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I SENTRUM: – Jeg liker
anonymiteten i byen, sier
serieromanforfatter og
utflytta etnedøl Anne
Marie Løvlie Meyer. Men
det er livet på landet hun
skriver om.  SERIEROMANFORFATTER: 

– Begrepet «kioskroman» er 
gammeldags. Kall det under-
holdningslitteratur eller serie-
romaner, for det er det det er, 
sier Anne Marie. Hun mener 
å merke at det blir stadig 
vekk mer aksept for 
denne typen bøker. 

der, hun har fortalt mange histo-
rier om hvordan det var der før,
sier Anne Marie. 
Faktisk ble Aurdal kalt «Aur-
dalsbyen» før, kan hun fortelle.
Det var en by i bygda. I 1850
bodde det rundt 600 mennesker
der, mens det var mange færre på
Fagernes. 
– De hadde alt i Aurdalsbyen,
mens Fagernes var ingenting.
Derfor var det ganske naturlig å
legge handlingen dit. Mye av

handlingen er basert på autentis-
ke ting. 

Kvinnerollen
– Du skriver mye om kvinners
liv på slutten av attenhundretallet
og begynnelsen av nittenhundre-
tallet. Da var livsvilkårene ganske
annerledes. Har du noen budskap
til unge kvinner av i dag? 
– Ikke ta det som dine formø-
dre har kjempa for, for gitt. Jeg
er ikke feminist i den forstand,

men mener at kvinners rettighe-
ter må tas vare på. Stemmerett,
utdanning, selvbestemt abort…
dette er jo ting som mine roman-
figurer ikke hadde, som derfor
skapte store problemer for dem,
svarer Anne Marie.
Men er det egentlig mulig for en
moderne kvinne på 2000-tallet å
forstå og skrive om hvordan kvin-
nene på attenhundretallet tenkte
og følte om kjærlighet, livet, arbeid
og sex? Ja, mener Anne Marie:

– Jeg tror de tenkte som oss,
bare i andre rammer. 
Også på attenhundretallet had-
de mange kvinner sex før ekte-
skapet, men konsekvensene der-
som trolovelsen skulle bli brutt
og en endte opp med som ugift
mor, var mye større. 
– Jeg husker ikke hvem som sa
det, men menneskenes hjerter
forandrer seg aldri, sier Anne
Marie og smiler. 

LESEHEST: Serieromanforfatter Anne Marie
Løvlie Meyer (52) har alltid vært svært glad
i å lese sjøl. Her fordyper hun seg i en bok 
i en park midt i Oslo sentrum. 


