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I dag, 2020 när vi använder våra smartphone 
till mycket annat än att ringa och där datorer 
inte heller enbart används för arbete är 

det lätt att tro att det alltid varit så. Men så gick 
jag igenom Viola under 1980-talet och mindes 
plötsligt den där första datorn på kontoret jag 
jobbade på då. Den var mycket enkel och knappt 
användbar till något. Sedan dess har det hänt 
mycket, på ganska kort tid och det även inom 
trädgårdsnäringen.

I ett nummer från 1987 tar tidningen upp 
 fördelar med att använda datorer i odlingen, bland 
annat för att kunna föra statistik och ratio nalisera. 
Idag är det för många ett arbetsverktyg som 
används dagligen. Faxen är nog nästan helt på väg 
att försvinna från trädgårdsnäringen också…

Under 1980-talet var det även en hel del 
fokus på näringspolitik och Viola går in i ett 
årtionde som präglas av oljekris och pris ökningar 
som påverkat trädgårdsnäringen negativt. 
Det  redovisas en hel del kring förslag och 
 diskussioner i  riksdagen samt frågor som tull-
skydd och krispaket. Ministrar uppvaktas också, 
bland annat för att få till ett lågprisskydd för att 
kunna stå emot importen.

Senare under 1980-talet blir artiklarna kring 
Europiska Gemenskapen, EG som det hette då, 
allt vanligare och det inte bara negativt. I det stora 
hela så slutar 1980-talet i en mer positiv anda och 
med en stolthet för produkter av hög kvalité.
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1980-tal – en 
tid för datorer

Ekonomi var ett ständigt åter-
kommande ämne i Viola under 
1980-talet.

Under en period på 1980-talet var 
formgivningen något annorlunda mot hur 
Viola sett ut traditionellt och då kunde en 
framsida se ut så här.

En internationell plantskoleutställning 
på Norrvikens Trädgårdar hölls 1982. 
Någon som har minnen därifrån?

Artiklar kunde också handla om utbildningars utformning.

I ett nummer från 1933 
får Kungliga lantbruks-
akademiens trädgårdsskola 
stor  uppmärksamhet i samband 
med sitt 100-års jubileum.

Examen från olika trädgårdsut-
bildningar bevakades ofta. År 1965 
var det 73 elever som antingen gått 
teknikerkursen, förmanskursen 
eller grundläggande yrkeskurs.

Ytterligare en avslutning, här 
från Nordvikskolan som idag 
heter Nordvik Utbildningar 
AB och drivs av Hushållnings-
sällskapet Västernorrland.

Det fanns en hel 
del skolor som 
erbjöd trädgårds-
utbildningar för  
25 år sedan.

Viola

Utbildningar inom trädgård 
Slutligen uttalas den förhoppningen att skolan må äga 
bestånd och utvecklas i takt med tidens fordringar, att 

den under kommande sekler ska förbliva en bildningens härd 
dit kunskapstörstande unga adepter inom hortikulturen kunna 
vallfärda för att läppja på ett högre vetandes vin.” 

Citatet kommer från en artikel i Viola från 1933 om 
Kungliga Lantbruksakademiens trädgårdsskola vid 
 Experimentfältet i Stockholm, som då fyllde 100 år. Den 
kom att finnas kvar till 1963, då flyttade utbildningen till 
 Norrköping. Skolans sista rektor var Sven Gréen. Lantbruks-
akademin och Experiment fältet var också lite av en före-
gångare till utbildningarna vid SLU Ultuna.

I Viola skrevs det flitigt om examen från olika trädgårds-
utbildningar. Ibland presenteras alla som tog examen med 
namn, ibland endast de som fått stipendium. Det hände också 
att bilder i form av klassfoto publicerades. 

Så sent som 1995 fanns det ett ganska stort utbud av 
gymnasie utbildningar inom trädgård. Den dåvarande redak-
tionen gjorde en sammanställning över utbudet och där finns 
skolor som numera inte längre har någon gymnasieutbild-
ning i trädgård. Men där finns även skolor som levt kvar, till 
exempel Himmelstalundsskolan i Norrköping. Idag ser dock 
utbudet annorlunda ut. Det är endast några få skolor som 
erbjuder gymnasieutbildning inom trädgård medan uppdrags-
utbildningar och YH-utbildningar har blivit allt vanligare.

Då och då dyker det också upp debatt i spalterna kring 
hur utbildningarna ska utformas, inte minst vid SLU 

och gymnasie-
utbildningarna. En 
artikel med rubriken 
”Svensk trädgårds-
näring behöver horto-
nomerna” tar upp 
något som än idag är 
aktuellt - kontakten 
mellan studenter och 
trädgårdsnäringen 
och hur den kan 
förbättras.
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