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Fredagen den 7 juni klockan 
09.03 på morgonen explode-
rade en sprängladdning nära 
korsningen Hamngatan-Åda-
lagatan, mitt i Linköping. Det 
handlade om ”den största 
sprängladdningen i Sverige 
på 20 år”, uppgav poliskällor. 

Som genom ett mirakel krävdes 
inga dödsoffer och ingen blev all-
varligt skadad. Polis och rädd-
ningstjänst kallades omedelbart 
till platsen och även kyrkans re-
surser togs i anspråk. En så ovän-
tad händelse innebär en prövning 
för alla inblandade, men kyrkans 
organisation visade sig motsvara 
behoven.

– Allt fung-
erade som för-
väntat, säger 
domprost Peter 
Lundborg.

”Jag ber för 
dem som drab-
bats av explo-
sionen i Linkö-
ping. I den stund 
då vi ännu inte 
vet något om orsak, bakgrund el-
ler eventuella motiv: Gud var med 
alla som fått hälsa och liv, trygg-
het och tillit rubbade av detta.” 

Så löd den bön som biskop 
Martin Modéus lade ut på Fa-
cebook, knappt en och en halv 
timme efter den stora explosio-
nen i centrala Linköping. Bönen 
fick snabbt många gillanden och 
kommentarer. Någon skrev ”Sorg 
i hjärtat och bön till Gud. Her-
re var med dem alla!” Många in-
stämde bara med ett ”amen” el-
ler med en bild av ett hjärta eller 
händer förenade i bön.

SAMTIDIGT VAR arbetet i full gång 
ute på fältet. Församlingsherde 
Göran Rehnström med medarbe-
tare fanns på plats för samtal i S:t 
Lars kyrka, den som låg närmast 
olycksplatsen. 

Kontraktsprost Catharina Hel-
mersson är medlem av kommu-
nens POSOM-grupp (psykiskt 
och socialt omhändertagande vid 
stora olyckor och katastrofer), 
och fanns på plats vid uppsam-
lingsplatserna utanför det av-
spärrade området. 

Prästen Anna-Carin Gabelic 
arbetar tillsammans med rädd-
ningstjänsten i Östra Götaland 
och med Linköpingspolisen, och 
hon följde med räddningstjäns-

ten in i de skadade husen efter 
lunchtid då de behövdes snabb-
besiktigas. 

– Min roll är att vara till för 
räddningspersonalen – det är 
skillnaden mot POSOM som vän-
der sig direkt till allmänheten, 
berättar Anna-Carin Gabelic.

– Mitt fokus är brandmän och 
polis. Jag får vara lugn, trygg och 
samtala med dem. Men i och med 
att vi gick runt i de skadade hu-
sen fick jag stiga lite ur den rol-
len och tala med ”tredje man”, så 
att säga, vara diakonal. Jag hade 
snabbt klart för mig att det inte 

fanns några döda eller skadade på 
plats – men vissa fick inte gå ur 
sina lägenheter i husen bredvid 
sprängplatsen. Jag pratade med 
en del av dem. Det är en besyn-
nerlig känsla att knacka på i en 
lägenhet som är full av glassplit-
ter. Räddningstjänsten är beund-
ransvärda, väldigt empatiska, 
och det var även Stångastadens 

representanter.
Domprost Peter Lundborg är 

glad över att allt fungerade så väl.
– Sju–åtta präster skickade 

sms som sa ”jag kan komma in 
om det behövs”. Det var verkli-
gen fint att se. Nu behövdes det 
inte men det hade kunnat göra 
det. 

– Min lärdom är att man blir 

lika förvånad varje gång nåt stort 
inträffar. Palme, Estonia, tsu-
namin – man måste snabbt som 
ögat ställa om och kunna ordna 
minnesgudstjänster, människor 
vill prata och tända ljus. Tsuna-
min var bland det allra svåraste, 
också med tanke på att den kom 
annandag jul. Den här gången var 
det en klämdag och flera var ledi-
ga, väldigt glädjande att så många 
ändå var redo att ställa upp.

P4 ÖSTERGÖTLAND hörde senare av 
sig till biskop Martin Modéus för 
en intervju på 
temat ”Var det 
ett mirakel att 
ingen dog i ex-
plosionen?”

– Det som 
händer vid ett 
sådant här till-
fälle när ingen 
dött eller ska-
dats allvarligt 
är att vår tacksamhet väcks, och 
vi ser att hela livet är ett mirakel, 
sade biskopen.

MAX WAHLUND

Kyrkans organisation sätts omedelbart i beredskap vid oväntade händelser som denna. Prästen Anna-Carin Gabelic arbetar tillsammans 
med räddningstjänst och polis i Östra Götaland och var snabbt på plats tillsammans med dem efter explosionen.  FOTO:  ROYNE MERCURIO

Som genom ett mirakel var det ingen som dog i explosionen utanför 
fastigheten i korsningen Hamngatan-Ådalagatan, mitt i Linköping.
 FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Domprost Peter 
Lundborg.

Biskop Martin 
Modéus.

»Det är en 
besynnerlig känsla 
att knacka på i en 
lägenhet som är 
full av glassplitter. 
Räddningstjänsten 
är beundransvärda, 
väldigt empatiska.

Anna-Carin Gabelic, polispräst
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En predikant sade en gång: Det verkliga miraklet är inte att gå på vatten, det är att gå på land. Varje dag  
när vi inte drabbas av sjukdomar eller ond bråd död är som ett mirakel i sig. Vi ska alla dö en dag, men  
innan dess ska vi också leva.
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