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OM EKEN PÅ OXENSTIERNSGATAN 
 
Djurgårdens Hembygdsförening (Dhf) har tagit del av den upprörda diskussionen på 
mail och i media angående den planerade fällningen av den s.k. Radio- eller TV-eken. 
Vi har av en konsultrapport förstått att trädet är allvarligt - men vad vi kan förstå - inte 
med nödvändigtvis dödligt - sjukt. Dhf har inte haft möjlighet att närmre studera frågan, 
men vi tycker oss förstå att beslutet hanterats på tjänstemannanivå och bedöms har 
karaktären av ett icke överklagbart verkställighetsbeslut. Att denna typ av beslut kan 
tänkas gälla för normal trädfällning på Stockholms gator och allmänna plaster kan vi 
förstå och acceptera, men lika uppenbart borde det vara att sådana beslut inte bör gälla 
träd, som på olika grunder kan bedömas vara särskilt värdefulla.  
 
Dhf finner det märkligt och felaktigt att avverkningen av detta träd, den över 500 år 
gamla ek, som tillåtits påverka såväl övergripande trafikplaner som angränsande 
detaljplaner och som varit föremål för olika försök till skydd, inte tagits upp som ett 
ärende i nämnden. Detta skulle om inte annat säkerställt att ett lödigt beslutsunderlag 
hade tagits fram, något som skulle kunna förklara beslutet för den stora allmänhet, som 
enagegrat sig i ekens öde. 
 
Dhf vill peka på att eken även betydelsemässigt är unik, dels på grund av sitt läge, där 
den mitt i gatan förskönar och ger omgivningen en säregen karaktär. Dess läge utanför 
Radio- och TV-huset är betydelsefullt. Den gamla, knotiga eken utmanar de blanka 
fasaderna och bidrar till att påminna om att det finns en annan mjukare värld. Den 
inspirerar till en mer ödmjuk hållning hos dagens mediafolk och makthavare, annars 
med nödvändighet inriktade på nuet och framtiden i en alltmer teknikfixerad värld. Vi vill 
hävda att ekens framtida öde är av en betydelse som gör att möjligheterna att rädda 
den måste granskas på ett helt annat sätt än vad som gäller en individ i ett mer 
undangömt läge. Det är därför nödvändigt att pröva alternativa, även radikala 
möjligheter att hantera frågan om ekens framtida öde, innan det  slutligt avgörs.  
 
Dhf vädjar därför till nämnden att omedelbart upphäva trafikkontorets beslut. I stället bör 
ärendet tas upp till omsorgsfull och mångsidig prövning i nämnden. Säkerhetsmässigt 
kan vi inte se att det finns någon anledning att forcera ärendet. Det borde vara viktigt för 
nämnden att inte ge allmänheten anledning att misstänka att den plötsliga brådskan har 
samband med projekteringen av spårvägen utefter Oxenstiernsgatan.  
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