kris och uppsägningar.
Företaget skuldfritt och
går åter med vinst.

2006

Text: Anders Djerf och Bo Bergqvist
Grafisk Form: Johan Irebjer

oktober 2006

