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V iola Trädgårdsvärlden är en av landets äldsta bransch-
tidningar. Den startades under 1890-talets sista 
decennium när den svenska trädgårdsnäringen var 

under framväxt och i en tid då tryckta tidningar var senaste 
hi-tech. Vad kunde väl då vara modigare än att som tidningens 
grundare Knut Bovin gjorde, ta en dubbel risk med ett nytt 
medium i en ny bransch? Han ville växa med sin målgrupp.

Men så var han också en nytänkare, den där Knut. Förutom 
att starta Viola var han aktiv på Bergianska trädgården och 
Kungliga lantbruksakademiens experimentalfält vid  Frescati 
norr om Stockholm. Han var också med och grundade 
 Gartnerfonden, ”trädgårdsmännens allmänna understödskassa 
för människor i nöd”. Med tiden blev de allt mindre nödställda 
och 1979 ändrades stadgarna. Idag delar fonden ut belöningar 
till förtjänta trädgårdsmän- eller kvinnor.

Flera olika ägare
Viola bytte ägare flera gånger under årens gång och ägdes länge 
av Trädgårdsnäringens Riksförbund, TRF, som senare bytte 
namn till Gröna näringarnas Riksorganisation, GRO.

Under flera år hade föreningen svårt att klara tidningens 
ekonomi och i samband med att GRO gick upp i LRF och  
LRF Trädgård bildades, letade styrelsen efter en ny huvudman 
för tidningen. Frågan ställdes till oss på Tejarps förlag, som 
bland annat gav ut Lantbrukets Affärer och Svenska Livsmedel.

Vi insåg att Viola skulle kunna fungera i vår affärsmodell. 
Dessutom kändes det lite extra hedrande att få frågan om vi 
ville ta över en så anrik publikation. Vi antog utmaningen, ett 
avtal skrevs och utgivningsbeviset växlade ägare för en blygsam 
summa. Nr 17, 2009, blev vår första utgåva som vi lanserade på 
hösten det året.

Violas döttrar
Under arbetet med tidningen kunde vi konstatera att den var 
innehålls mässigt ojämn och att det bland våra läsare fanns de 
som inte riktigt kunde identifiera sig med vår huvud målgrupp. 
Bland annat de som arbetade med anläggning och utemiljöer 
samt landets potatis odlare. Hösten 2011 startade vi Tidskriften 
Landskap och året efter Viola Potatis.

Tidningens redaktör Ann Richardsson noterade därefter att 
det saknades en kanal på butikssidan och 2017 startade vi  

Viola Butik. Det som från början 
var en tidning, har alltså blivit 
fyra – det är ett tydligt tecken på 
utvecklingen i de gröna näringarna!

Den digitala världen
Under 2019 tog vi också steget in i den nya världen och lanse-
rade digitala versioner av våra trädgårdstidningar i kombination 
med en tidningsapp, Tejarp Trädgård. Därmed kan våra läsare 
ta del av tidningarna oavsett var de befinner sig – bara de har 
en mobil. Viktiga funktioner har skapats som att kunna dela 
artiklar i sociala nätverk och söka efter texter tillbaka i tiden.

Idag är Viola den enda affärstidningen för trädgårds näringen 
i Sverige och när vi nu firar 125 år känner vi samma entre-
prenörsanda som grundaren Knut Bovin, vi vill växa med en 
bransch som växer. Så följ med oss in i nästa 125 år!

Agneta Lilliehöök & Lennart Wikström – stolta ägare av Viola!

En ständig utveckling!

D et allra första numret av Viola kom ut 
i  januari 1895 som ett annonsblad för 
trädgården. Redaktör och utgivare var Knut 

Bovin som kom att bli ett stort namn inom trädgårds-
näringen fram till sin död 1926. Med Viola ville han 
utveckla marknaden för försäljning och inköp av 
varor och för detta behövdes annonser. Så här skriver 
han själv i det meddelande som trycktes på fram sidan 
av nummer 1 …”Trädgårdsmannen såväl som hvarje 
annan behöfver annonsens hjälp att göra sina alster 
kända.”

Redan i det första numret fylls de fyra sidorna med 
annonser, men också en och annan liten text som 
en arbetskalender för januari. Där går det att läsa att 
 redskap ska lagas, köpas in eller tillverkas. Fåglarna 
får också omtanke med uppmaningen ”Nyttiga 
 småfåglar gifves föda, om köld och snö herrskar.”

De första fem åren trycktes Viola på färgat 
papper för att sticka ut, för vid den tiden fanns flera 
trädgårds tidningar inom branschen. Kurt Bovin 
var dock från början tydlig med att han inte skulle 
konkurrera med reportage utan Viola skulle istället 
vara ett annonsblad. 

Men redan efter något år dyker det upp porträtt 
av framstående trädgårdsmästare, artiklar om 
trädgårdsanläggningar med mera. Platsannonser tar 
också allt mer plats och så här 125 år senare är det 
lite kuriosa att läsa att en ”yngre duglig fullt nykter 
trädgårds mästare, gift eller ogift erhåller plats…” 
Riktig så  formulerar vi inte dagens platsannonser, 
men då som nu vill varje trädgårdsföretag har duktiga 
 medarbetare.

Ann Richardsson 
Redaktör sedan 2012

Första numret

De flesta av de företag som annonserade 
för 125 år sedan finns inte kvar.  
Men några namn känner vi igen.

Viola kom redan efter två år att bli 
betydande för de som sökte plats 
inom trädgårdsnäringen.

När vi hoppar  fyra år fram i tiden 
sedan starten dyker det upp allt fler 
artiklar och längre texter.

När olika händelser hänger ihop långt tillbaka i tiden 
känns det som om det finns en mening med det som sker. 
I den allra första tidningen,  Viola nr 1, 1895, hittade jag en 
annons från Lindhults plantskola i  Långås. En av Sveriges 
första handelsträdgårdar  tillika min pappas föräldrahem.

Hur tidningens grundare Knut Bovin, som bodde och 
verkade i Stockholm, hade fått kontakt med min familj i 
den lilla byn utanför Falkenberg kan vi bara spekulera om. 
Jag vet att familjen på pappas sida besökte huvudstaden 
lite då och då. Kanske träffades de? Men att just Lindhult 
skulle annonsera i premiär numret var över raskande. 

Vid en genom gång 
av de äldsta årgångarna 
har det visat sig att min 
farfars farfar annonse-
rade i varje nummer 
under flera års tid.  
Att Viola nu finns hos 
oss känns bra!  

Agneta Lilliehöök

En historisk koppling

Mangårdsbyggnaden på Lindhults säteri.  
I de två gråstenslängorna hade plantskolan sitt fruktlager. 


