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Ystad-Tryck AB

I begynnelsen på Aulingatan 22 i gamla sockerbruket.
Frukosten är över... John Öberg, Gösta Granat, Olle Månsson och Bertil Andersson.

Under de 60 år som vi bedrivit vår verksamhet här i Ystad har mycket förändrats.
1954 när Bertil Andersson och John Öberg
startade Ystad-Tryck trycktes nästan allt i
högtryck (boktryck) sedan tog offsettrycket
vid. Idag är vi inne på digitaltrycket som har
många fördelar vad gäller tid, ekonomi och
kvalité. Upplagorna har blivit mindre och
leveranstiderna kortare.

Vi flyttade från Aulingatan 22 och in i våra
nya ändamålsenliga lokaler på Södra Zinkgatan 5 för tre år sedan. Allt finns nu på ett
plan och är helt anpassat efter våra behov.

Bertil och John var båda arbetskamrater på
AB Alltryck i Ystad. Ett gemensamt intresse fanns även i IK Vinco där Bertil var aktiv
cyklist och John var ledare. Starten skedde
med tryckning av plastpåsar och säckar. Ett
arbete som till stor del skedde i egenhändigt påbyggda tryckerimaskiner.

Prepress-avdelningen ordnar med allt vad
gäller originalen, antingen man har färdiga
filer eller vill ha hjälp med originalarbetet.
Inom huset gör vi själv efterarbete som; falsning, skärning, bigning, hålning, stansning,
numrering, limning etc.

Bland de första kunderna räknas Åkerlund
& Rausing, Melka, Simontorp etc. Idag drivs
firman vidare av Johns son Ingvar Öberg
som började i tryckeriet 1974 och blev delägare 1984.

En sak som inte förändrats med åren är omtanken om kunderna. Lika viktigt idag som
för 60 år sedan. En kund ska alltid känna sig
välkommen och få en korrekt behandling.

Exempel på trycksaker; vykort, affischer,
vernissagekort, kataloger, flyers, fakturor,
brevpapper, kuvert, mappar, etiketter,
reklamblad, väggalmanackor, broschyrer,
visitkort, konferensblock, fakturapapper,
tidningar, självkopierande set eller block.

I början var det mest plastpåsar och säckar som trycktes. Med handiläggning och infravärme.

Heidelberg vingar och pressar för säckar och påsar.

Betydligt mer handarbete i begynnelsen.

1954
Januari

Cirka 18 miljoner kubikmeter skog i Sverige fälls av fyra
kraftiga oväder, ett med orkanstyrka.
1 januari - Sverige förbjuder bruttoprissättning i lag, så
att fabrikanter inte längre kan fastställa pris utan bara rekommendera ett pris som försäljaren fritt kan över- eller
underskrida
3 januari - Första numret av svenska tonåringarnas
favorittidning Bildjournalen utkommer.
21 januari - USS Nautilus, den första ubåten framdriven
med kärnkraft, sjösätts [4] i Groton, Connecticut i USA.
Det största lotteri som dittills förekommit i Sverige anordnas för ombyggnad av Dramaten. Totala vinstsumman är
tio miljoner kronor.
24 januari - I sitt radioprogram Karusellen anordnar
Lennart Hyland Frufridagen - en dag då alla svenska fruar
får vara lediga.
30 januari - Den första transistorradion i Sverige demonstreras.

Februari

23 februari - Ett nytt vaccin mot polio presenteras i USA.
25 februari - Överstelöjtnant Gamal Abdel Nasser blir
Egyptens premiärminister.

Mars

1 mars - USA spränger sin dittills starkaste vätebomb på
Marshallöarna i Stilla havet [6].
4 mars - Den första framgångsrika njurtransplantationen i världen utförs i Boston, Massachusetts i USA.
25 mars - Svenska experiment med färgtelevision visas
hos AGA i deras laboratorium på Lidingö av teknologie
licentiat Hans Werthén.

April

1 april - Det nya poliovaccinet börjar prövas i Sverige.
12 april - I en studio i New York spelar Bill Haley och hans
band "The Comets" in rocklåten "Rock Around the Clock",
genrens första stora hitlåt.
14 april - Mjölk börjar säljas i Tetra Pak istället för flaska
i Lund. Sverige får en bordtennisframgång då 36-årige Tage Flisberg tar silver vid världsmästerskapen i London.
Den svenska riksdagen sänker värnpliktsåldern till 18 år.

Maj

6 maj - Oxfordstudenten Roger Bannister blir först i världen med att springa en engelsk mil under fyra minuter, då
han med tiden 3.59.4 avverkar "drömmilen".
8 maj - Den svenska riksdagen tillerkänner författarna ersättning för boklån i biblioteken.
17 maj - En veckas provsändningar med television inleds
från Tekniska högskolan i Stockholm.
21 maj - Den svenska riksdagen beslutar att avskaffa motboken från och med 1 oktober 1955.

Juni

2 juni - Volvo presenterar sin första sportbilsmodell i
Göteborg, den heter "Volvo Sport".
30 juni - En total solförmörkelse äger rum i södra och
mellersta Sverige och förloppet beskådas av hundratusentals människor genom sotade glasbitar. I Sverige är det
bara idealväder på Gotland, och förmörkelsen varar i 151
sekunder. Nästa gång i Sverige blir år 2126.

Juli

1 juli - Norden blir en gemensam arbetsmarknad där det
varken krävs uppehålls- eller arbetstillstånd för arbete i ett
annat nordiskt land.
5 juli - Elvis Presley skivdebuterar hos Sun Records i Memphis, Tennessee med låten That's all right.
13 juli - Den första svenska atomreaktorn, R1, börjar provköras fyra våningar under jord vid Tekniska högskolan i
Stockholm.

Augusti

29 augusti - Den svenske höjdhopparen Bengt Nilsson
blir Europamästare i höjdhopp för herrar på 2,02.

September

September - CERN grundas av 12 europeiska stater.
4 september - Den svenska polisen börjar med flygövervakning.
10 september - Larm slås om främmande ubåtar i Stockholms skärgård.

Oktober

2 oktober - Västtyskland går med i NATO.
12 oktober - Stig Trenters detektivroman Roparen utkommer.
29 oktober - Radiotjänst börjar regelbundna försökssändningar med television i Sverige. På tablån finns "Vädret inför veckoslutet" och "Utkik: Veckans journal". Första
programmet är En skål för televisionen.

November

Bertil Andersson

1 november - Sveriges ÖB Nils Swedlund vill få till stånd
en utredning om svenska kärnvapen.
14 november
Sveriges första moderna förort, Vällingby som började
byggas 1952, invigs och blir en stor folkfest.
16 november - Efter fem månaders polisjakt grips inbrottstjuven Tumba-Tarzan i Stockholm.
5 december - En ishockeymatch mellan Svenska landslaget och ett engelskt lag blir det första sportevenemanget som sänds i svensk TV.

December

10 december - Ernest Hemingway, årets nobelpristagare
i litteratur, uteblir från prisutdelningen.
20 december - Barnserien Kalle Stropp, Grodan Boll och
deras vänner med Thomas Funck börjar sändas i SR, och
blir populär även bland vuxna med barnasinnet i behåll.
Det svenska företaget AB Felix börjar sälja potatismospulver.
En författningsutredning tillsätts för att arbeta med en ny
svensk grundlag. En majoritet förordar en enkammarriksdag.
Under året jagar den amerikanske senatorn Joseph McCarty möjliga kommunistsympatisörer inom statliga organ,
försvaret, nöjesbranschen etcetera i USA. Senaten uttalar
sitt fördömande av hans uppträdande, som drar vanära
över senaten.

John Öberg

Aulingatan 22.

Ett underbart vackert skulddokument.
Fika ute i det fria.
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