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SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Foto: Tommy Engström
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1. Världens tuffaste VM
Världens absoluta ishockeyelit finns i 16 länder och de möts på dansk is 2018 för att kämpa 
för guldet. De största stjärnorna och de mest omskrivna lagen kommer för att leverera sport-
drama av det mest intensiva slag. Hela Danmark är involverat med matcher i Herning och 
Köpenhamn.

Turneringens avgörande slutspelsmatcher spelas i Royal Arena. Spänningen är redan nu 
hög och diskussionerna igång om vilka som dyker upp i semifinalerna och vilka två som till 
slut slåss om segern.n

 VM i ishockey 4–20/5, Köpenhamn och Herning, www.royalarena.dk

2. Balettfestival i hela riket
Kungliga baletten åker på turné under tre söndagar i maj och lär ut särskilda danssteg till 
danskarna som sen fogas samman på Kongens Nytorv den 2 juni.  

Det blir mer aktiviteter i hela Danmark under maj månad. Vad sägs om  
balettens dagar, fotoutställning och 10-minutersbaletter på Magasin,  
aktiviteter på SPOT-festivalen i Århus, roadtrip där Kungliga Baletten 
vill locka till dans på arbetsplatsen i nöjesparker och shoppinggal-
lerior och en tävling där man kan vinna en medverkan i en före-
ställning med Kungliga Baletten.

Den 1 juni drar hela festivalen igång. Medan Napoli dansas 
på Gamle Scene är det gatufest med italienska matbodar och 
mycket underhållning utanför teatern. Under festivaldagarna  
bjuds på gemensam balett på Kongens Nytorv, Svansjöns, 
talks, dansaktiviteter, rock- och popbalett och en stor gala- 
föreställning.n

Balettfestival 1–9/6, Köpenhamn, www.balletfestival.dk.

4 ROCKY! MORTEN BURIAN  
Foto: Henrik Ohsten Rasmussen

5
3. Outlet uppfyller dina önskningar
Målet med mässan är att skapa ett forum där ledande märken kan sälja ut sina restlager och kollek-
tionsprover. Det är gratis entré och hallen dignar av märkesvaror och designkläder till spotpriser. Här 
kan alla önskningar gå i uppfyllelse oavsett vilka önskemål eller preferenser man har. Dörrarna öppnas 
till över 100.000 märkesvaror som är nedsatt med upp till 82% så det är bara att shoppa loss.n

Outlet Messe 5–6/5 Valby Hallen, outletmesse.dk

4. Glänsande motoriserad charm 
Danmarks största veteranbilsshow firar 30 år i år. Den stoltserar med fler än 1.000 klassiska bilar, le-
vande musik och show. Det är som gjort för en härlig dagsutflykt med familjen för att se den impo-
nerande tjusiga samlingen av veteranfordon, klassiska fordon, sportvagnar, brand- och militärfordon 
samt diverse märkesklubbar. Färgrika och stiligt utklädda personer är med i tävlingen Councours de 
Charme, där det gäller att bära kläder som matchar bilens karaktär och ålder. För barnen finns skatt-
jakt, naturlekplatsen Sjörövarland, getter att klappa och trädtoppsbanan Gavnø Go Fly.n

Gavnø Classic Autojumble – Concours de Charme 10/6, gavnoe.dk

5. Fest för scenkonsten
CPH STAGE är 10 dagars firande av teater med föreställningar utvalda av teatrarna och konstnärerna 
själva. Över hela Köpenhamn och Fredriksberg spelas det teater av alla de slag. Höjdpunkter från spel-
året och internationella turnéer finns att välja på och alldeles särskilt sådant man inte känner till i för-
väg. Förutom på danska spelas det också ordlöst, på engelska och med textning. Det exakta antalet  
föreställningar är… väldigt många. 

CPH STAGE bjuder också på readings, debatter, seminarier, fester och mycket mer.n

CPHSTAGE 31/5–9/6 cphstage.dk

Foto: Pixabay
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FUCKING ÅMÅL  
Foto: Jon Kort

SPAR DAME  
Foto: Henrik Stenberg

HELA DANMARKS 
TEATER 
Sommaren är på väg och med Den Kongelige Teaters hjälp ska danskarna 
lära sig att dansa balett (se sid 36), bli rakade i Sevilla, ha tråkigt i småstaden, 
förföras och fördärvas av sjön och luras i kortspel. 

KORTKONSTER OCH EROTIK
Den fattige officeren Hermann möter en äldre 
grevinna, kallad Spar Dame som har förstånd på 
kortspel. Han förför hennes kammarjungfru Liza 
och försöker genom henne att locka av grevin-
nan hemligheten bakom hennes vinnande hand. 
Men inget går som planlagt. Det är en nervpir-
rande rysare om vad som händer när erotisk be-
satthet och speldjävulen ingår i en ohelig cocktail 
av känslor och uttryck.

Liam Scarlett har förflyttat Pusjkins fascineran-
de berättelse till ett tidlöst scenario, ledsagat av 
en annan stor rysk mästare, kompositören Pjotr 

Tjajkovskijs och hans dramatiska musik. Han har 
skapat en ny föreställning direkt för Det Konge-
lige Ballet genom att göra om ett 185 år gammalt 
mästerstycke, “Spar Dame”.

Spar Dame, t o m 19 maj

FÖRBLINDANDE KÄRLEK
Längtan efter kärlek, den förblindande och själv-
uppoffrande kärleken, behovet att tro på sig själv, 
offervilja och den ärofyllda döden. Puccinis opera 
”Madame Butterfly” innehåller allt vad livet inne-
bär och en fjäril, i skepnad av Madame Butterfly, 

blir sinnebilden för den mest grundläggande av 
utmaningar – att vara människa.

När den japanska, purunga Cio-Cio San  
gifter sig med den amerikanske löjtnanten B.F. 
Pinkerton är hon övertygad om att han är hen-
nes livs kärlek. Därför är hon heller inte orolig 
när han senare reser hem till Amerika. Givetvis så 
skall han komma tillbaka till henne. Men Pinker-
ton har mest sett sin japanska brud som ett tids-
fördriv och alltför sent inser han konsekvenserna 
med att leka med ett ungt, känslofyllt hjärta.

Madame Butterfly, t o m 26 maj

SVANARNA FÖRFÖR IGEN
Den unge, sökande prinsen Siegfried förälskar sig 
i den undersköna svanprinsessan Odette men lå-
ter sig lockas av hennes svarta motpart Odile. När 
Odette står för renhet och poesi står Odile för den 
raka motsatsen, förförelse och fördärv. Det stora 
passionsdramat rör sig i gränslandet mellan lju-
sets och mörkrets krafter, mellan det goda och 
onda, kärlek och hat. 

Svanen är det mest eleganta djur som finns och 
det var ett genidrag när man i slutet på 1800-ta-
let beslutade sig för att låta de långa, slanka ba-
lettdansöserna gestalta detta vackra djur. Idag är 
baletten över 100 år gammal men den blir aldrig 
omodern.

Svansjön, t o m 3 juni

RAKNING PÅGÅR
En prisad föreställning om kärlek och med-
mänsklighet i en tid fylld av tyranni. Kaos och 
kärlek, hämnd och hyllningar, stolthet och skam, 
fest och fiasko ackompanjerat av skratt, leenden 
och förargelse. Alla har sin egen dagordning, alla 
kämpar för överlevnad, mänsklighet och kärlek. 

Martin Lyngbo har med öm hand iscensatt det 
hela till Pierre Beaumarchais ursprungliga skå-
despel från 1773 och med inspiration från stum-
filmens tidiga glansdagar runt 1910. En underbar 
upplevelse för både operajungfrur och garvade 
operakännare som vill se en riktig klassiker i ny 
kostym.

Barberaren i Sevilla, t o m 8 juni

KULTFILM BLIR PJÄS
Det händer absolut inget i Åmål och de unga sköl-
jer ner sin rastlöshet med sprit, fester och - ing-
enting. Här härskar fördomarna och råkar man 
falla utanför ramarna blir livet i byn outhärdligt. 
Agnes och Elin bor i Åmål och är två helt olika 
tjejer på 16 år. Även om Agnes har bott i byn i två 
år har hon inga vänner och är hopplöst förälskad 
i Elin som är skolans mest eftertraktade tjej. Men 
Agnes vågar inte säga något för då riskerar hon 
att bli utstött och mobbad. När så till slut deras 
vägar korsas inser de båda att de har mycket ge-
mensamt och mycket att lära av varandra och de-
ras gemensamma resa börjar.n

Fucking Åmål 5–8 juni, del av teaterfestivalen  
CPH STAGE, www.cphstage.dk

Den Kongelige Teater 
www.kglteater.dk
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45 hyperrealistiska clowner från avgjutningar av 
både manliga och kvinnliga modeller utgör in-
stallationen ”Ensamhetens språk” från 2014. Van-
ligtvis är clowner glada, energiska och underhål-
lande men här visas motsatsen; trötta och pas-
siva clowner som utstrålar melankoli, tvärtemot 
vår intuitiva uppfattning om dem. Här är de bara 
människor som klivit ur rollen och clownskorna.

Utställningen är ett porträtt av en helt vanlig 
människas vardag visad genom 45 olika hand-
lingar. De har alla fått en självständig titel som 
t ex att vara, andas, sova, drömma, vakna, stiga 
upp, sitta, höra o s v. Varje interaktiv clown per-

sonifierar dessa handlingar i en 24-timmars loop.
Med enkla medel iscensätter Ugo Rondinone 

välkända figurer och symboler så att de förskjuts 
och vi ser dem med nya ögon. Rondinone är en 
entreprenör och driftig konstnär som arbetar som 
kurator vid sidan av sitt konstnärskap.  
Gemensamt för alla hans verk är att de tillta-
lar både hjärnan och hjärtat. Utgångspunkten 
är människans förhållande till naturen och det 
mänskliga ursprunget.

Ugo Rodinone – Ensamhetens språk,  
t o m 30 december

Slumrande clowner med käcka hattar på sned och färgsprakande, festliga 
dräkter har flyttat in på Arkens konstmuseum. Clownerna är skapade av den 
schweiziske konstnären Ugo Rondinone och är fokuspunkten för stjärnkonst-
närens stora soloutställning.

ENSAMHETENS SPRÅK 

UGO RONDINONE, ENSOMHEDENS SPROG, 2014  Foto: Anders Sune Berg

Muchas är en central gestalt inom art nouveau 
vars stilideal strilade in över de europeiska stor-
städerna mellan 1890-1910 och hade sitt inflytan-
de på allt från arkitektur, konsthantverk, grafik, 
design och dans. 1887, när han flyttade till Paris 
för att studera, var stämningen i staden präglad 
av modernisering och förändring. ARKENs ut-
ställning tar avstamp i denna anda av framtidsop-
timism och pulserande storstad.

Utställningen sätter speciellt fokus på ett medie 
som var centralt i hans konst och produktion, och 
som blev epokgörande för tiden; plakatkonsten. 

Hans stora genombrott kom med ett plakat som 
skildrade skådespelerskan Sarah Bernhard i rol-
len som Gismonda i verklig storlek. Nyårsmorgo-
nen 1895 vaknade parisarna upp till en stad full-
hängd med just detta plakat och Muchas blev be-
römd över en natt. I ett slag överöstes han med er-
bjudanden om att göra allt från tapetmönster till 
vykort, magasin, smycken, champagne och kexas-
kar. Allt skulle stråla av lyx och poesi.n

Alphonse Mucha,  t o m 3 juni

ART NOUVEU
Växter, kvinnor och ornament slingrar sig runt varandra i Alphonse Muchas 
vackra bildvärd. Den tjeckiska art nouveau-konstnären gjorde sitt starka  
avtryck på Paris konstscen runt sekelskiftet 1900 med att hylla skönheten  
utifrån önskan att förbättra människan och världen. ARKENs stora utställning 
visar hans konst i all sin bredd med både plakat, reklam, fotografi, design  
och smycken. Samtidigt presenteras exemplar av skivomslag från 1960- och 
70-talets psykedeliska musikscen som fann inspiration i Muchas sinnliga och  
utopiska universum. 

Arken
www.arken.dk

ALPHONSE MUCHA, JOB, 1896 © MUCHA TRUST 2018
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1971 kostade biljetten på 30 danska kronor‚ dragplåster var 
Gasolin med Kim Larsen som frontfigur. Festivalen sköts av 
”The Roskilde Foundation”, en ideell organisation för stöd 
och utveckling av musik och kultur. Utvecklingen består i 
att också samtal på scen, konst och de viktiga frågorna som 
surrar i etern tas upp och granskas på olika sätt. Festivalen 
pågår under en fullspäckad vecka och publiken börjar flytta 
in på tältområdet flera veckor innan startskottet. Som van-
ligt finns det ett flertal olika scener och artister att upptäcka 
och börja följa. Denna ikoniska festival ombesörjer all service 
man kan tänkas behöva.n

DAGS FÖR MUSIKFEST 

D
U

A
 LIPA

 Foto: M
arkus Pritzi 

FIR
ST

 A
ID

 K
IT

 Foto: N
eil K

rug
B

R
U

N
O

 M
A

R
S Foto: 4 K

ai Z
 Feng 

DAVID BYRNE 

GORILLAZ

FREDAGSROCKEN PÅ TIVOLI  
presenterar elektrorockarna Car-
park North och kvalitetspop med Pe-
ter Sommer och Gangway. Gillar man 
rock ń́ roll-nostalgi är The Hollywood 
Vampires med Joe Perry, Alice Cooper 
och Johnny Depp gruppen att se. Och 
förstås, så många fler än dessa!n

Fredagsrocken:  
Carpark North – 4 maj, Peter Sommer + 
Gangway – 25 maj, The Hollywood  
Vampires – 8 juni, Marie Key – 15 juni, 
www.tivoli.dk

ROCK IT
KATY PERRY
Popdrottningen, kommer till Danmarks stora konsertarena 
med Witness: The Tour. Med den här turnén upplever hon 
frihet i förändringarna av sitt egna liv och i sin omvärld och 
levererar sånger och musik som manar till både eftertanke 
och handling. Support är Tove styrke.

8 juni www.royalarena.dk  

IRON MAIDEN 
har alltid levererat hårdrock av förnämsta märke. “Legacy of 
The Beast Tour” är inget undantag. De har ett mobilspel och 
en tecknad serie som heter samma sak och de är i sin tur in-
spirationskällan till turnén. Så på scen syns även karaktärer 
och miljöer från spelen.   

5 juni www.royalarena.dk

På Plænen och i Royal Arena blir det inbjudande och röjigt med heta artister 
spelande inom allehanda musikslag, alla med siktet inställt på en kanonkonsert.

Årets världskända musiker och stora affischnamn spelar på Roskildefestivalen. 
Missa inte Eminem, Bruno Mars, First Aid Kit, Nine Inch Nails, Gorillaz, David 
Byrne, Dua Lipa och Nephew. 

Roskilde rocks again 
For those of you who like to rock; 
head to Roskilde, the epicentrum for 
the biggest bands in the world and 
outdoors music and fun for a lively au-
dience. It started back in 1971 and this 
years lineup is as strong as ever. How 
about Eminem, Bruno Mars, First Aid 
Kit, Nine Inch Nails, Gorillaz, David 
Byrne, Dua Lipa och Nephew. Every-
one will for sure get down and boogie.

IRON MAIDEN Foto: Live Nation

KATY PERRY Foto: Rony Alwin

CARPARK NORTH THE HOLLYWOOD VAMPIRES Foto: Ross Halfinn
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XENO
– ATT BLI ETT MED ETT ANNAT
 Biokonst, konstnärlig intelligens och “annat-het” är i fokus på 
årets CLICK Festivals performance- och installationsprogram. 

BØRNENES ARBEJDERMUSEUM

RØMERSGADE 22    KØBENHAVN K    ALLE DAGE 10 -16

Annoncer 72x113.indd   1 10/07/14   10.25

www.nordensark.se

Upptäck Nordens Ark!

Helsingörs internationella festival för samtidskonst tar i år upp radi-
kala och nya ideer och teorier, där den västliga självuppfattningen ut-
manas. Nya partnerskap mellan människan och hens omgivning, våra 
relationer till varandra, till det levande runt omkring oss, till arter som 
vi delar världen med och den teknologi som undan för undan blivit en 
integrerad del av oss.

CARL KRULL 4D PERFORMANCE Foto: Søren Meisner

 
MÄNNISKAN, MYRORNA  
OCH MJÖLMASKARNA
CLICK Festival har beställt ett nytt verk av Maja 
Smrekar, som i sin Opus et Domus spinner en 
tråd av sitt eget hår och hår från sina två hundar, 
Byron og Ada, och spinner så in sig själv i den 
nordiska mytologin om Fenrisulven och nor-
norna. 

Tina Tarpgaard och Recoil Performance 
Groups MASS – bloom explorations, är en öp-
pen koreografisk installation om förfall, för-
multning och död med mjölmasken och män-
niskan som aktörer. 

I Autoportrait Dans Une Fourmilière upplevs 
Yann Marussich liggande i en glasbox medan en 
myrkoloni myllrar på hans stillaliggande kropp 
i åtskilliga timmar. Kombinationen av den stilla 
kroppen och den hyperaktiva myrkolonin un-
dersöker passagen från levande till död. Är inte 
en organisms död alltid grunden för andras liv? 
Jenna Sutelas Extremophiles undersöker extre-
mofila bakterier i jästa livsmedel som en möjlig 
källa till liv mellan stjärnorna. 

DANS, HOLOGRAM  
OCH 3D-UNIVERSUM
Bland årets övriga produktioner finns mycket 
att välja på. I Noora Hannula, Bora och Kultur-
værftets dansperformance Nordic Beasts, tar 
Hannula upp den slutliga kampen mot sin 3D-
rival Soma. En ny version visas av spektakulära 
konsert-performancen Silicium på CLICK Fes-
tivalens hologramscen, 4D-Boxen. Denna scen 
ramar också in showcase HC2 som låter sago-
mästaren H.C. Andersen och vetenskapsmannen 
H.C. Ørsteds vänskap och och världar stöta ihop 
i ett 3D-grafiskt universum.n

CLICK Festival
19–20 maj, Kulturværftet  
och Værftshallerne, Helsingör, 
www.clickfestival.dk
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STORSLAGEN  
FANTASY 

I en helt unik utställning på Det Nationalhistoriske Museum i 
Köpenhamn kan man uppleva Danmarks befrielse i maj 1945 
genom den amerikanska fotografen Elisabeth ”Lee” Millers 
kameraöga.

© Lee Miller Archives

Under andra världskriget var hon krigskorrespondent för bl a det amerikanska 
magasinet Life och hade under 1930-talet jobbat som modell och modefotograf i 
Paris för tidningen Vouge. Efter D-dagen följde hon med de allierade truppernas 
återerövring av den europeiska kontinenten och hennes bilder från koncentra-
tionslägren Buchenwald och Dachau skakade om en hel värld.

I slutet av 1945 kom hon till Danmark och utställningen visar hennes dokumenta-
tion av glädjen över att Danmark befriats. Här finns bilder av flyktingarnas rörande 
hemkomst från Sverige, de brittiska soldaternas möten med Köpenhamnarna och 
hennes besök hos kronprins Frederik IX familj på Amalienborg.n

Lee Miller, t o m 24 juni,  Det Nationalhistoriske Museum, www.dnm.dk

MODELL  
BLIR KRIGSFOTOGRAF

Kompositören av musiken till Game of Thrones, Ramin Djawid, vill  
med avancerad teknologi föra fansen av den kritikerrosade och Emmy- 
belönade serien genom de sju kungarikena genom sju säsonger i en ny 
och fängslande upplevelse.
”Game of Thrones” är baserat på George R.R. 
Martins mycket populära fantasy-bokserie och 
är en storslagen berättelse om förräderi och 
ädelt mod på kontinenten Westeros där somrar 
och vintrar kan vara i åravis och där törsten 
för makt är evig.

Ramin Djawadi kommer att turnera med kör 
och solister i 45 europeiska  och nordameri-

kanska städer som London, Paris, Stockholm, 
Prag, Toronto, Los Angeles, och Köpenhamn. 
Produktionen kommer att dra nytta av innova-
tiv videoteknik för att återskapa de olika rikena, 
från Westeros till Essos samt visa nya bilder och 
upptagningar skapade exklusivt för turnén.n

Game of Thrones, 1 juni, Royal Arena,  
www.gameofthronesconcert.com

Foto: Pixabay

FOGGʼs OFF!
FOGGʼs OFF!

FOGG‘s OFF!
By Vivienne McKee

CRAZY CHRISTMAS
GLASSALEN, 
TIVOLI
NOV 13TH 2018 - JAN 5TH 2019

TICKETS: 3315 1012 OR

TEATERBILLETTER.DK OR

BILLETLUGEN.DK

KRUDTTØNDEN
MAY 15TH 2019 - JUNE 1ST 2019

TICKETS: 4053 4949 OR

TEATERBILLETTER.DK OR

BILLETLUGEN.DK

LTT.148x113.DetHänder.100418.indd   1 10/04/18   13.45
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RÖDE ORM
Ulvedalene i Dyrehaven är den somriga inram-
ningen för gudar, myter och strider när det stor-
slagna vikingaäventyret Röde Orm utspelar sig 
här. Det är en heroisk berättelse om den unge 
skånske hövdingen Röde Orm som strider i reli-
giösa och helt oreligiösa bataljer. Han blir både en 
av danske Kung Haralds mest trofasta anhänga-
re och den danske tronarvingen Sven Tveskäggs 
värsta fiende. Mitt i alla stridigheter tvingas den 
modige Orm att riskera sitt liv för att han är kär 
i kungens dotter. Hela äventyret bygger på boken 
Röde Orm som Frans G Bengtsson skrev i två de-
lar som kom ut 1941 och 1945.

Røde orm, 23/5–30/6, Dyrehaven, www.kglteater.dk

HAVETS BIG FIVE
Den Blå Planet ligger vackert precis vid  
Öresundskusten och med utsikt över till Köpen-
hamn, Malmö, Pepparholm och Öresundsbron. 
Här sjuder det av aktiviteter för unga och gam-
la. Varje dag har ett fullspäckat schema där man 
bl a kan träffa en orm, se när djurskötarna matar 
fiskarna och djuren eller varför inte träffa havets 
”Big five”, som vare sig är livsfarliga eller några 
som jagas. Istället är det fem av de tuffaste, roli-
gaste, sötaste, häftigaste, vackraste och mest fan-
tastiska djur som finns i akvarier på Den Blå Pla-
net. 

Kanske slår ditt hjärta ett extra slag när du 
kommer riktigt nära de snabba hammarhajarna i 
det gigantiska akvariet Oceanet.

Den Blå Planet, öppet alla dagar, Kastrup,  
www.denblaaplanet.dk

Danmarks östra sida har roligheter, kuligheter och  
skojigheter för alla barnasinnen. 

Besök 
grannen

Foto: Zoologisk Have

MOSES OCH RAMSES
The Prince Of Egypt berättar historien om Moses 
och hans bror Ramses, som blev farao i Egypten, 
och om folket som förändrade dem för alltid. Om 
hittebarnet, som blev prins, drevs i landsflykt för 
att sedan komma tillbaka till Egypten och leda 
sitt folk ur slaveriet och till det förlovade landet 
Kanaan. Se denna nya musikal på danska eller 
engelska, den framförs på båda språken.  

The Prince of Egypt, 21/6–14/7, Det Kongelige Teater, 
www.fredericiateater.dk 

HELDAG PÅ BAKKEN
Nu är sommarsäsongen på populära nöjesparken 
Bakken igång med roliga evenemang och gratis 
utomhuskonserter. Att besöka Bakken är en rolig 
heldagsutflykt för hela familjen.

Bakken, öppet t o m 9/9, www.bakken.dk

HÄLSA PÅ ISBJÖRNAR OCH  
ELEFANTER  
Isbjörnshanen Nord har fått en ny hona att lära 
känna och förhoppningsvis mynnar det ut i nya 
små isbjörnar. 

Den nya hanelefanten Chang har precis fått 
träffa de andra elefanterna. Han har sedan sin an-
komst i november förra året gått för sig själv för 
att djurvårdarna har väntat på rätt tidpunkt. Det 
är många hormonella aspekter som måste tas med 
i beräkning då hanen ska introduceras för honor-
na och den ettåriga elefantungen. 

Dessutom är Zoos splitternya lekplats färdig. Så 
det finns många bra anledningar till att besöka 
Zoologisk Have i Köpenhamn.

Zoologisk Have, www.zoo.dk

HEJ LÅNGHALS!
Den forntida långhalsade dinosaurien ”Misty” 
hittades av en slump i den amerikanska delstaten  
Wyoming 2009, när en paleontolog en dag hade 
med sig sina två tonårssöner på jobbet. För att få 
lite arbetsro bad han dem gå och leta efter fossiler 
och stor var överraskningen när killarna hittade 
några gigantiska ben som legat gömda i sanden. 
Fyndet visade sig vara en 17 meter lång dinosau-
riehona, som de kallade Misty, och som nu kan 
ses i Köpenhamn.n

Zoologisk Museum, www.zoologi.snm.ku.dk
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