
13.00 William og Kate 
- Hyldest gennem London

14.15 William og Kate 
- Kys på balkonen

15.30 William og Kate 
- Til bryllupsfest
DR1 følger det engelske kon-
gehus, mens de forbereder og 
afholder årets største begiven-
hed - brylluppet mellem prins 
William og Kate Middleton. Bryl-
lupsgæsterne ankommer til bryl-
lupsreception på Buckingham 
Palace. Værter er Tine Gøtszche 
og Anna von Lowzow.

18.30 TV Avisen med sport 
og vejret

19.00 William og Kate 
- Højdepunkter fra den 
store dag
Værter er Tine Gøtszche og Anna 
von Lowzow.

20.00 Det Nye Talkshow 
med Anders Lund Madsen
Når ”Det Nye Talkshow” sender 
sæsonens sidste udsendelse, er 
det direkte fra Enghaveparken 
i København kl. 20.00. Udsen-
delsen bliver en sand fest, idet 
praktikanten Thomas kommer 
hjem og han har fødselsdag! 
Bodil Cath kommer for at give 
sine seneste betragtninger og 
overvejelser angående de royale 
og ikke mindst det royale bryllup 
i den engelske kongefamilie. Og 
statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen kommer også forbi. Sidst, 
men ikke mindst, vil Nik og Jay 
synge en lille sang. Og så er det 
jo gratis, hvis man skulle få lyst 
til at komme forbi.

21.00 TV Avisen
21.30 Wimbledon

(Wimbledon).
Engelsk romantisk komedie 
fra 2004.
Engang var Peter Colt verdens 
11. bedste tennisspiller. Nu er 
han raslet langt ned ad rang-
listen, og da han stiller op til 
årets Wimbledon-turnering, er 
der ikke mange, der tror på ham. 
Men da Peter falder for den unge 
amerikanske tennisstjerne Lizzie 
Bradbury, begynder han pludse-
lig at vinde. Hvor længe vil hans 
held vare ved?
Sendes også på DR HD.
Medvirkende: Peter Colt: Paul 
Bettany, Lizzie Bradbury: Kirsten 
Dunst og Dennis Bradbury: Sam 
Neill.
Instruktion: Richard Loncraine.
Vises i 16:9 format.

23.05-00.55 Løgn over løgn
(Cradle Of Lies).
Amerikansk thrillerdrama f
ra 2006.
Haley og Jack er vildt forel-
skede og er lykkelige, da Haley 
bliver gravid. Indtil det går op 
for Jack, at barnet er en pige. 
Han bliver rasende, og Haley 
opdager, at Jack er arving til 
en formue, men kun hvis han 
kan fremvise en mandlig arving. 
Snart må Haley kæmpe både for 
sit eget og sit ufødte barns liv.
Medvirkende: Haley: Shannon 
Sturges, Jack: Dylan Neal og 
Michelle: Natalie Brown.
Instruktion: Oley Sassone.
Vises i 16:9 format.

13.20 Til middag hos ... Gitte 
Nielsen (4) (G)

14.20 Top Model 5 (1)
15.15 Projekt Catwalk 5 (9)
16.15 Paradise Hotel 7 (48) 

(G)
Dansk reality-serie.

17.00 NCIS 4 (73)
Amerikansk dramaserie.

18.00 Bones 3 (54)
Amerikansk dramaserie.

19.00 Ramsay’s Kitchen 
Nightmares US 2 (5)
Amerikansk reality-serie.

20.00 Bones 6 (11) (G)
Amerikansk krimiserie.

21.00 The Wedding Planner
(The Wedding Planner).

Amerikansk romantisk komedie 
fra 2001.

Maria er San Franciscos mest 
succesrige leverandør af roman-
tik og glamour. Hun kender alle 
trick, og hun kender alle regler. 
Men hun bryder den vigtigste 
regel af dem alle: Hun forelsker 
sig i brudgommen.

Medvirkende: Matthew 

McConaughey, Jennifer Lopez og 
Bridgette Wilson.
Instruktion: Adam Shankman.

23.10 Stolthed og fordom
(Pride And Prejudice).
Engelsk romantisk drama fra 2005.
Medvirkende: Elizabeth ”Lizzie” 
Bennet: Keira Knightley, Jane 
Bennet: Rosamund Pike og hr. 
Bennet: Donald Sutherland.
Instruktion: Joe Wright.

01.40 Something New
(Something New).
Amerikansk romantisk komedie 
fra 2006.
Medvirkende: Kenya Denise 
McQueen: Sanaa Lathan, Leah 
Cahan: Katharine Towne og Jack 
Pino: Stanley DeSantis.
Instruktion: Sanaa Hamri.

03.25-05.30 Rundt 
om Schmidt
(About Schmidt).
Amerikansk komedie fra 2002.
Medvirkende: Warren Schmidt: 
Jack Nicholson, Roberta Hertzel: 
Kathy Bates og Jeannie Schmidt: 
Hope Davis.
Instruktion: Alexander Payne.

13.00 William & Kate - bru-
deparrets karettur
Direkte fra London.

14.00 William & Kate 
- kongelige kys på balko-
nen

17.00 Nyhederne
17.05 William & Kate 

- London fester
18.00 Nyhederne
18.05 William & Kate 

- London fester
18.10 Nyheder
18.20 Go’ aften Danmark
18.50 Vejret
19.00 (TTV) Nyhederne
19.30 Nyheder og Trolling 

Master Bornholm - Dag 3 
på havet

20.00 William & Kate - til 
kongelig bryllupsfest i 
London

21.00 Fire bryllupper og en 
begravelse
(Four Weddings and a Funeral).
Engelsk komedie fra 1994.
Kejtede Charles har det svært 
med faste forhold, indtil han 
til et af vennernes evindelige 
bryllupper pludselig møder sin 
drømmepige, amerikanske Carrie. 
Men kærligheden er som bekendt 
lunefuld, og de to skal igennem 
både bryllupper og begravelse, 
før de kan få hinanden.
Medvirkende: Charles: Hugh 
Grant, Carrie: Andie MacDowell 
og Fiona: Kristin Scott Thomas.
Instruktion: Mike Newell.

23.00 ((S)) Cinderella Man
Amerikansk drama fra 2005.
Depressionen raser i 1930’ernes 
USA, og den tidligere svær-
vægtsbokser Jim Braddock kæm-
per med en række småjobs for at 
forsørge sin kone og sine børn. 
Han har imidlertid aldrig opgi-
vet håbet om at komme tilbage 
i bokseringen, og ved et rent 
tilfælde får han en kamp mod en 
topbokser - og til alles overra-
skelse vinder han i tredje runde.
Efter talrige sejre står Jim over 
for sit livs udfordring, da han 
skal møde verdensmesteren i 
sværvægt, Max Baer - en mand, 
der er berygtet for foreløbig at 
have taget livet af to boksere i 
ringen!
Medvirkende: Jim Braddock: 
Russell Crowe, Mae Braddock: 
Renée Zellweger og Joe Gould: 
Paul Giamatti.
Instruktion: Ron Howard.

01.25 ((S)) Kingdom of 
Heaven (G)
Amerikansk drama fra 2005.
Medvirkende: Balian af Ibelin: 
Orlando Bloom, Godfrey af Ibe-
lin: Liam Neeson og Sybilla: Eva 
Green.
Instruktion: Michael McGowan.

03.55-05.30 ((S)) The Night 
We Called a Day
Australsk-amerikansk komedi-
edrama fra 2003.
Medvirkende: Frank Sinatra: 
Dennis Hopper, Barbara Marx: 
Melanie Griffith og Rod Blue: 
Joel Edgerton.
Instruktion: Paul Goldman.

15.10 Niklas’ mad (10:12)
15.40 (TTV) DR-Friland: Fuld-

tømmerhuset - mesteren og 
lærlingen

16.05 Organer uden grænser 
(Kidneys on Ice)
Dansk dokumentar fra 2008.

17.00 Deadline 17.00
17.25 P1 Debat på DR2
17.45 Apokalypse - løkken 

strammes (5:6)
Fransk dokumentarserie fra 
2009.

18.35 The Daily Show
Amerikansk satireshow.

19.00 (TTV) Disney Sjov
Tegnefilm.

En hel times nye og gamle Dis-
ney-tegnefilm. Denne gang bl.a. 
med Phineas & Ferb og Gummi 
Bears.

20.00 Sherlock Holmes (13)
Engelsk krimiserie.

”Den sidste opgave”. Under et 

ophold i Alperne mødes Sher-
lock Holmes med sin dødsfjende 
professor Moriarty på randen af 
Reichenbach-vandfaldet. Begge 
er besluttet på en kamp til 
døden ...

21.00 (TTV) Krysters kartel 
(7:10) (G)
Satireprogram.

21.30 (TTV) Store danskere 
- Elsa Gress

22.10 (TTV) Kampen om 
sproget - Magtens sprog 
(4:5) (G)

22.30 Deadline
23.00 The Daily Show

Amerikansk satireshow.

23.20-00.50 ((S)) Tomme 
huse
(Bin-jip).
Sydkoreansk drama fra 2004.
Medvirkende: Sun-hwa: Lee 
Seung-yeon, Tae-suk: Jae Hee 
og Min-gyu: Kwon Hyuk-ho.
Instruktion: Kim Ki-duk.
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Kloden rundt ■
SAMER FÅR RET TIL AT LADE DE-
RES DYR GRÆSSE: Sveriges høje-
steret har i en historisk kendelse gi-

vet tre grupper samer ret i deres krav 
om, at de kan lade deres rensdyr græsse 

på privatejet jord. Dermed har 104 jordeje-
re i det nordlige Sverige tabt den sag, som de indledte 
i 1997 mod de tre samiske landsbyer Ran, Vapsten og 
Umbyn i et forsøg på at stoppe samernes praksis med 
at lade rensdyr græsse på deres jord. Samerne har un-
der retssagen pointeret, at deres dyr har græsset på de 
104 jordejeres jord, »så længe nogen kan huske tilba-
ge«, og de fortsat skal have lov til at gøre det.

/ritzau/AFP

HÅRTYVERI TIL 460.000 KRONER: Tyveknægte gik 
efter et ganske usædvanligt bytte, da de valgte at røve 
kosmetikforretningen Beauty One i Chicago. Politiet 
siger, at røverne brød gennem en stor metaldør med 
to kraftige låse og efterfølgende stjal menneskehår til 
en værdi af 460.000 kroner. 

/ritzau/

Margrethe er årets person
Den dansk-amerikanske forening i New York, Danish 
American Society, kårer dronning Margrethe til årets 
person 2011.

Dronning Margrethe får æren, fordi hun »utrætte-
ligt bruger sit embede til at fremme dansk kunst, de-
sign og dans både hjemme og i udlandet«.

Den dansk-amerikanske forening fejrer dronnin-
gen ved en eksklusiv gallamiddag den 9. juni 2011 på 
American Museum of Natural History i New York.

Prisen som årets person er blevet delt ud siden 
1959. Blandt modtagerne af prisen er tv-reporteren 
Walter Cronkite, balletmester Peter Martins, kunst-
neren Bjørn Winblad, forretningsmanden Mærsk Mc-
Kinney Møller og filminstruktøren Bille August.

/ritzau/ Foto: Scanpix

Skæve vinkler ■

Folk i fokus ■
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TV I DAG

Fire dage på fortovet for at se bryllup

Sagnet om Hellig Kvinde

Tekst/foto: Søren 
P. Sillehoved

Hellig Kvinde kaldes en 
gruppe store og små bauta-
sten ved kysten mellem Bøls-
havn og Listed.

Det er to store bautasten 
ved en lille gravhøj (røse), 
omgivet af en oval krans med 
ni mindre sten.

Den store sten er »Hellig 
Kvinde«. Bautastenen er en 
af landets meget få hilsesten, 
for i ældre tider var det skik, 
at vejfarende hilste ærbødigt 
på stenen, når de passerede.

 »God aften Hellig Kvinde 
med dine ti børn«. S

Sådan sagde folk engang, 
og nogle gange kunne man 
høre hun svarede igen, selv 
om det måske kun var vin-
den, der suste.

Røser med bautasten var 
en almindelig skik ved be-
gravelse af døde i slutningen 
af bronzealderen og lidt ind i 
jernalderen. ( 1000 f. Kr. til 
år 0 ).

Men det gamle folkesagn 
kan også fortælle en anden 
historie. For man siger, den 
store sten er rejst som min-
de om en hellig kvinde, som 
skulle dræbes af sin rasende 
mand, og han ville også slå 

deres børn ihjel. Kvinden nå-
ede dog inden at forvandle 
børnene til sten.

Den ene store sten skulle 
ifølge det gamle sagn være 
manden. Men selv om sådan-
ne gamle historier kan være 
fri fantasi, har de måske også 
rod i virkelige hændelser.

Kan det være et minde om 
fortidens menneskeofringer?

Sikkert.
For nogle få kilometer fra 

dette sted er der fundet spor 
fra en offerlund fra samme 
periode.

Stedet kaldes for »Jætte-
bro«. Det er samme navn, 
som man engang kaldte 
bornholmske bautasten.

Bornholms 
nationalblomst
Den yndige blegblå anemo-
ne er nok den bornholmske 
»nationalblomst«, for den 
findes kun her.

Men skulle der vælges en 
anden blomst, kan det kun 
være orkideen tyndakset gø-
geurt, for ingen andre steder 
i landet vokser arten så talrig, 
som her på Bornholm. Den 
regnes også for en oprindelig 
vild bornholmsk plante.

Blomsterne er lyse violette 
og nogle endda lilla. Bladene 
kan være ensfarvede grøn-

ne, eller grønne med sorte 
pletter, og herfra skyder en 
»tynd« langstrakt stilk op til 
den flotte blomst.

Den vokser i løvskove og 
krat, enge og overdrev og 
mange grøftekanter. Den 
blomstrer maj og juni.

Måske skulle vi kalde den 
grøftekanternes orkidé.

Besøger du Hellig Kvinde 
i maj, så tag et kik på grøfte-
kanterne, eller strandengene 
ude ved kysten.

Her vokser mange orkide-
er. Vil du se endnu flere orki-
deer, og mange andre sjæld-
ne blomster, skal du køre til 
Bølshavn og stoppe ved 13.2 
kilometer stenen. Her er en 
lille parkeringsplads, og går 
du forbi et renseanlæg, kom-
mer du frem til klippekysten 
med en meget typisk born-
holmsk strandeng.

Det er et henrivende sted.
I maj og juni er engene 

bag de yderste klipper farve-
de gule af den sjældne kant-
bælg. Mange steder ses også 
en anden af øens specialite-
ter, den smukke lilla melet 
kodriver, som kun vokser 
her på øen.

I de små vandhuller findes 
strandtudser og salamander, 
men tilbage til de før omtalte 
orkideer.

Her findes fem forskellige 
arter i perioden maj - juli.

Herover: Den gule kantbælg og lilla melet kodriver 
på en strandeng ved Bølshavn.

Til højre: Hellig Kvinde er en stor bautasten med en 
oval ring af ni små sten.

Herunder: Tyndakset gøgeurt er meget almindelig 
på Bornholm. Den vokser også i vore grøftekanter.

Tyndakset gøgeurt, Maj 
gøgeurt(de plettede blade er 
brede på midten), plettet gø-
geurt (har altid pletter på bla-
dene, og blomsterstanden er 
bredest nederst, spids øverst), 
kødfarvet gøgeurt(lange og 
spidse ensfarvede blade) og 
den smukke sump hullæbe. 
For botanikere har stedet al-
tid været berømt. Men derfor 
kan almindelige mennesker 
godt nyde synet af en lyserød 
strandeng med et sine over-
vældende mange blomster.

 NATUR

Ægte royalister går ikke ad vejen for 
et par nætter i sovepose på et hårdt 
fortov, hvis det kan sikre dem en 
plads i første række til det britiske 
kongelige bryllup i dag fredag.

Første mand, der lagde sig i kø 
foran Westminster Abbey i London, 
hvor vielsen skal foregå, var 56-årige 
John Loughrey.

– Jeg tænkte, at anden påskedag 

klokken fem var det rigtige tidspunkt 
at komme på. Så jeg var her, da Big 
Bens klokker ringede klokken fem, 
fortæller John Loughrey til Ritzau.

Loughrey er en stor tilhænger af 
den britiske kongelige familie, og det 
er langt fra første gang, han følger en 
royal begivenhed på nærmeste hold. 
Han var også til stede i 1981, da Wil-
liams forældre prins Charles og lady 

Diana blev gift.
– Jeg kom kun på selve dagen, og 

jeg gik glip af kysset. Det gør jeg må-
ske denne her gang også, fordi jeg er 
her. (Parret forventes at kysse på bal-
konen på Buckingham Palace, red.). 
Men det vigtigste for mig er at se dem 
komme ud af Westminster Abbey og 
se brudekjolen, siger John Loughrey.

/ritzau/

Foto: Scanpix

Det nemme håndværker overblik!
Sæt ansigt på din håndværker 
– find ham i heftet

DIN   HÅNDVÆRKER

Heftet blev husstandsomdelt i september sidste år – men kan du ikke finde 
dit eksemplar, så kom ind og få et nyt i vores ekspedition i Nørregade, Rønne 
– eller find det på www.tidende.dk under »Vore medier«.

I denne folder finder du håndværksfirmaer fra hele Bornholm, som tilbyder dig deres arbejdskraft
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