
Vi är ett gäng arborister och trädkunniga som diskuterar alternativa lösningar till att fälla och 

grovkapa eken. Det står helt klart att det inte bara är trädexpertis som bör avgöra ekens framtid. 

Kreativa stadsplanerare bör också få lämna sina förslag. Det går naturligtvis att behålla vilket träd och 

vilken byggnad som helst – om man vill, tycker att det är förnuftigt, värdefullt och önskvärt. Frågan 

om den här eken är mer än en trädfråga! 

 

Vi tycker att Stockholms stad bör göra platsen till sitt eget Vasaskeppsprojekt. Dvs behålla eken, 

säkra den ytterligare och rätta till miljön så att eken kan åldras i långsam och så naturlig takt som går, 

och därmed bidra till att göra platsen – och projektet - intressant.  

 

Vi har tagit del av diagnostiken kring trädet och har tillit till de biologiska bedömningarna om trädet, 

dvs hur mycket frisk ved som återstår, vilka svampar som lever i det, vilka funktioner de har mm. 

Trädet utgör som den står idag och som området är planerat en risk för människor. Men vår slutsats 

kommer att vara att man bör rätta till misstagen man gjorde med planeringen kring trädet, och passa 

på att göra om området så att eken kan stå kvar och bilda intressant rum för trafikanter, spårväg och 

fotgängare. Behåller man trädet kommer den, liksom Vasaskeppet för hantverk och forskning, ge lika 

intressanta lärdomar om veteranträdvård för landets trädvårdare! Dessutom kommer den här eken 

liksom Vasaskeppet skapa intressanta yrkessamarbeten, t ex mellan arborister, konstruktörer, 

stadsplanerare och landskapsarkitekter. Veteranträdvård och kreativitet för att behålla äldre träd är 

områden som är eftersatta i Sverige, medan vi ligger bra till på många andra områden av trädvård. 

 

Generellt är vi stadsträdvårdare ofta förespråkare för att nyplantera med goda växtbäddar. Ofta står 

vi inför valet att med stora resurser behandla åldrade, sjuka, felbehandlade träd som inte har några 

framtidsutsikter – eller att göra om markförhållandena och plantera träd som kan få lång framtid och 

kan bilda stora kronor för flera generationer framåt. Men den här eken är för flera av oss ett 

undantag liksom en parallell – om man gör om markförhållandena och platsen, säkrar eken med 

metoder som går utöver det vi är vana vid, blir både platsen intressant och trädprojektet unikt att dra 

lärdom av. Dessutom tror vi att det finns lösningar som kan få eken att bli intressant att vistas vid 

under lång tid framöver, även om kronan kommer att förändras med tiden. 

 

Om vi vore fler som påpekade att frågan inte bara ska avgöras av trädexperter utan att kreativitet 

kring stadsplanering också behövs vore det toppen! Det skulle dessutom göra att frågan inte bara 

gjordes till en budgetfråga om stadens träd. Här måste resurser för omdaning av platsen in, och 

trädvården är bara en liten del! Kanske skulle det kunna underlätta för Björn Embrén också – att man 

inte begärde att han ska lägga stora delar av sin budget på endast detta träd. 
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