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Ewa Henriksson upplevde örternas styrka, lämnade en trygg anställning och satsade fullt på en framtid i örtmedicinens tecken.     Fortsättning på nästa sida
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Det känns redan efter en
minut i lokalerna i det
gamla bankhuset i Veinge.
Här huserar en entusiast.
Mikroskopet glänser på ar-
betsbordet, tavlan med
blodkroppar har sällskap
av målningar i behaglig
färgsättning. Och burkarna
med örter täcker en hel
vägg – en samling av
mångtusenårig läkekonst i
koncentrat.

Ewa Henriksson sam-
manfattar sin verksamhet
så här:

– Det handlar om att må
bra på ett naturligt sätt.

Hon delar sin vardag mel-
lan hemmet på Ängsgården
i lilla natursköna Perstorp
och mottagningen i Veinge.
Det framgårrätt väl avföre-
tagsnamnet Ängsgårdens
Örtbod, Massage & Hälsa.
Att Ewa Henriksson skulle
bli entreprenör inom na-
turmedicinen var dock inte
helt självklart.

– Nej, jag är utbildad
inom skolmedicinen, först
som sjuksköterska och
därefter som vårdlärare.
Men jag har alltid varit in-
tresserad avden alternativa
läkekonsten, förklarar hon.

Med fast jobb och det
stora intresset för islands-
hästar runt knuten hemma
på gården tycktes tillvaron
både trygg och behaglig.
Men så en dag blev en av
hästarna sjuk och Ewa re-
kommenderades en kur av
örtmedicin.

– Då kände jag örternas
styrka. Och jag ville genast
veta mer.

Studier i ört- och närings-
medicin i Stockholm har
hon kompletterat med en-
staka kurser på den avan-
cerade herbalistutbild-
ningen i London. Och hon
vågade släppa den stadiga
inkomsten och satsa… De
mänskliga mötena kom-
penserar väl den minskade
lönen.

– När patienten kommer
till mig tittar jag på hans el-
ler hennes historia. Jag
skannar funktionerna i or-
ganen och gör en blodana-
lys. Immunförsvaret ärvik-
tigt, 70 procent av proble-
men hittar man i magens
funktioner. Därefter gör vi
upp en handlingsplan, väl-
jerstrategi fören bättre häl-
sa.
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”Det finns andra värden än
■ ÅRETS GUNILLASTIPENDIAT. En sjuk islandshäst fick henne att upptäcka örtmedicinerna

Instiftat till minne

av entreprenören

och eldsjälen Gu-

nilla Hallberg, som

gick bort 2008.

Gunilla Hallberg

arbetade aktivt

med att stötta en-

treprenörer, inte

minst kvinnliga fö-

retagare.

Stipendiet är på 10

000 kronor. Det

delades ut för för-

sta gången i Halm-

stad förra året.

2009 var det pre-

miär för Laholms

kommun. 

Därmed blev Ewa

Henriksson den

första laholmare

att belönas för sitt

mod att kasta alla

förtöjningar och

satsa på ett företa-

gande som hon

tror på. 

h Gunillastipendiet

Med hjälp av elektroder, skanning och blodanalys mäts pati-
entens organfunktioner och immunförsvar. Det handlar både
om att förebygga och att bygga upp.

Supermikroskopet från Carl Zeiss är användbart även inom
örtmedicinen.

Örtblandning på gång. Det mesta kommer från England, dit Ewa Henriksson gärna reser för att förkovra sig i den mångtuse-
nåriga läkekonsten.

Först sjuksköterska i den traditionella
vården. Sedan vårdlärare. Men för tre
år sedan lämnade Ewa Henriksson den
fasta anställningens trygghet för att
satsa på örtmedicin, den äldsta formen
av läkekonst. Nu har hon belönats med
Gunillastipendiet för sin entusiasm och
sitt mod.

– Jag är jättestolt. Pengarna ska gå till
en badtunna hemma på Ängsgården i
Perstorp, avslöjar denna frejdiga herba-
list. 
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IMMUNFÖRSVARET
ÄR VIKTIGT, 
70 PROCENT 
AV PROBLEMEN
HITTAR MAN 
I MAGENS 
FUNKTIONER.



Det hörs att Ewa Hen-
riksson kan sin pedagogik.
Hon är entusiastisk och
mycket riktigt ägnarhon en
del tid åt att föreläsa om
just mat och hälsa.

De flesta av sina örter
hämtarhon i England. Men
det kan också handla om
kosttillskott från mer när-
belägna Halmstad. För det
gäller inte bara att bota,
utan också att bygga upp.
En del av hennes patienter
kommer för att förebygga
sjukdomar, föratt optimera
sin hälsa.

När det gäller den kost vi
konsumerar är hon överty-
gad:

– Det är ”back to basics”
som gäller. Tillbaka till
grunderna. Riktigt bra rå-
varor är oerhört viktiga.

Lika övertygad är Ewa
Henriksson när det gäller
den egna företagarfiloso-
fin.

– Jag gillar samarbete.
Det finns bara kollegor,
inga konkurrenter. Ser
jag att en patient behöver
en annan form av behand-
ling skickar jag dennevida-

re, kanske till en naprapat,
en kiropraktor eller den
vanliga sjukvården.

Oerhört stolt blev hon
när nyheten om Gunilla-
stipendiet kom. Massor
av gratulationer följde. Fö-

re detta arbetskamrater tog
upp kontakten. Nya nyfik-
na patienter hörde av sig.
Det kom en hel del gott av
uppmärksamheten.

– Jättehäftigt, summerar
Ewa Henriksson utmärkel-
sen. Jag ska satsa pengarna

på en badtunna i trädgår-
den hemma på Ängs-
gården. Där ska min son
och jag bada i vinter. Det
är både skönt och hälso-
samt.
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de som syns på bankkontot”

Förändringar i blodet blir till hematologisk konst på väggen.
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Resultatet av undersökningarna redovisas grafiskt på dataskärmen.


