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Evighetsträd och faunadepåer 

i Finspångs kommun 

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är med-

finansiär för genomförande av detta projekt. 
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Syfte 
Syftet med att märka upp evighetsträd och skapa faunadepåer är att skapa fler förutsättningar för den 

biologiska mångfalden. Många djur, växter och svampar är beroende av gamla träd och död ved för att 

hitta mat och boplatser. Men både gamla träd och död ved en brist i dagens skogar och gröna områden 

vilket gör livet svårt för exempelvis flera fågelarter, mossor, lavar, svampar och insekter. Som ett steg i 

att skapa bättre förutsättningar för alla dessa organismer genomför Finspångs kommun ett projekt un-

der 2015-2016 som går ut på att märka upp 50 evighetsträd och skapa 4 faunadepåer. I denna samman-

ställning finns bilder på de träd som har märkts upp och faunadepåer som har anlagts. 

 

Evighetsträd …… sidan 1-51 

 

Faunadepåer …… sidan 52-55 
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Evighetsträd nummer 1 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 200-300 år 

Plats Vibjörnsparken 

Koordinater Lat 58.7051, Long 15.7947 (WGS 84) 

North 6 510 036, East 109 115 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Detta är egentligen tre träd som växer tätt tillsammans men talas om 

som ett träd. Eken kallas av vissa för taveleken på grund av de järn-

tavlor som hängdes upp i trädet på 1800-talet. Ungefär 1965 fylldes 

basen med betong för att undvika röta och samtidigt sattes kedjorna 

upp för att binda ihop träden. Eken är i det närmaste en symbol för 

Vibjörnsparken och den fick bli kommunens första evighetsträd.  

Evighetsträd nummer 1, 

invigningen genomfördes 

den 10 juni 2015. 

Barken är grov och fårig, 

ett tecken på hög ålder.  

På högstubben samsas en järn-

tavla med några svaveltickor. 

De tre stammarna syns tydligt. 

1 
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Evighetsträd nummer 2 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 150 år 

Plats Vibjörnsparken 

Koordinater Lat 58.7049, Long 15.791 (WGS 84) 

North 6 510 017, East 108 903 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna fina ek står i utkanten av Vibjörnsparken, alldeles intill  lärk-

träden vid gång– och cykelbanan mot riksväg 51. Går du förbi är det 

lätt att vända upp blicken för att upptäcka alla trädets skrovligheter 

och håligheter. Kanske ser du även en nötväcka kila omkring på 

stammen för att hitta mat. Visste du att nötväckan är den enda fågeln 

i Sverige som kan klättra nedåt med huvudet först? 

Denna magnifika ek har både en fågelholk…. …och håligheter som många 

djur kan använda som bo-

stad. 

Trädet märkets upp som evighetsträd den 28 september 2015.  Ovanför skyl-

ten finns en del håligheter  och en utstående del som men lite fantasi kan tas 

för ett ansikte. 

2 
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Evighetsträd nummer 3 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 100 år 

Plats Prästgårdsudden 

Koordinater Lat 58.7092, Long 15.8337 (WGS 84) 

North 6 510 465, East 111 382 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna ek står på Prästgårdsudden nära sjön Gron tillsammans med 

många tallar och flera andra ekar. Eken frihöggs 2012 för att den 

skulle få mer utrymme att växa på och bli riktigt gammal. I nära an-

slutning ligger en vacker utkiksplats över Gron. Förr i tiden var det 

stränga straff på att skada en ek eftersom alla ekar tillhörde staten 

och skulle kunna användas till att bygga krigsfartyg.  

För att trygga ekens framtid 

frihöggs området kring trädet. 

Eken på Prästgårdsudden märktes upp som evighetsträd den 22 

september 2015. 

Barken är fårig. Trädet har flera döda grenar. 

3 
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Evighetsträd nummer 4 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats Västra Gron 

Koordinater Lat 58.7129, Long 15.813 (WGS 84) 

North 6 510 895, East 110 188 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna knubbiga ek står precis vid Grons strand alldeles intill gång– 

och cykelvägen mot Lotorp. Trädet kallas av vissa för sockerdricks-

trädet på grund av det stora hålet i stammen. Och det är väl inte svårt 

att tänka sig Pippi Långstrump som sträcker sig in i det stora hålet 

efter sockerdricka? 

Man kan känna sig ganska 

liten när man står och tittar 

upp mot trädets krona. 

Eken vid Grons västra del märktes upp som evighetsträd den 22 september 

2015.  

Vissa kallar denna ek för sockerdrickträdet på grund av hålet i 

stammen.  

4 



 7 

Evighetsträd nummer 5 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats Tegelbruket 

Koordinater Lat 58.7119 , Long 15.8028 (WGS 84) 

North 6 510 782, East 109 597 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information På den lilla kullen nedanför Grosvad finns denna ståtliga ek alldeles 

intill gång– och cykelbanan. Fram till 1960-talet fanns det i närheten 

ett tegelbruk varav platsens namn. På den tiden var det många så kal-

lade luffare som värmde sig på taket till tegelbrukets ugnar när det 

var kallt ute. Kanske stannade någon även till och satte sig under 

denna ek? 

Eken har många grova 

grenar. 

Eken vid Tegelbruket märktes upp som evighetsträd den 22 september 2015. Trädet har gott om grova grenar som 

sträcker sig mot himlen. 

5 
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Evighetsträd nummer 6 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats Tegelbruket 

Koordinater Lat 58.7118 , Long 15.8031 (WGS 84) 

North 6 510 779, East 109 610 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Några meter bort från evighetsträd nummer 5 står denna lite mindre, 

men lika vackra ek. Fram till 1960-talet fanns det i närheten ett te-

gelbruk, varav platsens namn. På den tiden var det många så kallade 

luffare som värmde sig på taket till tegelbrukets ugnar när det var 

kallt ute. Kanske stannade några till för att njuta av fridfullheten un-

der trädet.  

Eken märktes upp som evighetsträd den 22 september 2015. En perfekt plats för picknick. 

6 
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Evighetsträd nummer 7 

Trädart Tall 

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats Grosvad 

Koordinater Lat 58.7133, Long 15.807 (WGS 84) 

North 6 510 942 , East 109 841 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna magnifika tall står i skogspartiet nedanför Grosvad. Den har 

många fina gamla trädgrannar och precis bredvid står en tall med tre 

stammar. Just denna tall har en mycket grov bark, grov bark på tallar 

brukar kallas pansar– eller krokodilbark. Titta nära, kanske kan du se 

insekter eller spindlar som har tagit skydd i barkens sprickor? 

Till vänster om evighetsträdet 

står en tall med tre stammar. 

Den grova barken är imponerande.  Trädet märktes upp som evig-

hetsträd den 22 september 2015. 

7 
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Evighetsträd nummer 8 

Trädart Tall 

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats Grosvad 

Koordinater Lat 58.7134, Long 15.8092 (WGS 84) 

North 6 510 951, East 109 964 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Evighetsträd nummer 8 kännetecknas av den  kraftiga grenen som 

sticker ut på ena sidan som att den sträcker sig efter någonting långt 

bort. Under sina många levnadsår har den utvecklat en grov bark 

och en imponerade höjd. Ungefär 100 meter bort mot Grosvads 

camping finns en fornlämning i form av en så kallad trehörning.  

Lägg märke till den grova 

barken.  

Tallen märktes upp som evighetsträd den 22 september 2015.  På barken växer mycket lavar. 

8 

Runt trädet växer en hel del 

ormbunkar. 
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Evighetsträd nummer 9 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats Brukshundsklubben 

Koordinater Lat 58.6941, Long 15.8212 (WGS 84) 

North 6 508 788, East 110 642 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna ståtliga ek står som herren på täppan och tittar ut över Fin-

spångs brukshundklubb. Den har stått där länge, det syns på stam-

mens omfång. Dessutom växer det en massa lavar och mossor på den 

tjocka och skrovliga stammen. Visste du att en ek som får växa fritt 

kan få en omkrets på 10 meter? Gärdet som eken står på tillhörde Vi-

berga gård fram till senare delen av 1900-talet. 

Med åren har grenarna växt 

sig tjocka och långa. 

En hel drös med mossor och 

lavar växer på den gamla 

eken, vet du vad de heter? 

Eken märktes upp som evighetsträd den 22 september 2015. 

9 

Trädet har under lång tid 

haft mycket utrymme att 

växa på.  



 12 

Evighetsträd nummer 10 

Trädart Tall 

Ålder Cirka 110 år 

Plats Bredvid fornlämningen vid golfbanan 

Koordinater Lat 58.6955, Long 15.8232 (WGS 84) 

North 6 508 950, East 110 759 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna stolta tall står tillsammans med sina artfränder bredvid ett 

gravfält från järnåldern (mer än 1000 år sedan). Platsen har alltså an-

vänts av människor under en mycket lång tid och denna tall har sett 

mycket av det som hänt. Nu vakar den över de gamla gravarna och 

kommer förhoppningsvis att göra det många år framöver. 

Barken är skrovlig och bland 

annat lavar har fått ett hem.  

Till höger i bilden syns skylten som berättar 

om gravfälten från järnåldern.  
Tallen märktes upp som evighetsträd den 22 september 2015. 

10 
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Evighetsträd nummer 11 

Trädart Ek  

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats I dungen bredvid Norrköpingsvägen 

Koordinater Lat 58.7042, Long 15.792 (WGS 84) 

North 6 509 941, East 108 962 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Evighetsträd nummer 11 står tillsammans med många andra ekar i 

dungen bredvid Norrköpingsvägen. Trädet har många döda grenar 

och troligtvis bor det många olika slags insekter i håligheterna och 

under barken. Eken som träd har en hård och motståndskraftig ved 

och har används av människor under en lång tid. Förr var det stränga 

straff på att skada en ek, även små plantor.  

Trädet har flera döda gre-

nar. 

Eken märktes upp som evighetsträd den 5 oktober 2015. 

11 

Barken är kraftig och fårig.  
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Evighetsträd nummer 12 

Trädart Ek  

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats I dungen bredvid De Geers väg 

Koordinater Lat 58.7036, Long 15.7917 (WGS 84) 

North 6 509 863, East 108 941 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Detta träd kan beskrivas som hälften levande, hälften dött. Många 

grenar har dött vilket tydligt kan ses när trädet har sina löv. Vid 

stambasen finns ett stort hål och trädet är till stor del ihåligt. Det är 

högst troligt att många insekter har hittat sitt hem här, och kanske tar 

en och annan mus skydd i det stora hålet när regnet och kylan kom-

mer.  

Denna ek karaktäriseras av 

det stora hålet i stammen 

som går rakt genom trädet. 

När eken har sina löv syns 

tydligt hur många grenar 

som faktiskt är döda. 

Den halvdöda eken märktes upp som evighetsträd den 5 oktober 2015. 

12 
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Evighetsträd nummer 13 

Trädart Ek  

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats I dungen bredvid De Geers väg 

Koordinater Lat 58.7035, Long 15.7914 (WGS 84) 

North 6 509 863, East 108 921 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna ståtliga ek kännetecknas av den tjocka grenstumpen som står 

ut ganska nära trädbasen. Trädet har många döda grenar och det är 

främst uppe i kronan som det finns levande grenar.  Även efter sin 

död kommer detta träd att vara mycket viktigt för djur och växter, 

speciellt insekter, fåglar, lavar, mossor och svampar. Visste du att en 

ek kan leva i mer än 1000 år? 

Trädet kännetecknas av den 

tjocka grenstumpen.  

Eken märktes upp som evighetsträd den 5 oktober 2015. Det syns tydligt hur 

många döda grenar trädet har när de levande grenarna bär löv.  

13 
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Evighetsträd nummer 14 

Trädart Bok 

Ålder Cirka 70 år 

Plats I dungen bredvid De Geers väg 

Koordinater Lat 58.7036, Long 15.7912 (WGS 84) 

North 6 509 872, East 108 913 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information I skogsdungen bland alla ekar står även denna fina bok. Den står ut 

från mängden med sin släta gråa bark, det fina nätet av grenar och de 

många gröna löven. Boken kallas för ett skuggträd eftersom kronan 

är så tät att den knappt släpper ner något ljus till marken. Boken pro-

ducerar så kallade bokollon som ger exempelvis bofink och bergfink 

ett matförråd för vintern.  

Barken är grå och slät. Boken är ett skuggträd vilket gör 

att inte många andra växter kan 

växa under den täta gröna kronan.  

Boken märktes upp som evighetsträd den 25 oktober 2015. 

14 

Nätverket av små grenar syns 

tydligt när trädet inte har 

några löv.  
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Evighetsträd nummer 15 

Trädart Lind 

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats Lugnet 

Koordinater Lat 58.7039, Long 15.7863 (WGS 84) 

North 6 509 909, East 108 631 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Intill Skutbosjön står denna magnifika lind och spejar ut över sjön. 

Bara några meter bort står lusthuset Lugnet som byggdes 1820, ut-

format efter ett romerskt tempel. Säkerligen har trädet sett många 

människor som  varit på väg till och från lusthuset. Linden är ett av 

få skogsträd som pollineras av insekter som lockas till trädet av dess 

nektar. Förr ansågs linden vara ett heligt träd. 

När trädet inte har några löv syns 

trädets struktur tydligt.  I bak-

grunden syns lusthuset Lugnet.  

Trädet står lugnt och tittar ut över Skutbosjön. Boken märktes upp som evighetsträd den 5 oktober 2015.  

15 
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Evighetsträd nummer 16 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats Lugnet 

Koordinater Lat 58.7039, Long 15.7853 (WGS 84) 

North 6 509 906, East 108 570 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna flerstammiga ek står precis vid Skutbosjöns vattenbryn och 

lutar sig ut mot vattnet. Trädet har många synliga rötter, både tjocka 

och smala. Kanske skulle den annars riskera att falla ner i vattnet? En 

liten bit bort finn lusthuset Lugnet som byggdes 1820 enligt klassisk 

romersk stil.  

Trädet har flera tjocka 

stammar. 

Ta en titt på rötterna, trädet har både 

tjocka och smala rötter som slingrar sig 

om varann. 

Eken märktes upp som evighetsträd den 5 oktober 2015. 

16 
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Evighetsträd nummer 17 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 200 år 

Plats Varvet 

Koordinater Lat 58.6995, Long 15.7885 (WGS 84) 

North 6 509 415, East 108 749 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Vid varvet står två ståtliga ekar och sträcker sig efter varandra. Båda 

har blivit markerade som evighetsträd. Just denna ek har en knubbig 

bas och flera väldigt långa och tjocka grenar som sträcker sig ut på 

sidorna. Stammen har flera håligheter vilket är utmärkta bostäder för 

flera sorters djur. Gå förbi en vårdag så kanske du får se en fågel 

bygga sitt bo i en av håligheterna. 

En tjock gren sträcker sig långt ur från trädets stam.  Eken märktes upp som evighetsträd den  5 oktober 2015. 

17 

Stammen ser lite ut som en 

boll i stort format.  
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Evighetsträd nummer 18 

Trädart Ek  

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats Vid kolonilotterna intill varvet 

Koordinater Lat 58.6987, Long 15.7869 (WGS 84) 

North 6 509 322, East 108 656 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna flerstammiga ek står alldeles i närheten av kolonilotterna och 

följer man vägen bort kommer man till varvet och Skutbosjön. Titta 

noga så kan du se flera bohål uppe på de tjocka grenarna. Kanske har 

en större hackspett varit där och hackat ut en boplats till sig själv och 

sina ungar.  

Titta på den tjocka grenen så 

ser du flera bohål, säkert har 

det bott många fåglar där.   

Grenarna är relativt jämt 

fördelade både plats– och 

storleksmässigt.  

Eken märktes upp som evighetsträd den 5 oktober 2015. 

18 
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Evighetsträd nummer 19 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 200 år 

Plats Varvet 

Koordinater Lat 58.6996, Long 15.7883 (WGS 84) 

North 6 509 428, East 108 737 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Precis som evighetsträd nummer17 har denna ek mycket långa och 

kraftiga grenar som sträcker sig ut från stammen. På trädets bark bor 

många mossor och lavar. Bredvid trädet anlägger kommunen  en fau-

nadepå, det är helt enkelt en hög med död ved (stockar, grenar och 

kvistar) som ska fungera som bostad för främst insekter, svampar, 

lavar och mossor.  

Många mossor och lavar 

har slagit sig ner på trädets 

bark.  

Eken sträcker ut sin långa och tjocka gren som att den ska ta tag 

i något längre bort.  
Eken märktes upp som evighetsträd den 5 oktober 2015. 

19 
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Ekarna (evighetsträd nr 17 och 19) sträcker sig mot varandra en solig höstdag.  
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Evighetsträd nummer 20 

Trädart Tall 

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats Skogsdungen i Ölstadsjöns naturreservat 

Koordinater Lat 58.696, Long 15.833 (WGS 84) 

North 6 509 000, East 111 329 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna ståtliga tall har under en lång tid stått i skogsdungen i Öl-

stadsjöns naturreservat. Tallen har fått en imponerande höjd och 

tjock bark. I kronan finns många döda grenar. Ett mindre träd som 

stått bredvid har dött och stod en tid stödd mot tallen. I området finns 

många fina vedlevande svampar att titta på och det finns även ett få-

geltorn att gå upp i och spana över Ölstadsjön.   

Ett tag stod ett mindre dött 

träd och stödde sig mot den 

stora och starka tallen. 

Tallen har en imponerande vid krona och många av grenarna 

är döda.  
Tallen märktes upp som evighetsträd den 5 oktober 2015. 

21 
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Evighetsträd nummer 21 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats Gamla Folkets park 

Koordinater Lat 58.706232, Long 15.761373 (WGS 84) 

North 6 510 181, East 107 186 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna stolta och lite knubbiga ek står i utkanten av det som förut var 

Folkets park. När Frank Sinatra uppträdde i Folkets park 1953 hade 

denna ek redan stått här sedan länge. Stammen bär på ena sidan spår 

efter ett gammalt staket som delvis har bäddats in i barken. Troligen 

är det en del av staketet till parkens entré. Trädet har flera impone-

rande grova grenar långt ner på stammen.  

Tittar man noga kan man se 

hur en del av det gamla sta-

ketet har bäddats in i ekens 

stam.  

Eken märktes upp som evig-

hetsträd den 29 februari 

2016. 

Trädets stam är inte speciellt hög och tjocka grenar har utveck-

las ganska långt ner på stammen.  

22 

Flera olika sorters mossa 

växer på stammen.  
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Evighetsträd nummer 22 

Trädart Tall 

Ålder Cirka 100-120 år 

Plats Bönerbadet 

Koordinater Lat 58.713602, Long 15.757915 (WGS 84) 

North 6 511 004, East 106 995 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information En liten bit upp från badplatsen finns denna fina tall som sträcker sig 

långt upp mot himlen. Barken är fårig och tjock vilket tyder på att 

trädet är gammalt. I området finns många fina träd, många av dem är 

ståtliga tallar. Passa gärna på att ta en promenad i skogen kring badet.  

Barken är grov och fårig. 

Trädet har även blivit hem-

vist för röd skogsmyra.  

Trädet har en fin utsikt över Bönnern (till vänster i bilden). Tallen märkets upp som evighetsträd den 16 mars 2016. 

23 
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Evighetsträd nummer 23 

Trädart Bok 

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats Bruksparken 

Koordinater Lat 58.709119, Long 15.772163 (WGS 84) 

North 6 510 496, East 107 815 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information I Bruksparken står denna fina bok som med två större stammar har 

växt sig mycket hög. Den har under flera århundraden stått och blick-

at ut över både Bruksparken och Slottsparken. En bit upp på ena si-

dan kan man se att någon har ristat in namnet Hans 1948. Troligen 

behövdes det en ganska lång stege för att nå så långt upp på stam-

men.  

Det verkar som att ”Hans” 

gjorde sitt avtryck 1948. 

I bakgrunden syns det gamla 

orangeriet. 
Boken märktes upp som evighetsträd  den 29 februari 2016. 

24 
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Evighetsträd nummer 24 

Trädart Alm 

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats Bruksparken 

Koordinater Lat 58.709100, Long 15.772768 (WGS 84) 

North 6 510 493, East 107 850 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information I Bruksparken står denna magnifika alm med sina många och tjocka 

stamgrenar som strävar upp mot himlen. Ännu mer imponerande är 

trädet när bladen har slagit ut på våren. Almens blad är sågade och 

sträva som sandpapper. Frukterna som är mogna redan i juni och går 

faktiskt att äta. Många almar drabbas av den så kallade almsjukan 

som egentligen är ett svampangrepp, turligt nog har denna magnifika 

alm klarat sig än så länge.  

 Trädet har många tjocka 

stamgrenar som pekar näst-

an rakt upp.  

Almen märkets upp som evighetsträd den 29 februari 2016.  

25 
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Evighetsträd nummer 25 

Trädart Bok 

Ålder Cirka 70-100 år 

Plats Norrköpingsvägen 

Koordinater Lat 58.704789, Long 15.789476 (WGS 84) 

North 6 510 002 , East 108 813 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information På en höjd ovanför Riksväg 51 står denna vackra bok. Den har två 

stammar som står tätt, tätt intill varandra. Barken är grå och ganska 

slät. På våren och sommaren får trädet en imponerande grön krona. 

Bokens frukter, bokollonen, ger fåglar som exempelvis bofinken ett 

gott vinterförråd.  

Bokollon. Barken är slät och grå.  Boken märkets upp som evighetsträd den 29 februari 2016.  
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Evighetsträd nummer 26 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats Norrköpingsvägen 

Koordinater Lat 58.704575, Long 15.790637 (WGS 84) 

North 6 509 978, East 108 880 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information På ena sidan av Riksväg 51 står denna höga ek. Den har en rak tjock 

stam och en hög krona. Kanske var trädet tvunget att samsas med 

många andra träd under sin uppväxt vilket gjorde att den inte kunde 

utveckla en krona längre ner. Sveriges tidigare kung Gustav Vasa 

gjorde 1558 eken till konungens träd och det var då förbjudet att ta 

ner eller skada en ek. Straffet kunde bli en månads fängelse med vat-

ten och bröd.  

 Eken har långa grenar som sträcker sig ut mot sidorna långt upp i 

luften.  
Eken märktes upp som evighetsträd den 29 februari 2016.  
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Evighetsträd nummer 27 

Trädart Päronträd  

Ålder Cirka 80-90 år 

Plats Östermalsvägen 

Koordinater Lat 58.710562, Long 15.789460 (WGS 84) 

North 6 510 646, East 108 819 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Längs med Östermalmsvägen står detta ståtliga päronträd. Kanske 

planterades det för nästan 100 år sedan i en trädgård som tidigare 

fanns på platsen. Odling av päron har kunnat konstateras i Grekland 

för omkring 3000 år sedan. I Sverige är odling av päron känt sedan 

medeltiden (från 1050- till 1250-talet). För många Finspångsbor är 

”Päronträdet” ett välkänt riktmärke i Finspång. Trädet står ej på kom-

munal mark. 

Päronträdet märkets upp 

som evighetsträd den 29 

februari 2016.  

 På våren täcks kronan av vita blommor. 
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Evighetsträd nummer 28 

Trädart Björk  

Ålder Cirka 60-70 år 

Plats Östermalsvägen 

Koordinater Lat 58.710556, Long 15.788275 (WGS 84) 

North 6 510 646, East 108 751  (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information På ena sidan av Östermalmsvägen står denna vackra björk. Den har 

en ganska tjock och grov bark. En björk kan bli upp emot 300 år, 

dock kan är det vanligt att den dör tidigare på grund av angrepp från 

svampar eller insekter. I jämförelse med andra träd blir björken inte 

speciellt gammal, en ek kan till exempel bli mer än 1000 år gammal.  

Björken har hängande gre-

nar och ljusgröna små blad. 

Ju äldre björken blir desto 

skrovligare och gråare bark 

får den.  

Björken märktes upp som evighetsträd den 29 februari 2016. 
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Evighetsträd nummer 29 

Trädart Ek  

Ålder Cirka 150 år 

Plats Skomakarudden 

Koordinater Lat 58.701688, Long 15.727989 (WGS 84) 

North 6 509 697, East 105 245 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna ek har sina grenar långt upp, det kan tyda på att den förut har 

haft fler träd runt omkring sig som har tävlat om utrymmet. Den har 

många håligheter i stammen och barken har på vissa ställen lossnat. I 

håligheterna lever säkerligen många insekter. Det växer också flera 

tickor (svampar) på stammen men de kan vara lite svåra att se ef-

tersom de har samma färg som trädet.  

Stammen har många håligheter och barken har lossnat på flera 

ställen. I den stora håligheten har flera tickor (svampar) flyttat in.  
Eken märktes upp som evighetsträd den 29 februari 2016.  
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Evighetsträd nummer 30 

Trädart Ek  

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats Skomakarudden 

Koordinater Lat 58.700965, Long 15.727446 (WGS 84) 

North 6 509 617, East 105 213 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Nästan nere vid vattnet står denna ek men många och spretiga grenar. 

Den har troligen fått stå för sig själv under sin uppväxt vilket har 

gjort att grenar har kunnat utvecklas även långt ner på stammen. Mitt 

emot eken har kommunen sågat ett antal högstubbar av asp och sälg 

för att skapa stående död ved och bland annat gynna svampar som 

växer på just död ved.  

Från trädets position kan 

man se sjön Mäseln.  

På högstubbarna har det 

bland annat börjat växa 

svampar. 

Eken märktes upp som evighetsträd den 29 februari 2016. 
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 34 

Evighetsträd nummer 31 

Trädart Lind  

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats Skomakarudden 

Koordinater Lat 58.700861, Long 15.727282 (WGS 84) 

North 6 509 605, East 105 204 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information På Skomarkarudden finns denna fina och ståtliga lind. Visste du att 

en lind kan bli upp till 35 meter hög?  

Linden är ett av få skogsträd som pollineras av insekter. I juli när lin-

den blommar kommer många insekter att söka sig till trädet för att ta 

del av dess nektar. I sina magar kan bina sedan göra om nektaren till 

mumsig honung.  

 Linden märktes upp som 

evighetsträd den 29 februari 

2016.  

Trädet har några grövre grenar nertill och en massa spinkigare 

grenar i toppen.   
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Evighetsträd nummer 32 

Trädart Tall 

Ålder Cirka 75 år 

Plats Mellan Humlevägen och Fjärilsvägen 

Koordinater Lat 58.706590, Long 15.826435 (WGS 84) 

North 6 510 181, East 110 958 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Tallar kan bli upp till 40 meter höga, men denna tall verkar ha be-

stämt sig för att vara nöjd med sin nuvarande ganska låga höjd. Istäl-

let kommer den främst att växa på bredden. Tallar får ofta krokiga 

och grova grenar om de tillåts bli gamla. De blommar i maj-juni och 

äggformade kottar bildas sedan åt alla håll på grenarna.  

 Tallen märktes upp som 

evighetsträd den 29 februari 

2016.  

Trädet är inte så högt men det har utvecklat flera grova grenar 

långt ner på stammen.   
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Evighetsträd nummer 33 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats Vid pulkabacken i Viggestorp 

Koordinater Lat 58.703741, Long 15.742221 (WGS 84) 

North 6 509 916, East 106 073 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Precis vid grillplatsen står denna vackra ek och blickar ut över pulka-

backen. Den är ståtlig och har utvecklat flera grova grenar som blivit 

alldeles ludna av alla mossor som växer på dem. Genom åren har den 

med all säkerhet sett många glada barn som susat förbi på sina pulkor 

och kälkar. Och säkert har många av barnen suttit vid grillplatsen och 

avnjutit sin medhavda matsäck.  

Grenarna är grova.  Eken märktes upp som evighetsträd den 16 mars 2016. 
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Evighetsträd nummer 34 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats Vid pulkabacken i Viggestorp 

Koordinater Lat 58.703903, Long 15.742086 (WGS 84) 

North 6 509 934, East 106 065 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna magnifika ek står längst ner i pulkabacken i Viggestorp. Den 

är mycket grov och har många grova grenar. Karaktäristiskt är den 

stora avbrutna grenen på ena sida och den stora skadan på trädets ena 

sida. Vad som har hänt är svårt att veta, men det var troligen längesen 

och trädet verkar ha klarat sig hyfsat bra.  

Trädet har en mycket grov 

avbruten gren. 

På trädets baksida syns in-

nerbarken. Något verkar har 

hänt för längesen som ska-

dade trädet. 

Eken märktes upp den 16 mars 2016. 
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Evighetsträd nummer 35 

Trädart Tall 

Ålder Cirka 100 år 

Plats Prästgårdsudden 

Koordinater Lat 58.709230, Long 15.833303 (WGS 84) 

North 6 510 471, East 111 359 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Det är svårt att undgå denna tall som har ett väldigt speciellt utse-

ende. Någonting har för längesedan gjort att en av grenarna har böjt 

sig som en elefantsnabel upp mot himlen. Grenen har nu blivit myck-

et grov. Förr i tiden åt människor unga skott av tall för att motverka 

bristsjukdomen skörbjugg, tallskotten är nämligen mycket rika på c-

vitamin.  

 En av grenarna har böjt sig 

som en elefantsnabel upp 

mot himlen.  

Tallen märktes upp som evighetsträd den 29 februari 2016.  
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Evighetsträd nummer 36 

Trädart Tall 

Ålder Cirka 100 år 

Plats Prästgårdsudden 

Koordinater Lat 58.709298, Long 15.833130 (WGS 84) 

North 6 510 479 , East 111 349 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna tall har två kompis-stammar som näst intill kramar om 

varandra. Kanske är det två träd som har vuxit ihop, kanske är det ett 

träd som har två lika grova stammar. Visste du att tallen (som många 

andra träd) lever i symbios med marklevande svampar? Detta kallas 

mykorrhiza och går ut på att svampen levererar vatten och närings-

ämnen till trädet medan trädet ger kolhydrater till svampen.  

 Tallen märktes upp som 

evighetsträd den 29 februari 

2016.  

De två stammarna kramar näst intill om varandra i en vänskap-

lig omfamning.  
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Evighetsträd nummer 37 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats Prästgårdsudden 

Koordinater Lat 58.709027, Long 15.832887 (WGS 84) 

North 6 510 449, East111 334 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Längs med grusvägen står denna ståtliga och välproportionerliga ek 

som har många grova grenar både långt ner på stammen och uppe i 

kronan. På de flesta av grenarna växer mjuka gröna mossor som ett 

fluffigt täcke. Det får trädet att se extra magiskt ut, som något hämtat 

ur en saga.  

Eken märktes upp som evig-

hetsträd den 29 februari 

2016.  

Eken har många grova grenar och de flesta är täckta av mjuka 

mossor.  
Eken står bredvid grusvägen där den böjer sig och är svår att 

missa på en promenad längs vägen.  
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Evighetsträd nummer 38 

Trädart Tall 

Ålder Cirka 100-150 år 

Plats Grosvads camping 

Koordinater Lat 58.713366, Long 15.812645 (WGS 84) 

North 6 510 944, East 110 166 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information I utkanten av Grosvads campingområde står denna knubbiga tall och 

spejar ut över sjön Gron. Den har flera lågt sittande grova grenar och 

grov fårig bark. Tallar kan bli 40 meter höga, ha över 4 meter i stam-

omkrets och den kan faktiskt bli över tusen år gammal. En tall slutar 

dock att växa på  höjden vid cirka 100 års ålder.  

På barken växer mycket 

lavar.  

 Tallen märktes upp som evighetsträd den 29 februari 2016.  
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Evighetsträd nummer 39 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 100-200 år 

Plats Vid Hästhagsbäcken 

Koordinater Lat 58.717423, Long 15.807487 (WGS 84) 

North 6 511 399, East 109 872 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information På ena sidan av hästhagsbäcken står denna grova ek. I den grova bar-

kens sprickor syns en gul lav titta fram. Uppe i kronan kan man se en 

grov gren slingra sig fram som en orm genom luften. Trädets omkrets 

är imponerande men ingenting mot Sveriges grövsta ek, Kvilleken i 

Småland, som beräknas vara 1000 år gammal och har en omkrets på 

cirka 13 meter.  

En gul lav sr ut att rinna ner 

för trädets grova och fåriga 

bark. 

En av de grova grenarna ser ut som en slingrande orm. Eken märktes upp som evighetsträd den 12 maj 2016.  
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Evighetsträd nummer 40 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 100-200 år 

Plats Vid Hästhagsbäcken 

Koordinater Lat 58.717533, Long 15.807426 (WGS 84) 

North 6 511 411, East 109 869 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna ek står på ena sidan av Hästhagsbäcken bakom Grosvad. Den 

är till stor del täckt av olika mossor och lavar som ger barken ett fluf-

figt intryck. Både mossor och lavar trivs på gamla träd som har en 

skrovlig bark, det blir så mycket lättare att hålla sig kvar då. 

Eken märktes upp som evig-

hetsträd den 12 maj 2016. 

 Eken ser fluffig ut med alla lavar och mossor som växer på barken. 
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Evighetsträd nummer 41 

Trädart Gran 

Ålder Cirka 200 år 

Plats Intill Rejavallen 

Koordinater Lat 58.829782, Long 15.920940 (WGS 84) 

North 6 523 852, East 116 554 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Denna fina och ståtliga gran på 2,95 centimeter i omkrets (2016) står 

i utkanten av en privat tomt intill Rejavallen i Rejmyre. För den som 

vill ta sig en titt går det bra att ta vägen via parkeringen. På tomten 

står ett bostadshus uppfört ungefär 1910, redan då var granen ett ståt-

ligt träd. På tomten finns även en träbyggnad från 1940 som då var 

en verkstad för glassliperi och hade tre anställda.  

På stammen kan man se en 

skada som trädet försöker 

att reparera. 

 Granen märktes upp som evighetsträd den 9 augusti 2016.  
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Evighetsträd nummer 42 

Trädart Ask 

Ålder Cirka 200-300 år 

Plats Längs med gamla landsvägen 

Koordinater Lat 58.708932, Long 15.861509 (WGS 84) 

North 6 510 422, East 112 993 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Längs med den gamla landsvägen står flera vackra träd, bland annat 

denna ståtliga ask. Titta vid stammen nere vid marken så ser du en 

stor mängd insektshål och en hög med lös murken ved, så kallad 

mulm. Mulmen kommer inifrån trädet och visar på att asken håller på 

att holkas ur. Trädet står på privat mark. 

Vid trädets bas finns gott om  

hål från insekter och mulm som 

framförallt består av lös mur-

ken ved inifrån trädet. 

 Asken märktes upp som evighetsträd den 28 oktober 2016.  
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Evighetsträd nummer 43 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 300 år 

Plats Längs med gamla landsvägen 

Koordinater Lat 58.708560, Long 15.862448 (WGS 84) 

North 6 510 380, East 113 047 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Längs med den gamla landsvägen står denna gamla ek som stått här i 

flera hundra år. I en hålighet där trädets stam delar på sig har en 

buske börjat växa. En stor död gren har tappat det mesta av sin bark 

och är nu en utmärkt bostad för vedlevande insekter. Trädet står på 

privat mark.  

 

Eken har en stor död gren högt upp på stammen. Eken märktes upp som evighetsträd den 28 oktober 2016.  
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Evighetsträd nummer 44 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 300 år 

Plats Längs med gamla landsvägen 

Koordinater Lat 58.708476, Long 15.863099 (WGS 84) 

North 6 510 370, East 113 085 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Längs med gamla länsvägen, som idag snarare är en stig, står denna 

högresta ek. Den har stått här länge och sett många människor ta sig 

fram på vägen genom åren. Trädet har med tiden utvecklat flera hå-

ligheter och det finns gott om mulm (lös murken ved). Eken har på 

grund av håligheterna bra förutsättningar för att vara en bostad för 

bland annat insekter och fåglar. Trädet står på privat mark.  

Vid stammens bas kan man 

se gott om så kallad mulm 

som är lös murken ved ini-

från trädet.  

Längs med ena sidan på 

stammen löper ett stort av-

långt hål.  

Eken märktes upp som evighetsträd den 28 oktober 2016.  
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 48 

Evighetsträd nummer 45 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 300-400 år 

Plats Ålängsgården 

Koordinater Lat 58.729301, Long 15.824966 (WGS 84) 

North 6 512 712, East 110 898 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Intill Ålängsgården i Lotorp finns en ståtlig och vidkronig ek. Den 

står i en sluttning bakom en höjd som nås via vägen intill vattnet. Att 

ekens krona är så vid tyder på att den under sitt liv har haft mycket 

utrymme att växa på. År 2006 hade trädet en omkrets på 5,73 meter 

vilket är imponerande. Ålängsgården byggdes runt 1950 och tjänade 

då som arbetarbarack till skogsarbetarna, redan då hade eken en im-

ponerande storlek. Trädet står på privat mark. 

 Eken har en imponerande vid krona. Eken märktes upp som evighetsträd den 28 oktober 2016.  
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Evighetsträd nummer 46 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 300-400 år 

Plats Boxnäsvägen 

Koordinater Lat 58.708062, Long 15.865547 (WGS 84) 

North 6 510 323, East 113 226 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Mellan Butbrovägen och Boxnäsvägen står denna vackra ek. Närmast 

Butbrovägen har två mindre träd gjorts till högstubbar, troligen för att 

ge eken mer ljus och utrymme. Förr i tiden användes ekbark vid lä-

derberedning i garverier och för att färga svart. Dessutom är veden 

mycket stark och bra att använda till bland annat skeppsbyggen. Trä-

det står på Holmen Skogs mark. 

Barken är mycket grov och 

fårig. 

Eken står nära Butbrovägen. Närmare vägen har två träd gjorts till 

högstubbar, troligen för att ge eken mer ljus och utrymme. 
Eken märktes upp som evighetsträd den 28 oktober 2016.  
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 50 

Evighetsträd nummer 47 

Trädart Tall 

Ålder Cirka 150-200 år 

Plats I närheten av Ålängsgården 

Koordinater Lat 58.725683, Long 15.828038 (WGS 84) 

North 6 512 307, East 111 072 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Längs med Lotorpsån finns flera fina träd, bland annat denna kort-

växta tall som står på Holmen Skogs mark. På tallar växer en stor 

mängd barr som är gröna året om. Barren blir ungefär fem år gamla 

innan de faller av. Den äldsta tall som har hittats i Sverige var över 

700 år gammal.  

Tallen är ganska kort och 

påminner om ett bonsai-

träd. 

 Tallen märktes upp som evighetsträd den 28 oktober 2016.  
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Evighetsträd nummer 48 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 300-400 år 

Plats Gamla riksvägen 

Koordinater Lat 58.705646, Long 15.873136 (WGS 84) 

North 6 510 050, East 113 664 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Den omfångsrika eken på 5,2 meter i omkrets (2016) står längs med 

den gamla riksvägen som gick mellan Finspång och Norrköping. I 

stammen finns stora håligheter och eken har också flera döda grenar. 

Känns på den grova barken och ta en närmare titt, kanske kilar en 

insekt omkring på stammen eller så har en spindel sökt skydd mellan 

barkfårorna. Trädet står på Holmen Skogs mark.   

Trädet har ett stort hål där 

en grov gren tidigare har 

suttit. Nu kan hålet bli ett 

hem för många olika djur.  

Eken märktes upp som evighetsträd den 28 oktober 2016.  
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 52 

Evighetsträd nummer 49 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 300-400 år 

Plats Gamla riksvägen 

Koordinater Lat 58.705273, Long 15.874147 (WGS 84) 

North 6 510 007, East 113 722 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Intill den gamla riksvägen finns denna grova ek som år 2016 mätte 

5,1 meter i omkrets. Eken har många avbrutna grenar och håligheter 

som ger utmärkta bostadsmöjligheter för ett stort antal djur. Titta upp 

mot trädets krona så ser du grenar av olika storlek som har tappat all 

sin bark. Titta in i håligheten på stammen så ser du mulmen (lös mur-

ken ved) inne i trädets stam. Trädet står på Holmen Skogs mark. 

Eken har gott om håligheter 

samt avbrutna och döda 

grenar.  

En vacker höstdag sträcker sig grenarna med sina brun-orangea 

löv mot himlen. 
Eken märktes upp som evighetsträd den 28 oktober 2016.  
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 53 

Evighetsträd nummer 50 

Trädart Ek 

Ålder Cirka 300 år 

Plats Norra sidan av järnvägsbanken vid Ekbacken 

Koordinater Lat 58.704456, Long 15.738573 (WGS 84) 

North 6 509 998, East 105 862 (SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Längs med banvallen mellan Finspångs tätort och Sonstorp står en 

iögonfallande ek. Den har två grova grenar som sträcker sig åt varsitt 

håll som om den sträcker på sig efter en lång natts sömn. Stammen 

har delat upp sig i flera mycket grova grenar som ger ett speciellt ut-

seende. På en av ekens grenar ser det ut som att två mini-ekar växer 

rakt upp från grenen. Trädet står på Holmen Skogs mark. 

På en av ekens grova grenar 

ser det ut som att två mini-

ekar växer direkt på grenen.  

Eken sträcker ut båda sina grova grenar som om den sträcker på 

sig efter en lång natts sömn.  
Eken märktes upp som evighetsträd den 28 oktober 2016.  
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 54 

Faunadepå 1 

Plats Vibjörnsparken 

Koordinater Lat 58.706529, Long 15.793487 (WGS 84) 

North 6 510 194, East 109 048  
(SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Den första faunadepån skapades i 

Vibjörnsparken en bit in bland träden. I 

depån finns ved från flera olika sorters 

lövträd för att förse exempelvis insek-

ter, svampar, lavar och mossor med en 

boplats och matförråd. Det finns både 

grova stammar och klenare grenar för 

att skapa olika miljöer för de olika org-

anismerna.  
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Faunadepå 2 

53 

Plats Varvet 

Koordinater Lat 58.699604, Long 15.788100 (WGS 84) 

North 6 509 426, East 108 728 
(SWEREF 99 16 30) 

Övrig information Bredvid ett av evighetsträden vid Var-

vet finns denna faunadepå. I depån 

finns ved från flera olika sorters lövträd 

för att förse exempelvis insekter, svam-

par, lavar och mossor med en boplats 

och matförråd. Det finns både grova 

stammar och klenare grenar för att 

skapa olika miljöer för de olika organ-

ismerna.  
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Faunadepå 3 

54 

Plats Torstorp 

Koordinater Lat 58.698065, Long 15.744890 (WGS 84) 

North 6 509 282, East 106 221  
(SWEREF 99 16 30) 

Övrig information På den lilla berghällen har faunadepå 

nummer tre anlagts. I depån finns ved 

från flera olika sorters lövträd för att 

förse exempelvis insekter, svampar, la-

var och mossor med en boplats och mat-

förråd. Det finns både grova stammar 

och klenare grenar för att skapa olika 

miljöer för de olika organismerna.  
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Faunadepå 4 

55 

Plats Skomakarudden 

Koordinater Lat 58.701891, Long 15.725764 (WGS 84) 

North 6 509 721, East 105 117  
(SWEREF 99 16 30) 

Övrig information På Skomakarudden ligger faunadepå 

nummer fyra. På våren bildas ett vack-

ert hav av bland annat vitsippor kring 

depån. I depån finns ved från flera olika 

sorters lövträd för att förse exempelvis 

insekter, svampar, lavar och mossor 

med en boplats och matförråd. 
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