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HÅLANDA. Henry Eklund 
har förärats med ”Skogs-
yxan”.

Priset delas ut av 
Vårgårda Skogsbruks-
område.

– Jag är glad och 
mycket stolt över att 
ha fått den här utmär-
kelsen. Jag har jobbat i 
skogen under hela mitt 
liv, säger Henry till Ale-
kuriren.

Henry Eklund, 71, är i det 
närmaste pedant när det 
gäller skötseln av sin skog, 
något som hans hustru kan 
intyga.

– Skogens är hans sköte-
barn. Ibland kan det nästan bli 
lite för mycket, säger hon.

Henry Eklund är ett bekant 
namn för många alebor, men 
kanske inte främst i rollen 
som skogsägare. Under 40 
år var Henry nämligen hem-
värnschef, en sysselsättning 
som vid sidan av skogsarbe-
tet upptagit mycket av hans 
tid.

– Jobbet inom hemvärnet 

var roligt. Jag kom i kontakt 
med väldigt många trevliga 
människor, säger Henry.

Falan är betäckningen på 
det område i Hålanda där 
Henry Eklund har sin skog.

– Vi köpte gården 1961 och 
flyttade hit två år senare, be-
rättar Henry.

För Henry Eklund var yr-
keslivet utstakat i tidig ålder. 
Han behövde aldrig fundera 
på vad han skulle göra när han 
blev stor.

– Att jag skulle bli bonde 
och lantbrukare var självklart. 
Det fanns inte något annat, 
säger Henry.

Kärleken till naturen är på-
taglig och han vet inget bättre 
än att få ge sig ut i skogen en 
tidig morgon.

– Det är en enorm frihet. 
Jag rår mig själv och har aldrig 
klockan på mig. Jag använder 
mig av solen istället, säger 
Henry.

– Det underbaraste som 
finns är att en solig dag få 
slå sig ner på en stubbe, ta 
en kopp kaffe och samti-
digt höra fåglarna kvittra och 
bäcken porla. Det är livskva-
litet, säger Henry.

Henry Eklund har varit 
medlem i Södra Skogsägarna 
(tidigare Älvsborgs Skogsä-
gare) sedan 1961. Det är så-
ledes en trotjänare som nu 
har prisats. Eller som motive-
ringen lyder: ”En trogen och 
aktiv medlem som på ett före-
dömligt sätt skött och vårdat 
sin skog”.

Är du en pedant skogs-
vårdare?

– Jag gallrar och röjer så 
att det ska bli så bra som möj-
ligt. Det är ett viktigt arbete 
för kommande generationer. 
Om jag är pedant? Jag vet 
inte, men jag grejar nog lite 
mer än vad många andra vill 
göra. Jag vill att det ska se bra 
ut, säger Henry.

Skogsyxan, diplom och 
blommor erhöll Henry 
Eklund vid en ceremoni i kul-
turhuset Kristallen i Vårgårda 
för en tid sedan.

– En minnesvärd dag, säger 
Henry.

Lokaltidningen ber att få 
gratulera till utmärkelsen.

I SKOGEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Sköter sin skog på ett föredömligt sätt gör Henry Eklund från 
Hålanda, som därför förärats med ”Skogsyxan”. Till vänster 
Stefan Persson, skogsinspektör för Vårgårda Skogsbruksom-
råde och Uno Carlsson, ordförande i förtroenderådet i Vårgår-
da SBO.

Henry Eklund där han trivs 
allra bäst – i skogen.

1-plan m källare, 7 rum o kök. 192+128 m2 inkl uthyrningslägenhet om c:a 65 m2,
+ frist. en-bilsgarage  Mkr bra maskinell utrustning. Stor trädgård m damm! Sol hela dagen! 
Altan o uteplats i västläge. Nära LMH & förskolor, affärer, goda kommunikationer.

Pris: 1.900.000 kr. eller högstbjudande/bud

NOL: MKT RYMLIG VILLA TILL RÄTT PRIS 
MED UTSIKT ÖVER GÖTA ÄLV!

www.alefast.se

Auktoriserad
Fastighetsmäklare
Jan A Pressfeldt
0705-44 80 55 

Auktoriserad
Fastighetsmäklare
Lars-Inge Petersson
0705-41 41 86

Ring för 
personlig visning!

0303-74 82 10

www.m2.nu

Henry Eklund 
– värdig mottagare 
av ”Skogsyxan”


