Modellbyggare Kent Fernström, född 1958, är uppväxt i Vireberg i Solna
och tillbringade som dagbarn några år i Gamla Hagalund på 1960-talet. Ur
barndomsminnena föddes behovet att bygga en modell som en hyllning till en
riven stad, ett förlorat paradis. Som sedan blev flera modeller…
Om du eller ditt företag vill sponsra Kents nya projekt är du varmt välkommen
att lämna ett bidrag via PlusGirokonto 76 90 60-5. Ange Modellfonden som
meddelande till betalningsmottagaren.

Kontakt:

HAGALUNDSMODELLERNA
I
SOLNA

Armod och idyll
Nästan på dagen 100 år efter det att Hagalund fick rättigheter att bilda
municipalsamhälle påbörjade jag, Kent Fernström, en modell i skala 1:200 över
Gamla Hagalund. Efter flera namnbyten fick den till slut namnet Armod och idyll
och visar samhället som det såg ut vid 1930-talets mitt. Den är ca 12 kvm stor.
Arbetet påbörjades hösten 1999 och avslutades våren 2001. Modellen kunde
premiärvisas på Stockholms läns museum i juni samma år. Den fick där ett
översvallande mottagande och den kom att bli den mest besökta utställningen
på museet fram till dess.

Kent Fernström

I februari 2012 fick modellen ett permanent hem och finns nu att beskåda på
Solna hembygdsmuseum, Bollgatan 12 i Råsunda. Visningstider är söndagar kl.
13.00–16.00, stängt under perioden juni–augusti samt under större helger.

hagalundarn@gmail.com
Tfn: 076-199 52 91

www.hagalundsvanner.com
info@hagalundsvanner.com

Tack till Humlegården Fastigheter AB som generöst ställt lokalen på
Banvaktsvägen 18 till förfogande för modellvisning.
Februari 2016

Varje grop en grav
Modellen Varje grop en grav, ca 15 kvm stor i skala 1:100, har gått igenom
många utvecklingsfaser innan den kom att bli den modell vi ser i dag.
Arbetet påbörjades våren 2009, och området kring torget premiärvisades på
Solna stadsbibliotek hösten 2009. År 2010 beslöt jag att föra in den brutala
verkligheten i modellen, och tanken föddes att skildra Hagalund under
rivningsskedet kring 1970. Så kom Blåkullahusen till och så småningom
Kyrkbacken.
Hösten 2012 fann jag den slutgiltiga gestaltningen, och på vinst och förlust
skickade jag in några fotografier till Liljevalchs vårsalong 2013. Till min häpnad
blev min modell antagen och blev därtill utställningens ankare och mycket
omskriven.
År 2014 kunde jag flytta in modellen på Banvaktsvägen 18 i Hagalunds
företagsområde. Modellen visas efter överenskommelse per tel 076-199 52 91.

Yttersta Hagalund
Modellen Yttersta Hagalund visar området kring Olle Olssons hus, dvs.
pionjärernas Hagalund, som började exploateras 1890. Den byggdes kring
årsskiftet 2010/2011 och placerades på Olle Olsson-museet i mars 2011.
Modellen lyfter fram den idylliska aspekten av Hagalund, en tidig vårdag på
1960-talet, och ansluter till Olle Olssons romantiska sätt att se på sin hembygd.
Den bildar därmed starkast möjliga kontrast till Varje grop en grav, där vinter
och förödelse härskar. Modellen är ca 1 kvm stor i skala 1:100.
Adressen är Spetsgatan 2 i Hagalund. Visningstider är onsdagar och söndagar
kl. 12.00–16.00, med undantag för julhelgerna. På sommaren endast öppet
söndagar.

