
Pressmeddelande från Gartnerfonden den 25 september 2018  

Gartnerfonden delar ut 2018 års belöning till 
trädgårdsexperten, entusiasten och författaren Åke Truedsson 

Åke var sju år när han fick ett odlingsland av sin far och sedan dess har han odlat 
varje år. Han berättar att det var vännen och trädgårdsexperten professor 
Ingevald Fernqvist som när han besökte Åkes odlingar sa: Det här får du inte 
längre ha för dig själv, du ska skriva och lära andra och också fotografera. Och på 
den vägen blev det.  
– Mitt mål med alla kurser, föredrag, artiklar och böcker har varit att öka 
intresset för att odla och lära ut hur folk ska lyckas, säger Åke.  

Många har kommit i kontakt med honom genom Tomatklubben där han bland 
annat förmedlat både plantor och frön. Han har också räddat gamla potatissorter 
och t ex kronärtskockan Herrgårds genom sitt envetna arbete med växtförädling. 
Åke, som fortfarande är en eftertraktad föredragshållare har haft mer än 500 
föredrag för trädgårdsföreningar, och på mässor samt många kurser hemma på 
gården i Håslöv i skånska Vellinge. Han har varit ordförande i Skånska 
Trädgårdsföreningen 12 år och för Riksförbundet Svensk Trädgård i mer än åtta 
år. Det har blivit många böcker, bland annat Odla tomater (2015)  och Odla 
grönsaker som gavs ut första gången 2011 och vann då priset för Årets 
trädgårdsbok. Åkes senaste bok är inriktad på hälsan: Ät och odla dig till hälsa.  

Åke Truedsson får Gartnerfondens belöning med motiveringen: 
Åke Truedsson har mycket stor kunskap om trädgårdsodling och han har genom 
sin entusiasm både inspirerat och förmedlat sina bästa odlingsråd under många 
år. Hans gärning har alltid varit inriktad på ett ökat odlingsintresse och att bidra 
till ”Trädgårdssverige”. Belöningen är 10 000 kronor och delas ut i samband med 
ett föredrag: Ät och odla dig till hälsa som Åke håller i Naturens Hus i Stockholm 
den 3 oktober.  

 
För ytterligare information eller bilder kontakta: 
Jörgen Orback, ordförande Gartnerfonden, jorgen.orback@tengbom.se 
Tel: 08-412 53 90. 
www.gartnersällskapet.se 



 
Gartnerfonden instiftades 1897 som trädgårdsmännens allmänna 
understödskassa för människor i nöd. Flera donationer utgör grunden i fonden. 
Dessbättre minskade så småningom behovet av understöd och vid 
representantmötet 1979 ändrades stadgarna och till att nu dela ut en belöning  
till välförtjänt man eller kvinna som på något sätt är engagerad i 
trädgårdsnäringen. 
 
 


