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en helt almindelig torsdag aften i februar bliver to fæng-
selsbetjente overfaldet i Arresthuset i Helsingør. en indsat 
som angiveligt har dyrket ’ultimate Fighting’, går amok på 
dem uden varsel. 

Mens de to kollegaer roder rundt med fangen på gulvet og 
slagene hagler ned over dem, kommer to indsatte dem til 
undsætning. de holder voldsmanden tilbage, indtil der kom-
mer assistance fra flere fængselsbetjente. 

de to indsatte er gangmænd. de hedder Isak og lasse. og de 
vælger at hjælpe betjentene af ren og skær medmenneske-
lighed. og så fordi det var nogle af de ’gode vagter’, som de 
kalder det.

”det her handler om moral og medmenneskelighed. Hvis 
jeg ser en person i nød, en der ligger og får knytnæveslag i 
hovedet, ja så griber jeg ind, uanset om det er en fange eller 
en vagt. sådan er jeg nu engang opdraget,” siger gangmanden 
Isak, da fagbladet møder ham tre måneder senere.

lasse tilføjer: ”det var to af de vagter, vi rigtig godt kunne 
lide. nogle af dem, som gjorde morgenerne lidt bedre, når vi 
fandt ud af, de skulle på vagt. så vi er kede af, at de nu er væk.”

Fagbladet taler med Isak og lasse i arresten en formiddag 
i maj for at høre, hvordan det at være gangmand hænger 
sammen med at hjælpe ’vagterne’ – under overfald og i 
andre sammenhænge. 
 
Vi finder først lasse nede i værkstedet, hvor han udfører 
sine opgaver som gangmand. da vi kommer ind, er han i 
gang med at multitaske mellem at gøre frokostbakker klar, 
bestille nyt linned, sende produkter af sted fra værkstedet 
og gøre rent i køkkenet.

”som gangmand har man mere frihed og fleksibilitet end 
andre fanger. det giver en fast løn modsat i produktionen, 
hvor man kun får penge for det, man fremstiller. og så er 
man ikke låst lige så meget inde,” siger han.

en medARbejdeR, ikke en indsAt
lasse var så heldig at få lov til at blive gangmand, fordi den 
tidligere mand i stillingen blev forflyttet. Han mener selv, 

han blev valgt, fordi han var på god fod med personalet, 
fordi han ikke havde gjort sig uheldigt bemærket, og fordi 
han havde vist, at han gider arbejde.

og det er helt tydeligt, at forholdet mellem gangmanden og 
værkmesteren er meget tæt: ”når jeg er hernede i værkstedet, 
føler jeg mig mere som en medarbejder end som en indsat. 
Man får et stort ansvar – og det forsøger jeg at leve op til.”

Værkmester dennis lindberg er helt enig: ”Vi har et godt 
samarbejde med gangmændene i øjeblikket. Men det varie-
rer selvfølgelig lidt, alt efter hvilke typer indsatte der sidder 
i huset.”

stikkeR elleR ej
Ifølge værkmesteren er samarbejdet med gangmændene 
helt afgørende for den dynamiske sikkerhed på værkstedet 
– og i arresthuset generelt. 

”Vi har et tættere forhold til dem end til andre indsatte, så 
det sker, at de kommer og fortæller os, hvis der for eksem-
pel er optræk til ballade,” siger han. 

Han passer dog meget på med ikke at udfordre tillidsforholdet 
ved at udspørge dem direkte eller gå videre med det, de 
fortæller: ”så ville de nok hurtigt holde op med at fortælle 
noget. de skulle jo gerne kunne komme tilbage til deres 
afdeling uden at få problemer,” siger dennis lindberg og 
fortsætter:  

”selvfølgelig kan der godt være nogen, der er lidt jaloux af 
og til. Men det håndterer gangmændene nu som regel ret 
godt. derfor gælder det også om at vælge nogle gangmænd, 
der kan svare igen og ikke lige lader sig kanøfle.” 

mACho-GAnGmænd med stoRhedsvAnvid
omvendt handler det også om at finde en balance med 
nogle gangmænd, der ikke misbruger deres position til at få 
magt over de andre indsatte.

dennis lindberg kan huske en gangmand, der mente, at han 
var chef for de andre indsatte: ”det steg ham til hovedet. 
Han gik og truede de andre med tæv og andet. det endte i et 
slagsmål, og så blev han selvfølgelig fyret og flyttet.”

den slags eksempler på ’macho-gangmænd’ hører dog 
primært fortiden til. det var dengang, hvor rockerne ofte 
sad tungt på posterne som gangmænd, forklarer fængsels-
betjent rené Christiansen.

”dengang valgte man rockere som gangmænd ud fra tanken 
om, at de måske havde lidt bedre styr på de andre indsatte, 
så der altid var pænt og rent og roligt på gangene. Men det 
var nok mest på overfladen. For det er ikke umuligt, at rock-
erne brugte deres magt til at få svagere indsatte til at vaske 
gulv for sig. eller andre ting.”

toleRAnCe oG håRdt ARbejde
det regime ophørte dog, da man begyndte at adskille rocke-
re fra andre indsatte på særlige bandeafdelinger. og i dag er 
gangmænd typisk rolige og arbejdssomme indsatte, der er 
vellidte både af ansatte og indsatte. sådan en indsat er Isak. 

Isak har været gangmand omkring et halvt år. og ifølge 
rené Christiansen en stabil en af slagsen ikke mindst på 
grund af hans gode kontakt til de andre indsatte på både 
sin egen og andre afdelinger.

det stiller nemlig store krav til tålmodigheden og tolerance-
tærsklen at skulle forklare de andre, at de for eksempel ikke 
skal smide skodder på toilettet.

blodiG RenGøRinG
samtidig skal gangmændene også nogle gange tage sig af 
mere uhumske anliggender. som for eksempel rengøring af 
celler, når en ny indsat skal flytte ind. eller rengøring efter 
overfald og selvmordsforsøg. 

det sidste er ifølge Isak det værste: ”der var en fyr, som jeg 
kaldte spookey-guy. Han havde skåret i sig selv. I håndled-
dene og armene. der var en del blod, som jeg skulle tørre 
væk. det var altså lidt ulækkert.”

samtidig bagatelliserer gangmanden dog episoden: ”Jeg 
bliver sgu mere traumatiseret af at gøre lokummet rent, end 
over at tørre lidt blodpletter væk med et håndklæde. Jeg har 
trods alt andre ting at tænke på,” siger han. 

På vej ud spørger fagbladet i forbifarten rené Christiansen, 
om det er fast procedure i arresten, at gangmændene gør 
rent efter for eksempel blodige overfald og selvmordsforsøg? 

det afkræfter han dog: ”Ikke, hvis der er meget blod. Vi 
havde for eksempel et selvmord for noget tid siden. en der 
skar halsen over på sig selv. det var grimt. og der fik vi et 
eksternt rengøringsfirma ud til at gøre rent.”

gangmændene i Arresthuset i Helsingør lader altså ikke til 
at lide overlast og smiler høfligt, da fagbladet takker af, så 
de kan komme videre med dagens dont.

gÆve 
gAngMænd
De såkaldte gangmænd – som er indsatte 
der hjælper betjentene – indtager en ejen-
dommelig dobbeltrolle i fængslerne. På 
én gang privilegerede og hårdtarbejdende. 
Fagbladet mødte to gangmænd, en betjent 
og en værkmester til en snak om deres 
gensidige relation i Arresthuset i Helsingør.

Af Andreas Graae

gAngMænd

Når gangmanden Lasse hjælper 
værkmester Dennis Lindberg med 
at pakke kasser med små første-
hjælpskasser, føler han sig mere 
som medarbejder end indsat.


