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D et är inte mer än 30 år sedan vi gick 
in i 1990-talet och på dessa år har 
det hänt mycket inom trädgårds-

branschen och i omvärlden. I Viola pågår 
under detta årtionde debatter kring en even-
tuell organisationsanslutning till LRF. Mellan 
raderna, eller ibland rakt ut framgår det att 
detta var en fråga som många var oense om. 

På 1990-talet bildades Grönsaksodlarnas 
Riksförbund där industrigrönsaker,  tidigare 
Konserväxtodlarnas Riksförbund och 
färskvaru sektionen gick samman. 

E-gruppen bildades 1990 och fem år 
senare anställdes Gunnel Holm, hortonom. 
Hon är fortfarande är verksamhetsledarare 
i det som idag heter E-planta ekonomisk 
 förening och som sedan dess varit med och 
tagit fram ett stort sortiment med svensk-
odlade träd och buskar under kvalitets-
märkningen E-planta.

På 1990-talet startar också två nya utbild-
ningar; trädgårdsingenjör och landskaps-
ingenjör vid SLU Alnarp. År 1993, det första 
året, var det 14 elever som startade på den två-
åriga trädgårdsingenjörsutbildningen och det 
var inte utan protester. I Viola lär debatterna 
ha avlöst varandra inför beslutet att starta en 
helt ny utbildning istället för den tekniker- 
och påbyggnadsutbildning som då fanns. 

Som sagt hände det en hel del inom 
näringen under 1990-talet, inte minst 
betydde medlemskapet i dåvarande EG från 
1995 en hel del. Det både oroade och sågs 
som en möjlighet.

Ann Richardsson

1990-tal

En serie under 1990 i Viola hette inför 
90-talet och här intervjuas Bengt 
 Henriksson som då var TRF:s ordförande.

Våren 1996 gav Viola ut ett special-
nummer av tidningen som vände sig till 
fler än de vanliga läsarna för att ge en bild 
av svensk trädgårdsodling.

Matintresset ökade bland konsu
menterna och odling av broccoli  
sågs ha en framtid.

Ett av alla inslag från  
Bengt Wibrant.  
Det här handlar om att  
förlänga tomatsäsongen.

Så här såg konsulenthörnan ut 
på 1960-talet med Hans Chris-
tensson som var en av de mest 
flitiga konsulenterna i spalterna.

Veckans marknad var ett 
inslag som fanns med länge i 
Viola. Det var rapporter om 
priser och efterfrågan. 

Nytt om namn med kort informa-
tion var ett annat inslag. Här ser 
vi  Anna-Karin Johansson, råd-
givare som än idag skriver i Viola, 
Annika Öhman som idag arbetar 
på LRF Trädgård och så har vi 
Gustav Mandel man, numera känd 
från TV4-programmet, Mandel-
mans gård. Han har praktiserat 
på Viola!

Viola

Konsulenthörnan  
och andra fasta inslag
D et är vanligt att tidningar har så kallade fasta inslag, 

det vill säga sådant som återkommer, mer eller 
mindre, i varje nummer. Ofta brukar det finnas någon 

vinjett eller liknande för att få läsaren uppmärksam kring vad 
det handlar om.

Viola 2020 har också fasta inslag, kalendariet är ett sådant 
och i år införde vi en sida under rubriken Fönster mot träd-
gårdsvärlden där vi tar med olika händelser runt om i världen, 
men kanske främst Europa och de nordiska länderna. 

En titt bakåt i tidningsläggen på biblioteket på SLU Alnarp, 
som för övrigt blivit en trevlig stund, en gång i månaden. Då 
går jag igenom äldre nummer och den här gången fastnade 
jag just för de fasta inslagen och inte minst Konsulent-
hörnan. När exakt den startade har jag inte funnit men under 
1960-talet var den i gång för fullt. Hans Christensson, Birger 
Sandahl, Bengt Wibrant, Per Karlsson och Karl Wikesjö 

var några av de som kom med råd kring odling. De var 
 konsulenter, ofta anställda av staten och arbetade på det som 
då hette lantbruks nämnden. 

I en artikel från den 8 februari 1995 berättar Bengt 
Wibrant om sitt arbete som konsulent från 1960-talet fram 
till  1990-talet, som anställd och i det egna företaget Hortikon 
där han hjälpte gurk- och tomatodlare med rådgivning. För 
behovet fanns eller som Bengt Wibrant själv konstaterade när 
det var oklart om hans tjänst vid länsstyrelsen skulle tillsättas 
efter att han gått i  pension: ”Snart finns det knappast några 
konsulenter kvar som är  specialiserade på köksväxter under 
glas”.

Bengt Wibrant lämnade oss i slutet av 2012 och i början på 
2013 hade vi ett minnesord, för övrigt ett annat inslag som inte 
förekommer i varje nummer men som vi värnar högt. 

Ann Richardsson


