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Anarchy in Åmot handlar om nästan allting, men mest om ett punkbands uppgång och fall i det lilla
bygdesamhället Åmot. Berättaren är Hans Petter, mera känd som HP.
HP och ett tjugotal andra tonårskillar ligger i gräset för att få en skymt av den yppiga tamburmajoren Linda
Fossli när ungdomsorkestern kommer förbi på väg till invigningen av fotbollscupen på idrottsplatsen.
Perry, vars far är Åmots enda hippie, har lyckats smyga in en kassett av Sex Pistols »Anarchy in the UK« och
stor kalabalik utbryter när musiken dundrar ut ur högtalarna. Samhället förfasar sig och bygdepressen likaså.
Länsman förhör HP och Perry, men båda vidhåller att de inte har något med det fasansfulla illdådet att göra.
Något vaknar till liv bland ungdomarna i den sömniga bygden, och HP och Perry bildar punkbandet Anarchy
in Åmot. Bandet förlöjligas av de äldre killarna till en början, men så kommer den vilda Deniro med, han som

bär kniv och har »instabilt temperament«, och bandet utvecklas. HP:s far försöker tala allvarligt om framtiden
med HP, som värjer sig. Han vill satsa allt på bandet.
Övningarna i första spellokalen håller på att sluta med katastrof när en förlupen oxe dundrar in genom
väggen, men inget kan stoppa bandet nu. HP blir förförd med dunder och brak av Gunhild och utan att han
riktigt vet hur det har gått till har han fått sin första flickvän.
I bakgrunden finns Vigdis, som ger HP många idéer om hur bandet kan utvecklas bland annat genom att
skriva sångtexter på norska. Så småningom blir det dags för den första studioinspelningen och den första
plattan.
Gunhilds föräldrar är Jehovas vittnen och nu har hon, som hon säger, »vaknat upp« och förstår att hon inte
kan ha en pojkvän.
HP sörjer, men snart inser han att han älskar Vigdis och hon blir med i bandet.
Sedan kommer katastrofen

Anarchy in Åmot flödar över av berättarlust och ungdomlig livsaptit. Den är fylld av humor och vemod,
uppror och livsglädje, och den är fullständigt avväpnande. Läsaren kan inte annat än kapitulera.

STURLE BRUSTAD är uppvuxen i Åmot i Buskerud och studerade sedan till civilekonom i Bergen. Han är
numera bosatt i Oslo och spelar fuzzbas på lediga stunder. Debutboken Anarchy in Åmot hyllades av kritiken
och älskades av läsarna.

Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt
kroppsspråk Norsk musikkinformasjons nettavis. Nyheter om norsk musikkliv. Omfattende samling av lenker
til norske artister og band.

