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N är Viola grundades av Knut Bovin var det främsta syftet 
att den skulle fungera som ett annonsblad där odlarna 
kunde sälja och köpa varor. Som vi nämnt  tidigare 

blev det dock redan efter några år vanligt med artiklar. Först 
enbart några rader till att bli reportage som fyllde hela sidor. 

Redan från början fanns det utländska annonsörer även om 
de svenska var i majoritet. Att holländska och tyska företag fick 
annonsera gick under långa tider inte hem hos alla. Krav kom 
då och då på att utländska annonser skulle förbjudas eller att 
de enbart skulle få annonsera produkter som inte gick att odla 
i Sverige. Men det gick inte Viola med på, första sidan var dock 
länge förbehållen svenska företag.

Innehållet i annonserna är ganska likartat över tid. Det är 
olika redskap, fröer, växtskyddsmedel och annat som krävs för 
en odling. Men formuleringarna har ändrat sig genom åren och 
på 1930-talet börjar allt fler annonser för maskiner dyka upp. 
Till exempel motorgräsklippare och moderna växthus pannor.

En annan viktig del var alla platsannonser, vissa tider på 
året kunde tidningen fyllas med minst en hel sida plats-
annonser. Många företag sökte trädgårdselever eller biträden 
och kraven handlade ofta att de skulle ha några års vana, 
vara nyktra, pålitliga och ofta sökte de yngre män i 17–20 
års ålder. Men det fanns även några få som sökte kvinnliga 
trädgårds elever. De som sökte arbete var oftast trädgårds-
mästare med familj och flera års vana. Ofta skrev de under 
sin annons med ”Tacksam för svar till ”Plikttrogen”, ”Van vid 
arbete” eller ”Nykter”.

Ann Richardsson

Annonser i Viola

I nte för att dra några långtgående paralleller med 
slutet på 1930-talet, särskilt sensommaren 1939 
då andra världskriget startade. Men idag – när vi 

omges av Coronapandemin och dess verkningar – ger 
det en känsla av att det här har människor varit med 
om förr. Inte själva kriget, utan allt runt omkring. En 
resa till Tyskland och en stor riksträdgårds utställning 
i  Stuttgart anordnas av Viola med avresa den 
3 september. Den ställs in på grund av det oroliga 
läget och annonser dyker upp under hösten 1939 med 
information om vad företag gör i kristider och att de 
står rustade genom egna inhemska odlingar.

Men 1930-talet är inte bara oro. Viola är under 
 Henning Halldors ledning en tidning med längre 
reportage, både från Sverige och utlandet. Den 
kommer ut en gång i veckan och annonserna är 
många. Det förekommer en hel del debatt, bland 
annat krav på statlig kontroll av frukt och andra 
trädgårds produkter för att få bort oseriösa aktörer. 

Här finns även inslag som sportreferat från den 
”Allsvenska trädgårdsserien” med lagbild på ett gäng 
trädgårdsmästare som spelar fotboll. Då och då dyker 
det upp skämt i kolumnerna. Roliga eller inte det får 
ni avgöra själva, här kommer ett smakprov:

Domaren – Ni har kastat en blomkruka i huvudet på träd-
gårdsmästare Flod. Har ni något att säga till ert försvar?

Den anklagade – Ja, det var med anledning av hans annons.

Domaren – Hur löd den?

Den anklagade – Säg det med blommor!

Ann Richardsson

1930-tal – en 
omvälvande tid

Det är gott om annonser i början 
av  1930-talet. Allt från rosor till 
gurkplantor är till salu.

Platsannonserna tar 
under vissa perioder 
stor plats i Viola.

Så här såg framsidan ut vid krigsutbrottet 
i september 1939. Längst till vänster finns 
en artikel med rubriken Allvarstider.

Från början innehöll Viola främst annonser inom prydnads-
växtområdet. Men grönsaker kom allt mer och i en Viola 
från 1939 säljs det både bär, pepparrot och potatis.

Ganska ofta illustrerades annonserna som i denna från 1938.

Då liksom nu finns det många 
fördelar med att annonsera…

Weibulls, som i år firar  
150 års jubileum, syns i 
nästan varje nummer av Viola.  
Här en annons från 1930.


