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H ittills i år har vi på dessa jubileums-
sidor med hjälp av äldre nummer av 
Viola försökt spegla vad som hänt 

under de 125 år som gått sedan Viola  grundades. 
Och det är ofantligt mycket som hänt. På 
sidorna 10-13 skriver Inger Olausson och Lena 
Ekelund mer ingående om detta under rubriken 
”Trädgårdsnäringen i ett historiskt perspektiv”.

Men om vi istället för att titta bakåt istället 
tittar framåt. Att sitta så här i slutet av 2020 och 
fundera kring vad som händer inom trädgårds-
näringen de närmsta 50–100 år är dock mer 
eller mindre  omöjligt. Men om vi avgränsar det 
till säg 10–20 år, då kan vi nog se lite vad som är 
på gång.

På tekniksidan har vi allt från robotar på 
friland som gör allt från ogräsrensning till 
 plantering till plock robotar i  växthus.  
I alla fall är det vad som syns i inter nationell 
 hortikulturell media. I stora odlingar, som de i 
 Neder länderna, har teknik utvecklingen kommit 
långt och där ser det ut att finnas  investerare. 
Detsamma gäller för vertikal odling i till 
exempel både livsmedelsbutiker och i gamla 
nedlagda fabriker.

Annat som just nu finns på agendan är 
fossilfrihet och att minska klimatpåverkan på 
olika sätt. Innovation är ett ord som det nästan 
gått inflation i och frågan är hur mycket det 
i slut ändan kommer odlaren tillgodo. Men 
visst måste vi se framåt och från många håll 
kommer signaler att framtidstron är hög och att 
trädgårdsnäringens produkter efterfrågas och 
kommer att efterfrågas allt mer.
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Knut Bovin (1853–1926) grundade Viola 1895, då som 
ett annonsblad och med tiden har tidningen blivit den 

enda affärstidningen för trädgårdsnäringen i Sverige.

Det vackra inbjudnings-

kortet som skickades ut 

inför festligheterna på 

Grand Hôtel i Stockholm.

Januari 1945 gjordes en genomgång 
vad Viola skrivit om under 50 år.

Redan efter 50 år var tidningen given 
för många och med flera hyllningar 
från olika håll.

I maj 1995 firades 100-års jubileet 
med fest i dagarna två.

Viola

Jubileumsfirande på olika sätt
V iola har genom åren firat flera jubileum – 50 år,  

100 år och nu 125 år. Det har märkts i tidningen 
på ett eller annat sätt. När tidningen fyllde 100 år 

 firades det ordentligt med  ett seminarium och en mot-
tagning på Grand Hôtel i Stockholm. På inbjudningskortet 

går det att läsa att temat för seminariet 
är ”Bortom år 2000” och kanske 
var några av ni läsare med på denna 
tillställning. För de som inte var där 
finns det bilder för efter världen att ta 
del av. 

I numret som 
kom ut efter 
festlig heterna 
den 10 maj 

1995 finns artiklar och bilder från 
festlig heterna. En av  bilderna är på 
den dåvarande jordbruks ministern 
 Margareta Winberg som var inbjuden 
som gäst, en annan från en ceremoni 
vid  grundaren Knut Bovins grav på 
Kungs ängens kyrkogård.

År 1945 när Viola fyllde 50 år har inga tecken på festligheter 
hittats men väl tidningar med gratulationer, både från trogna 
läsare och män på höga poster inom trädgårds näringen. Här 
finns också  hälsningar från grannländerna och Alfred M 
Danvig från danska  Gartner Tidende skriver ”Den är som en 
kär och trofast vän som följts oss genom åren…”

I år är det, som ni säkert inte missat, 125 år sedan Viola 
grundades av Knut Bovin. Det här uppslaget är det sista under 
jubileumsåret med tillbakablickar, både på tidningens innehåll 
och på branschens utveckling. 

Vi hade också stora planer på ett firande – en stor 
trädgårds fest i september, med seminarier, mingel och 

jubileums middag. Men så blev det ju inte. Vi sköt 
fram  firandet till november men inte heller det gick 

att arrangera på grund av Corona-pandemin.  
Nu står förhoppningarna till att vi kan fira nästa 
år istället. Vi ser fram emot augusti 2021 då vi 
hoppas få ser er på Tejarps gård i Klågerup!
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Viola fyller 125 år!

Vi kommer att arrangera ett inspirerande  
seminarium med fokus på lönsamhet. 
Höjdpunkten blir en festlig kväll med god svensk mat! 
          Redaktionen

På grund av Coronapandemin
flyttar vi fram firandet till augusti 2021

Viola

Sedan hösten 2009 produceras Viola av oss här på Tejarps förlag. 
Vi ser till att ni får en fullmatad tidning hem i brevlådan!

Hanna Aspång  
Ny annonssäljare

Eva Raihle, annonssäljare  
som lämnar över till  
Hanna Aspång vid årsskiftet


