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4 FEBRUARI
I dag har Ansgar och Anselm 
namnsdag. Ansgar är forntyskt 
och består av två ord som bety-
der gud och spjut. Omkring 300 
bär namnet, och 49 personer har 
det som tilltalsnamn eller första 
förnamn. Anselm är forntyskt 
och är sammansatt av orden för 
gud och hjälm. Cirka 400 heter 
Anselm, endast 18 kallas så eller 
har det som första förnamn.

DAGENS CITAT

”Lev i nuet, vänta 
inte till i morgon; 
plocka livets rosor  
i dag.”
Pierre de Ronsard, fransk poet, 
1524-1585

BEMÄRKELSEDAGEN

I dag startar karnevalen Lozärner 
fasnacht i Luzern i Schweiz, som 
alltid på ”schmutziger donner-
stag”, smutsiga torsdagen, som 
torsdagen före fastlagssöndagen 
kallas. Deltagarna paraderar 
genom staden i masker och kos-
tymer under ackompanjemang 
av orkestrar. Festen pågår nästan 
en vecka, tills natten före ask-
onsdagen.

DET HÄNDE DÅ
* För 20 år sedan, 1996, var det 
inbrott hos länsarbetsnämnden 
i Härnösand. Tjuvarna länsade 
innanmäten på förvaltningens 
datorer, tog datorminnen och 
hårddiskar och gjorde datorerna 
obrukbara.
* För 40 år sedan, 1976, avslö-
jades en korruptionsskandal där 
det amerikanska flygföretaget 
Lockheed betalat enorma sum-
mor för att få sina militära plan 
sålda. Mutorna hade gått till män 
i höga positioner i Nederlän-
derna, Japan, Turkiet och Italien. 
Bland andra prins Bernhard av 
Nederländerna och förre japan-
ske premiärministern Kakuei 
Tanaka hade fått mutor motsva-
rande miljontals kronor.

NAMN VI MINNS
* För 145 år sedan, 1871, föddes 
skådespelaren Gerda Lundequist. 
Hon har sagts vara Nordens för-
sta stora tragedienn, bland annat 
vid Dramaten. Hon var chef på 
Helsingborgs stadsteater och lä-
rare vid Operaskolan, Musikhög-
skolan och Dramatens elevskola. 
Gerda Lundequist avled 1959.

Ett gallerförsett fönster i slutet av 
korridoren, gråa linoleumgolv och 
rader av dörrar med små luckor på. 

– Och bakom varje dörr sitter det 
någon. Det känns i hela kroppen 
när man står här och tänker på det, 
säger Jonas Pang, som är psykolog 
på Göteborgshäktet. 

Hans arbetsrum ligger i anslut-
ning till bostadsrummen. Det har 
galler för fönstret och är enkelt 
möblerat med ett litet fyrkantigt 
bord och två gröna stolar. 

– Jag sitter här ensam med min 
klient, men vakter rör sig utanför 
i korridoren. 

– Att samtalen försiggår här och 
inte i bostadsrummen är jättevik-
tigt. I annat fall skulle klienten 
sitta kvar med det jobbiga, medan 
jag bara kunde gå därifrån, säger 

Jonas, som aldrig känt sig hotad 
eller rädd på jobbet.

Det finns cirka 240 klienter på 
häktet och de flesta är män. När de 
skrivs in får de träffa en sjuksköter-
ska som bedömer ifall en psykolog-
kontakt kan vara värdefull för dem.

– Ibland blir det bara ett samtal. 
Men om en klient ska sitta länge 
träffas vi en gång i veckan och då 
händer det något, säger Jonas. 

Hans uppgift i början är att 
stötta vid kris. Många klienter är 

chockade och förstår inte varför 
de häktats. En vanlig reaktion hos 
ekobrottslingar är att det bara är 
”de andra som sitter här som är 
kriminella, inte jag.”

– Sen finns det några som kom-
mer regelbundet och vet vad som 
väntar.  En del av dem tycker att 
det är rätt skönt ett tag med ru-
tiner som dusch och tre mål mat. 
Men ingen gillar att sitta på häktet 
någon längre tid och många äldre 
säger att det bara blir värre och 
värre för varje gång. 

SÄRSKILT JOBBIGT ÄR det för de som 
har restriktioner, vilket gäller för 
majoriteten häktade i början. Detta 
innebär att de inte får ta emot besök 
eller prata i telefon, samt att deras 
post gås igenom. 

– Tingsrätten bestämmer om res-
triktioner, men vi som jobbar här 
får ta konsekvenserna. En del klien-
ter tror att det är vi som bestämmer 
och blir arga på oss, säger Jonas.

Restriktionerna påverkar klien-
terna negativt eftersom de inte får 
någon daglig träning i social kom-
munikation. Många blir misstänk-
samma och drar sig undan. De som 
är häktade länge får problem med 
avståndsbedömning, eftersom de 
rör sig i små rum och inte går långa 

Hos Jonas kan 
häktade tala ut
– Samtalen vi har här är inga kafésamtal; de handlar om inre 
känslomässiga problem. En del klienter har begått hemska brott. 
Men då gäller det att förstå att det finns positiva sidor hos dem 
också, säger Jonas Pang om sitt arbete på häktet. 
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sträckor. Depression och hörselhal-
lucinationer förekommer också.

– Och en del klienter pratar för 
sig själva; något som ofta skräm-
mer dem, säger Jonas. 

I HÄKTET FÅR klienterna möta sig 
själva på ett sätt som de aldrig gör 
annars. De känner ofta skuld över 
att ha förstört relationer och miss-
skött sin roll som förälder. De tän-
ker på sin egen utsatthet och gamla 
minnen väcks till liv. Många har 
varit med om saker som de aldrig 
pratat med någon om tidigare. 

– De har en tillitsbrist. Jag måste 
gå in och möta den, våga fråga ”vad 
är problemet?”, för det kommer 
inte alltid av sig själv. Sen försöker 
jag hjälpa klienterna att sätta ord 
på sina känslor och göra dem upp-
märksamma på vad som händer då. 

Det är en stor genomströmning 
på häktet och kriminalvårdarna är 
de som har mest kontakt med de 
intagna. Ett gemensamt förhåll-
ningssätt hos personalen om vad 
som kan göras för klienterna är 
nödvändigt.

– Alla har samma syn här och det 
skapar lugn. Vi har ett lågaffektivt 
(ej hotfullt och förutsägbart) bemö-
tande och förbereder våra klienter 
på beslut för att inte skapa konflik-

ter. Ju bättre vi är på att förbereda, 
desto lugnare blir det.

I Jonas jobb ingår också handled-
ning av häktets personal.

– Det är roligt och jag får så myck-
et tillbaka. Tillsammans hjälps vi åt 
att försöka förstå klienten utifrån 
olika perspektiv. Vi pratar om vad 
den intagne egentligen behöver 
och hur vi ska förhålla oss till det. 
Tydlighet är inget problem, däre-
mot otydlighet gentemot klienten. 

JONAS VÄG TILL psykologyrket är 
minst sagt krokig. Under uppväxt-
åren i Västerås var han naturintres-
serad och gick med i fältbiologerna. 
Några gymnasiestudier hade han 
inte tid med. I stället jobbade han 
som skomakare i morfaderns hem-
stad Umeå under sju års tid. Han 
hade planer på att starta eget, men 

eftersom havet alltid lockat honom, 
började han på en marin linje på 
folkhögskolan i Grebbestad. Det 
ledde i sin tur till vidare studier på 
komvux i Göteborg. 

– Sen funderade jag på att bli 
tandläkare. Jag var trött på att 
vara fattig student och bra på att 
jobba med händerna. Men min fru 
ville till Umeå och där fanns ingen 
tandläkarutbildning som startade 
på hösten, så jag fick tänka om. Jag 
umgicks mycket med psykologer 
och tyckte att jobbet verkade spän-
nande, säger han och tillägger att 
han aldrig ångrat sitt yrkesval. 

Efter att ha jobbat de senaste tio 
åren inom kriminalvården inser 
Jonas hur viktig familjen är för 
honom.

– De som är här har ofta förlorat 
kontakten med sina familjer. Jag 
har lärt mig att uppskatta min, 
säger han.
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Jonas Pang 
Ålder: 48
Yrke: Psykolog på häktet  
i Göteborg
Bor: Hisingen
Familj: Fru och tre barn
Intressen: Havet, gillar att bada 
och paddla kajak, familjen

Bild: ANDERS HOFGREN

LÄTTADE. Att äntligen 
få berätta om gamla 
minnen och utsatthet 
kan innebära en stor 
lättnad för många klien-
ter, menar Jonas Pang, 
psykolog på häktet  
i Göteborg. 

* Läs i morgon: Han tycker han 
är en bra själavårdare som möter 
människor i deras tro utan att fördö-
ma. Svante Mjönes är fängelsepastor 
på Sagsjöns behandlingsanstalt för 
kvinnor.

M I N N E S O RD

Jonas Lauritzen
Advokaten Jonas Lauritzen, Kullavik, har gått bort i sviterna av en 
stroke för några år sedan. Närmast anhöriga är hans hustru Birgitta, 
barnen i ett tidigare äktenskap Suzanne och Christian med familjer 
och bonusdottern Marie med familj. Han blev 73 år.

Jonas Lauritzen växte upp i Varberg, där han tog studenten 
1962. Året därpå började han läsa juridik i Lund. Han blev 
jur kand 1968. Efter tingstjänstgöring i Östersund fick han 
anställning i Göteborg hos den välrenommerade brottmålsad-
vokaten Curt Blomkvist, som blev hans läromästare. Han var 
därefter en tid verksam vid Advokatfirman Glimstedt innan 
han gick över till Sjögren och 
Wistrand. Där var han med 
om att utveckla Wistrand 
advokatbyrå till en modern 
affärsjuridisk advokatbyrå. 
Men Jonas hade kvar lusten till 
brottmålsjuridiken och som 
försvarare för huvudmannen i 
ett stort och uppmärksammat 
ekobrottmål i Göteborg tog 
han steget över till Berglund 
och Co advokatbyrå. Under sina sista verksamhetsår var han 
knuten till Foyen advokatfirma.

JONAS LAURITZEN VAR ledamot i advokatsamfundets huvud-
styrelse under åren 1983 till 1990. Dessförinnan var han styrel-
seledamot i Västra avdelningen av advokatsamfundet och blev 
senare under 1990-talet avdelningens ordförande.

På många sätt var Jonas en ovanlig människa. Han utmärkte 
sig tidigt. Redan under studietiden i Lund gjorde han sig känd 
som en mångbegåvad och orädd juris studerande. Jonas hade 
ett tydligt mål. Han skulle bli advokat. Det kom att visa sig att 
de talanger han bar på passade utmärkt för det yrket. Jonas 
blev en skicklig advokat med hög integritet och stor pondus i 
rättssalen. 

Han brann för juridiken och advokatgärningen. Och för 
honom var det naturligt att också arbeta med och lära upp 
unga jurister. Han fanns alltid tillgänglig för sina biträdande 
jurister. Ingen juridisk fråga var för liten för honom. Med sitt 
rörliga intellekt hittade han inte sällan underfundiga och 
överraskande angreppsvinklar, som ofta ledde fram till krea-
tiva lösningar.

JURIDIKEN I ALL ära – Jonas själv talade gärna raljerande om att 
juridiken var något som han bara försörjde sig på. Hans stora 
intresse i livet var jazzmusiken. Redan under lundatiden bril-
jerade han med trumpinnar och jazzvispar i den studentikosa 
nöjesvärlden. På den göteborgska jazzscenen spelade han i 
flera konstellationer, bland annat under många år i husbandet 
på restaurang Gillestugan. Han krönte sin karriär med att vara 
ordinarie batterist i Blue Note Swing Band.

Till Jonas Lauritzens framgångar, både som advokat och som 
jazzmusiker, bidrog en stark vilja att göra väl ifrån sig i alla 
sammanhang och ett speciellt sinne för humor, gärna råbar-
kad men välmenande och alltid underhållande. Vid middagar 
och i andra sällskapliga sammanhang blev han oftast en cen-
tralfigur och drev gärna diskussionerna med samma schwung 
som han kunde uppvisa i rättssalen.  

Det är med djup förstämning som en stor krets av kollegor 
och vänner har fått finna sig i att han nu har lämnat oss. En 
kamrat har gått förlorad.

Bo Rolfson 
Fredrik Vinge      

Hans Strömsnes       
Stefan Ruben

L Ä S A RN A  T YC K E R

Härligt positivt om Angered
Hej Petra och tack för din värmande krönika på Namnsidan om 
Angered och Angeredsgymnasiet.

Så härligt att läsa positiva saker om vårt fina Angered, det är ju 
så fint här. Vi har bott här i mer än trettio år, har barn som gått på 
din skola för många år sedan. Vi behöver lyfta fram det som är bra 
och trevligt här, och inte bara negativa skriverier.

Tack än en gång!
Carin Johansson m fam 

Angered


