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Hönshuset före renoveringen

Hönshuset var då så förfallet att det 
var tänkt att eldas upp för att träna 

brandkåren att släcka. Tore Darelius förde 
då fram idén att renovera hönshuset att 

användas som samlingslokal
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Hönshuset före renoveringen

På sydsidan måste marken fyllas upp för 
att kunna anlägga en terrass



Hönshuset före renoveringen

Här låg en nätinhägnad hönsgård som 
hönsen nådde genom en hönslucka i 

fasaden och en hönstrappa till marknivå
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Interiörbild före renoveringen

Förutom för höns har här också funnits 
inredning för svin och en hästspilta. 

Nuvarande köksdelen har använts som 
tvättstuga och lekstuga
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Interiörbild

Interiör med norra långväggen bortriven 
och taket provisoriskt uppstöttat
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Exteriörbild

Norra långsidan sedd utifrån med 
ytterväggen delvis bortriven
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Exteriörbild

Hönshusets norra vägg bortriven. Bilden 
tagen 1995–04–19

På grund av sättningar i marken höll 
taket på att rasa. Detta måste åtgärdas 

omedelbart
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Exteriörbild

Snickaren Lars-Erik Lindholm som håller 
på att renovera Västra Flygeln, formsätter 

norra långväggens grundmur.  
Bilden är tagen 1995–05–03
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Exteriörbild

Norra långväggens stomme uppsatt.

Bilden är tagen 1995–05–12
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Arbetsgrupp

Några av de som deltagit i renoveringen av 
hönshuset. F.v. Paul Moritz, Tore Darelius, 
Ingemar Myrén, Ylva Jacobsson, Åke Tell, 

Torsten Treutiger
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Interiörbild

Interiör mot väster med befintligt golv 
sönderhackat för att röjas ut
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Interiörbild

Åke Tell rengör ursprungliga fönster.

Foto Tore Darelius
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Exteriörbild

Hönshusets norra fasad kläs in med 
förhydningspapp

Bilden tagen 1995–11–11
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Interiörbild

Gjutning av nytt golv ovanpå isolering och armering 
T.h. Lasse Johansson, arbetsledare i den arbetslösa 

hantverkargrupp som gjuter golvet och förnyar vägg- 
och takstolar

Bilden tagen 1996–10–28
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Interiörbild

Det nya betonggolvet jämnas ut så att 
det blir plant och vågrätt
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Arbetsledare

F.v. en av arbetsledarna samt Nils Carlsson och Åke Tell.

Nils Carlsson f.d. byggnadschef hos Svenska Shell. Åke 
Tell inredningsarkitekt, idégivare till att lämna sju 

takstolsfack öppna upp till ytteertaket
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Exteriörbild

Betongbilarna har svårt att i det våta 
väglaget ta sig upp för backen till 

Hönshuset
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Exteriörbild

Grusning pågår för att möjliggöra 
för betongbilarna att ta sig upp till 

Hönshuset. 

Bilden tagen 1996–10–28
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Exteriörbild

Nya stommen uppreglad på Hönshusets 
sydfasad. Bilden tagen 1996–11–06.

Åke Arell har, förutom 
byggnadslovsritningar, gjort alla 

detaljritningar för ombyggnaden
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Interiörbild

Åke Tell och Nils Carlsson slutbehandlar  
de gamla fönsterbågarna

Bilden tagen 1997–04–22.
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Exteriörbild

Spåntaket på norra sidan tas bort. 

Bilden tagen 1997–06–04.
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Interiörbild

Interiörbild som visar takstolarna och yttertakets 
brädinklädnad efter att spånstickorna tagits bort. 

Bilden tagen 1997–06–04.
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Exteriörbild

Första takfönstret monteras. 

Hantverksgruppens Mats Gustafsson och hans far 
Åke Gustafsson (med vattenpasset) syns på bilden

Bilden tagen 1997–10–08.
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Exteriörbild

Takfönster och nylagt tegeltak på norrsidan.

Bilden tagen 1997–10–14.

På norrsidan används de bästa tegelpannorna från det gamla 
tegeltaket medan sydsidan täcktes av prima takpannor som 

köpts in för 2 kronor styck från en rivningsfastighet
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Interiörbild

Förstärkning av de öppna takstolarna. 

Bilden tagen 1998–01–28.

Nils Carlsson har svarat för erforderliga hållfasthets-
beräkningar. Detta har bl.a. inneburit att bildens 

förstärkningsjärn tillkommit
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Interiörbild

Förstärkning av de öppna takstolarna  
utförs av TFAB:s snickare 

Bilden tagen 1998–01–28.
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Interiörbild

Taket isoleras med mineralullsskivor av Ove Nyström från 
TFAB 

Bilden tagen 1998–02–06.
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Interiörbild

Första innanfönstret monterat

Bilden tagen 1998–03–03.
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Interiörbild

TFAB:s snickare Niklas Nygren t.h. och Ove Nyström lägger 
det nya trägolvet.

I bakgrunden ytterväggen invändigt klädd med liggande 
råspont. Golvet är isolerat med mineralullsskivor och luftat. 

TFAB ställde de två snickarna till förfogande  
från och med 1997–12–01
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Interiörbild

Tore Darelius lägger ned plastdokument med en beskrivning 
av Hönshusets renovering under golvisoleringen

Bilden tagen 1998–03–06
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Interiörbild

Ove återmonterar de gamla beslagen på de renoverade 
ursprungliga ytterfönstren

Bilden tagen 1998–04–02
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Interiörbild

Ove sätter upp ett ytterfönster i en av fönsteröppningarna

Bilden tagen 1998–04–02
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Interiörbild

Åke Arell målar taket i handikapptoaletten

Bilden tagen 1998–04–03
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Interiörbild

Tore Darelius skrapar bort gammal färg från befintligt tak

Bilden tagen 1998–04–05
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Interiörbild

Anders Hugo målar taket vid skåpenheten i stora rummet

Bilden tagen 1998–05–05

Jobbet blir fackmässigt utfört då konstnären  
Anders Hugo tidigare varit yrkesmålare
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Exteriörbild

Nils Carlsson rödfärgar lockläkt

Bilden tagen 1998–05–05
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Interiörbild

Anders Hugo och Tore Darelius målar taket i den förhöjda 
delen av stora rummet

Bilden tagen 1998–05–27
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Interiörbild

Peter Bard lägger klinker vid kaminen

Bilden tagen 1998–05–14

Klinkret skänkt av Buchtal Byggkeramik
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Interiörbild

Cay Johansson monterar kamin skänkt av Täby Energi

Bilden tagen 1998–05–27
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Exteriörbild

Arbete med terrassen

Bilden tagen 1998–08–24

I mitten syns en betongring, i vilken den pump placeras  
som pumpar avloppsvattnet till  

den högre belägna trekammarbrunnen
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Exteriörbild

Grävskopa som används till att gräva för  
avloppsledning och för markplanering

Bilden tagen 1998–08–24
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Interiörbild

Ylva Jacobsson oljar golvet i stora rummet
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Exteriörbild

Läggning av betongstenskift längs norra fasaden

Bilden tagen 1998–05–25
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Exteriörbild

Niklas bygger ramp och trappa till entrén på norra sidan

Bilden tagen 1998–08–25

TFAB: hantverkare fullföljde slutförandet av Hönshusets 
renovering helt i överenskommelse med den ansvariga 

ledningsgruppens (Åke Arell, Nils Carlsson, Tore Darelius) 
planering och ritningar
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Exteriörbild

Hönshuset efter renoveringen.  
Jämför med bild på första sidan, 

 tagen på samma plats
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Exteriörbild

Kommunalrådet Henrik Westman klipper det symboliska 
bandet vid invigningen av Hönshuset  

den 13 september 1998. I bakgrunden Tore Darelius

På Henrik Westmans initiativ övertog Täby kommun 
och TFAB fr.o.m. 1 december 1997 fullföljandet av 

Hönshusets renovering som Täby kommuns bidrag till 
Kulturhuvudstadsåret 1998
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Sponsortavla
Följande personer och företag har bidragit med arbete  

och kontanta medel vid hönshusets och parkens renovering.

Alla medlemmar med vänskapsbevis, medlemmar ur föreningarna  
–Täby konstvänner, Föreningen Täby Konstnärer, KRO Grupp 84.

Barbro & Kurt Edvardsson, Betongindustri, Buchtal Byggteknik, Byggfournering, 
Daneby Glas, G-Sam AB, Färgtema, Åke Gustafsson, Hyreshuset, Johanssons 

Skorstens Service AB, Murare Sam Håkansson, NCC, ODAL, PEAB,  
Plastolit AB, Sign Office AB, Svensk skorstenskeramik, Täby Energi,  

Täby Fastighets AB, Täby kommun: Täby Kultur och Fritid, Kommunfastigheter, 
Teniska myndigheten. Täby Vallentuna Sotningsdistrikt, Gertrud & Lars Werner.

Ansvariga för arbetets genomförande: Åke Arell, Nils Carlsson, Tore Darelius.

Täby den 13 september 1998.

Med hjärtligt tack!

Stiftelsen Karby Gård Konstcentrum
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Invigning

Program för invigningen av Hönshuset.

Digitalisering av alla bilder och sammanställning av  
text och bild samt utformning av ovanstående program  

har utförts av Arne Olovsson. Februari 2014


