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Gartnerfonden delar ut 2019 års belöning till 
trädgårdsmästaren Leif Blomqvist  

I Lepplax på finska kusten norr om Uleåborg driver Leif Blomqvist sedan många 
år en mycket välskött och spännande plantskola för bärbuskar, fruktträd och 
prydnadsväxter. Här samsas både de riktigt gamla växterna med nya och för 
många helt okända växter. Leif som har mångårig erfarenhet av plantskoleväxter 
utbildade sig först till trädgårdsmästare och sedan till plantskolemästare. 
– I hela mitt vuxna liv har jag sysslat med bär och växter på något sätt. Fram tills 
jag var 35 år arbetade jag på Jakobstads tidning, främst som fotograf. Då skötte 
jag plantskolan vid sidan om. Det är naturligtvis viktigt för mig att kunna sälja 
mina växter, men ännu viktigare är det att förvissa mig om att kunderna lyckas 
med vad de inhandlat. Detta är en bidragande orsak till att jag började skriva 
trädgårdsböcker, säger Leif som är författare till fyra böcker: Äppel i norr, 
Trädgårdens bär, Våra fruktsorter och Rosor i norr. Alla böcker har gjort succé 
och sålt i över 10 000 exemplar på svenska och böckerna har även översatts till 
Finska. Tre böcker har också blivit nominerade till Årets Trädgårdsbok i Sverige. 
Snart är även bok nummer fem på gång.  

Leif får Gartnerfondens belöning med motiveringen: 
Leif Blomqvist gör ett fantastiskt fint arbete med att bevara gamla och för oss 
många gånger okända växtarter. Han gör det också möjligt att köpa dessa växter 
vilka många är härdiga i norra Sverige och Finland. Tack vare gedigen kunskap 
om bär, fruktträd och prydnadsväxter och mångårig erfarenhet håller hans 
växter hög kvalitet. Leif är mån om att kunderna får med sig kunskap för att 
alltid lyckas med växterna de handlat hos Blomqvists plantskola i Lepplax. Han 
har ett stort engagemang och en nyfikenhet att fortsätta lära sig mer vilket 
Gartnerfonden vill uppmärksamma genom att tilldela honom Gartnerfondens 
belöning 2019. Belöningen är 10 000 kronor och delas ut i samband med Leif 
Blomqvists föredrag på Trädgårdsmässan i Stockholm den 22 mars. 
 

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. 



 

 
 


