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>>SEXHUNDRA HÄNDER I LUFTEN 
VI ÄR KUNGAR PÅ SCENEN << 
Tonåring, odödlig, firande av Halloween, men vid midnatt låg Danijel fastklämd i en mur av kroppar medan 
lamporna slocknade, skriken ekade och stålräcket kroknade i niohundragradig hetta. 
Text och bild Åsa Alvetjärn 

Giget är kirrat, Danijel ska 

uppträda för fyrahundra personer 

i makedoniska föreningens lokal 

vid Backaplan i Göteborg. Han 

och en vän ska stå på samma 

scen som Hammer Hill Click. 

– Det är så jävla stort, stå där på 

samma scen, fattar nästan inte 

hur stort det är. 

De fyra vännerna femton år 

gamla går till hållplatsen 

Teleskopgatan. Vid varje hållplats 

hoppar det på glada människor 

och alla ska till festen.  

–Vi är verkligen asglada, alla ska 

dit och jag ska vara artisten som 

uppträder skrattar Danijel. 

De kommer fram till lokalen som 

ligger två och en halv våning upp. 

Redan i entrén på bottenplan är 

värmen påtaglig. Det är en lokal 

som är anpassad för 

hundrafemtio personer men på 

plats är det fyrahundra personer. 

Flickvännen vill hänga av sig 

jackan i garderoben minns han. 

Starkt minne av den dunkappan i 

ljusa färger hon har på sig.  

–Nej, häng inte in den, dom 

klipper den direkt säger han.  

–Vet inte varför jag kommer ihåg 

det minnet så starkt men det är 

en tydlig bild i huvudet fortsätter 

han.  

De är nu på dansgolvet, det är 

människor överallt alla är glada 

och de dansar och har roligt.  

–Nu börjar jag få fjärilar i magen. 

Snart ska jag och kompisen 

uppträda. Shit alltså, det är det 

största uppträdandet jag gjort det 

är trehundra människor där, galet 

fortsätter han. 

 

 

Danijel och hans kompis ställer 

sig på scenen och framför låten 

Pink cookies in a plastic bag, 

getting crushed by buildings av 

LL cool J.   

–Sexhundra händer i luften, vi är 

kungar på scenen, det är 

fortfarande mitt positivaste minne. 

Så här i efterhand var jag den 

rosa kakan i låten vi framförde. 

Jag skulle snart bli krossad, så 

ironiskt, fortsätter Danijel. 

Plötsligt hör Danijel Dj:ns röst att 

alla måste gå ut. Danijel tittar upp 

på kvällens DJ, och ser att han 

har fullständig panik. Dj:n har en 

väska, en hård silverfärgad väska 

med alla sina skivor i och plötsligt 

kastar han väskan över bordet.  

–Jag ser en skur av cd-skivor 

rinna ut på golvet och förstår inte 

varför han gör så. Jag har 

fortfarande inte fattat att det 

brinner säger Danijel.  

Den första vågen av rök väller in 

på dansgolvet, ljus och mild både 

i smak och färg, men nästa våg är 

brutal. Det fräter i Danijels strupe 

för varje andetag han tar. Ögonen 

tåras. Folk skriker. Han kan inte 

röra sig, han är fastklämd. Benet 

vrider sig åt fel håll och hans knä 

krossas. Smärtan är diffus i 

bakgrunden. Dörröppningen är 

som en propp, det är kroppar 

högt och lågt. Han hör sirenerna i 

bakgrunden och känner samtidigt 

kalla droppar mot sin hud. Han 

vänder upp huvudet mot taket 

och sluter ögonen. Det var inte 

brandkårens vattendroppar som 

föll mot hans ansikte utan smält 

plast från taket, och det sticker 

som tusen nålar då huden lossar. 

Folk biter honom, spottar på 

honom, ropar efter hjälp och 

trampar på honom, sen är allt 

svart och han svimmar av. Han 

bärs ut med krosskador i både 

ansikte och kropp och fradgan 

stelnar till kulor i munnen.  

Blunda inte och fortsätt andas 

skriker en brandman. Han svävar 

mellan medvetande och mörker. 

Ambulansen far iväg och krockar 

med en annan bil men fortsätter 

ändå, sen är allt svart igen. 

Tretton dagar senare vaknar han 

på sjukhuset och kommande sex 

månader är han helt handikappad 

och mamma får hjälpa honom 

med allt.  

–Min lillasyster är fyra år och 

hennes mamma försvann i sex 

månader för att ta hand om mig. 

Jag har själv en son som är fyra 

år och tänk om hans mamma 

skulle försvinna så lång tid, usch, 

Danijel börjar nu gråta.  

Snart tjugo år sedan branden 

inträffade, och Danijels liv kantas 

idag av föreläsningar och 

familjen. 55% brännskadad,  

flera amputerade fingrar och ett 

ben som egentligen skulle 

amputeras så är Danijel ändå 

tacksam till livet idag. 

–Jag vet inte hur denna händelse 

har skapat den jag är idag. Jag 

vet inte hur jag hade varit om  

det inte hänt, jag vet bara att jag 

varit brännskadad mer än jag inte 

varit det avslutar Danijel
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Arbetsrapport 
Detta är jag mest nöjd med 

Intervjun blev stark, kändes väldigt naturlig och bra. Jag lät honom prata, hjälpte honom ibland och avbröt när jag 

behövde ställa följdfråga eller få förklarat något jag inte förstod.  

Jag frågade vad han tyckte och han berättade att det var lätt att öppna sig för mig. Han hade berättat saker för mig 

som han aldrig gjort tidigare. Att jag var lugn och harmonisk och fick honom att känna sig trygg. Det tar jag till mig och 

låser in i hjärtat vid svåra dagar. 

”Detta tyckte jag var svårt”  

Att skildra hans berättelse i så få ord. Ville berätta så mycket mer. Att hålla mig lugn och inte styras av känslorna vid 
en sådan stark berättelse. Våga pausa. Vinklingen i en stark berättelse om en händelse. Hinna anteckna. 

”Detta har jag lärt mig under övningen”. 

Att lita till min magkänsla när det gäller att lyssna på det han egentligen sa mellan raderna. Tolkningen som blev 
artikeln. Ta bort onödiga ord i texten (läs försöka). Anteckna så jag förstår, inte skriva allt, men även fast man 
antecknar så måste man vara närvarande och möta hans blick, möta hans berättelse. Inte vika ner blicken även fast 
det flertalet gånger blev mycket känslor i form av tårar och hans skam. Jag tänkte mycket på respekt och vilket ansvar 
jag som journalist/reporter har just nu. Att få honom att fortsätta även då han flera gånger bröt ihop. Hur han och jag 
skrattade i slutet och fick den finaste kontakten och han vill bjuda mig och min sambo på middag där jag ska få träffa 
hans familj. DET kändes utvecklande. Att gå från hackiga ord till en flytande fin berättelse och slutar i skratt.   

Källa 

Danijel Chuey Gubic 0761–732525. 


