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Kerstin Ekman får miljöpris
Författaren Kerstin Ekman får Sveriges Ingenjörers miljöpris på 50 000 
kronor. Hon tilldelas priset för sitt värnande av skogen och bland annat lyfter 
man fram böckerna Herrarna i skogen och Se blomman som exempel.
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Han tvingades lämna Guns 
N’Roses. Precis som så 
många andra i bandet.

Nu gör Steven Adler upp 
sitt minst sagt brokiga 
förfl utna.

Och det är en hjärtskärande 
och skrämmande berättelse.

STEVEN ADLER
Appetite for Destruction – 
Sex, Droger och 00 
Harpercollins Publishers

Under de första femtio sidorna i 
Steven Adlers självbiografi  – som 
inte ens kommit till hans 15-årsdag 
ännu – har han redan bekräftat 
myten om sig själv som en större 
missbrukar personlighet än rock-
stjärnorna han har på väggen. Han 
förlorar oskulden när han är elva, 
tar syra, blir drogad och sexuellt 
utnyttjad och kommer in på natt-
klubbar. Han studsar mellan att 
bo hos sina morföräldrar, vänner 
och tillbaka till föräldrahemmet 
igen som han blir utkastad ifrån 
fl era gånger. Hans riktiga far för-
svann ur hans liv i tidig ålder.

Tyngre missbruk
På något sätt var det kanske 

musiken som räddade honom. 
Han skärpte till sig när målet var 
ett trumset och skaffade fyra oli-
ka jobb för att kunna köpa det. 
Som han självklart förlorade ett 
efter ett på grund av sitt festande.

Sen går det åt helvete igen. 
I det mytologiserade rockstjär-

nelivet gör det ofta det.
Steven Adler, nu 46 år gammal, 

fastnade redan i början av karriä-
ren som trummis för Guns N’ Ro-
ses i ett missbruk som bara blir 
hårdare med tyngre och tyngre 
droger ju fl er sidor jag plöjer. Bara 
för några år sedan syntes han i Ce-
lebrity Rehab. Det fi nns speciellt 
en hemsk scen på Youtube där 
han bara går runt och skakar, slu-
ter ögonen och skriker på allt och 
alla. Det är först nu, de senaste 
åren, som han har hållit sig ifrån 
drogerna som funnits i hans liv 
sedan 11-årsåldern.

Ärlig ambition
Det är självklart en spännande 

historia, i huvudsak eftersom det 
ständigt händer saker. Men jag 
saknar en refl ektion över tillva-
ron från Steven Adler, inte bara 
ett klandrande i form av ”va fan 
hade jag för chans att bli normal?” 
när familjen eller omständighe-
terna inte stöttat honom till 110 
procent under alla hans strapat-
ser.

Varför tog Steven Adler droger? 
Han verkar ha och få allt han vill 
ha av livet även innan GNR-åren. 
Sex, spelande inför en gigantisk 
arenapublik och vänskap. Vilka 
demoner slogs han emot? Vad 
tänkte han på när han låg utsla-
gen i sin säng i fl era veckor i en 
tjock crackrök omringad av kany-
ler, sprutor och sitt eget piss? Kan-
ske handlar det om den tumultar-
tade uppväxten, att han blev sexu-

ellt utnyttjad. Kanske något han 
inte tar upp.

Många historier är säkert fabri-
cerade eller rena lögner, även om 
jag får känslan av att Steven Ad-
ler har en ambition att vara ärlig 
och uppriktig. Vilket han faktiskt 
också påtalar fl era gånger genom 
sin bok.

Saknar självinsikt
Det är en hemsk historia stund-

tals, speciellt när han blir utkas-
tad ur GNR 1990 på grund av sitt 
droganvändande som gått över 
gränsen. Eftersom det är där hans 
missbruk börjar på allvar. Men 
Adler har svårt att känna någon 
sympati för att han får sparken 
från bandet. Refl ektion och själv-
insikt saknas.

Han börjar efter en tid spela 
med Road Crew (och BulletBoys, 
vilket konstigt nog inte nämns i 

boken), men sabbar även det på 
grund av sitt missbruk. Han vin-
ner royalties-rättigheter i domstol 
över GNR, men kraschar drog-
påverkad en bil och blir åtalad. 
Han ökar sina injicerings doser. 
När han lämnar hemmet så går 
han till en bar. Han döms till fäng-
else för misshandel av sin dåvaran-
de tjej. Trots fängelse straff, stroke-
anfall, koma, en gråtande mor vid 
sjukhussängskanten och fl era 
överdoser och depressioner vägrar 
han lägga in sig på rehab under 
nästan 20 år.

Köper hus
I stället gör han det ”enda rätta”. 

För att komma bort från lockelser-
na köper han ett hus – i Las Vegas.

Det utvecklas till en spännings-
deckare, där man frågar sig om 
och hur det kan bli en ännu sämre 
eller mer bedrövlig situation? Hur 

toppar Steven Adler det här? Nå-
gon riktig brytpunkt kommer in-
te riktigt. Men snart börjar även 
vännerna och fl ickvännerna bli 
matta, samt hans egen mor och 
bror. Sista kapitlen är faktiskt 
riktigt hjärtskärande. 

En drömbild
Appetite for Destruction – Sex, 

Droger och Guns N’ Roses är ett 
avskräckande exempel för de 
som funderar på att bli rockstjär-
nor baserat på en drömbild. Mi-
rakulöst fi nns Steven Adler kvar 
och kan berätta sin historia. Och 
det är en berättelse om ett liv 
som säkert Jim Morrisson, Bri-
an Jones och kanske också Sid 
Vicious skulle haft om de inte 
hade dött en knarkrelaterad 
död.

Fredrik Thorén

Foto: GEFFEN RECORDS

JÄRNGÄNGET. Duff McKagan, Slash, Axl Rose, Steven Adler och Izzy Stradlin i den mest klassiska av alla 

Guns N’Roses-sättningar.

  

Guns N’Roses-trummis 
gör upp med sitt förfl utna

Tintin toppar 
biolistan
■ Det är oförändrat längst 

upp på veckans biotoppen 

med Steven Spielbergs 

Tintin-fi lm som etta.

1. (1) Tintins äventyr: 

Enhörningens hemlighet

2. (3) Nalle Puhs fi lm: Nya 

äventyr i sjumilaskogen

3. (2) In time

4. (6) Smurfarna

5. (Ny) Tower heist

6. (Ny) Huvudjägarna

7. (5) Paranormal activity 3

8. (4) Contagion

9. (7) Svensson Svensson - i 

nöd och lust

10. (8) Jägarna 2

Källa: Filmägarnas

 kontrollbyrå.

Carina Berg lockade 
storpublik på tv
■ Så mycket bättre fortsätter 

att locka den stora publiken 

och är etta på veckans 

tv-topp.

Veckans högsta nykomling 

blev Carina Berg vars Berg 

fl yttar in sågs av drygt 1,3 

miljoner när TV 4-profi len 

besökte Jesper Parnevik.

1. Så mycket bättre (TV 4, 

lördag) 1 894 000

2. Doobidoo (SVT 1, fredag) 1 

616 000

3. Skavlan (SVT 1, fredag) 1 

417 000

4. Berg fl yttar in (TV 4, 

onsdag) 1 317 000

5. Bonde söker fru (TV 4, 

onsdag) 1 222 000

6. Allt för Sverige (SVT 1, 

söndag) 1 157 000

7. Uppdrag granskning (SVT 

1, onsdag) 1 085 000

8. Pengarna på bordet (TV 4, 

måndag) 1 033 000

9. Veckans brott (SVT 1, 

tisdag) 1 007 000

10. Idol (TV 4, fredag) 

991 000

Källa: MMS. 

Mazzolas Orkester 
håller ställningarna
■ Radio Blekinges Topplistan 

presenterar varje vecka fyra 

låtar som ligger på listan, 

samt två utmanare. Radio- 

och webblyssnarna bestäm-

mer sedan vilka som hamnar 

på listan. Den här veckan 

toppas listan av Karlskrona-

bandet Mazzolas Orkester.

1. Sverigeresan – Mazzolas 

orkester

2. I’d really love to see you 

tonight – Lena Påhlsson och 

Bosse Johansson

3. Ruby Red – Lovisa Ståhl

4. Cross over the sky – Cajsa 

Bökman

Utmanare: Tha ape and the 

banana - Daze the maze

Utmanare: Nyanser från i dag 

– Vapenbröder

• Steven Adler, född 1965 i Cle-

veland, Ohio, USA.

Träffade Slash som 13-åring 

och bildade bandet Road Crew.

Ersatte 1985 Guns N’Roses or-

ginaltrummis Rob Gardner och 

medverkade på bandets tre 

första skivor innan han tvinga-

des bort från bandet 1990, på 

grund av sitt drogmissbruk. 

Han ersattes av Matt Sorum.

Levde ett minst sagt hårt liv 

under 90-talet och var nära dö-

den fl era gången.

Är numera drogfri och spelar i 

bandet Adler’s Appetite.

Steven Adler

Foto: VH1

Steve Adler medverkade i 

amerikanska dokusåpan 

Celebrity Rehab två gånger, 

senast i den femte omgången.


