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Vilis Vilhelms Jānis Eihe (Eiche) dzimis ( 29.06.1903.) Bernharda (Bjerna)
(14.03.1868. – 1936.) un Katrīnas (dz.Teikmanis) (30.03.1878.- 1949.) ģimenē Ādažos. Tēvs,
«Muguru» saimnieks, bija pedagoga-pārziņa un Dubultu mācītāja Mārtiņa Eihes vecākais brālis.

Vilis Eihe - mežzinātnieks. Beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju (1921), studējis Latvijas
Universitātes Lauksaimniecības (LU) fakultātes Mežsaimniecības nodaļā, studiju virzieni -
Mežkopība, Inženierzinātnes (ķīmija) 1921/1928, kļūst par inženieri mežkopi. Sākumā LU Meža
bioloģijas katedras asistents (1928/1937). Vēlāk jaundibinātās ( 1939) Jelgavas Lauksaimniecības
akadēmijas (JLA) Meža bioloģijas katedras vadītājs, docents (1939 /1944). Iesaistījies Latvijas
Centrālās padomes vadītajā pretestības kustībā un Zemgales komitejas darbībā (1943). «1944. gada
janvārī docents Vilis Eihe kopā ar kundzi Aleksandru uz rotatora 1000 eksemplāros novilka nelegālā
izdevuma «Brīvajai Latvijai» pirmo numuru Jelgavā. JLA bija vācu pretestības centrs, kas izriet no
F.Cielēna teiktā, kas bija galvenais memoranda parakstu vācējs, norādot, ka prof. A.Teikmanis kopā
ar doc. V.Eichi bija uzņēmušies savākt iespējami daudz JLA profesoru parakstu un ka akadēmijā
notikusi memoranda (Latvijas Centrālās padomes memorands, no 2009-UNESCO progr. «Pasaules
atmiņa» Latvijas nacionālajā reģistrā) tehniskā sagatavošana». https://www.vestnesis.lv/ta/id/53685

Vilis Eihe kopā ar ģimeni emigrēja uz Zviedriju (18.09.1944 ar E.Andersona vadīto
laivu "Gulbis" pārceļas no Jūrkalnes uz Gotlandi). Zviedrijā Mežzinātņu doktors Vilhelms (Vilis) Eiche
ir laborators Mežu augstskolā, Stokholmā. 1967.06.01 Meža Vēstis

Pēc pensionēšanās 1967. gadā, turpina pētījumu materiālo apstrādi. Devis Latvijas
mežu vispārģeogrāfisko raksturojumu un detālu rajonējumu. Piešķirta K.Barona prēmija par
kopdarbu ar K. Kiršteinu "Baltā skābarža (Carpinus Betulus L.) dabiskā izplatība un oikoloģija Latvijā"
("Latvijas Universitātes raksti Lauksaimniecības fakultātes sēr.", 1993, 2. sējums. Amerikas Latviešu
apvienības Kultūras fonda (ALA KF) Goda diploms tehniskajās un dabas zinātnēs (1967).

Sieva (laulības 15.12.1928.), valodniece Aleksandra Eihe (dz.Pogiņa)(17.12.1905 –
21.07.2002), JLA docētāja. Studē Stokholmas augstskolā, fozofijas kandidāte (1949); vēlāk filozofijas
licenciāte (1953), filoloģijas doktore (1983). Ģimenē piedzimst - Ināra (16.06.1930.-28.02.2002.),
Andrievs Jānis prof.(10.05.1934.-14.05.2014.), Imants1939., Stokholmas kluba JKS bij. basketbolisti.
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