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Föreningens förhistoria 1995–2001 
 
1995 

 Den 17 maj ordnar Erik ”Kulan” Wennberg tillsammans med Christer Winblad en ut-
ställning och en träff för hagalundare i Hagalundsparken. Ca 1 000 personer kommer 
på fyra timmar! 

 

 
”Kulan” med fru Agneta i Hagalunds lekpark i samband med utställningen i maj 1995. 

 

 Föreningen grundas för första gången på initiativ av ”Kulan” i samband med att Olle 
Olssons fru och dotter flyttar ut alla sina tillhörigheter från Olle Olsson-huset den 17 
december 1995. Namnet är Hagalunds Vänner (HV). Föreningens första medlemmar 
var Maj-Britt Arvidsson, Britt Lindeborg, Bertil Löf, Anita Nyman, Anne Maria Pack-
endorff, Gunbritt Persson, Christer Sjögren, Siv Sjöqvist, Tore Sjöqvist, Lena Söder, 
Agneta Wennberg, Erik ”Kulan” Wennberg och Bo Willner. Någon regelrätt före-
ningsverksamhet kommer dock inte i gång och ingen formell styrelse utses. ”Kulan” 
är den mest aktiva vid den här tiden. 

 
1996 

 ”Kulan” har konstutställning på Hagalundsskolan i maj och på Hallen i december. 
 
1997 

 En film om Erik ”Kulan” Wennberg av Täppas Fogelberg visas i Café Norrköping på 
tv. 

 
1997–2000 

 Föreningen är i huvudsak vilande under den här perioden. 
 
1999 

 I september inleder Kent Fernström arbetet med en modell i skala 1:200 av Hagalund. 
Modellen omfattar de områden som tillhörde Hagalunds municipalsamhälle under 
perioden 1899–1927. Initiativet är helt och hållet Kents eget. Han har vid den här ti-
den ingen kontakt med några hagalundare. 
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Kvarteret Båten, det första färdigställda kvarteret. 

 
2000 

 Kent Fernström kommer under våren i kontakt med Erik ”Kulan” Wennberg. Nu 
börjar Kents arbete bli känt även bland en del hagalundare. 

 Modellen presenteras i DN under våren i en artikel signerad Martin Stugart. Den arti-
keln leder till att Stockholms läns museum får upp ögonen för Kents arbete. 

 
2001 

 Kent Fernströms modell kommer med i tv under våren. Det är ABC-nytt som är 
hemma hos Kent och gör ett reportage. Även ”Kulan” är med i reportaget. Samma 
reportage visas senare i repris i Landet runt, som når hela Sverige. 

 I maj ställer Erik ”Kulan” Wennberg ut sina hagalundsmålningar på Ulriksdals slotts-
café och får en hel del uppmärksamhet. 

 

 
”Kulans” utställning i Ulriksdals slottscafé i maj 2001. Bilden är tagen i samband med föreningens konsti-

tuerande möte som hölls i denna lokal (se papperen på borden). 
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Föreningens historia 2001–2016 

 
2001 

 Föreningen nystartar efter några år av minimal aktivitet. Det konstituerande mötet 
hålls den 14 maj i Ulriksdals slottscafé, och Kent Fernström väljs till föreningens 
första ordförande. 

 Kents modell av Hagalund i skala 1:200 är färdig och ställs ut på Stockholms läns 
museum med vernissage i juni. Utställningen, som även innehåller hagalundsbilder 
och verk av Olle Olsson Hagalund, får mycket stor uppmärksamhet och blir den dit-
tills mest besökta på museet. Tack vare utställningen får föreningen många nya med-
lemmar: vid årsskiftet 2001/2002 är 160 personer medlemmar i föreningen. 

 

 
Vernissagen på Stockholms läns museum i juni 2001. 

 

 Modellen ställs under perioden oktober 2001–januari 2002 ut på den då nyligen ned-
lagda Sunnanskolan. Utställningen invigs av kommunstyrelsens dåvarande ordfö-
rande Anders Gustâv. 

 Parallellt med utställningen av Kents modell har ”Kulan” en utställning om sitt Ha-
galund på Ankaret. 

 Medlemsmötena genomförs vanligtvis på Ankaret i Hagalund (till och med årsmötet 
2005). Styrelsemötena hålls antingen på Ankaret eller hemma hos någon av styrelse-
ledamöterna. 

 
2002 

 Kent Fernströms modell ställs ut på Solna stadsbibliotek under perioden april 2002–
december 2003 och väcker återigen uppmärksamhet. Modellen står på plan 1. Många 
som missat den tidigare uppmärksamheten kring modellen får nu se den för första 
gången, vilket leder till fler nya medlemmar. 
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Modellen på Solna stadsbibliotek 2002. 

 

 Medlemmarna bildar arbetsgrupper som samlar in bildmaterial alternativt intervjuar 
gamla hagalundsbor. Bill Lindén är primus motor. 

 Erik ”Kulan” Wennberg utses till ”Årets konstnär” tack vare en hagalundstavla. 
 
2003 

 Under februari ställer Erik ”Kulan” Wennberg ut hagalundsmålningar på Gröna stu-
gan i Sundbyberg. Utställningen får många besökare. 

 

 
Gröna stugan i februari 2003. 

 

 Kent Fernström avgår som ordförande. Till ny ordförande väljs Tommy Eriksson. 



7 

 Föreningen beställer videofilmen Den levande staden – En film om Hagalunds uppgång 
och fall av Peter Söderström.  

 Föreningens webbplats lanseras. 

 ”Kulan” genomför mycket uppskattade visningar av diabilder på medlemsmötena. 
 
2004 

 Modellen flyttas till Solna kulturskola och visas där under större delen av året. I slu-
tet av året blir den tillfälligt husvill och flyttas upp på Solna kulturskolas vind. Inten-
sivt arbete pågår med att hitta en ny lokal för modellen, dock utan resultat. 

 En uppskattad båtutflykt på Brunnsviken med Henrik Waldenström som guide ge-
nomförs i augusti. 

 

 
Båtutflykt på Brunnsviken i augusti 2004. 

 

 Peter Bolin genomför sin första bildvisning på Ankaret i september. 

 Medlemsmötena besöks vid den här tiden av ungefär 60 personer. Fler får knappast 
plats på Ankaret. 

 Författaren och medlemmen Hans Söderberg utkommer med romanen Herkules i Ha-
galund. 

 
2005 

 Föreningens årsmöte genomförs för sista gången på Ankaret. 

 Föreningen flyttar i mars in i en lokal på Banvaktsvägen 22 i Hagalunds industriom-
råde. Lokalen, som är på ca 600 kvadratmeter, ställs till föreningens förfogande av 
Hagalunds Fastighets AB på synnerligen förmånliga villkor. 

 Kent Fernströms modell flyttas från kulturskolans vind till den nya föreningslokalen. 

 Bildverksamheten kommer i gång på allvar med Peter Bolin som webbansva-
rig/bildarkivarie och med Kalle Pettersson som ansvarig för klassbilder. 

 I november återupptar Kent Fernström arbetet med modellen efter att ha gjort ett up-
pehåll på drygt fyra år. Den nya lokalen visar sig vara alldeles utmärkt för modell-
byggande. Första utvidgningsprojektet är Hagalunds IP och Rudviken. 

 



8 

 
Kent Fernström vid modellen av Rudviken under byggnad i december 2005. 

 

 Dåvarande styrelseledamoten Olle Sahlström utkommer med boken De halva husens 
stad – En berättelse om Hagalund. Den uppmärksammas bland annat med en stort upp-
slagen artikel i Svenska Dagbladet och med ett inslag i ABC-nytt i november. 

 
2006 

 Föreningen fyller fem år (räknat från nystarten 2001), och firar detta med ett påkostat 
medlemsmöte. På programmet står utfärd med dubbeldäckad museibuss till det ny-
öppnade länsmuseet i Sickla och därefter middag (oxbringa med rotmos) med under-
hållning av trubaduren Ivan Dittmer i föreningens lokal. 

 

 
Utfärd med dubbeldäckare till Stockholms läns museum i Sickla i maj 2006. 
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 På hösten genomförs ett besök på Stora Frösunda. Hagalund avstyckades en gång 
från Stora Frösundas marker, vilket innebär att stadsdelen har sitt ursprung där. 

 Modellen utökas kraftigt under året med nya områden. 

 Föreningen anskaffar en begagnad projektor i gott skick för bild- och filmvisning. 
 
2007 

 Föreningen byter namn till Gamla Hagalunds Vänner (GHV) för att tydligare mar-
kera att föreningens intresseområde är stadsdelen Hagalund under perioden 1890–
1970. 

 Modellen ställs återigen ut på Solna stadsbibliotek, nu i en utökad version jämfört 
med förra visningen på biblioteket. Utställningen varar i tre månader (juni–septem-
ber). 

 Föreningen inrättar en modellfond för att ge medlemmarna möjlighet att på ett enkelt 
sätt stödja Kent Fernströms arbete. Under åren har många frikostiga bidrag inkommit 
den vägen. 

 Föreningen återuppväcker i augusti spårvägslinje 15 och gör en utfärd på Djurgårds-
linjen med ett autentiskt skyltat tåg. Tåget framförs av vår medlem Ingvar Puke med 
vagnar som samtliga gått på linje 15. 

 

 
Uppehåll vid Waldemarsudde i samband med spårvagnsutfärden i augusti 2007. 

 

 Föreningen visar flera uppskattade filmer i föreningslokalen, inte bara om Hagalund 
utan även om t.ex. spårvagnar. 

 
2008 

 I april tar föreningen ett nytt initiativ genom att anordna en visning av Hagalunds 
kyrka i kombination med en vandring längs flertalet av de bevarade byggnaderna i 
Hagalund. Evenemanget, som i första hand vänder sig till personer som inte är med-
lemmar, annonseras i DN och på affischer och lockar ca 60 deltagare. 
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Hagalunds kyrka en frostig dag i januari 2003. 

 

 Årets stora begivenhet är ett besök i Hagaparken i augusti med Henrik Waldenström 
som guide i kombination med visor av Ruben Nilson i Silvertältet. Arrangemanget 
genomförs i samarbete med Ruben Nilson Sällskapet. 

 Hagalunds Fastighets AB säljer samtliga fastigheter till Humlegården Fastigheter AB 
i december. Föreningen får vara kvar i lokalen på ungefär samma villkor som tidi-
gare. 

 Kent Fernström inleder på hösten en utvidgning av modellen med de äldre delarna 
av Råsunda. 

 Under året utnämns Anders Hjorth och Ingvar Puke till hedersmedlemmar. Den 
förstnämnde var vår guide i Hagalunds kyrka vid två tillfällen, och den sistnämnde 
ställde upp som spårvagnsförare på utfärden i augusti 2007. 

 
2009 

 Tommy Eriksson avgår som ordförande i samband med årsmötet. Till ny ordförande 
väljs Anne Utter. 

 Kent Fernström inleder arbetet med en ny modell av centrala Hagalund i skala 1:100 
(”torgmodellen”, senare kallad Varje grop en grav). Denna modell visas på Solna 
stadsbibliotek under hösten. 
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Avtäckning av modellen över området kring Hagalunds torg vid vernissagen på Solna stadsbibliotek i 

september 2009. 

 

 Den äldre modellen i skala 1:200 får en välbehövlig uppfräschning. 

 I september genomför föreningen en bussutfärd i spårvägslinje 15:s spår. Eftersom 
nästan en tredjedel av föreningens medlemmar vill åka med måste evenemanget ge-
nomföras under två kvällar samma vecka. Vår medlem Ingvar Puke är bussförare. 

 

 
Sten-Axel Julin var vår guide och Ingvar Puke vår förare på utfärden i september 2009. 

 

 Det traditionella julmötet i december lockar 120 deltagare, vilket då var deltagarre-
kord. 
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2010 

 Vandring på Norra begravningsplatsen under ledning av Karl-Axel Björnberg i maj. 

 Ett samarbete mellan Solna hembygdsförening, Ett levande Hagalund och Gamla Ha-
galunds Vänner resulterar i en bok, Hagalund 300 år, och en utställning med samma 
namn. Boken trycks i 4 000 ex., och utställningen visas under hösten på Solna stads-
bibliotek. 

 Kent Fernström fortsätter arbetet med modellen i skala 1:100 som visar Hagalunds 
torg. Modellen omgestaltas under året och ska visa brytningen mellan det gamla och 
det nya Hagalund. 

 Kalle Pettersson publicerar klassbilder på en ny separat webbplats. 

 I slutet av året inleder Kent arbetet med en tredje modell av Hagalund efter en be-
ställning av Lena Olsson-Petrén och Olle Olsson Hagalund-museet. Denna modell är 
i likhet med den andra modellen i skala 1:100 och visar Furugatan och Spetsgatan 
som de såg ut innan rivningarna kom i gång i slutet av 1960-talet. 

 Föreningens webbplats, det främsta ansiktet utåt, får efter sju år ett helt nytt utse-
ende. Denna förbättring får positiv respons. 

 
2011 

 Kent Fernströms tredje modell (Furugatan/Spetsgatan i skala 1:100) ställs ut på Olle 
Olsson Hagalund-museet. 

 

 
Modellen Yttersta Hagalund strax innan den flyttades över till Olle Olsson Hagalund-museet. 

 

 Föreningen firar tioårsjubileum i maj med besök på Durgo, Hagavägen 22 (Villa Hag-
säter), Hagavägen 24 (gamla stationshuset) och Olle Olsson Hagalund-museet. Efter-
åt serveras en buffé med rostbiff i föreningens lokal. Evenemanget lockar 110 perso-
ner och får mycket positiv uppskattning. Kent Fernström utnämns till hedersmedlem 
under mötet. Detta är det sista mötet som genomförs i lokalen på Banvaktsvägen. 
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Buffé med rostbiff avnjuts av medlemmarna i samband med tioårsjubileet i maj 2011. 

 

 
Anne Utter och Kent Fernström på tioårsjubileet där Kent utnämndes till hedersmedlem. 

 

 Föreningen blir efter sex år uppsagd från lokalen på Banvaktsvägen med utflyttning i 
slutet av maj. Efter en tid av ovisshet ställer Humlegården Fastigheter AB en något 
mindre lokal på Industrivägen 17 i samma kvarter till föreningens förfogande. 

 Kent Fernström utnämns till Årets Hagalundare. 

 I september gör föreningen ett besök i vattentornet, där Rosie Björkman berättar om 
sin verksamhet. För en del av medlemmarna är det första gången de är inne i tornet. 

 På julmötet visades tavlor av Ruben Nilson. Lasse Zakrisson från Ruben Nilson-säll-
skapet berättade om Ruben, och Ivan Dittmer framförde några av hans visor. 
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2012 

 Kent Fernströms första modell Armod och idyll i skala 1:200 får en permanent place-
ring i flygeln vid Charlottenburg i februari. 

 

 
Modellen Armod och idyll i flygeln vid Charlottenburg i samband med invigningen i februari 2012. 

 

 I maj besöker föreningen Solna kyrka och Solna kyrkogård under sakkunnig ledning 
av församlingens fastighetsförvaltare Göran Ridnert. 

 På mötet i september uppmärksammas den flitige solnafotografen Erik Mattsson och 
hans efterlämnade bild- och filmmaterial. 

 Föreningen blir uppsagd från lokalen på Industrivägen 17 efter ett och ett halvt år. 
Humlegården Fastigheter AB ställer en mindre lokal på Industrivägen 21 på 70 
kvadratmeter till föreningens förfogande till förmånliga villkor. Den nya lokalen är 
dock för liten för medlemsmöten. 

 På julmötet i december slås deltagarrekordet från 2009: 130 medlemmar deltar och får 
höra Bosse Holmberg berätta om boxaren Harry Persson. Dessutom visas en film från 
1924 där Harry möter en belgare. Detta är det sista mötet som genomförs i lokalen på 
Industrivägen 17. 

 
2013 

 Kent Fernströms modell Varje grop en grav ställs ut på Liljevalchs vårsalong och får 
där en framträdande placering. Modellen får mycket positiva recensioner och upp-
märksammas i flera olika medier. Under sommaren och hösten ställs modellen ut på 
Virserums konsthall i Småland. 
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Modellen Varje grop en grav i samband med vernissagen på Liljevalchs i januari 2013. 

 

 Björn Sölving tar över ansvaret för föreningens webbplats med klassbilder från Kalle 
Pettersson (avliden i februari). 

 Årsmötet i mars genomförs i Fridhemsskolans matsal som blir föreningens nya fasta 
lokal för medlemsmöten. 

 Vårmötet i maj äger rum i kvarteret Odin där medlemmarna får besöka både Olle 
Olsson-huset och Villa Odin, även kallat Krans-Johanssons hus. 

 I september gör föreningen en ny resa med spårvägslinje 15 i form av ett abonnerat 
tåg på Djurgårdslinjen. Utfärden råkar sammanfalla med den amerikanske presiden-
ten Barack Obamas besök, men efter en timmes försening kan utfärden genomföras 
helt enligt planen. 

 På julmötet i december uppmärksammas Solna stads 70-årsjubileum. 
 
2014 

 Föreningen kan inte längre använda Fridhemsskolan som möteslokal. Ny lokal blir 
Råsunda skolas matsal, vilket innebär att mötena inte längre hålls i Hagalund. Års-
mötet i mars är det första som genomförs i den nya lokalen. 

 Anne Utter lämnar ordförandeposten efter fem år och ersätts av Sten Hellqvist. 

 Föreningens egen trubadur Ivan Dittmer (avliden 2016) framträder för sista gången 
på årsmötet. 

 I maj får Kent Fernströms modell Varje grop en grav en halvpermanent placering i en 
lokal på Banvaktsvägen 18 på 250 m² som ställs till förfogande av Humlegården Fas-
tigheter AB. Lokalen har stått tom i flera år men fungerade tidigare som Elfas direkt-
ionsvåning. 

 Guidat besök på Spårvägsmuseet för 34 intresserade medlemmar i september. 

 För att kunna ingå avtal med Humlegården Fastigheter AB måste föreningen moms-
registreras. I ekonomiskt hänseende delas verksamheten upp i en medlemsdel och en 
museidel, där museidelen är momspliktig. 
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2015 

 Filmkväll på Solna gymnasium i februari i samverkan med Solna hembygdsförening. 
Såväl filmer om Hagalund som om Solna mer allmänt står på programmet. Evene-
manget lockar över 350 personer. 

 Kent Fernströms fastighetsägarförteckning publiceras på webben tack vare en god 
insats av Björn Sölving som ansvarat för webbkodningen. 

 Bussutflykt till Erik ”Kulan” Wennbergs hantverkshus på Blidö i september. Intresset 
är så stort att det krävs två bussar. 

 

 
Besök i ”Kulans” hantverkshus på Blidö i september 2015. 

 

 I september lämnar föreningen lokalen på Industrivägen 21 och flyttar över till den 
nya lokalen på Banvaktsvägen 18. Uppbyggnaden av ett Hagalundsmuseum påbör-
jas. Lokalen hålls öppen för besökare vissa söndagar. 

 Stor Olle Olsson Hagalund-utställning på Sven-Harrys konstmuseum med vernis-
sage den 7 november. Utställningen blir en av de mest välbesökta under museets ex-
istens. 

 Med anledning av Solna stads planer för omdaning av Hagalund engagerar sig före-
ningen i arbetet tillsammans med företrädare för de boende och andra berörda par-
ter. 

 
2016 

 Föreningen arrangerar ett par besök för medlemmarna på Sven-Harrys konstmu-
seum. 

 Ny filmkväll på Solna gymnasium i februari i samverkan med Solna hembygdsför-
ening. På programmet står i likhet med fjolåret en blandning av filmer om Hagalund 
och om Solna, bland annat en om spårvägslinje 15 med Sten-Axel Julin som speaker. 
Även denna gång blir evenemanget välbesökt och röner stor uppskattning. 

 Kent Fernströms första modell Armod och idyll i skala 1:200 fyller 15 år och uppmärk-
sammas på årsmötet. 
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 Peter Bolin visar bilder från Frösundagatan på årsmötet. Tidigare innehöll bildvis-
ningarna vanligen blandade bilder utan någon sortering geografiskt. Från och med 
nu är varje bildvisning upplagd efter ett tema. På höstmötet i september är det Pionjä-
rernas Hagalund, dvs. de äldsta delarna i öster, som står i centrum. 

 Föreningen genomför en bussutflykt till Malmköping i maj, där Ingvar Puke är pri-
mus motor för arrangemanget. Sten-Axel Julin guidar oss i Vagnorama. Medlem-
marna bjuds på spårvagnsturer i vagnar med skyltning med anknytning till Sundby-
bergsbanan. 

 

 
Gruppbild med alla deltagare i utfärden till Malmköping i maj 2016. 

 

 
Ingvar Puke, för dagen iförd trafikmästaruniform i rollen som trafikledare, och föreningens ordförande 

Sten Hellqvist framför A27 500 i Malmköping. 
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 Erik ”Kulan” Wennberg utses till hedersmedlem. 

 Under november bjuder styrelsen in till två medlemsträffar i Hagalundsmuseet. 

 Webbplatsen med klassbilder har 273 bilder (november 2016). 

 I november 2016 har föreningen 335 medlemmar. Under året har det tillkommit 23 
nya medlemmar. 
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