
Västra skogen 

Bondkomiker i Stockholms folkpark. Foto Axel Malmström. Stockholms stadsmuseum. 

V äster om vad då och vilken skog? Det kan man fråga sig när 
man kommer upp från tunnelbanans djupast belägna station 

Västra skogen. Namnet kommer av "skogen väster om Karlbergs 
slott" eller av "skogen väster om Ingenting". Ingenting var namnet 
på ett torp på ägorna till Karlberg. 

En liten rest av skogen finns kvar i sluttningen ned mot 
Ulvsundasjön. I skogsbrynet nära vattnet ligger två trävillor byggda 
omkring 1880. De är de enda bevarade bostadshusen för arbetare 
vid de stenbrott som fanns i Huvudsta mellan 1860- och 1930-
talet. Det största stenbrottet fanns i Jungfrudansen där straff"angar 
från Långholmen ingick i arbetsstyrkan. Huvudstagraniten expor
terades till England men finns även i fasaderna till Riksdagshuset 
och Nordiska museet. Gatunamnet Krysshammarvägen minner i 
dag om denna tid. Namnet syftar på en typ av ytbehandling av 
graniten, krysshamring. 

Kring sekelskiftet var Västra skogen ett populärt utflyktsmål för 
stockholmare. Man åkte hit med ångbåt eller tog tåget till 

stationen i Tomteboda och hade picknick i det gröna eller gick på 

frikyrkliga eller politiska utomhusmöten. Här fanns även Stock
holms Folkpark med en utomhusteater och två dansbanor, en 
mindre för traditionell dans och en större för modern dans. 

I och kring Västra skogen finns i dag spännande och science 
fictionartad modern arkitektur från 1970- och 80-talen. 

Tunnelbanans biljetthallsbyggnad kan liknas vid ett flygande 
tefat och Tomteboda posnerminal är som ett strandat rymd
skepp från Star Trek. Vid Armegatan finns det rymdstations
liknande och tillsynes fönsterlösa Shellhuset. Intill speglas rym
den i ett helt uppglasat kontorshus vars form kan liknas vid en 
liggande raket. 

Vid Johan Enbergs väg finns stjärnformade punkthus, som 
tillsammans med det bakomliggande 300 meter långa bostads
huset utgör en känd Solnasiluett. Mer jordnära är arkitekten 
Gunnar Asplunds numera byggnadsminnesförklarade anlägg
ning från 1930-talet för Statens bakteriologiska laboratorium. 

Tunnelbanestation Västra skogen invigdes 1975. 
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