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Ryttareken fälld – ”ren vandalism”  

Den så kallade Ryttareken var minst 500 år gammal. Så långt är alla överens. 
Men över anledningen till att den fälldes går meningarna isär. ”Ren vandalism, 
den här eken kunde ha stått i flera hundra år till, säger Richard Murray, 
ordförande i förbundet för Nationalstadsparken i Stockholm. ”Rötterna var 
murkna och trädet farligt för allmänheten”, kontrar Staffan Lorentz, 
projektledare vid Stadsbyggnadskontoret. 

Ryttareken tillhörde de exemplar som framhålls som kärnan i den ekologiska infrastruktur 
som Nationalstadsparken utgör. 

På platsen vid norra Djurgården pågår ett stort byggprojekt som, förutom 15 000 bostäder 
och 35 000 arbetsplatser, ska ge plats för nya tågspår. 

– Vi hade tänkt spara eken som står i kvarteret Ängsbotten. Men så fick vi indikationer på att 
den inte mådde så bra. Arborister har undersökt den flera gånger, bland annat har trädet 
röntgats. Den mådde jättedåligt och riskerade att falla på gatan, säger Staffan Lorentz, 
projektledare som tog beslutet förra veckan. 

Varför utfördes fällningen på kvällen? 

– Av säkerhetsskäl. Trafiken var tvungen att läggas om. Vi hade flaggvakter ute. Två kranbilar 
deltog och ett helt arbetslag. Stammen vägde 14 ton, berättar Staffan Lorentz. 

Tar du åt dig av kritiken? 

– Det är inte med lätt hjärta man fattar sådana här beslut. Eken stod ändå 20-talet meter 
utanför Nationalstadsparken. Och det kunde ha gått illa. Det finns exempel på träd som bara 
rasat ihop. Som vid Gasverket. Vi kan inte ha kännedom om problemen utan att agera. Själva 
stubben smulades sönder i händerna på mig när jag tog på den, berättar Staffan Lorentz. 

Ges det någon kompensation? 

– Vi ska plantera en annan ek på samma plats och hundratals andra ekar i området. Stubben 
utgör ett habitat för eklövade arter. Vi ska även upprätta mullholkar i området. 

Richard Murray, ordförande i förbundet för Nationalstadsparken, är inte road: 

– Den undersökning som Djurgårdsförvaltningens arborister har gjort visade motsatt 
resultat. Den kunde ha stått i flera hundra år till, säger Richard Murray. 

– Man vill dra väg runt platsen. Så är det. Men detaljplanen är inte spikad ännu utan ligger 
överklagad i länsstyrelsen. Därmed har man föregripit en seriös behandling i frågan. 
Ryttareken var sammanhållen och fin, med bra volym och inga avbrutna grenar. Den hade i 
många år kämpat mot ett intilliggande hus, som numera är rivet. Men segern blev kortvarig. 
Usch, det är sorgligt. Jag känner en stark vördnad för ett träd som sett civilisationen komma 
och gå vidare, tillägger Richard Murray. 

 


