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VestfjarðaáÍsafirðiogífram-
haldihjáýmsumfiskvinnslum
ástaðnum.Hannvarhásetiá
rækjutogaranumHafþórREáog
þaðanláleiðinyfirátogarann
PálPálssonÍSþarsemhinn
kunniaflamaðurogsíðarforseti
Farmanna-ogfiskimannasam-
bandsinsogalþingismaður
GuðjónA.Kristjánssonvarþá
viðstjórnvölinn.
„Égtókfyrstastigstýrimanna-

skólansáÍsafirðiogíframhald-
inuvarégstýrimaðurogkokkur
áGuðnýjuÍStilskiptisþartil
viðhjóninákváðumaðflytjatil
heimabæjarhennar,Skaga-
strandar,þarsemégfékkvinnu
átogaranumÖrvariHUen
hannogAkureyrinEAvoruþá
einufrystitogararlandsmanna.
GuðjónEbbiSigtryggsson,skip-
stjóriáÖrvari,hvattimigtilþess
aðtakaannaðstigstýrimanna-
skólans.ÞaðgerðiégáDalvík
ogvarðsíðan2.stýrimaðurá
Örvari.Árið1990ákváðumvið
hinsvegaraðflytjatilSuður-
Englandsogreynafyrirokkur
þar,“segirBates.
„Égdattsvoinníblaða-

mennskufyriralgjöratilviljunog
fráárinu1999hefégveriðífullu
starfihjásjávarútvegstímaritinu
FishingNewsInternational,“
segirBatesenþessmágetaað
undanfarinárhefurhannverið
ritstjóritæknimálaog-nýjunga
hjáþessuútbreiddablaði.

Las yfir bækur Arnalds fyrir 
breskt bókaforlag
Enhvaðverðurþessvald-
andiaðfyrrverandinetamaður,
fiskvinnslumaður,sjómaður,
vörubílstjóri,kennariognúver-
andiblaðamaðurákveðurað
skrifaíslenskaglæpasögu?
„Þaðásérlanganaðdraganda

oghefursennilegablundað
meðmérumárabil.Sjálfurhef
égreyndarekkilesiðmikiðaf
„krimmum“enéghefsamtalltaf
haftgamanafþvíaðlesareyfara
afogtilogþáhelstevrópskar
glæpasögureftirhöfundaeins
ogSjöwallogWahlöö,Simenon
ogfleiri.Fyrirumáratugeðasvo
atvikaðistþaðþannigaðstarfs-
maðurhjábreskubókaforlagi
baðmigaðlesabókeftiróþekkt-
aníslenskanhöfundoggefa
álitmittáhenni.Þettavarfyrsta
bókArnaldsIndriðasonar,Synir
duftsins,ogéggatekkiannað
engefiðhennigóðmeðmæli.
Árieðatveimurárumsíðarvar
égbeðinnaðlesaaðrabókeftir
samahöfund,Napóleonsskjöl-
in,ogégskilaðiforlaginu

jákvæðriumsögnþarsemég
raktisöguþráðinnístuttumáliog
skýrðiútáhvaðfléttaníbókinni
gengi.Eitthvaðhefurþettahaft
aðsegjaþvíumrættforlager
ennaðgefaútbækurArnaldsí
Bretlandi,“segirBatesenhann
segiraðhinargóðuviðtökurvið
bókumArnalds,ogreyndarfleiri
norrænnaglæpasagnahöfunda
íhinumenskumælandiheimi,
hafiopnaðaugusínfyrirþvíað
markaðurværifyrirfleiribækur
afsvipuðumtoga.
Þaðvarsvofyrirnokkrumárum

semBateslaumaðistáháskóla-
námskeiðískáldsöguskrifumað
hreyfingkomstámálin.„Þvífór
reyndarfjarriþáaðhugmyndin
værisúaðskrifaíslenskankrimma
heldurleitégánámskeiðið
semkærkomiðtækifæritilþess
aðeyðaeinumeftirmiðdegií
vikuviðaðskrifaoghugsaum
eitthvaðalltannaðenéggerðií
vinnunni.Reyndarvarþaðekki
fyrrenréttáðuraðégþurftiað
geraþaðuppviðmigumhvað
égvildiskrifa,aðhugmyndinum
íslenskuglæpasögunavaknaðiað
nýju.Afraksturinnvarfrumdrögin

að Frozen Outsemvorutilbúin
árið2006,“segirBates.Hann
segiraðeinaleiðinfyriróþekkta
rithöfundaíBretlanditilþessað
komaverkumsínumáframfæri
viðbókaforlöginséaðverameð
góðaumboðsmenn.Þeirfái
prósenturafhöfundarlaunumog
hannhafiveriðsvolánsamurað
komastísambandviðumboðs-
mannsemhafðitrúáverkefninu.

Tengdasonur Skagastrandar
Batestalargóðaíslenskuog
hefurfylgstnáiðmeðþjóðfélags-
umræðunnialltfráþvíaðhann
komfyrsttillandsinsfyrirrúmum
þremuráratugum.Eftiraðhann

fluttisttilEnglandshefurhann
komiðtillandsinsaðjafnaðitvis-
vartilþrisvaráári,ýmistvegna
vinnusinnareðameðfjölskyld-
unnitilþessaðheimsækjaætt-
ingjaGuðrúnaráSkagaströnd
ogvíðar.HannsegiraðGuðrún
hafihlegiðsigmáttlausaþegar
égsagðistmyndukynnahann
sem„tengdasonSkagastrandar“
íþessuviðtali.
„ÉgvarðimiklumtímaáÍslandi

árið2008ogþærgríðarlegu
hræringar,semvoruígangií
þjóðfélaginuþá,fóruekkiframhjá
mér.Ínokkrumheimsóknumtil
landsinsþaðársáégumskipt-
infrá„business-as-usual“yfirí
algjöraogalvöruþrungnaþögn
vegnayfirvofandibankahruns.
HandritiðaðFrozen Outvarþá
tilbúiðenégákvaðaðumskrifa
þaðmeðþaðfyriraugumað
sagangerðistíaðdraganda
hrunsinsognæðihámarkiíhinni
brjáluðuvikuíbyrjunoktóber
þegarbankamennirnirurðuloks-
insaðviðurkennaaðþeirhöfðu
spilaðmeðannarramannaféog
tapaðöllu.Íkjölfariðfylgdióviss-
an,reiðinoglaskaðþjóðarstolt.
Égvildiekkiaðsagangerðist
alfariðíReykjavík,heldureinnig
álandsbyggðinniogniðurstaðan
varsúaðhiðímyndaðasjávarþorp
HvalvíkáReykjanesivarðtil.
Hvalvíkerætlaðaðveranærri
Grindavíkenságóðibærerþó
enganveginneinafyrirmyndin,
heldurerþettaímyndaðaþorp
samsuðaupplifunarminnaraf
heimsóknumogdvölífjölmörg-
umsjávarbyggðumumlandallt.“

Frozen OutkomútíBretlandií
janúarsl.ogísamamánuðikom
samasagaútíBandaríkjunum
undirnafninuFrozen Assets.
Hversvegnasitthvortnafniðog
hverjarhafaviðtökurnarverið?
„BókináttiaðheitaFrozen

Assetsenþvínafnivarbreyttá
síðustustunduíBretlandivegna
þessaðmönnumhjáforlaginu
þóttiþaðveraofviðskiptalegs
eðlis.Þávaralltálokastigiíút-
gáfumálunumíBandaríkjunum
ogstjórnendurSohoPressvildu
ekkibreytanafninutilsamræmis
viðbreskuútgáfuna.Viðtökurnar
hafaveriðágætarogégtelmig

njótaþessaðþaðermjögmikill
áhugiánorrænumglæpasögum
umþessarmundirogþáekki
sísteftirþágríðarleguathygli
semglæpaþríleikurStiegsLars-
sonshefurvakið.
ArnaldurIndriðasonogYrsa

Sigurðardóttireruþegarviður-
kenndámeðalfremsturithöf-
undaásínusviðienlistinn
yfirglæpasagnahöfundafrá
Norðurlöndunumermunlengri.
Sjálfurheldégaðáhuginná
norrænum„krimmum“séfráleitt
nokkurbóla.Lesendurþessara
bókaeruþekktirfyriraðstanda
meðsínummönnumígegnum
þykktogþunntogvonandieign-
astGunnalöggaíHvalvíksína
trygguaðdáendur.
Næstabók,semerframhald

af Frozen Out,ertilbúinenhún
heitirCold Comfort.Húnverður
gefinúthjásömuforlögumí
Bretlandi,Bandaríkjunumog
Þýskalandiánæstaári.Þriðja
bókin,semfærnafniðChilled
totheBone,erívinnsluoghún
verðurvonanditilbúinfyrirhaustið.
Síðanerégbúinnaðleggjadrög
aðfjórðuogfimmtubókinnium
Gunnhildiogævintýrihennar.
Umboðsmaðurminnbaðmig
vinsamlegastaðyngjaGunnu
lögguuppíþeimbókum,fara
tíuárafturítímanneðasvo,til
þessaðtryggjahenniviðunandi
starfsæviogkomaívegfyrirað
húnfariofsnemmaáeftirlaun,“
segirQuentinBates.

BankahruniðáÍslandi
ervettvangurínýjum
spennutrylli,bókinni
Frozen Out,semgefinn

erútíþremurlöndum;Bretlandi,
BandaríkjunumogÞýskalandi.
Bókinereftirbreskablaðamann-
innQuentinBatesogerþetta
fyrstabókhans.Þekktforlög
íþessumlöndumsóttusteftir
aðgefabókinaút.Batesbjóá
ÍsafirðiogSkagaströndínokkur
árogergifturíslenskrikonu;frá
Skagaströnd.Þessvegnahefur
hannveriðnefndurtengdasonur
Skagastrandar.Aðalsöguhetjan
erGunnhildurlögregluvarðstjórií
sjávarþorpinuHvalvíkásuðvest-

urströndlandsins.Líkfinnstí
höfninniástaðnumogþóttflest
benditilþessaðmaðurinnhafi
látistafslysförumoglagtséað
Gunnhildiafyfirmönnumhenn-
araðljúkamálinumeðhraði
vaknafljótlegagrunsemdirmeð
Gunnhildiumaðdauðimanns-
inshafiveriðafmannavöldum.
Rannsóknhennarleiðirhana

fráhinukyrrlátasjávarþorpiinní
skuggaheimalþjóðlegrafjármála-
viðskipta,ofbeldisogspillingar
innanríkisstjórnarlandsins.Bókin
heitirFrozen Outogergefinútaf
Constable&Robinson-forlaginu
íBretlandi.ÍBandaríkjunumer
nafnbókarinnarFrozen Assets 

enútgefandiþarerSohoPress.
Íhaustmunbókinsíðankomaút
áþýskuhjáLübbeVerlagundir
nafninuInEisigemWasserer
nafnbókarinnar.
QuentinBatesfæddistíSuður-

Englandiárið1962ogólstþar
upp.Aðloknuhefðbundnu,
lögboðnuskólanámiákvaðhann,
líktogtíðkastmeðalnámsmanna
íBretlandiogvíðar,aðverja
einuári(gapyear)tilaðvíkka
sjóndeildarhringinnogkynnast
heiminumáðurenhugaðværiað
framhaldsnámi.Fyrirvalinuvarð
Íslandogáriðvar1979eðasama
árogMargaretThatchertókvið
stjórnartaumunumíBretlandi.

„Eftiráaðhyggjavarþettarétti
tíminntilaðflýjaBretland,“segir
Bates.Hannóraðiþóekkifyrir
þvíáþeimtímaaðfyrirhuguð
einsárssjálfvalinútlegðmyndi
standanæstaáratuginnogrúm-
legaþað.LeiðinlátilÍsafjarðar
enþarkynntisthannástinniog
eiginkonusinni,GuðrúnuGuð-
mundsdótturfráSkagaströnd.Á
Ísafirðifæddustþeimdæturnar
Sylvía,semnúerímeistaranámi
íneðansjávarfornleifafræðií
Danmörku,ogSólrúnsembýr
íEnglandi.Þarersonurinn
Thomasfæddur.
Batesstarfaðifyrstumnokk-

urraáraskeiðhjáNetagerð

Krimmi sem gerist í 
íslenska bankahruninu
Morð, spilling og hrun fjármálakerfisins á Íslandi eru umfjöllunarefni breska blaðamannsins Quentins Bates 
í nýrri glæpasögu sem gefin hefur verið út í Bretlandi, Bandaríkjunum og Þýskalandi. Þetta er fyrsta bók 
rithöfundarins sem nefndur hefur verið tengdasonur Skagastrandar.

Viðtal: Eiríkur St. EiríkSSon 

Bókin Frozen out geFin út í þremur löndum:

Quentin Bates ákvað að víkka sjóndeildarhringinn áður 
en hann færi í framhaldsnám og kynnast heiminum. 
Fyrir valinu varð Ísland og árið var 1979 – dvölin varð 
lengri en hann óraði fyrir.

Quentin Bates var m.a. á 
togaranum Páli Pálssyni ÍS þar 
sem hinn kunni aflamaður og 
síðar alþingismaður Guðjón A. 
Kristjánsson var þá skipstjóri.

Bankahrunið á Íslandi er vettvangur 
í nýjum spennutrylli, bókinni Frozen 
Out.

Bókin er eftir breska blaðamann inn 
Quentin Bates.

Mynd: Tony Prower.


