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„ Mér fi nnst mikið 
atriði að fólk fari 

áhyggjulaust og á 
réttan hátt inn í 
helgina og slaki 

aðeins á. Það er samt 
ekki þar með sagt að 

þetta verði bara 
einhver froða!

Logi Bergmann

„Ef ég gæti valið þrjár persónur úr mann-
kynssögunni til að mæta til mín í settið 
þætti mér fínt að fá Bítlana í hljómsveitar-
þátt. George gæti þá bara setið undir 
Ringó og það væri sennilega frekar áhuga-
vert,“ segir Logi Bergmann, sem mætir 
aftur á skjáinn með Loga í beinni þann 20. 
 september.

Logi segir þáttinn verða með svipuðu 
sniði og áður. „Þetta verður léttur spjall-
þáttur með skemmtilegri tónlist og áhuga-
verðum gestum. Mér finnst mikið atriði að 
fólk fari áhyggjulaust og á réttan hátt inn í 
helgina og slaki aðeins á. Það er samt ekki 
þar með sagt að þetta verði bara einhver 
froða!“ segir Logi og hlær.

Gestir Loga þurfa að uppfylla nokkrar 
kröfur. „Þeir þurfa að vera skemmtilegir, 
áhugaverðir og hafa frá einhverju að segja. 

Þá skiptir í raun ekki máli hvort þeir hafi 
komið áður.“

Eftirminnilegasti gestur Loga er leikar-
inn og leikstjórinn Benedikt Erlingsson.

„Benedikt er skemmtilega óútreiknan-
legur og maður lendir dálítið í honum. Hann 
tók kast á mig í fyrstu heimsókn sinni í þátt-
inn fyrir hvað ég var mikill plebbi og þátt-
urinn ekki nógu menningarlegur. Þorsteinn 
Gunnarsson, Jón Gnarr og Anna Svava eru 
líka í uppáhaldi; svona eins og fólk hefur 
sennilega tekið eftir,“ segir Logi sposkur.

Í kvöld mætir Logi á skjáinn sem gest-
gjafi í Haustpartíi Stöðvar 2. Hann lofar líf-
legri skemmtidagskrá og góðum gestum í 
bland við kynningu á spennandi dagskrár-
liðum Stöðvar 2 á vetri komanda. Haust-
partíið verður sýnt í beinni útsendingu á 
Stöð 2 klukkan 18.55 í kvöld. 

„Veturinn er virkilega spennandi á Stöð 
2. Það er mikill kraftur í innlenda efninu 
og alls konar nýir, íslenskir þættir sem ég 
hlakka til að sjá. Á skjáinn eru líka væntan-
legir nýir og freistandi erlendir þættir í 
bland við gamla kunningja,“ segir Logi og 
viðurkennir að hann sé dálítill plebbi hvað 
sjónvarpsáhorf varðar.

„Ég er plebbi af því að ég horfi á The 
Mentalist og American Idol. Ég hlakka svo 
mikið til að sjá Ástríði, nýju þættina hennar 
Lóu Pind, Eitthvað annað, og Óupplýst lög-
reglumál með Helgu Arnardóttur. Einnig 
Blacklisted með James Spader og 24, sem 
snýr aftur. Aðrir uppáhaldsþættir mínir 
eru Bones, Homeland og Orange Is the New 
Black.“

Til gamans má geta að dagskrá Stöðvar 2 
verður opin og ólæst alla helgina.

Svolítill sjónvarps plebbi
Hausthátíð  Það verður erfitt að segja skilið við sjón varps sófann í vetur því dagskráin á Stöð 2 

rígheldur áhorfendum við skjáinn. Dagskrána kynnir Logi Bergmann í Haustpartíi í kvöld.

Þáttaröðin Hið blómlega bú sló 
eftirminnilega í gegn á Stöð 2 
síðastliðið vor, en áhorfendur 
kunnu vel að meta matreiðslu-
manninn Árna Ólaf Jónsson 
og frumraun hans í búskap 
og eldamennsku fyrir framan 
myndavélarnar í íslenskri sveit. 
Það gleður því eflaust marga 
að vita að nýrrar þáttaraðar er 
að vænta af Hinu blómlega búi 
í nóvember þar sem notaleg 
vetrar stemning mun ríkja. 

Þó að Árni Ólafur hafi hreint 
ekki verið neinn nýgræðingur 
í eldhúsinu þegar Hið blóm-
lega bú leit dagsins ljós var 
hann þar að þreyta frumraun 
sína í sjónvarpi. Hann segir að 
honum og leikstjóra og fram-
leiðanda þáttanna hafi því 
komið viðtökurnar skemmti-
lega á óvart.

„Við vissum hreinlega ekki 
hverju við áttum að búast við. 
Viðfangsefnið heillaði okkur 
– íslenska sveitin,  maturinn 
og hefðirnar – og töldum við 
að fleiri væru í svipuðum 
 pælingum. Það reyndist rétt og 

erum við hæstánægð með við-
tökurnar.“

Í nýju þáttaröðinni verður 
sem fyrr segir áhersla á vetrar-
legan mat og matarhefðir.

„Við ætlum að halda áfram 
á svipuðum nótum og í fyrri 
þáttaröðinni og fylgjast með 
lífinu í sveitinni, kíkja í heim-
sókn til bænda, elda góðan mat 
og vinna hann sem mest frá 
grunni. Veturinn getur verið 
svo notalegur og það er margt 
spennandi sem hægt er að gera 
á þessum árstíma,“ segir Árni 
Ólafur.

En hvað skyldi vera eftir-
lætismatur sjónvarpskokksins 
rómaða?

„Það er enginn einn réttur í 
uppáhaldi hjá mér; bragðlauk-
arnir eru alltaf að  sækjast 
í mismunandi hluti. Ég er í 
 Hollandi þessa stundina og þar 
sem ég gisti eru epla-, plómu- 
og mórberjatré í garðinum 
og því leitar hugurinn núna 
í bökur og sultur. Ég nýt alls 
matar sem útbúinn er af natni 
úr fersku og góðu hráefni.“

Veturinn 
getur verið 
svo notalegur
Hið blómlega bú  
Hefst á Stöð 2 í nóvember.

„Ég nýt alls matar sem útbúinn er 
af natni úr fersku og góðu hráefni.
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„Þegar við skrifuðum þættina veltum við 
því fyrir okkur hvar okkur fyndist eðlilegt 
að Ástríður væri stödd, hvaða veggi hún 
þyrfti að rekast á og bjuggum þá svo til. 
Ástríður hefur breyst. Hún hefur forherst 
eftir ástarsorg og tekur hlutina á hörkunni 
núna,“ segir Ilmur Kristjánsdóttir, leik-
kona og handritshöfundur hinna vinsælu 
sjónvarpsþátta um Ástríði.

Þegar sagan hefst í annarri þáttaröð 
er Ástríður orðin yfirmaður hóps starfs-
manna í skilanefnd óskilgreinds banka og 
ekki alls kostar sátt við lífið.

„Nei, Ástríður er frekar leiðinlegur 

yfirmaður,“ segir Ilmur. „Hún bannar til 
dæmis allt félagslíf í vinnunni og fleira. 
Undirmenn hennar geta lítið annað gert en 
tekið þessu. Nú er hún í aðstöðu til að reka 
fólk svo það þarf að vara sig á henni. Það 
má segja að hún sé á vondum stað.“

Í fyrstu þáttaröðinni var Ástríður nýr 
starfsmaður á nýjum vinnustað og hafði 
ekki mörg tækifæri til að gera gloríur. 
Aðrir starfsmenn sáu um gloríurnar þá en 
nú segir Ilmur komið að Ástríði. Fólk muni 
þó þekkja sína Ástríði aftur. 

„Já, já, við erum ekki að tala um pers-
ónuleikabreytingar. En Ástríður þarf að 
þroskast og læra og það gerir hún í þessari 
seríu. Vonandi.“

Óþekktir örlagavaldar
„Aðstæður Ástríðar hafa breyst, í starfi 
og lífi, þegar við hittum hana fyrir í 
annarri seríu. Það hefur ýmislegt gerst 
milli sería sem áhorfendur fá að finna út 
smám saman eftir því sem líður á,“ segir 
Silja Hauksdóttir leikstjóri. Upptökum 
á  annarri seríunni af Ástríði er lokið og 

hefur þáttaröðin göngu sína á Stöð 2 á 
sunnu daginn. 

„Þetta gekk allt frábærlega vel. Allir 
vissu vel hvað þeir voru að gera og við 
vorum vel undirbúin. Í tökunum sjálfum 
vorum við bara að gera gott betra,“ segir 
Silja og lofar því að aðdáendur Ástríðar 
verða ekki sviknir.

„Það svífur sama stemning yfir  vötnum 
í nýju seríunni. Það er helst að gengið sé 
lengra í húmor og drama. Áhorfendur 
munu hitta allt sitt fólk aftur og gott betur 
því það koma fram nýjar persónur sem 
verða örlagavaldar. Okkar gömlu vinir eru 
samir við sig en margir þeirra þó að feta 
nýjar slóðir,“ segir Silja en fæst ekki til 
að ljóstra fleiru upp. Hún segir vel lík-
legt að seríurnar um hina seinheppnu 
Ástríði verði fleiri.

„Hún á allavega nóg inni hún 
Ástríður og er langt því frá orðin 
fullnuma í að skapa vandræði. 
Hún er bara mannleg og breysk 
eins og við öll. Það er Ástríður í 
okkur öllum.“

„Eins og endranær mega áhorfendur 
búast við ábyrgri en umfram allt þjóð-
menningarlegri umfjöllun um menn 
og málefni,“ segir Karl Ágúst Úlfsson, 
spurður um komandi vetur hjá hinni 
einu sönnu Spaugstofu. 

„Við reiknum með að fá allar okkar 
húsnæðisskuldir felldar niður og 
munum greina nákvæmlega frá því 
jafnóðum og þær gufa upp. En þetta 
gerum við nú bara vegna þess að við 
kusum allir stjórnarflokkana. Að öðru 
leyti munum við áfram styðja kvóta-
kerfið, orkusölu með botnlausu tapi 
og niðurfellingu svokallaðrar menn-
ingar.“

Sem fyrr manna Spaugstofuna, auk 
Karls, þeir Sigurður Sigurjónsson, 
Pálmi Gestsson og Örn Árnason. Þar 
sem hlutverk þeirra hefur verið að 
gera grín að mönnum og málefnum 

hljóta efnistökin að ráðast af því hver 
situr við stjórnvölinn í landinu hverju 
sinni. Hvað gerðu þeir félagar við 
síðustu stjórnarskipti? Settust þeir 
niður og skiptu með sér hlutverkum 
hinna nýju ráðherra? „Nei, við fórum 
í bændaglímu. Sá sem felldi alla hina, 
helst á sniðglímu á lofti, fékk að velja 
sér tvö hlutverk, sem hann vill alls 
ekki leika. Við nefnum engin nöfn, en 
þeir tveir sem skíttöpuðu glímunni í ár 
verða látnir leika Bjarna Ben og Sig-
mund Davíð í vetur. Enn hefur þó eng-
inn tapað nógu stórt til að fá Vigdísi 
Hauksdóttur í sinn hlut,“ segir Karl 
Ágúst.

En hverjum er skemmtilegast að 
herma eftir? „Hver öðrum. Sérstak-
lega höfum við gaman af að herma 
eftir Pálma þegar hann er að herma 
eftir Ólafi Ragnari.“

„Það svífur sama 
stemning yfi r 
vötnum í nýju 

serí unni. Það er helst 
að gengið sé lengra 

í húmor og drama.
Silja Hauksdóttir

„ Þeir tveir sem töpuðu glímunni í ár 
verða látnir leika Bjarna Ben og 

Sigmund Davíð í vetur.

4 FÖSTUDAGUR   13. september 2013

Ábyrg umfjöllun 
um menn og málefni
Spaugstofan  
Hefst á Stöð 2 28. september.

Óþekktir örlagavaldar
Ástríður 2  Hefst á Stöð 2 á sunnudaginn.
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Það gleðjast eflaust margir yfir endurkomu einnar ást-
sælustu sjónvarpskonu landsins á Stöð 2, en Vala Matt 
ætlar að sjá um tvo ólíka þætti á Stöð í vetur.

Hún ríður á vaðið þann 19. september næstkomandi 
með þáttum sem nefnast Sælkeraferðin. Þar ferðast Vala 
í kringum Ísland og heimsækir 
annálaða sælkera.

„Við förum í ævintýralegt 
ferðalag um Ísland, hittum 
dúndurskemmtilegt fólk og 
lærum að elda dýrindis mat,“ 
segir Vala um þættina góðu.

Eftir áramótin ætlar Vala, 
ásamt fleirum, að huga að 
heilsunni í þáttunum Heilsu-
gengið. 

„Í þáttunum fáum við að 
fylgjast með þekktum einstak-
lingum sem eru að kljást við 
hversdagsvandamál og jafn-
vel sjúkdóma tengda matar-
æði og lífsstíl. Við fáum að vita 
hvaða fæðutegundir við eigum að borða til þess að veita 
okkur ró, hvaða mat við eigum að borða til þess að verða 
orkumeiri, hvaða mat við getum notað til að líta betur út 
og hvað við eigum að borða til að finna fyrir meiri gleði. 
Ekkert meinlæti, bara hamingja og gleði,“ lofar Vala.

Heilsugengið dregur nafn sitt af Völu og sérfræðing-
unum tveimur sem verða henni til halds og trausts í 
þáttunum góðu. „Þorbjörg Hafsteinsdóttir, hjúkrunar-
fræðingur og næringarþerapisti, mun taka við mælendur 
í heilsugreiningu og gefa síðan fagleg ráð um breytt 
mataræði og lífsstíl. Sólveig Eiríksdóttir, heilsu-
kokkur og besti hráfæðiskokkur heims, kemur svo og 
býr til  dýrindis heilsumat í samræmi við ráðleggingar 
 Þorbjargar.“ 

Bara
hamingja 
og gleði
Sælkeraferðin  
Hefst á Stöð 2 19. september.
Heilsugengið  
Hefst á Stöð 2 í janúar.
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Einn af mikilsvirtustu skurðlæknum 
Bandaríkjanna er fenginn til að skera 
upp forseta Bandaríkjanna. Kvöldið fyrir 
aðgerðina gera hryðjuverkamenn innrás á 
heimili skurðlæknisins og taka fjölskyld-
una í gíslingu. Lausnargjaldið? Að láta for-
setann deyja á skurðarborðinu; að öðrum 
kosti er úti um fjölskyldu læknisins.

Þannig spinnst söguþráður í einni af 
viðamestu erlendu þáttaröð vetrarins á 
Stöð 2.

Þættirnir fara í loftið mánudagskvöldið 
30. september og skarta áströlsku verð-
launa leik konunni Toni Collette í hlutverki 
skurðlæknisins dr. Ellen Sanders. Leik konan 

segir umboðsmenn sína hafa verið nógu 
snjalla til að ljóstra engu upp um söguþráð-
inn þegar henni bauðst að lesa handritið.

„Þættirnir eru skrifaðir af mikilli snilld 
og á gáfulegan máta og þótt ég þættist 
viss um hvað gerðist næst hafði ég aldrei 
rétt fyrir mér. Spennan greip mig heljar-
tökum og ég gat ekki með nokkru móti lagt 
handritið frá mér,“ segir Collette, sem með 
Hostages fagnar því einnig að leika loks 
eina sögupersónu eftir að hafa leikið marg-
skiptan persónuleika í sjónvarpsþáttunum 
The United States of Tara.

Í hinu aðalhlutverki Hostages er sjarma-
tröllið Dylan McDermott í hlutverki 

 Duncans Carlisle, föðurlandssvikara innan 
FBI og foringja hryðjuverkamannanna.

„Í hlutverki Carlisle er ég ekki bara 
vondur karl sem gerir ljóta hluti, að baki ill-
virkisins liggur verulega góð ástæða sem 
smám saman verður ljósari þótt áhorfendur 
hafi aldrei í hendi sér hvert söguþráðurinn 
stefnir,“ upplýsir McDermott.

Hostages kemur úr smiðju Jerrys Bruck-
heimer sem fær áhorfendur til að sveiflast 
í óvissu um hvað sé rétt og rangt. Þeir upp-
lifa viðleitni dr. Sanders við að bjarga fjöl-
skyldu sinni, leyndarmál fjölskyldumeðlima 
og persónulegt mótlæti Carlisle sem liggur 
að baki sviksamlegum aðgerðum hans. 

Forsetinn skal deyja
Hostages  Hefst 30. september á Stöð 2.

„ Þættirnir eru 
skrifaðir af  mikilli 

snilld og þótt ég 
 þættist viss um hvað 
gerðist næst hafði ég 

aldrei rétt fyrir mér. 
Toni Collette
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Siggi Hlö stjórnar einum vinsælasta útvarpsþætti landsins á Bylgjunni á laugar-
dögum og ekki hafa vinsældirnar minnkað eftir að kappinn tók sér stöðu á sjón-
varpsskjáum landsmanna á laugardagskvöldum í þættinum Veistu hver ég var? 
þar sem andi níunda áratugarins svífur yfir vötnum. 
Hvernig hafa viðbrögðin verið við Veistu hver ég var? á Stöð 2? „Ótrúlega góð við-
brögð og öll eins og ég helst óskaði mér. Fólk hefur gaman af að sjá þessi gömlu 
myndbönd og finnst gaman að geta setið heima í stofu og svarað sjálft fullt af 
spurningum þótt það séu liðin ansi mörg ár.“

Hvaða lag myndirðu aldrei spila í þættinum? „Það er erfitt að segja því á 
þessum tíma voru margar stefnur í gangi, diskó, fönk, pönk, popp og rokk. Það 
er kannski NunSexMonkRock með Ninu Hagen sem ég myndi sleppa, því mynd-
bandið var svolítið brútal.“

Hvaða keppendur hafa komið þér skemmtilega á óvart? „Nokkrir sem ég hélt 
að vissu allt vissu lítið og öfugt. Doddi litli á Rás 2 er rosalega góður í þessu, Guffi 
á Gauknum á góða innkomu og Kjartan Guðjónsson sýnir ótrúleg tilþrif í vælu-
símanum í þætti sem verður sýndur fljótlega.“

Hvernig kemurðu þér í gírinn fyrir þáttinn? „Ég er með besta aðstoðarmann í 
heimi, Dj Fox. Saman peppum við okkur upp með því að hlusta á geggjuð lög frá 
þessum tíma. 

Við erum flottasta 
fólkið í landinu
Veistu hver ég var? 
 Stöð 2 á laugardagskvöldum.

„ Þegar ég las hand-
ritið fannst mér 

sérstaklega spennandi 
að ég vissi aldrei hvað 
myndi gerast næst. Ég 
varð mjög forvitinn og 

rétt eins og áhorfendur 
vil ég láta koma mér á 

óvart.“
James Spader

Spennuþáttaröðin The Blacklist hefur 
göngu sína á Stöð 2 fimmtudaginn 26. 
september, strax í kjölfar frumsýning-
ar þáttanna á NBC-sjónvarpsstöðinni í 
Bandaríkjunum. James Spader leikur 
aðalhlutverkið í þessum mögnuðu þáttum 
sem margir telja besta nýja sjónvarps-
þáttinn í vetur.

The Blacklist hefur verið beðið með 
mikilli eftirvæntingu eftir að fyrsti þátt-
urinn var forsýndur á árlegri kaupstefnu 
fyrir sjónvarpsstöðvar í Los Angeles sl. 
vor. Enginn nýr þáttur hefur vakið jafn-
mikla athygli og sjónvarpsstöðvar um víða 
veröld hafa keppst um sýningaréttinn á 
þáttunum.

James Spader snýr aftur á sjónvarps-
skjáinn og leikur Raymond „Red“ Redd-
ington sem er á lista bandarísku alríkis-
lögreglunnar, FBI, yfir hættulegustu 
glæpamenn heims. Í fyrsta þættinum 
gengur hann inn í höfuðstöðvar FBI og 
gefur sig fram. Hann býður fram aðstoð 
sína við að handsama aðra eftirlýsta 
glæpamenn og hryðjuverkamenn gegn 
því skilyrði að hann fái að vinna eingöngu 
með ungum nýliða innan FBI, Elizabeth 
Keen. Við tekur spennandi atburðarás sem 
heldur áhorfandanum spenntum frá upp-
hafi til enda.

„Þessi þáttur býr yfir gífurlega  miklum 
möguleikum og getur þróast í ýmsar 

áttir,“ segir Spader, sem er mjög vand-
látur á hlutverk. „Þegar ég las handritið 
fannst mér sérstaklega spennandi að ég 
vissi aldrei hvað myndi gerast næst. Ég 
varð mjög forvitinn og rétt eins og áhorf-
endur vil ég láta koma mér á óvart.“

Raymond Reddington er mikill klækja-
refur og býr yfir mörgum leyndarmálum. 
„Ég hef alltaf haft gaman að því að leika 
náunga sem eru til vandræða og Raymond 
Reddington hefur einstaklega gaman 
af því að skapa vandræði. Þess vegna 
finnst mér þetta hlutverk svo spennandi. 
 Stundum gerir gott fólk slæma hluti og 
stundum gerir vont fólk góðverk. Raymond 
Reddington er bæði góður og slæmur.“

Besti nýi spennuþátturinn
The Blacklist  Hefst 26. september á Stöð 2.

Sjónvarpsþátturinn Um land allt í umsjón fréttamannsins Kristjáns Más Unnars-
sonar sló í gegn síðasta vetur. Þar heimsótti hann áhugavert fólk og byggðir á 
landsbyggðinni og kynnti fyrir landsmönnum. Kristján segir viðtökurnar ekki 
hafa komið á óvart. „Þátturinn fékk mikið áhorf og var einn vinsælasti þáttur 
stöðvarinnar og mældist stundum með meira áhorf en fréttir. Ég hef lengi fundið 
í starfi mínu að áhorfendur hafa mikinn áhuga á sjónvarpsefni af þessu tagi.“ 

Þótt þátturinn sé nýr hafa málefni landsbyggðarinnar lengi verið Kristjáni 
hugleikin. „Allt frá því ég hóf feril minn á Dagblaðinu fyrir 33 árum hefur það 
verið snar þáttur í starfinu að fara um landið og afla fanga sem víðast í fréttir 
af fólki, samfélögum og fyrirtækjum. Þegar ég svo fór yfir á Stöð 2 fyrir rúmum 
aldarfjórðungi hélt ég þessu áfram, að miðla frásögnum af mönnum og mál-
efnum utan Reykjavíkur inn í fréttir og fréttainnslög. Í þessum þáttum núna 
gefst okkur færi á mun dýpri umfjöllun en stutt fréttainnskot bjóða upp á.“

Hefur komið 
í allar sveitir
Um land allt  Kristján Már verður 
á Stöð 2 á mánudagskvöldum í vetur.
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„Heimili fólks segir manni töluvert 
um það og ég er spenntur í hvert 
skipti sem ég fer í Heimsókn,“ segir 
Sindri Sindrason, sem stýrir sam-
nefndum þætti á Stöð 2 í vetur. Heim-
sókn hóf göngu sína þann 4. septem-
ber síðastliðinn, en um að ræða aðra 
þáttaröðina af þessum vinsæla þætti 
sem vakti mikla athygli í fyrra.

„Mér finnst alltaf best að taka við-
tal, hvort sem er fyrir Ísland í dag 
eða Heimsókn, á heimili viðmæland-
ans því þar er hann á heimavelli og 
samtölin verða afslappaðri og eðli-
legri en í stúdíói. Ég geri mér grein 
fyrir að það er ekki sjálfsagt að fólk 
hleypi allri þjóðinni inn á sitt heilag-
asta svæði og ég er afar þakklátur 

fyrir hvað mér hefur verið tekið vel.“ 
Sindri segist ekki hafa neitt sérstakt 
heimili efst á óskalistanum fyrir 
Heimsókn.

„Markmið mitt er ekki að heim-
sækja heimili eftir mínum smekk 
heldur að hafa þau sem ólíkust og 
viðmælendurna líka. Ég hef oft sagt 
þáttinn vera blöndu af Innliti/útliti og 
Sjálfstæðu fólki og ætla að halda því 
áfram. Þættirnir verða sextán talsins 
og verða alla vega til jóla. Við munum 
heimsækja stór hús, lítil, nýtískuleg 
og gamaldags, t.d. flotta piparsveina-
íbúð, glæsilegt sveitasetur, við sýnum 
fyrir/eftir breytingar, biskups setrið, 
heimili Íslendinga í útlöndum og 
hvernig breyta megi á ódýran hátt.“

Spenntur í hvert skipti 
sem ég fer í heimsókn
Heimsókn  Á Stöð 2 á miðvikudögum. „Ég geri mér 

grein fyrir að 
það er ekki sjálfsagt 
að fólk hleypi allri 
þjóðinni inn á sitt 
heilagasta svæði og 
ég er afar þakklátur 
fyrir hvað mér hefur 
verið tekið vel.
Sindri Sindrason

„Ég er algjör x-factor-, 
idol- og talent-lúði og 

hef horft á þetta allt. Ég 
varð því mjög spenntur 

þegar ég var beðinn um 
að taka að mér að vera 

kynnir í Ísland got talent.
Auddi

Ef þú, eða einhver sem þú þekkir, lumar á 
hæfileikum og munar um tíu milljónir króna 
ættir þú að halda áfram að lesa. Stöð 2 ætlar 
nefnilega að bjóða stærstu hæfileikakeppni 
heims velkomna hingað til lands þegar 
Ísland got talent verður hleypt af  stokkunum. 
Fólki á öllum aldri er velkomið að taka þátt 
og skiptir þá engu hvort hæfileikarnir eru á 
sviði tónlistar, leiklistar, galdra, uppistands, 
íþrótta, dans, áhættuatriða eða einhvers ann-
ars. Eins mega hópar skrá sig til leiks og ekk-
ert aldurstakmark er í keppnina. Þó ber að 
taka fram að þátttakendur undir 18 ára aldri 
þurfa undirskrift forráðamanns.

Það er sjónvarpsmaðurinn góðkunni Auð-
unn Blöndal sem verður í hinu vandasama 
hlutverki kynnisins. Auddi hefur stjórnað 
einum vinsælasta útvarpsþætti landsins, 
FM 95BLÖ, undanfarið en hefur einnig verið 
einn af vinsælustu sjónvarpsmönnum lands-
ins undanfarin ár.

Dómararnir í keppninni eru ekki af verri 
endanum en í dómnefndinni eru fjórir hæfi-
leikaríkir einstaklingar. Einn ástsælasti tón-
listarmaður þjóðarinnar, Bubbi Morthens, 
hefur munninn fyrir neðan nefið auk ára-
tuga reynslu í tónlistarheiminum, sem og í 
dómarastörfum af þessu tagi. Þórunn Ant-
onía Magnúsdóttir hefur þrátt fyrir ungan 
aldur gefið út plötur og stjórnað sjónvarps-
þáttum. Auk þess hafa tónlistarmyndbönd 
hennar vakið athygli. Þúsundþjalasmiðurinn 
Jón Jónsson er ekki bara vinsæll tónlistar-
maður, blaðamaður og knattspyrnumaður, 
hann er einnig afar viðkunnanlegur. Og þá 
er ótalinn fyrrverandi menntamálaráðherra, 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sem kemur 
ekki til með að liggja á skoðunum sínum.

Stærsti sjónvarpsviðburður vetrarins er 
því væntanlegur á Stöð 2.

Auddi
Hvernig leggst þátturinn í þig? Bara hrika-
lega vel. Ég er algjör x-factor-, idol- og tal-
ent-lúði og hef horft á þetta allt. Ég varð því 
mjög spenntur þegar ég var beðinn um að 
taka að mér að vera kynnir í Ísland got tal-
ent.

Hvers hlakkar þú mest til? Að sjá hversu 
hæfileikaríkir Íslendingar eru. Ég held að 
verðlaunin, 10 milljónir, eigi eftir að draga 
nokkra fram sem ekki hafa mætt hingað til.

Býstu við einhverjum kjánahrolli? Hann 
fylgir alltaf. Það verða örugglega einhverjir 
athyglissjúkir Auddar eða Sveppar sem láta 
sjá sig.

Hefðir þú tekið þátt? Ég hefði örugglega 
tekið þátt ef þátturinn hefði verið sýndur 
fyrir nokkrum árum, bara til að sjá mig í 
sjónvarpi.

Hvað hæfileika hefðir þú sýnt? Ætli ég 
hefði ekki dansað, tekið Jackson á þetta.

Þorgerður Katrín
Hvernig leggst verkefnið í þig? „Verkefnið 
leggst afar vel í mig. Ég held að þetta verði 
gríðarlega skemmtilegt, enda frábær hópur 
sem kemur að þættinum. Það er mikill 
heiður fyrir mig að fá að vinna með þessu 
ólíka en hressa fólki. Um leið gefur það mér 
tækifæri til að upplifa aðrar og fleiri hliðar 
á Íslendingum og vonandi uppgötva ein-
hverja leynda hæfileika,“ segir Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir, fyrrverandi mennta-
málaráðherra, sem verður einn af dómurum 
þáttarins. 

Að hverju ertu að leita? „Ég mun leita 
eftir framkomu, einlægni, heiðarleika og 
frumleika. Þetta verður stórt skref fyrir 
hvern og einn keppanda og maður þarf að 
passa upp á að fólki líði vel á sviðinu,“ segir 
hún enn fremur. „Þetta er vissulega ólíkt því 
sem ég hef áður gert en á endanum snýst allt 
um að vera maður sjálfur. Mér getur fylgt 
einlægni en líka gassagangur. Ég hlakka 
mikið til, það verður gaman að fara út á land 
og hitta fólk. Vissulega er þetta svolítið nýtt 
verkefni sem ég er að takast á við, þetta er 
önnur tegund af fjölmiðlun en sú sem ég hef 
verið í samskiptum við lengi. Það verður 
skemmtilegt að kynnast þessu nýja starfi.“

Bubbi
Hvernig leggst verkefnið í þig? „Þessi þáttur 
leggst mjög vel í mig. Hann er búinn að vera 
í undirbúningi í langan tíma. Svona hug-

mynd þarf að malla í potti í smá stund. Svo 
þarf að bragða á og setja krydd út í, þetta 
krydd og hitt kryddið, svo á endanum verður 
hugmyndin og þátturinn fullsköpuð.“

Að hverju ert þú að leita í Ísland got tal-
ent? „Ég er fyrst og fremst að leita að ein-
hverjum sem fær mig til að standa á öndinni 
og segja vá! Við leitum öll að því í fari þátt-
takenda, þessum stóra 40 pundara.“

„Hvernig leggst keppnin í þig? Þetta 
leggst rosalega vel í mig og ég hlakka til. 
Þetta er krefjandi og spennandi verkefni.“

Þórunn Antonía
Að hverju ertu að leita? „Ég leita að ein-
lægum náttúrutalentum. Ég veit að það er 
mikið af hæfileikaríkum Íslendingum þarna 
úti og ég hvet þá alla til að taka þátt. Um leið 
tek ég ofan fyrir fólki sem leggur þetta á sig 
– að standa svona fyrir framan dómnefnd er 
auðvitað erfitt og ótrúlega krefjandi.“

Myndirðu taka þátt í svona keppni sjálf? 
„Ég var reyndar tólf ára þegar ég stökk 
upp á svið í hæfileikakeppni Tónabæjar. 
Ég var ekki einu sinni skráð í keppnina og 
kunni ekkert á karókí, en söng Frank Mills 
úr Hárinu án undirspils og vann. Í úrslitun-
um keppti ég svo meðal annars við Þorvald 
Davíð Kristjánsson, og vann þar líka.“

Jón Jónsson
Hvernig leggst verkefnið í þig? Það leggst 
mjög vel í mig því ég á ekki von á öðru en 
flottum atriðum í keppnina enda til mikils 
að vinna. Ég er líka mjög spenntur að sitja 
í dómarasæti við hliðina á þessu frábæra 
fólki. Með þættinum rætist hjá mér  draumur 
því ég er mjög veikur fyrir hæfileika- og 
raunveruleikaþáttum og sit jafnan  límdur 
við skjáinn að horfa á sams konar þætti. 
Maður á því eftir að komast í góðan gír; ekki 
spurning.

Að hverju ert þú að leita í Ísland got tal-
ent? Ég leita fyrst og fremst að einlægum 
hæfileikum og tilgerðarlausum atriðum. Að 
þeim sem fylgja hjartanu og eru virkilega 
góðir í því sem þeir gera af sannfæringu og 
góðri tilfinningu.

Stærsta hæfileikakeppni í heimi
Ísland got talent  Hefst á Stöð 2 í vetur.

Þetta er vissulega ólíkt því 
sem ég hef áður gert en á 
endanum snýst allt um að 

vera maður sjálfur.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Við leitum öll að því í fari 
þátttakenda, þess um stóra 

40 pundara.
Bubbi

Ég leita að einlægum 
náttúrutalentum. Ég veit 
að það er mikið af hæfi  -
leika ríkum Íslending um 
þarna úti og ég hvet þá 

alla til að taka þátt.
Þórunn Antonía

Ég er líka mjög spennt ur 
að sitja í dómarasæti 

við hliðina á þessu 
frábæra fólki.

Jón Jónsson





Ráðist var í sameiningu fréttastofanna með það 
að markmiði að draga úr tvíverknaði og nýta 
betur krafta þeirra rúmlega hundrað starfs-
manna sem koma að fréttum miðlanna.
„Þetta hefur tekið tvo til þrjá mánuði, nú er 
rykið að setjast og fólk að finna sína fjöl. Á 
þessum skamma tíma hefur okkur tekist að 
búa til stærstu fréttastofu landsins. Þetta hefur 
gengið ótrúlega vel. Vonum framar. Frétta-
menn eru reyndar þeirra gerðar að þeir kunna 
að koma að auðu blaði. Hver dagur er öðrum 
frábrugðinn og það er meðal annars það sem 
gerir starf fréttamanns að skemmtilegasta 
starfi sem fyrir finnst,“ segir Mikael.

Hann segir magnað að fylgjast með fólk-
inu sem starfar á fréttastofu Stöðvar tvö. „Þú 

finnur varla vinnustað þar sem
hraða. Fréttamenn mæta á mo
undir og hlutirnir eru fljótir að
fréttastofu Stöðvar 2 vinnur sa
sem er vanur að vinna undir g
og standa skil á sínu að kvöldi.

Fréttastofa Stöðvar 2 býr að
fólks og þar hefur verið lagt up
blanda saman fólki með reynsl
leikafólki. „Fjölmiðlar hafa lað
það besta og kraftmesta fólk s
lifandi og brennandi af áhuga 

Sameinuð fréttastofa hefur þ
að margir fréttamenn vinna jö
fréttir fyrir ólíka miðla. „Á fré
litið svo á að það séu vinnubrög

„Nærmyndir af fólki hafa alltaf verið vinsæl-
astar í Íslandi í dag; sögur af fólki í óvenjulegum 
aðstæðum, ásamt baráttu- og sigursögum. Einnig 
innslög þar sem mikill hraði og spenna koma við 
sögu, helst þar sem við höfum verið í „lífshættu“ 
eins og fallhlífarstökki, með Landhelgisgæslunni, 
löggunni, sjúkraflutningamönnum eða einhvers 
staðar úti á ballarhafi eða uppi í háloftum,“ segir 
Sindri Sindrason, ritstjóri og einn þáttagerðar-
manna Íslands í dag. 

Sindri segir veturinn fram undan vera spenn-
andi. „Við ætlum að henda okkur í hvert snilldar-
efnið á fætur öðru en helsta breytingin verður 
eflaust sú að mánudagar verða fréttatengdari en 
hingað til.“

Auk Sindra starfa við þáttinn þau Ásgeir 
Erlendsson og Hugrún Halldórsdóttir en nýliðinn 
í hópnum er Birta Björnsdóttir. 

„Hópurinn samanstendur af ólíkum einstak-
lingum sem hafa menntað sig á ólíkum sviðum í 

háskóla og við bjóðum Birtu hjartanlega vel-
komna í þáttinn.“ 

Sindri kveðst ekki geta gert upp á milli viðmæl-
enda sinna.

„Flestir viðmælenda minna eru eftirminni legir 
á einhvern hátt. Mörg af þeim málefnum sem við 
tökum fyrir eru viðkvæm og erfið fyrir fólk að 
tala um. Við gerum okkur fyllilega grein fyrir 
þessu og að flestir viðmælenda okkar eru óvanir 
sjónvarpi. Ég hef nú verið í Íslandi í dag í yfir 
fimm ár og á Stöð 2 hátt í tíu ár og held að fólk sé 
farið að þekkja hvernig maður gerir hlutina. Það 
vinnur með okkur.“

En hvernig kemur lýðveldið Ísland Sindra fyrir 
sjónir í dag? „Vonandi erum við á réttri leið eftir 
hrunið en ég held að við þurfum að passa okkur á 
að vera ekki of rétthugsandi og muna að það þarf 
að vera pláss fyrir fleiri skoðanir en eina. Þó svo 
að allir séu ekki sammála manni þýðir það ekki að 
viðkomandi viti ekki betur eða skilji ekki hlutina.“ 

Lífshættan 
er vinsælust
Ísland í dag  Fólkið á bak við Ísland í dag hefur 
puttana á þjóðarpúlsinum hvort sem viðfangs efnið er 
á alvarlegum nótum eða í léttari kantinum. Fram undan 
er hörkuspennandi vetur.

Stærsta frétt
Fréttastofur 365 miðla;  ritstjórn Frétta
voru sameinaðar í eina um miðjan maí. M
ásamt Ólafi Þ. Stephensen ritstjóra og úr 



m unnið er á meiri 
orgnana með allt 
ð breytast. Á 
amheldinn hópur 
ríðarlegri pressu 
“

ð kröftum fag-
pp úr því að 
lu og nýju hæfi-
ðað til sín margt 
em byggir landið; 
á umhverfi sínu.“ 
það í för með sér 
öfnum höndum 
éttastofunni er 
gðin og fagleg 

sjónarmið blaðamennskunnar sem ráða inntaki 
sögunnar hverju sinni, en ekki umbúðirnar sem 
slíkar. Þó verður vitaskuld að taka tillit til þess 
að form og inntak haldist í hendur. Það er ekki 
síst þar sem fréttamenn þurfa að nýta hæfi-
leika sína og reynslu,“ segir Mikael.

En munum við sjá einhverjar breytingar á 
fréttunum í vetur? 

„Við erum þessi misserin að taka stökk fram 
á við hvað tæknina varðar. Ráðist hefur verið í 
umtalsverðar fjárfestingar á nýjum hugbúnaði 
og tækjum. Þá höfum við nú aðgang að fyrsta 
útsendingarbílnum sem sendir út í HD. Með 
tilkomu hans geta áhorfendur átt von á fleiri 
beinum útsendingum í fréttum Stöðvar 2 og að 
fá fréttirnar í auknum mæli beint í æð.“

„Þetta hefur tekið tvo 
til þrjá mánuði, nú er 

rykið að setjast og fólk að 
fi nna sína fjöl.

Edda hóf feril sinn sem fréttalesari fyrir ríflega 28 árum. „Ég var 
blaðamaður á Helgarpóstinum þegar Ingvi Hrafn, nýráðinn frétta-
stjóri Sjónvarps, hringdi og hvatti mig til þess að sækja um stöðu 
fréttamanns. Ingvi Hrafn stóð þá fyrir miklum breytingum á frétta-
stofunni sem fólust meðal annars í ásýnd fréttaflutningsins. Hann 
hafði ekki farið leynt með það í símann að hann hefði áhuga á að fá 
mig í fréttalestur og þannig atvikaðist það að ég fór að lesa fréttir, 
meðfram fréttamennskunni,“ segir Edda.

Hvað þykir henni heillandi við starf sitt? „Fjölbreytileikinn. Það að 
enginn dagur er eins. Næstum allt sem hendir fer á einn eða annan 
hátt í gegnum fréttastofu. Því getur fylgt mikið álag og spenna en 
 oftast er mikið líf á fréttastofu og hressilegur mórall.“ 

Edda segir fréttalesara hafa mun styttri viðveru á fréttastofunni 
en fréttamennina. „Við mætum síðdegis eða undir kvöld. En í raun og 
veru eru allir þeir sem starfa við fréttir alltaf í vinnunni á einn eða 
annan hátt. Alltaf á útkikkinu eftir því sem gæti verið frétt.“ 

Edda er þekkt fyrir smekklegan klæðaburð. En eru falleg föt mikil-
væg í fréttalestri? „Það gildir um þetta starf sem önnur þar sem fólk 
þarf að vera sýnilegt að klæðaburður skiptir máli. Við á fréttastofu 
Stöðvar 2 viljum vera traust og áreiðanleg og ásýndin skiptir þar auð-
vitað máli. Þannig er þetta á öllum stærstu sjónvarpsstöðvum heims.“

Ýmislegt getur gerst í beinni útsendingu. Edda er innt eftir því 
hvort hún hafi gert einhver mistök á ferlinum. 

„Ekki að mig langi sérstaklega til að rifja það upp! En af því að 
atvikið er til í bók um fyndni og mistök þá skal ég gera það. Þannig 
er að eftir að fréttum lýkur á kvöldin kynnum við fréttalesarar efnið 
sem fjallað verður um í Íslandi í dag. Núorðið er þessi texti skrifaður, 
en áður spunnum við upp kynninguna jafnóðum. Það gekk yfirleitt 
eins og í sögu – þangað til einu sinni. Síðasta fréttin í þeim fréttatíma 
fjallaði um snáka og í kjölfarið átti ég að kynna gest sem var í þann 
veginn að ganga í myndverið. Mér tókst ekki betur til en svo að ég 
sagði: Talandi um snáka, hingað er kominn dýralæknir til þess að tala 
um hrossasóttina … Þetta var ekki beint góð frammistaða og einhvers 
staðar þegar ég rifjaði þetta upp bað ég viðkomandi afsökunar.“

Enginn 
dagur eins
Edda Andrésdóttir  Einn 
reynslumesti fréttalesari landsins.

tastofa landsins
ablaðsins, fréttastofa Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar, 

Mikael Torfason, aðalritstjóri 365 miðla, leiddi sameininguna 
varð stærsta fréttastofa landsins.

„ Oftast er 
mikið líf 

á fréttastofu 
og hressilegur 
mórall.
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„Ég er heilluð af störfum lögreglunnar 
eftir vinnslu þáttanna. Ég gæti vel hugsað 
mér að vera rannsóknarlögreglumaður 
sjálf, efast þó um að ég næði þrek prófinu,“ 
segir Helga Arnardóttir fréttamaður. Hún 
skoðar íslenskar ráðgátur í glænýjum 
 þáttum, Óupplýst lögreglumál. Brynja 
Dögg Friðriksdóttir framleiðir þættina 
sem hefja göngu sína á Stöð 2 í haust.

„Við fjöllum um morð, bankarán og 
bruna í þáttunum. Mörg þessara mála hafa 
verið í umræðunni og fólk man jafnvel vel 
eftir þeim, en einnig fjöllum við um gömul 
mál sem ekki hefur verið fjallað um áður. 
Elsta málið er frá árinu 1945. Við veltum 
líka fyrir okkur hvort í einhverjum til-
fellum hafi verið um slys að ræða eða glæp 
og hvað hafi orðið til þess að það fennti 
yfir slóð lögreglunnar.“ 

Í þáttunum ræðir Helga við aðstand-
endur, fórnarlömb og lögreglumenn sem 
komu að málunum á sínum tíma. Hún segir 
ómælda rannsóknarvinnu liggja að baki 
vinnslu þáttanna.

„Ég reyni að hafa uppi á öllum sem koma 
að málunum; vitnum, fjölskyldu og rann-
sakendum. Lögreglan hefur verið okkur 
einstaklega hjálpleg um milligöngu og 
öflun gagna. Elsta málið fundum við fyrir 
tilviljun í blaðagrein og voru öll gögn lög-
reglunnar um það komin inn á Þjóðskjala-
safn. Það morðmál varð aldrei upplýst 
og í því tilfelli var enginn afkomandi eða 
nákominn fórnarlambinu á lífi. Fjarskyld 
frænka var svo vinsamleg að veita okkur 
viðtal um málið,“ segir Helga. Hún segir 
jafnframt ótrúlega vel hafa gengið að fá 
fólk til að rifja upp liðna atburði. 

„Það er ríkt í fólki að vilja upplýsa 
málin. Við rákum okkur afar sjaldan á að 
fólk vildi ekki tjá sig og liðsinna okkur. 
Svona umfjallanir höfða einnig til fólks 
almennt. Fólk hefur einfaldlega áhuga 
á ráðgátum. Ég hafði gengið með hug-
myndina að þáttunum í maganum í þrjú 
ár,“ segir Helga, en fyrri þáttaröð hennar, 
Mannshvörf, sló rækilega í gegn á Stöð 2 
síðasta vetur. 

En verður framhald á Óupplýstum lög-
reglumálum? „Nei, lögreglan á Íslandi 
er dugleg að upplýsa mál. Það eru fá mál 
sem eru fullkomin ráðgáta, sem betur fer. 
Markmiðið er að festa fólki þessi mál í 
minni og hver veit nema einhver tali ein-
hvern tíma sem verður til þess að hjálpa.“

Íslenskar ráðgátur
Óupplýst lögreglumál  Á Stöð 2 í haust.

„Það er ríkt í fólki að 
vilja upplýsa málin. 

Við rákum okkur afar 
sjaldan á að fólk vildi 

ekki tjá sig og liðsinna 
okkur.

Helga Arnardóttir

Kolbrún Björnsdóttir er væntanleg á Stöð 2 í október í glænýjum spjallþætti sem nefnist ein-
faldlega Kolla. 

„Ég mun spjalla við áhugaverða einstaklinga á persónulegu nótunum og fjalla um ýmsa 
hluti í okkar daglega lífi. Til dæmis um það hvernig best er að takast á við meðvirkni, 
 hverjar eru bestu leiðirnar til að láta samskipti flókinna fjölskyldna ganga upp, hvað getum 
við gert til að draga úr einelti og jafnvel bestu leiðirnar til að halda heimilinu snyrtilegu,“ 
segir Kolla, sem var daglegur gestur á heimilum landsmanna í útvarpsþættinum Í bítið á 
Bylgjunni. En hvernig leggst það í hana að vera á leið í sjónvarp? „Það er afskaplega spenn-
andi en þó örlítið stressandi. Sjónvarpið er allt öðruvísi miðill en útvarpið en það er líka 
hverjum hollt að stíga út fyrir rammann og takast á við áskoranir. Ég hlakka til.“

Kolla ætlar að fá til sín ótal gesti í vetur, en skyldi hún eiga einhverja draumaviðmæl-
endur? „Þeir eru ótal margir en Hillary Clinton kemur fyrst upp í hugann. Og þá ekki um 
pólitíkina heldur lífið og tilveruna. Mig langar líka mikið til að spjalla við Dorrit. Það  geislar 
af henni orkan og jákvæðnin.“ Aðspurð um fyrirmyndir í starfi segir Kolla. „Einlægni, 
jákvæðni og að vera maður sjálfur eru kostir sem ég met mikils. Ég segi því Hemmi Gunn.“

Ég hlakka til
Kolla  Hefst á Stöð 2 í október.





„Það hefur lengi angrað mig hvað umræðan um atvinnusköpun á 
Íslandi er takmörkuð. Þessi einhæfa umræða um stóriðju eða eitt-
hvað óskilgreint og afar loðið „annað“ er ekki líkleg til að hvetja 
fólk til þess að búa til alls konar störf á Íslandi. Og eftir að hafa 
unnið í öll þessi ár við fréttir, þar sem maður fær illt auga frá 
vaktstjórum ef fréttin er lengri en 90 sekúndur, fannst mér það 
stórkostlegt tækifæri nú þegar við erum farin af fullum krafti að 
framleiða íslenskt efni að fá að hitta fólk sem er að gera „eitthvað 
annað“,“ segir Lóa Pind Aldísardóttir um tilurð væntanlegra þátta 
sem nefnast einfaldlega Eitthvað annað. 

„Ég held líka að geðheilsa þjóðarinnar megi alveg við því að 
fá sögur af skapandi frumkvöðlum, svona inn á milli frétta um 
milljarða afskriftir og markaðsmisnotkun hrunsins. Sögur sem 
vekja innblástur en ekki reiði.“

Þættir Lóu, Tossarnir, vöktu mikla athygli fyrr í sumar og 
Lóa heldur áfram að fjalla um menn og málefni sem vekja áhuga  
 hennar. „Ég hef einfaldlega brennandi áhuga á fólki sem þorir, 
fólki sem hefur ástríðu fyrir því sem það gerir og fólki sem 
 hugsar út fyrir rammann. Frumkvöðlar eru svoleiðis fólk, fólkið 
sem fær hugmynd og er tilbúið að leggja nótt við dag, vinna launa-
laust ef þörf krefur og jafnvel fresta jólunum ef það er það sem 
þarf. Við Egill Aðalsteinsson myndatökumaður fengum að verja 
tíma með alls konar frumkvöðlum í hinum ólíkustu geirum til 
þess að segja sögu þessa fólks. Og ég dáist óendanlega að svona 
fólki sem þorir að stíga skrefið út fyrir þægindaramma laun-
þegans og láta drauminn um „eitthvað annað“ rætast.“

Lóa segir sitthvað hafa komið sér á óvart við gerð þáttanna. „Það 
sem hefur komið mér mest á óvart er hvað það er til öflugt frum-
kvöðlasamfélag á Íslandi. Því þótt sprotafyrirtæki fái talsverða 
athygli í fjölmiðlum þá er slík umfjöllun í smáskömmtum þannig 
að maður fær ekki tilfinningu fyrir umfanginu og fjöldanum. Þau 
eru svo miklu, miklu fleiri en CCP, Marel og Össur. Ísland er fullt 
af fólki sem hefur uppgötvað eittvað nýtt og komið því á markað. 
Ég vona bara að þættirnir verði einhverjum áhorfendum innblástur 
og frumkvöðlunum fjölgi enn frekar. Eins kom mér á óvart hversu 
margir frumkvöðlar kváðust vera ofvirkir með athyglisbrest. Það 
virðist vera eiginleiki sem nýtist vel við nýsköpun.“

Frumkvöðlar 
sem þora
Eitthvað annað  
Hefst á Stöð 2 í október.

Þau Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir og 
 Finnur Thorlacius ætla að leiða saman 
hesta sína í glænýjum og sjóðheitum bíla-
þætti sem nefnist einfaldlega Á fullu gazi.

„Áhorfendur mega búast við stuði. Og 
dóti. Fullt af dóti. Við skoðum flottustu, 
skemmtilegustu, skrítnustu og ljótustu bíla 
landsins. Sjáum óbreytta borgara keppa 
í ralli og heimsækjum landsins helstu 
bílageggjara svo fátt eitt sé nefnt,“ segir 
 Sigríður Elva. Finnur tekur undir: „Þeir 
mega búast við skondnu og skemmtilegu 
sjónarhorni á bílaheiminn, keppnishörku 
ýmissa þátttakenda, flottum og óvenju legum 
bílum, smá fróðleik um bíla en umfram allt 
glensi og gamni sem fylgir bílum sem leik-
tækjum jafnt sem farartækjum.“

Þetta er fyrsta samstarfsverkefni 
Sigríðar Elvu og Finns og þeim líst vel 
á samstarfið. „Meðstjórnandi minn er 
tækjabrjálæðingur eins og ég, góður öku-
maður og gullfalleg að auki. Er hægt að 
hafa það betra?“ spyr Finnur.  Sigríður 
Elva segir það sömuleiðis forréttindi að 
vera í félagsskap fólks sem er jafnvel 
tækjabrjálaðra en hún sjálf. Hún segir 
Finn einnig hafa yfirburði þegar kemur 
að visku um bíla. 

„Enda er Finnur einn helsti bílasér-
fræðingur landsins til margra ára. Ég 
held ég þurfi að prófa hvert einasta trylli-
tæki sem ég kemst yfir á næstunni til að 
vinna upp forskotið.“

En hver skyldi vera draumabíll hinna 

nýju þáttastjórnenda? „Yfirleitt heillast 
ég mest af sportbílum sem eru bæði 
fagrir og kraftmiklir en kosta tíföld árs-
laun meðalmanns og komast ekki með 
góðu móti yfir hraðahindrun. Nú er ég 
hins vegar nýbökuð móðir og praktísk 
eftir því. Á Íslandi þarf bíla sem kom-
ast bæði yfir hraðahindranir í höfuð-
borginni og veita fullt ferðafrelsi á há-
lendinu. Draumabíllinn í augnablikinu er 
því stökkbreyttur ofurjeppi svo ég geti 
ferðast með krílið í vetur,“ segir Sigríður 
Elva. Finnur á heldur ekki í vandræðum 
með valið: „Draumabíllinn minn í bili 
er einn sá er ég tók síðast í, Porsche 911 
Turbo S, en Tesla Model S fylgir fast á 
eftir.“

Tækjabrjálaðir bílasjúklingar
Á fullu gazi  Hefst á Stöð 2 í haust.

„ Áhorfendur mega 
búast við stuði 

og dóti. Fullt af dóti. 
Við skoðum fl ottustu, 

skemmtilegustu, 
skrítnustu og ljótustu 

bíla landsins. Sjáum 
óbreytta borgara 

keppa í rallí og 
heimsækjum landsins 
helstu bílageggjara …

Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir

„Ég held að þjóðin megi alveg við 
því að fá sögur af frumkvöðlum, 

svona inn á milli frétta um markaðs-
misnotkun og milljarðaafskriftir.
Lóa Pind Aldísardóttir
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„Þátturinn tekur á því helsta sem tengist 
heilsu og hreyfingu. Það hefur orðið mjög 
jákvæð heilsuvakning í þjóðfélaginu og 
fólk er orðið meðvitaðra um mikilvægi 
hreyfingar og mataræðis. Í þættinum 
ætla ég að kynna mér þær íþróttir sem 
fólk er helst að stunda og hvernig sé best 
að koma sér af stað í hverri íþrótt fyrir 
sig,“ segir Friðrika Hjördís Geirsdóttir, 
Rikka, sem vinnur nú að undirbúningi 
nýrra þátta um heilsu og hreyfingu, sem 

ætlaðir eru fyrir alla fjölskylduna og bara 
alla sem vilja standa upp úr sófanum.

„Sem dæmi má nefna hlaupaíþróttina 
og leitast ég við að svara því hvernig er 
best að undirbúa sig fyrir lengri sem og 
styttri hlaup og hvaða búnaður er æski-
legur. Einnig kem ég inn á mataræði og 
næringu, sem er grunnurinn að góðri 
heilsu. Markmiðið er að áhorfendur verði 
meðvitaðir um eigin heilsu og finni það 
hjá sér að huga að henni.“

Rikka segir að þættinum sé fyrst og 
fremst ætlað að virka hvetjandi en sé ekki 
hugsaður til að predika eitt eða neitt.

„Þátturinn er fyrir alla fjölskylduna. 
Einn þátturinn kemur til með að fjalla 
um þær íþróttir sem öll fjölskyldan getur 
stundað saman enda byrjar gott hugarfar 
gagnvart hreyfingu og heilsu snemma. En 
það er heldur aldrei of seint að byrja að 
huga að heilsunni og ég hugsa að flestir 
vilji láta sér og öðrum líða örlítið betur.“

Fyrir alla fjölskylduna
Rikka  Hefst á Stöð 2 í janúar.

„ Einn þátturinn 
kemur til með að 

fjalla um þær íþrótt ir 
sem öll fjölskyldan 

getur stundað 
saman.

Friðrika Hjördís Geirsdóttir

Stöð 2 leggur metnað sinn í að bjóða upp á 
hágæða íslenskt barnaefni í bland við talsettar 
teiknimyndir og kvikmyndir fyrir yngstu áhorf-
endurna. Barnaefni er sýnt reglulega á Stöð 2 
auk þess sem Krakkastöðin sýnir íslenskt og 
talsett barnaefni frá klukkan 7 á morgnana og 
fram eftir kvöldi. Krakkastöðin fylgir áskrift 
að Stöð 2.

Glænýir þættir af Ávaxtakörfunni verða 
teknir til sýninga á Stöð 2 um helgina, en um er 
að ræða ellefu þætti sem framleiddir voru sam-
hliða kvikmyndinni Ávaxtakarfan. Boðskap-
urinn er góður, allir eiga að vera vinir og allir 
mega vera með. En það getur tekið tíma fyrir 
ávextina að læra þessi grunngildi. Kvikmyndin 
Ávaxtakarfan fékk Edduverðlaun fyrr á árinu 
sem besta barnaefnið. Þættirnir hefja göngu 
sína á morgun.

Sveppi er langbesti vinur barnanna og hann 
heldur áfram að skemmta ungum sem  öldnum í 
félagsskap Villa vinar síns. Þá er  einnig væntan-
leg þáttaröð um Ben 10, sem nú er talsett á 
íslensku. Góðkunningjarnir Dóra og Klossi, 
Diego, Svampur Sveinsson og Pétur, mörgæs-
irnar frá Madagaskar, Doddi, Eyrnastór og 
allir hinir halda einnig áfram að gleðja  börnin á 
hverjum degi á Stöð 2 og Krakkastöðinni.

Bestu 
vinir 
barnanna
Ávaxtakarfan  
Hefst á Stöð 2 
14. september.

„Glænýir þættir af 
Ávaxtakörfunni verða 

teknir til sýninga á Stöð 2 
um helgina.





Kvikmyndir hafa ávallt skipað veg-
legan sess í helgardagskrá Stöðvar 2 
og það er óhætt að lofa skemmtilegum 
kvikmyndavetri. Veislan byrjar í kvöld 
þegar Julia Roberts mætir í hlutverki 
vondu stjúpunnar í myndinni Mirror 
Mirror. Strax í kjölfarið er komið að 
stórmyndinni The Hunger Games sem 
sló eftirminnilega í gegn í bíó.

Á laugardagskvöld verður síðan sýnt 
meistaraverkið The Dark Knight Rises 
með Christian Bale og Anne Hathaway í 
aðalhlutverkum. Þetta er síðasta myndin 
í þríleik leikstjórans Christophers Nolan 
um ofurhetjuna Batman. 

Í september verða einnig sýndar stór-

myndin Snow White and the Hunts man 
með Charlize Theron, gamanmyndin 
The Watch með Ben  Stiller og Vince 
Vaughn fremstum í flokki og hasar-
myndin Fast Five með Vin Diesel, Paul 
Walker og Dwayne Johnson í aðalhlut-
verkum.

Síðan rekur hver stórmyndin aðra í 
allan vetur og má þar nefna myndirnar 
Argo, The Campaign, The Bourne Leg-
acy, Taken 2, Lawless, Magic Mike, The 
Expendables 2, Life of Pi, The Advent-
ures of Tintin, Lincoln, The Amazing 
Spider-Man, Heat, Gangster Squad, Men 
In Black 3, Silver Linings Playbook, 
Cloud Atlas og Django Unchained.
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The Dark Knight Rises 
og Hunger Games verða 

sýndar á Stöð 2 um helgina 
og það  er bara byr jun in 

á san  n kallaðri kvikmynda-
veislu sem stendur fram 

á vor á Stöð 2.

Kvikmyndaveisla á Stöð 2
Toppmyndir  Í allan vetur.

Glæný röð af verðlaunaþáttunum 
Homeland er væntanleg á Stöð 2 og 
verður sýnd strax í kjölfar frum-
sýningar í bandarísku sjónvarpi.

Homeland hlaut Emmy-verðlaunin í 
fyrra sem besta dramatíska þáttaröðin í 
sjónvarpi en þættirnir hafa einnig hlotið 
Golden Globe-verðlaunin undanfarin tvö 
ár í sama flokki. Auk þess hlutu báðir 
aðalleikendurnir, Damien Lewis og 
Claire Danes, Emmy-verðlaunin í fyrra.

Síðustu þáttaröð lauk með mikilli 
dramatík og bíða margir spenntir eftir 
framhaldinu. Nicholas Brody (Lewis) 
er á flótta eftir að honum var kennt 
um hryðjuverkaárás á höfuðstöðvar 
bandarísku leyniþjónustunnar og hann 
er núna efstur á lista yfir eftirlýsta 
hryðjuverkamenn. Á sama tíma er 
Carrie Mathison (Danes) hætt að taka 
geðlyfin sín og alveg að missa stjórn á 
lífi sínu.

Hver er föðurlandssvikari?
Homeland  Hefst 6. október.

Fimmta þáttaröðin af einum vinsælasta gamanþætti sam-
tímans, Modern Family, hefur göngu sína innan skamms. 

Vel má hugsa sér að hluti af aðdráttaraflinu séu hin 
fjölbreyttu fjölskyldumynstur og skrautlegar persónur, 
sem eflaust nokkrir þekkja úr eigin nærumhverfi. Hug-

myndasmiðir þáttanna, þeir Christopher Lloyd og Steven 
 Levitan, fengu hugmyndina að þættinum góða eftir að 
hafa skipst á þó nokkrum krassandi sögum af eigin fjöl-
skyldum. Þá hafa reynslusögur úr lífi leikaranna í þátt-
unum oftar en ekki ratað í þættina. 

Í þáttaröðinni komandi hefur ein ný persóna bæst í 
hópinn, sonur Jays og Gloriu, sem er þá ýmist hálf bróðir, 
mágur eða frændi hinna aðalpersónanna. Það verður 
gaman að fylgjast með einhverjum fyndnustu fjölskyldum 
sjónvarpssögunnar á Stöð 2 í vetur.

Skemmtilegasta stórfjölskyldan snýr aftur
Modern Family  Hefst á Stöð 2 1. október.





Tíunda þáttaröðin af vinsælasta erlenda þætti Stöðvar 2 frá upphafi er væntanleg  
í byrjun október en Grey‘s Anatomy verður sýndur á Stöð 2 beint á eftir frumsýn-
ingu í Bandaríkjunum.

 Shonda Rhimes er hugmyndasmiður þáttanna og segir að í upphafi hafi hún 
einfaldlega viljað búa til þátt sem hún sjálf myndi vilja horfa á. Það er því hægt 
að gefa sér að heill her karla og kvenna um heim allan deili smekk Rhimes á því 
hvað er skemmtilegt sjónvarpsefni, slíkar eru vinsældir þáttanna.

Það liggur fyrir að Sandra Oh (dr. Cristina Yang) mun yfirgefa leikhópinn í 
þessari þáttaröð, en hvernig brotthvarf hennar kemur til með að vera skrifað inn 
í þáttinn verður að koma í ljós. Lítið hefur nefnilega verið gefið upp um hvað fyrir 
læknana á Grey-Sloan Memorial-spítalanum kemur á komandi vikum, en það ætti 
að vera óhætt að gefa sér að engin lognmolla einkenni komandi misseri. 

Grátur og gleði 
Grey‘s Anatomy  
Hefst á Stöð 2 miðvikudaginn 2. október.

„ 
Þetta eru allt hræði-

leg mál þar sem 

fórnarlömbin eru heilu 

fjölskyldurnar.

Bubbi Morthens vakti athygli með þáttaröðinni Beint frá býli síðastliðinn vetur, 
þar sem landsþekktir tónlistarmenn héldu tónleika heima í stofu hjá bændum. Nú 
er væntanleg ný þáttaröð þar sem tónlistarmenn halda tónleika í messa skipa. 
Skipin eru hvaðanæva af landinu og hljómsveitirnar jafn ólíkar og þær eru 
 margar. Meðal þeirra sem troða upp í messanum eru Stuðmenn og Gylfi Ægis-
son ásamt Pöpunum. Auk þess flytur Bubbi Morthens Ísbjarnarblús í heild sinni 
í einum þáttanna, í fyrsta skipti í áratugi. Íslensk tónlist í hæsta gæðaflokki flutt 
við afar íslenskar aðstæður í Beint frá messa.

Íslenskir tónar 
úr messanum
Beint frá messa 
 Hefst á Stöð 2 14. september.

„Margir af sorglegustu og jafnframt 
hrottalegustu glæpum landsins eru 
ástríðuglæpir. Þetta eru allt hræðileg mál 
þar sem fórnarlömbin eru heilu fjölskyld-
urnar. Ég hef mikla samúð með þeim. Í 
sumum tilfellum er nálægð geranda og þol-
anda mikil sem gerir þetta að viðkvæmum 
og erfiðum málum. Við munum því nálg-
ast þetta af virðingu og nærgætni,“ segir 
sjónvarpsmaðurinn Ásgeir Erlendsson, 
sem hefur umsjón með Íslenskum ástríðu-
glæpum, nýjum íslenskum heimildar-
þáttum sem væntanlegir eru á Stöð 2 í 
vetur. Þættirnir Mannshvörf vöktu mikla 

athygli á Stöð 2 fyrr á árinu og heldur 
Helga Arnardóttir áfram á sömu braut 
með nýrri þáttaröð, Óupplýst lögreglumál, 
nú í haust. Íslenskir ástríðuglæpir verða í 
svipuðum stíl, þar sem viðtöl við sérfræð-
inga, þolendur og aðstandendur sem og 
ítarleg og vönduð umfjöllun um hvert mál 
verða aðalsmerki þáttanna.

„Ástríðuglæpir eru sjaldnast fyrir fram 
skipulagðir og þau íslensku mál sem við 
erum að skoða eru þannig. Þessir glæpir 
eru því miður oft framdir í stundarbrjál-
æði og af hvatvísi. Ástríðuglæpir eru því 
ekki eingöngu þeir glæpir þar sem  gerandi 

og þolandi þekkjast heldur þar sem ger-
andi og þolandi þekkjast ekki. Tilgangur-
inn er að reyna að komast að því hvers 
vegna glæpir sem þessir eru framdir,“ 
segir Ásgeir.

„Þegar ég var í sálfræði í Háskólanum 
í Reykjavík voru þetta glæpir sem gripu 
athygli mína ekki síst vegna þess að í 
mörgum tilfellum, þó ekki öllum, eru þeir 
sem fremja þessa glæpi ekki endilega þeir 
sem fyrir fram þættu líklegir afbrota-
menn. Í mörgum málanna er um að ræða 
mjög hrottalegan fyrsta glæp viðkom-
andi.“

Nálgast viðkvæm mál 
af nærgætni og virðingu

Íslenskir ástríðuglæpir  Á Stöð 2 í vetur.
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„Lífsstíll, heilsuefling og forvarnir eru helstu 
áhersluatriði þáttanna og við tengjum þær áherslur 
við fræðslu um hina ýmsu sjúkdóma og kvilla, 
 samanber hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, inn-
kirtla- og efnaskiptasjúkdóma, barnasjúkdóma auk 
andlegra þátta sem skipta sköpum í þróun hinna 
ýmsu vandamála. Ýmis viðkvæm mál verða  einnig 
tekin fyrir, svo sem steranotkun karla, þvagleki 
kvenna, kynlíf og margt fleira áhugavert,“ segir 
Teitur Guðmundsson, sem ásamt Telmu Tómasson 
stýrir væntanlegum þáttum sem nefnast einfaldlega 
Doktor. 

„Áhorfendur mega búast við því að þarna fari 

 þáttur sem verður upplýsandi og skemmtilegur, 
tekur á málefnum tengdum heilsu á líflegan hátt og 
kannski eins og einhver sagði „læknisfræði á manna-
máli“. Undirtónninn í þáttunum er að almenningur 
taki með sér boðskap úr þeim sem vonandi mun geta 
haft jákvæð áhrif á líf þeirra og líðan.“

Teitur segir eitt og annað hafa komið á óvart við 
vinnslu þáttanna.

„Hversu mikinn tíma það tekur að gera slíka þætti 
og hvað það eru mörg handtök sem þarf til að setja 
slíkt saman. Einnig var gaman að finna hvað það var 
mikill áhugi hjá fagfólki á að taka þátt og leggja sitt 
af mörkum.“

Læknisfræði á mannamáli
Doktor  Hefst á Stöð 2 í október.

„ Undirtónninn í 
þáttunum er að 

almenningur taki 
með sér boðskap 

úr þeim sem von-
andi mun geta haft 

jákvæð áhrif á líf 

þeirra og líðan.

„Það skemmtilegasta við Sjálfstætt fólk er auðvitað fólkið 
sjálft. Hið sjálfstæða fólk sem við öll erum. Landið er 
frjálst og við líka. Hver hefur ekki áhuga á því að kynn-
ast fólki eins og það er í raun og veru, hvað það er að fást 
við og hvernig það sér hlutina, lífið og tilveruna? Ég hef 
stundum sagt: Maðurinn er mesta undrið. Við höfum 
áhuga hvert á öðru og það er ef til vill það sem gerir 
okkur að mönnum. „Maður er manns gaman“ eins og kerl-
ingin sagði,“ segir Jón Ársæll Þórðarson, sem nú hefur 
farið af stað með þrettándu þáttaröðina af einum vinsæl-
asta þætti Stöðvar 2 frá upphafi, Sjálfstæðu fólki.

Jón Ársæll segist ekki hafa neinn sérstakan óskalista 
yfir mögulega viðmælendur.

„Ég elska alla. Mín reynsla er sú að hver einasti karl og 
kona hafi merkilega sögu að segja. Það er bara að hlusta. 
Þannig koma í raun allir til greina sem viðmælendur. Það 
er okkar sem vinnum við þetta fag að hlusta og skrásetja 
en auðvitað er það ekki sama hvernig það er gert. Ég er 
svo heppinn að með mér vinnur mökkur af frábæru fólki 
á Stöð 2, fólk sem leggur sig fram við að gera hlutina eins 
vel og hægt er. Að búa til hálftíma heimildarmynd á viku 
verður ekki gert nema með fólki sem rær í sömu átt og 
reddar hlutunum þegar á þarf að halda og vandar sig við 
það. Og svo má ekki gleyma Sigríði Guðlaugsdóttur, frá-
bæra tenglinum okkar, og aðalmanninum og stjórnand-
anum, Steingrími Jóni Þórðarsyni, sem er búinn að vera 
með mér frá upphafi og gerir fjölda kraftaverka í viku 
hverri,“ segir þáttarstjórnandinn góði.

„Þegar ég hugsa til baka finnst mér hver einasti við-
mælandi hafa komið mér á óvart á einhvern hátt. Við 
erum í einfaldleika okkar líka flókin og margbreytileg. 
Mér verður oft hugsað til þess hversu gaman það væri að 
sjá heiminn með augum einhvers annars. Komast þannig 
inn fyrir eða á bak við augu og eyru þess sem ég er að 
ræða við.“„Þegar ég hugsa til baka fi nnst mér hver ein asti við mælandi 

hafa komið mér á óvart á ein hvern hátt.

Allir hafa 
merkilega 
sögu að 
segja
Sjálfstætt fólk 
 Stöð 2 á sunnudagskvöldum. 
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Shameless

Hunted

Amazing
Race

Graceland
X Factor

Krakkastöðin fylgir 
með áskrift að Stöð 3

+ +Stöð

2.990 kr. 
á mánuði. 

FYLGIR
áskrift

að Stöð 2

7:00  |  11:00  |  15:00 8:00  |  12:00  |  16:00 9:00  |  13:00  |  17:00

Teiknimyndir kl 19:00Dagskrá

10:00  |  14:00  |  18:00

7:25  |  11:25  |  15:25 8:25  |  12:25  |  16:25 9:25  |  13:25  |  17:25 10:25  |  14:25  |  18:25

7:50  |  11:50  |  15:50

Lesnar sögur og skjámynd kl. 20:30 - 22:00

8:50  |  12:50  |  16:50 9:50  |  13:50  |  17:50 10:50  |  14:50  |  18:50


