Hun er en af bogbranchens fremmeligste
21.5.17. af Lise Garsdal

Billedtekst: Lotte Garbers pendler i disse år mellem Saudi-Arabien og Danmark

50 år i morgen.
Man kan roligt sige, at Lotte Garbers er en pioner i den danske bogbranche. Eller måske er
”fremmelig” et bedre ord, i og med der er tale om at være fremme i skoene – sådan rent seksuelt.
Nogle år før kvinder (og mænd) drømte sig med i det kinky ”Fifty Shades of Grey”-univers, skrev
Lotte Garbers om frække rendezvouser i prøverummet, på Facebook eller på et spansk
madmarked, hvor en kok med overarme som skinker giver smagsprøver på lidt af hvert.
Novellesamlingen ”Prøverummet” fra 2009 var i den forstand et vigtigt pionerarbejde, et sundt og
humoristisk bud på ”erotiske fantasier for kvinder”, lidt før sex blev et must i mainstreamkulturen,
altså. Historien om et hurtigt elevatorknald husker jeg nøjagtig så præcist, anonymt og effektivt
eksekveret, som genren byder. Kvinden skal jo videre til næste etage, næste eventyr! Året efter
var det vulkanøen Sicilien, der lagde landskab til den hede novellette med den sigende titel
”Sicilien sitrer”.’’
Men selvom Lotte Garbers har flirten, erotikken og de smækre kroppe med i mange af sine
livsstilsfortællinger, har hun også blikket rettet mod det, der omgiver kroppene – og gør dem

utilpasse. I debutromanen ”For egen vinding” (1999), er en mand presset mellem pligt og lyst, ”en
bog, hvor man kan læse om sig selv, hvis man er midt i 30’erne og står i tøjvask til halsen. Med en
god chance for at føle sig underholdt undervejs”, som Susanne Bjertrup skrev her i avisen.
I ”Hun har det hele” (2001) er det måske perfektionen i sig selv, der keder hovedpersonen,
Camilla, og i romanen ”Laust” møder vi en mand, der nok har vægtet karrieren og de materielle
sidegevinster højere end kærligheden. Hvilket selvsagt vækker til moden eftertanke.
Selvom Lotte Garbers, der er uddannet cand.merc.int., fortsat må sige at være udøvende – ”Laust”
udkom i 2013 – er det som seniorrådgiver hos Gyldendal, at hendes pionerånd måske tydeligst
folder sig ud i disse år, hvor hun hjælper andre forfattere med at finde sig til rette på de sociale
medier.
Selv er hun en garvet blogger med udsyn til verden og andre værker, og for nylig delagtiggjorde
hun os – i et interview i Berlingske – i den aktuelle medievirkeligheds udfordringer: ”Som forfatter
føler man sig naturligvis professionel i forhold til sit stof og sin tekst. Men hvordan er man
professionel i forhold til at nå ud til sine læsere?” Udfordringen synes på ingen måde ny for Lotte
Garbers, der i en årrække var en respekteret og ganske synlig formand for Dansk
Forfatterforening. Om hun så er alle forfatteres frontkæmper? Det må branchen selv bedømme,
men nogen snæver elite promoverer hun næppe; for som hun skriver på sin blog med noget, der
ligner tør humor:
”Jeg er ikke medlem af forfatterskolens netværk, som oftest er det, der bliver omtalt som den
københavnske litteraturelite, og det omfatter som regel også Testrup Højskole, hvor jeg endnu
ikke har været”.
Med sin næse for litterære bølger, før de er egentlige bevægelser, hendes forståelse for
markedsmekanismer, litteraturpolitik og mediesprog, skal vi nok regne med, at Lotte Garbers vil
være fremme i skoene – også i morgen og i overmorgen med.

