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– Det ble en kortvarig
pensjonisttilværelse på
deg, nå blir du direktør i
Forleggerforeningen, så
da fikk du neppe lest alle
bøkene du skulle lese som
pensjonist?
–Nei,men jeghar lestmye li-
kevel, for så vidt uavhengig
av pensjoniststatusen. Og så
har jegskrevetbok,ogdet tar
tid.Mendajegvar leder iBok-
klubbenleste jeghundrema-
nusåret, så jegharenrelativt
høy lesefrekvens.

– Hva leser du nå?
– Jeg har akkurat gjort ferdig
Tore Renbergs Dette er mine
gamle dager.

– Har du lest hele Jarle
Klepp-serien av Renberg?
– Jeghar lesthelehans forfat-
terskapogsett filmene.Deter
en betagende og sterk tekst,
denne siste. Ellers har jeg nå
igjen tredve sider igjen av
boken omDagblad-redaktør
Arve Solstad – Storoksen.

– Etter omtalene kan man
få inntrykk av at det hand-
ler mest om fest og fyll?
– Boken er jo ikke bare det,
men det er det som er mest
spennende for mediene å ta
for seg. Først og fremst får vi
en ganske spennende skild-
ring av organisasjonskultu-
ren i Dagbladet.

– Det var i grunnen den jeg
snakket om.
– Alkoholen er absolutt en
del av det. Men det er inter-
essant å se hvor sterkt jour-
nalistene sto når det gjaldt
å bestemme utviklingen for
avisen, og ikke minst hvor
dyktig Solstad var til å spille
spillet.Hankunnevente folk
ut før han bestemte seg. Det
varenheltannenmåteå lede
enorganisasjonpåennjeger
vant til.

– Det vil jeg tro. Da har du
nevnt ett stykk skjønn-
litteratur og ett stykk

sakprosa. Hva skal du gå
løs på nå?
– Jeg er veldig opptatt av den
norske litteraturen ihøst, og
jeg synes at det norske folk
burde lesemer av den.

– Dette var et overrasken-
de utsagn fra en direktør i
Forleggerforeningen!
– Jeg kunne jo godt snakket
pent om de utenlandske og,
men siden bestselgerlistene
bære preg av så mye uten-
landsk, synes jeg det er vel-
dig spennende å snakke om
de norske. I høst har jeg lest
Anne B. Ragde, jeg har lest
Karin Fossum, jeg har lest Jo
Nesbøogjeghar lest JanKjær-
stad. Roy Jacobsens Anger er
den neste jeg skal gå løs på,
og så er det Vigdis Hjorths
Tredve dager i Sandefjord. Og
deretter Ari Behn.Det blir en
fin bokhøst.

– Kan jeg spørre hvor
mange timer du bruker på
lesing hver dag?
–Detvarierer.Detskalmyetil
at jeg ikke leser en time eller
to i løpet av døgnet. Men jeg
kanogsåsitteoglesefem-seks
timer i ett strekk.

– Ledere nå til dags skal
ikke lese, de skal løpe?
–Deter jegveldiguenig i, selv
om du ringte meg under en
løpetur. Jeg har alltid ment
at noe av den beste lederut-
vikling går gjennom å lese
skjønnlitteratur. Det hand-
ler om å forstå hva som tik-
keroggår i folk. Skalduvære
en god leder, må du forstå
mennesker.

– Menn på din alder, og
min, for den saks skyld,
leser helst biografier og
bøker om krigen?
– Jo da, det er nok riktig. Jeg
leserogsåbiografierogkrigs-
historie, faktisk mer enn jeg
gjordetidligere.Menjegpas-
ser på å få en solid dose av
skjønnlitteratur.
Rune Hallheim

Påtroppendedirektør i Forlegger
foreningen, KristennEinarsson, har
brukt detmeste av livet på å selge
bøker.Menhan leser demòg.

Anbefaler
lederlesing

Leselyst
KristennEinarsson (61)
Født på Island, flyttet til Norge
i 1959.
Utdannet siviløkonom i Leeds.
Direktør i Bokklubben fra 1991
til 2010.
Har hatt flere styreverv
i filmbransjen.
Aktuell: Engasjert som direktør
i Den norske Forleggerforening
fra 1. januar 2012. selvbiografi
med arbeidstittel En bokpushers
bekjennelser kommer i februar.

Joseph Goebbels med døtrene Hilde og Helga under nazistenes julefest i Berlin1937. Under sammenbruddet
1945 ble barna drept av ham og barnas mor Magda, fordi de ville spare dem for et liv uten nazismen.
Foto: Fra boKEn

Løgnensmester
Historien omGoebbels er enhistorie omondskapved
makten, uten forsonende trekk.

Forhistorikernehar JosephGoeb-
bels etterlatt seg et sjeldent om-
fangsrikt materiale i form av
dagbøker. Den svenske militær-
historikeren Lars Wolke har til-
passet sin biografi om Hitlers
propagandaminister til et nor-
disk publikum, blant annetmed
beskrivelseravhansbesøkiNorge
høsten 1940, damotstandsman-
nenMaxManushaddesjanse til å
likvidereham,menblepressetav
motstandsbevegelsens ledelse til
å ladetvære,av frykt for tyskhevn
motnorske sivile.
Boken gir en påminnelse om
hva Goebbels sto for av sjofelhet,
kynisme og ondskap, allermest i
forholdtil jødene.Hanstalermot
dem utstråler en demonisk bru-
talitet. Som jødehater var han ra-
biat.
Han var pådriver for den gru-
somme «Krystallnatten» i tyske
byer november 1938, da Tyskland

også i omverdenens øyne falt ut-
forstupet ibarbariogrettsløshet.
Jødisk liv og eiendom ble herjet
og knust, slåsskjemper i alkohol-
rus fra nazistenes kampstyrke SA
haddemyndighetenes velsignel-
se til enorgie ihærverk,brannog
råskap,ogtilåmishandleogvold-
ta jødiskekvinner. Goebbels opp-
muntretavallkraft sineegnefolk
tilåopptresomkriminellepøbler
med fritt leide, og bidro dermed
til deres og nasjonens moralske
forsøpling. Til ogmed en nazile-
der somHermanGöringvaropp-
brakt over utskeielsene Goeb-
bels hadde sluppet løs, fordi de
var så åpenlyse at de raserte Tysk-
lands fasade utad. Selv Hitler vil-
le da stagge Goebbels, av samme
grunn, ifølge denneboken.

Pøbelvelde
I tillegg til å ha ansvaret for pro-
pagandaen ble Goebbels gjort til
nazisjef i Berlin, «Gauleiter». Alt
før nazistene tokmakten, brukte
han sin posisjon til å dyrke frem
etpøbelvelde iBerlinsgater,med
voldmot jøder og politiskemot-
standere, stundomdrap.Settmed
etterpåklokskapens blikk burde
dettehavarsletomverdenenmot
nazismen fra første stund. Størst
makt fikk hanmot slutten av kri-
gen, da han kunngjorde «den to-
tale krig» på vei mot undergan-
gen.Det endtemedhansoghans
koneMagdasubeskriveligemord

på sine seks barn før deres eget
selvmord i førerbunkeren 1945.
Goebbels erdenhøytbegavede
intellektuelle med den beste ut-
dannelse og doktorgrad i littera-
tur,medhengivnereligiøse forel-
dresomharspinketogspart forat
sønnen skulle få studere, og han
sviker alle, unntatt Hitler, som
hanforguder. Forfatterengjengir
teoriene om at en trist oppvekst
med hans fysiske lyte, klumpfo-
ten,haddeetterlatt såmyeaggre-
sjoniham,skjøntandrelevermed
sine skavankerutenå leggemed-
mennesker for hat.
Gjennom sine dagbøker gir
Goebbels enbeskrivelse av feltto-
get i Norge i 1940 sett med tyske
nazistiske øyne.
Han ser med forakt på Quis-
ling, tror «neppeathaner i stand
til å lede et land». Wolke forkla-
rerhvordanGoebbelskonstruerte
nazismenshelgenskikkelseHorst
Wessel, enannensjofelmyte.Om
hvordan han ville lynsje allierte
krigsfanger, men ble stanset i
dette av Hitler selv. Om hvordan
han i sin avskymot vestligdemo-
krati ville ha allianse med Russ-
landmot vestmaktene. Hvaman
savner, er enmer nærgående be-
skrivelse og analyse av Goebbels
som propagandaens mester, og
av hans nazistiskemedieimperi-
um, ettersom det var der han ga
sitt originale bidrag til historien.
Ulf Andenæs
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Joseph Goebbels
– en biografi

Fascinerende portrett av Hitlers pro-
pagandasjef som løgnpropagandaens
mester i moderne tid.
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