Hun forlod en god stilling i Microsoft til fordel for
en usikker tilværelse som forfatter, men har aldrig
fortrudt. Faktisk mener Lotte Garbers, at langt flere
burde spørge sig selv, om de lever det liv, de ønsker
Lotte Garbers er snart aktuel med en roman om
en mand midt i livet, der nages af tvivlen. Gjorde
jeg det rigtige? Valgte jeg den rette kvinde?
Hvorfor er jeg ikke tilfreds, når mit liv udefra ser
så fint ud?
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er findes en bemærkning, som Lotte
Garbers ofte hører, når hun
præsenterer sig for en ny bordherre:
- Er du forfatter? Det har jeg også altid
gerne ville være.
- Når nogen siger sådan, provokerer det
mig altid helt vildt, og jeg tænker: Har du
en computer? Eller en blyant? Jamen,
hvad er det så, der er skyld i, at du ikke er
blevet forfatter? Siger Lotte Garbers.
- Og folk skal lade være med at sige, at
det er fordi de ikke har tid. Det er ligesom,
når man siger, at man enormt godt kunne
tænke sig at dyrke motion, men ikke har
tid til det. Jamen, så sluk for fjernsynet.
Hvis man ikke orker eller for alvor har lyst,
er det helt fint. Men det er noget andet.
Alt det siger Lotte Garbers naturligvis
ikke til sin bordherre. Hun er en velopdragen pige, der mestrer selskabs-etiketten.
Faktisk er hun så høflig, at hun har taget et
tog en time tidligere for at være sikker på
at nå dette interview. Den 46-årige
forfatter er hjemme i Danmark på kort visit

fra Frankrig, hvor familien er udstationeret, og derfor er interviewet henlagt til en
café i indre Købehavn. Her sidder Lotte
Garbers og venter i selskab med en kop te
og et stykke gulerodskage, selvom hun apropos forfatterdrømme og selvbedrag
»jo ellers ikke er sådan en, der spiser
kage«, som hun grinende fastslår.
Mennesker lyver for sig selv, og i mange
år havde Lotte Garbers også et liv, hvor hun
halsede efter den gængse forestilling om,
hvordan det gode liv skulle være: Uddannelse, arbejde, mand, børn, børnefødselsdage, vennemiddage, afdrag på realkreditlån.
Indtil en dag.

Ingen forfatterdrøm
Lotte Garbers er vokset op i Nordsjælland i
et miljø, hvor »man enten tog en uddannelse eller blev stiknarkoman«, som hun
udtrykker det. Det var med andre ord
utænkeligt ikke at læse videre, og efter lidt
søgen havnede Lotte Garbers på Handelshøjskolen på en uddannelse med »lidt af
det hele«. Bagefter blev hun opfordret til at

Sporskifte: Tilværelsen er fuld af mulig-

heder, og alligevel holder vi ofte den kurs, der
er stukket ud. Nogle ændrer dog retning - skifter karriere, trækker stikket ud eller på anden
måde ændrer livsbane, selvom de havde
succes, hvor de var. I en serie kan du møde en
række kendte danskere, der lod livet tage en
drejning. Interviewet her med forfatteren Lotte
Garbers er det sidste i serien
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søge et job i en større virksomhed, og den
ene fine stilling efterfulgte den anden,
indtil hun sad som administrationschef i
Microsoft. Hun avancerede hurtigt, men
anede ikke rigtig, om hun var på rette vej.
- Det giver sådan en falsk glæde at blive
rost og forfremmet, men det betyder jo
ikke nødvendigvis, at man er glad. Jeg var
rigtig god til mit job, og på det personlige
plan havde jeg mødt den mand, jeg ville
leve sammen med, vi havde fået et barn,
men jeg havde ingen drømme.
Udefra så det godt ud, og når Lotte
Garbers om morgenen rullede nylonstrømperne på for at gøre sig klar til dagens
budgetmøder, var der ikke rigtig tid til at
reflektere over, om det virkelig var sådan
livet skulle leves. Men om aftenen
begyndte hun at gøre noget, som hun følte
var meget »Lottesk« midt i alle pligterne.
Hun satte sig ved computeren og skrev på
en historie, hun selv fandt på. Noget var
inspireret af hendes arbejde. Noget af en
artikel.

Fra sorg til handling
- Det var det eneste sted, jeg kunne være
mig selv. Det var slet ikke fordi, jeg drømte
om at blive forfatter. Slet ikke! Understreger Lotte Garbers og fortæller, hvordan
hun er vokset op i et meget litterært hjem,
hvor moderen, der underviste i dansk og
retorik på universitetet, allerede tidligt
indførte datteren i litterære sværvægteres
værker.
- Jeg har læst Dostojevskij, fra jeg var 14
år, så tanken om, at jeg - lille mig - skulle
blive forfatter var utænkelig. Det var et alt
for ærefuldt erhverv til, at jeg på nogen
måde kunne tillade mig at drømme om
det. Men da Lotte havde skrevet 60 sider
og en aften sad ved køkkenbordet sammen
med sin mor, kunne hun alligevel ikke lade
være med at vise dem.
- Det er ikke Hamsun, og det er ikke
Blixen, men det er underholdende, sagde
Lotte Garbers mor, da hun blev præsenteret for datterens tekst. De snakkede videre.
Drak rødvin og hyggede sig.
- Det var sidste gang, jeg var sammen

med min mor. Fire dage senere døde hun,
fortæller Lotte Garbers.
Hun holder en pause.
Moderen havde en aneurisme, der
pludseligt bristede. Familien fik et chok.
- Min mors død er måske allermest
forklaringen på, at jeg blev forfatter. Nu
skulle jeg skrive den bog færdig, jeg var
begyndt på. Det føltes som om, det var
meningen. I sådan en situation går livets
alvor og magtesløsheden jo op for én. De
mennesker, man elsker, kan pludselig være
væk, og man kan ikke gøre noget ved det,
fortæller Lotte Garbers.
Pludselig forekom tallene på lønsedlen
ret ligegyldige.
- Det gik op for mig, at det som var
vigtigt i livet var min familie. Skulle jeg så
arbejde for en eller anden multinational
virksomhed i alle mine vågne timer?
På grund af dødsfaldet holdt hun orlov
fra sit arbejde, og bagefter var der ferie.
Det resulterede i syv ugers intens skrivning, og så var hun ikke i tvivl om sin
beslutning.
- Hvor skal du hen? spurgte Lotte
Garbers chef i Microsoft, da hun afleverede sin opsigelse. I den branche var det
helt normalt, at virksomhederne fiskede
medarbejdere hos hinanden, og han så
tvivlende ud, da han hørte svaret.
- Jeg sagde, at jeg skulle hjem. Det
troede han ikke på.

Tag handlemagten tilbage
14 år og en hyldefuld bøger senere, er
Lotte Garbers ikke i tvivl om, at hun traf
den rigtige beslutning dengang. Godt nok
er det ikke nemt at sige farvel til sin fine
jobtitel for at blive »hende-der-sagde-sitgode-arbejde-op-i-sorg-over-sin-morsdød-for-at-skrive« (og kan hun overhovedet det?). Hun fremhæver også, at det har
været et enormt privilegium, at ægtefællen
hele tiden har tjent sin gode løn og spændt
et økonomisk sikkerhedsnet ud under
familien.
- Med den viden jeg har om den litterære
offentlighed på nuværende tidspunkt, ville
jeg da heller aldrig have turdet tage sådan

LOTTE GARBERS
Lotte Garbers (f. 1967) er uddannet cand.
merc. Int. (international økonom) og har
arbejdet for bl.a. NKT og Microsoft. I 1999
debuterede hun med romanen »For egen
vinding«, og siden har hun skrevet en
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parret to sønner på 20 og 16 år.
Lotte Garbers nye roman »Laust« udkommer 20. september på forlaget Rosinante
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en beslutning om at udgive en bog i dag.
Man kan få nogle drøje hug i form af for
eksempel dårlige anmeldelser, og der er en
frygtelig konkurrence om at blive set
blandt forfattere.
De erfaringer plager hun selvfølgelig
heller ikke bordherrer med uforløste
forfatterdrømme om. Hun undrer sig blot
over, at flere ikke tager deres liv og
drømme alvorligt.

- Mange mennesker har
brug for at sige, at det liv,
de har, nærmest ikke er
deres egen skyld. Det er
noget, der er sket. Noget,
der bare er blevet sådan.
De siger til sig selv: Jamen,
nu har jeg jo købt mit hus
på toppen og lavet ombygning, så kan jeg jo ikke bare
lige ..., siger forfatteren
Lotte Garbers, der selv
tog en drastisk beslutning
og skiftede jobbet som
administrationschef ud
med forfatterlivet.

»

Min mors død er måske
allermest forklaringen på, at
jeg blev forfatter. Nu skulle
jeg skrive den bog færdig, jeg
var begyndt på. Det føltes som
om, det var meningen. I sådan
en situation går livets alvor og
magtesløsheden jo op for én

Stop op
- Når man spørger folk, hvorfor de ikke gør
det, de i virkeligheden har lyst til, ender
det tit med en forklaring om: »Jamen, hvad
med huset?«.
Når man så foreslår dem at aflevere
huset til realkreditten og starte forfra, er
der mange, der stejler. Det er også helt fint,
at det er vigtigere med mursten og en
granitbordplade i køkkenet, men så skal
man bare stå ved det, og man skal passe på
ikke at ligge under for nogle alt for faste
forestillinger om, hvad lykken er, siger
Lotte Garbers, der mener, at mange ikke
tør foretage et større sporskifte i tilværelsen og i stedet fortsætter med at længes
eller være småutilfredse.
- Mange mennesker har brug for at sige,
at det liv, de har, nærmest ikke er deres
egen skyld. Det er noget, der er sket. Noget,
der bare er blevet sådan. De siger til sig
selv: Jamen, nu har jeg jo købt mit hus på
toppen og lavet ombygning, så kan jeg jo
ikke bare lige ... Man har givet sin handlemagt fra sig og overladt det til tilfældighederne. At vi mennesker ofte er handlingslammede i årevis, fordi vi bilder os ind, at
livet ikke kan være anderledes, er noget
der optager Lotte Garbers.
Hendes kommende bog »Laust« kredser
også om temaet. Her er det en midaldrende
mand, der hele livet har sat sig ind i sin
store bil, er kørt på arbejde, har udført sit
job mere eller mindre glædesløst og er
vendt hjem til hustruen, som han ikke
længere har meget til fælles med. Men var
det sådan livet skulle være? Skulle han i
stedet have forfulgt sin ungdoms kærlig-

hed? Have fået børn? Udlevet sine
drømme? Den tvivl dukker op midt i livet,
da Laust vågner af sin dvale efter sin fars
død. Udefra set er det hele jo pænt:
Mercedes. Fin titel. Stor villa. Nydelig
hustru. Han er bare ikke tilfreds. Måske
skulle han på et tidligere tidspunkt have
stillet sig selv spørgsmålet, om han selv
kunne have placeret sig anderledes i livet?
Måske skulle han have sagt op? Måske
skulle han have betroet sig til sin hustru og
fortalt, at han ikke var rigtig glad i stedet
for at trække sig væk fra hende og forfalde
til utroskab.
Lykken er nemlig også vores egen skyld,
mener Lotte Garbers.

Optaget af spørgsmål
- Både som forfatter og menneske er jeg
optaget af alle de spørgsmål, vi stiller – eller måske netop ikke stiller os selv. Er jeg
glad? Vil jeg leve sådan her? Har jeg
egentlig lyst til at slide og slæbe for den
ferie og det hus, eller gør jeg det bare, fordi
jeg tror, jeg har lyst til det, fordi alle andre
har?, fortæller hun.
Hvornår Lotte Garbers selv ville have
stoppet op og reflekteret over meningen
med sit liv, hvis ikke det havde været for
moderens død, er svært at sige.
- Måske var jeg heller ikke blevet
forfatter, hvis den første forlagsredaktør,
jeg kontaktede, havde takket nej, men i
dag er jeg glad for, at jeg prøvede. At jeg i
det mindste gjorde noget.
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D

er findes en bemærkning, som Lotte
Garbers ofte hører, når hun
præsenterer sig for en ny bordherre:
- Er du forfatter? Det har jeg også altid
gerne ville være.
- Når nogen siger sådan, provokerer det
mig altid helt vildt, og jeg tænker: Har du
en computer? Eller en blyant? Jamen,
hvad er det så, der er skyld i, at du ikke er
blevet forfatter? Siger Lotte Garbers.
- Og folk skal lade være med at sige, at
det er fordi de ikke har tid. Det er ligesom,
når man siger, at man enormt godt kunne
tænke sig at dyrke motion, men ikke har
tid til det. Jamen, så sluk for fjernsynet.
Hvis man ikke orker eller for alvor har lyst,
er det helt fint. Men det er noget andet.
Alt det siger Lotte Garbers naturligvis
ikke til sin bordherre. Hun er en velopdragen pige, der mestrer selskabs-etiketten.
Faktisk er hun så høflig, at hun har taget et
tog en time tidligere for at være sikker på
at nå dette interview. Den 46-årige
forfatter er hjemme i Danmark på kort visit

fra Frankrig, hvor familien er udstationeret, og derfor er interviewet henlagt til en
café i indre Købehavn. Her sidder Lotte
Garbers og venter i selskab med en kop te
og et stykke gulerodskage, selvom hun apropos forfatterdrømme og selvbedrag
»jo ellers ikke er sådan en, der spiser
kage«, som hun grinende fastslår.
Mennesker lyver for sig selv, og i mange
år havde Lotte Garbers også et liv, hvor hun
halsede efter den gængse forestilling om,
hvordan det gode liv skulle være: Uddannelse, arbejde, mand, børn, børnefødselsdage, vennemiddage, afdrag på realkreditlån.
Indtil en dag.

Ingen forfatterdrøm
Lotte Garbers er vokset op i Nordsjælland i
et miljø, hvor »man enten tog en uddannelse eller blev stiknarkoman«, som hun
udtrykker det. Det var med andre ord
utænkeligt ikke at læse videre, og efter lidt
søgen havnede Lotte Garbers på Handelshøjskolen på en uddannelse med »lidt af
det hele«. Bagefter blev hun opfordret til at
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heder, og alligevel holder vi ofte den kurs, der
er stukket ud. Nogle ændrer dog retning - skifter karriere, trækker stikket ud eller på anden
måde ændrer livsbane, selvom de havde
succes, hvor de var. I en serie kan du møde en
række kendte danskere, der lod livet tage en
drejning. Interviewet her med forfatteren Lotte
Garbers er det sidste i serien
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søge et job i en større virksomhed, og den
ene fine stilling efterfulgte den anden,
indtil hun sad som administrationschef i
Microsoft. Hun avancerede hurtigt, men
anede ikke rigtig, om hun var på rette vej.
- Det giver sådan en falsk glæde at blive
rost og forfremmet, men det betyder jo
ikke nødvendigvis, at man er glad. Jeg var
rigtig god til mit job, og på det personlige
plan havde jeg mødt den mand, jeg ville
leve sammen med, vi havde fået et barn,
men jeg havde ingen drømme.
Udefra så det godt ud, og når Lotte
Garbers om morgenen rullede nylonstrømperne på for at gøre sig klar til dagens
budgetmøder, var der ikke rigtig tid til at
reflektere over, om det virkelig var sådan
livet skulle leves. Men om aftenen
begyndte hun at gøre noget, som hun følte
var meget »Lottesk« midt i alle pligterne.
Hun satte sig ved computeren og skrev på
en historie, hun selv fandt på. Noget var
inspireret af hendes arbejde. Noget af en
artikel.

Fra sorg til handling
- Det var det eneste sted, jeg kunne være
mig selv. Det var slet ikke fordi, jeg drømte
om at blive forfatter. Slet ikke! Understreger Lotte Garbers og fortæller, hvordan
hun er vokset op i et meget litterært hjem,
hvor moderen, der underviste i dansk og
retorik på universitetet, allerede tidligt
indførte datteren i litterære sværvægteres
værker.
- Jeg har læst Dostojevskij, fra jeg var 14
år, så tanken om, at jeg - lille mig - skulle
blive forfatter var utænkelig. Det var et alt
for ærefuldt erhverv til, at jeg på nogen
måde kunne tillade mig at drømme om
det. Men da Lotte havde skrevet 60 sider
og en aften sad ved køkkenbordet sammen
med sin mor, kunne hun alligevel ikke lade
være med at vise dem.
- Det er ikke Hamsun, og det er ikke
Blixen, men det er underholdende, sagde
Lotte Garbers mor, da hun blev præsenteret for datterens tekst. De snakkede videre.
Drak rødvin og hyggede sig.
- Det var sidste gang, jeg var sammen

med min mor. Fire dage senere døde hun,
fortæller Lotte Garbers.
Hun holder en pause.
Moderen havde en aneurisme, der
pludseligt bristede. Familien fik et chok.
- Min mors død er måske allermest
forklaringen på, at jeg blev forfatter. Nu
skulle jeg skrive den bog færdig, jeg var
begyndt på. Det føltes som om, det var
meningen. I sådan en situation går livets
alvor og magtesløsheden jo op for én. De
mennesker, man elsker, kan pludselig være
væk, og man kan ikke gøre noget ved det,
fortæller Lotte Garbers.
Pludselig forekom tallene på lønsedlen
ret ligegyldige.
- Det gik op for mig, at det som var
vigtigt i livet var min familie. Skulle jeg så
arbejde for en eller anden multinational
virksomhed i alle mine vågne timer?
På grund af dødsfaldet holdt hun orlov
fra sit arbejde, og bagefter var der ferie.
Det resulterede i syv ugers intens skrivning, og så var hun ikke i tvivl om sin
beslutning.
- Hvor skal du hen? spurgte Lotte
Garbers chef i Microsoft, da hun afleverede sin opsigelse. I den branche var det
helt normalt, at virksomhederne fiskede
medarbejdere hos hinanden, og han så
tvivlende ud, da han hørte svaret.
- Jeg sagde, at jeg skulle hjem. Det
troede han ikke på.

Tag handlemagten tilbage
14 år og en hyldefuld bøger senere, er
Lotte Garbers ikke i tvivl om, at hun traf
den rigtige beslutning dengang. Godt nok
er det ikke nemt at sige farvel til sin fine
jobtitel for at blive »hende-der-sagde-sitgode-arbejde-op-i-sorg-over-sin-morsdød-for-at-skrive« (og kan hun overhovedet det?). Hun fremhæver også, at det har
været et enormt privilegium, at ægtefællen
hele tiden har tjent sin gode løn og spændt
et økonomisk sikkerhedsnet ud under
familien.
- Med den viden jeg har om den litterære
offentlighed på nuværende tidspunkt, ville
jeg da heller aldrig have turdet tage sådan
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række romaner, noveller, fagbøger, samtalebøger og bidrag til novellesamlinger.
Fra 2009-1012 var hun formand for Dansk
Forfatterforening.
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en beslutning om at udgive en bog i dag.
Man kan få nogle drøje hug i form af for
eksempel dårlige anmeldelser, og der er en
frygtelig konkurrence om at blive set
blandt forfattere.
De erfaringer plager hun selvfølgelig
heller ikke bordherrer med uforløste
forfatterdrømme om. Hun undrer sig blot
over, at flere ikke tager deres liv og
drømme alvorligt.

- Mange mennesker har
brug for at sige, at det liv,
de har, nærmest ikke er
deres egen skyld. Det er
noget, der er sket. Noget,
der bare er blevet sådan.
De siger til sig selv: Jamen,
nu har jeg jo købt mit hus
på toppen og lavet ombygning, så kan jeg jo ikke bare
lige ..., siger forfatteren
Lotte Garbers, der selv
tog en drastisk beslutning
og skiftede jobbet som
administrationschef ud
med forfatterlivet.

»

Min mors død er måske
allermest forklaringen på, at
jeg blev forfatter. Nu skulle
jeg skrive den bog færdig, jeg
var begyndt på. Det føltes som
om, det var meningen. I sådan
en situation går livets alvor og
magtesløsheden jo op for én

Stop op
- Når man spørger folk, hvorfor de ikke gør
det, de i virkeligheden har lyst til, ender
det tit med en forklaring om: »Jamen, hvad
med huset?«.
Når man så foreslår dem at aflevere
huset til realkreditten og starte forfra, er
der mange, der stejler. Det er også helt fint,
at det er vigtigere med mursten og en
granitbordplade i køkkenet, men så skal
man bare stå ved det, og man skal passe på
ikke at ligge under for nogle alt for faste
forestillinger om, hvad lykken er, siger
Lotte Garbers, der mener, at mange ikke
tør foretage et større sporskifte i tilværelsen og i stedet fortsætter med at længes
eller være småutilfredse.
- Mange mennesker har brug for at sige,
at det liv, de har, nærmest ikke er deres
egen skyld. Det er noget, der er sket. Noget,
der bare er blevet sådan. De siger til sig
selv: Jamen, nu har jeg jo købt mit hus på
toppen og lavet ombygning, så kan jeg jo
ikke bare lige ... Man har givet sin handlemagt fra sig og overladt det til tilfældighederne. At vi mennesker ofte er handlingslammede i årevis, fordi vi bilder os ind, at
livet ikke kan være anderledes, er noget
der optager Lotte Garbers.
Hendes kommende bog »Laust« kredser
også om temaet. Her er det en midaldrende
mand, der hele livet har sat sig ind i sin
store bil, er kørt på arbejde, har udført sit
job mere eller mindre glædesløst og er
vendt hjem til hustruen, som han ikke
længere har meget til fælles med. Men var
det sådan livet skulle være? Skulle han i
stedet have forfulgt sin ungdoms kærlig-

hed? Have fået børn? Udlevet sine
drømme? Den tvivl dukker op midt i livet,
da Laust vågner af sin dvale efter sin fars
død. Udefra set er det hele jo pænt:
Mercedes. Fin titel. Stor villa. Nydelig
hustru. Han er bare ikke tilfreds. Måske
skulle han på et tidligere tidspunkt have
stillet sig selv spørgsmålet, om han selv
kunne have placeret sig anderledes i livet?
Måske skulle han have sagt op? Måske
skulle han have betroet sig til sin hustru og
fortalt, at han ikke var rigtig glad i stedet
for at trække sig væk fra hende og forfalde
til utroskab.
Lykken er nemlig også vores egen skyld,
mener Lotte Garbers.

Optaget af spørgsmål
- Både som forfatter og menneske er jeg
optaget af alle de spørgsmål, vi stiller – eller måske netop ikke stiller os selv. Er jeg
glad? Vil jeg leve sådan her? Har jeg
egentlig lyst til at slide og slæbe for den
ferie og det hus, eller gør jeg det bare, fordi
jeg tror, jeg har lyst til det, fordi alle andre
har?, fortæller hun.
Hvornår Lotte Garbers selv ville have
stoppet op og reflekteret over meningen
med sit liv, hvis ikke det havde været for
moderens død, er svært at sige.
- Måske var jeg heller ikke blevet
forfatter, hvis den første forlagsredaktør,
jeg kontaktede, havde takket nej, men i
dag er jeg glad for, at jeg prøvede. At jeg i
det mindste gjorde noget.
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