
4  MITT I ÖSTERMALM.  TISDAG  11  OKTOBER  2011

nyheter
Nyhetschef 
Jakob Larsson
jakob.larsson@mitti.se
tel 550 550 43

Så blir nya Lill-Skansen
Lokaltidningen Mitt i fick första titten bakom kulisserna på bygget.

I dag den 11 oktober är det 120 
år sedan Artur Hazelius grunda-
de Skansen och slog upp dörrarna 
för allmänheten. Sedan dess har 
163 078 158 personer besökt Skan-
sen. Födelsedagen firas i dag och 
för en krona i inträde kan alla som 
vill delta.

– Vi gör det här för att uppmärk-
samma Artur Hazelius som grun-
dade Skansen och som byggde 
Nordiska museet, säger vd John 
Brattmyhr.

Gamla tider mixas med nya och 
det allra nyaste är byggnationen 
av nya Lill-Skansen där 1 100 kva-
dratmeter byggs under tak.

Det sågas, väsnas, borras och yr 
av spån och vilda tankar.

Arkitekten Anders Landström har 
ritat huset och det är en förunder-
lig värld som öppnar sig innanför 
det som för omvärlden ser ut som 
en vanlig byggarbetsplats. Som ett 
verkligt sagoland med massor av 
skrymslen och vrår där såväl djur 
som barn och vuxna kan gömma sig.

Över bron, som är central i 
byggnaden, ska barnen kunna 
springa och titta på spindlar som 
bor i de små husen ovanpå. Leken 
går vidare till väderkvarnen där 
fladdermöss hänger i rader. Bron 
går ner i vattnet där en gädda ska 
vila och barnen kan sedan studsa 
ut över näckrosblad.

– Man ska leka sig till kunskap 
och sedan ska man gå hem och 
läsa, säger scenografen Tore Svae. 
Till sin hjälp med att skapa inom-

husmiljön har han haft bland an-
dra konstnären Lotta Canow.

Just nu kämpar Tor Svae nu med 
att färdigställa kattköket. Lime-
gröna skåp och gyllene väggar i 
50-talsstil ska få katterna att trivas.

– Tanken är att de ska klättra ge-
nom skåpen, säger Tor Svae.

Tack vare en liten fönsterglugg 
ska barnen kunna kika in och se 
när katterna leker eller sover. Och 
katterna kan stirra tillbaka.

I mars invigs nya Lill-Skansen.

● Jill Eriksson
jill.eriksson@mitti.se
tel 550 551 38

Vad har hasselsnoken, 
katten och hönan ge-
mensamt?

De ska alla få ett hem 
på nya Lill-Skansen.

– Vi har inte visat det 
här för någon, säger vd:n 
John Brattmyhr när han 
tar Lokaltidningen Mitt i 
på en exklusiv tur.

Skansens vd John Brattmyhr är lyrisk över det som bland andra Tor Svae åstadkommer på nya Lill-Skansen som invigs i mars. FOTO: SOFIA EKSTRÖM 

◗ Skansen firar 120 år i dag – här är ett axplock ur historien
◗ 1891: Artur Hazelius (1833–1901), 
språkforskare, lärare och folkbil-
dare, köper lite mark på Skan-
senberget. På hösten samma år 
öppnar Skansen för första gången 
för allmänheten.
◗ 1895: Traditionen med att läsa 
Nyårsklockan vid tolvslaget på 
nyårsafton inleds.
◗ 1931: Skansen köper en asiatisk 
elefantko som döptes till Lunken-
tuss. Elefanten svalde dock ett 

gäng glasflaskor och avlivades 
1941.
◗ 1998: Björnberget invigs. I dag 
bor här brunbjörn och rödräv.
◗ 2009: En Skansenfödd visent 
släpps ut i Rumänien. Skansen 
hade stor betydelse för visent-
beståndet på 1920 talet då två av 
världens kvarlevande 58 visenter 
bodde här.
◗ 2011: Skansen fyller 120 år. Firas 
med 1 kronas inträde.

Björnarna på björnberget är väl-
besökta. Just nu äter björnarna upp 
sig innan de snart går i vinteride.

Osva Olsen berättar om Älvrosgården från Härjedalen. Älgarna får man inte missa.

Sälarnas område byggs ut.

Kattköket blir en del av nya Lill-Skansen som byggs för fullt.

Lärare slog ner kollega i t-banan
ÖSTRA STATION De två lärarna hade varit på en fest. Den ene 
trakasserade den andre och kallade honom för allt grövre 
saker.

När de båda männen sedan stod och väntade på tunnel-
banan vid Tekniska högskolan vid halvtvåtiden natten mot 
lördag blev enligt polisen den aggressiva mannen plötsligt 
ännu argare och kastade sig över sin arbetskamrat och slog 
honom i ansiktet med knytnävarna.

Vännerna räddade överfallen kvinna
ÖSTERMALM En kvinna i 50-årsåldern som satt med sina 
vänner vid en grillkiosk på Birger Jarlsgatan blev plötsligt 
attackerad av en man som gick förbi och hällde en vätska över 
henne. Sedan slet mannen tag i kvinnan så att hon hamnade 
på rygg och satte sig därefter grensle över henne.

Kvinnans vänner kom till undsättning och lyckades få bort 
mannen från kvinnan. Händelsen utspelade sig klockan 05.10  
i söndags morse och motivet är oklart. 


