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Ödevata lg47 - Fångvårdskolonin ödevata
Stig Carlsson

stig carl.sson .iohbade sont vaktkonstaper på oclettctra och
denna bercittelse tir inlcimnacl at, han,v ,srn s,ne carlson. Det
har genont Gunnar l\lilsson,s hertitterser skrivits om oclet,r_rttr,
nten lttir skilrlrcts de intagnas./örhåilctncte på ett nnikt stift. Ett
histo,i,vkt dokrn*fi ctm.t'iingvårcl i ^slutet *v lg4T-ta[et.

Styresman: Josua Nilssor-r.
Överkonstapel: Knut Wirblad.

Frarn till l5 april 1947 hade vaktkonstaplar från fängelset i
Kalmar fätt åka urt och tjä*stgöra prl koloriin i ödevata i olil<a
etappcr. Mcn efler den r5 april blev personalen fast a,stäild
vid Ödevata. Yngve Franzön och stig carlsson började då sina
tjä,ster där. sa,rrna år började också Bengt pettersson, vargs-
rnåla.

Ödevata var en mindre gård som ägdes av ranclsti,get mcn
var förhyrd av Få,gvården. Gårdens areal omfattade 16 tunr-
land inägor kring sjön och husen. Husen bestocr av rruvucr-
byggnade,, laclugård, kokhus, svinhus, rcclskapsbocl samt
snickarbod - ett litet timmerhus vicl sjön. DjLrre, som fänns var
fern kor, två hästar samt fern till tio grisar.

E, intagen fick sköta djuren, utfocrra ocrr mjörka. seclan fick
husmor ta hand 

'm 
rnjölken, separera och kärna smör. smöret

fick ej utspisas i rnatsalen utan sålcles till ett bageri. Rovor och
betor odlades s.mt mycket havre skördacles på iorhyro mark.

I(oloni, kunde ta emot 27 personer vicl den tiden. De intagna
låg i rurn med en till sex personer. Det var bara raclugårdskar]en
som hade eget rum sa,rt två intagna, som lrjälpte tilii koket. De
låg i ett rurn för två personer.

Dct var skuig.lv i alla r,m .ch korriclorer. på expedition,
dagrurrr och rnatsal f'anns linolt-:umnrattor. Det var mvcket
arbetsamt att vara städare. I korridorerna fanns tre tvätiställ

men lngcn vattcn-
toalett. I ctt utryntmc
ovarr{ör trappan fanns
clt rurn lned cn latrirr
med torvströ som
var öppen endast på
natten. Dagticl var det
torrdass bakorn ladu-
gårderr som gällde.

De intagna fick gå
i randiga linnekläder.
som var av mycket bra
kvalitet. När det var
kallt fanns vadmals-
kläder som var varma.
Det stora problemet
var rned skorna sonr
de intagna fick ha efter
varandra, de lagades
och halvsulades på
anstaltcn Hall i Söder-
tälje. Strurrporna var
det också problem
med. Den forsta tiden

Stig Clarlssori arbetade på Otlcviitaanstalten
frän 1941 {}arn till pcnsioneringen 1990. tlan
avled 2002, 77 år gammal. Stig var engagerad i
hembygdsfriigor och var ledanrot i Vissefjiirda
l{embygdsförenings styrelsc un«ler nio år. EI'-
le r sirr r crkslunrna lid pa Ödevlta flyrtlrdc Srig
och husttun tillbaka till deras hemby Klättorp
där cle bodde i den så kallacle Smeclsården.

lagades de av en intagen. Dct var i regel eu person som intc
orkade med skogsarbete. Under senare tid skickades c1e till I-lall
f'ör lagning. När vägarbeten bö{ade fick vi ej använda rancliga
kläder. Då blev det blåkläder och blå båtnrössa som gällde.

Husnror fick utspisa de intagna enligt ett särskilt schema efler
hur rnånga intagna det var. Det var rnycl<et noga med r.rtväg-
ningen som skulle stämma n-red utspisningens lista och t'örråd.
Kontrollvägning skedde en gång i rnånaden.

I(öket var mycket tungarbetat rned vedspis och en fristå-
encle vedeldad gryta för potatis, gröt med lnera. Som "kylskåp"
fanns en bassäng med is i källaren. lsen sågades upp litin sjön
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på vintern och förvarades övert2ickt rnecl sågspån utanför köket.
vid 07:30 var det fl'ukost, clå ,tderades åci.så dagsransoncn

av bröd. Den bestod av fyra tilr fem skivor br:od, 20 granr
margarin, sex sockerbitar, ost eller korv. Det skulle racka liela
dagen. Sedan fick de en termos med kaffb. De som arbetacle i
skogen fick välling eller choklad med sig. När cle kom hem var
det rriddag i nratsalen.

I;örsta ticlen kuncle vi få gå en rnil till arbetet i skogcn. så
lå,gt var det till cxernpel till arbetet i Kle,enråla i bskars
socrken. Arbetet kunde trestfr av att hugga veel, massaved, p*rps
samt även timmer" Det tbnns de som högg sex l<ubihmeter per
två man, ellcr I00 bita',rassavccr, so, roi trå meter lårrga ocri
cle skulle l-relbarkas. Det fanns personer som var så trötta på
kvällen att de cj orkacle gå ner i rnatsalen och äta. Elter en tid
fick vi cyklar, men det blev problem även n.recl dern, speciellt
för arbetsledaren som var med. För ibland gick ,ärgon cykel
söncler.. "

Anstalten uprpvärmdes av en vcdpanna som la,ns i källaren
under rnatsalen. Meterved inkt\rtes av skogssäilskapct och
skogvaktare Stig Sandestig tbrnrcdlade detta,

När en i,tagen korn tiil anstarten brcv han inskriven ien
liggare (liggaren är bevaracl i arkivct). FIan blev avvisiteracl och
därefler utrustacl nrcd anstaltens kläder-, fick ctt rum och säng-
plats. På expccliti.,c-rr radcs cn ko,tobok ,pp ftir clen intagne.
onr han hacle straf-larbctc skulle clet vara egna nrcdel, clispo-
nibla r,edel samt besparacle nreclel. Av disponibla medcl ilck
han handla för tio kronor i veckan. Bestärrriing togs Lrpp varje
tisdagskväll av vaktl<onstapeln. varorna delades it på'roroug
efterrniddag efter bastubaclct och rnaten. på lördagaina arbc-
tades det till klockan l2:00. t)et var 4g-tinrrnars arbetstid clå.

På sö,dagarna fick de intagna ta emot besök uncler två tirnnrar
fl'ån l3:00 till l5:00. Besöket var i dagrumrnet under uppsikt av
vaktkonstapel n samt överkonstapeln.

De, intag,e fick sä,da brev till anhöriga och vänner. Brcven
lades i e, låda, ihögra liiir,et skulle stå den i,tagnes nLlmrner
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och breven var ej igenklistrade. För på expeditioncn skulle
övertonstapeln eller en utsecld tjånsteman läsa och bokftrra
var brevet skulle sändas samt sätta på frirnärke och lacka igen
kuvertet. Åven ankommancle trrev skulle läsas på expeclitionen
av sarTlma person.

Telefbnen till anstalter'l var en privatlinje till Alsjö station där
vi gick ut på järnvägens linje f'ör att det skulle vara nattelc{trn
nt i Sverige (Emmaboda 64). Den intagnc fick bara ringa om
brådskande ärende på tjänstetelefbn. Den intagne fick ej inneha
några pengar eller andra värdcl'örenlå1, dc skulle förvaras på
expeditionen.

Från 1949 lörändrades clcn lilla idyllcn i Odcvata, c1å påbor.
jades vägarbete från Eskilsryd till Alsjöholrl. Vi fick bygga
upp en barack där nuvarandc kol< och nralsal liggcr" Där kunde
man placera 14 man. Så på cn girng lrestocl anstalten nu av 40
intagna samt att det ofla var övcrbclåiggning. sir lraclc anstalten
f"örändrats undcr årens lopp. t\4cd utbyggnad av nrckanisk verk-
stad, fyra personalverkstäder, tre paviljonger for intagna clär.

tidigare ladugård stod. Ny köks- och matsalsbyggnad haele till-
komrnit och huvudtryggnaden var endast för aclministration.
Det var nrånga förändringar av anstalten på de 43 år av mitt liv
som -jag var verksam där.

Redaktionens tillägg:
Krirninalvårclsan,stalten Arbetshemrnet i ()clevutct, .fi)r t,ilket
lantlslinget var huvudman, börjtttle ,sin terksnnthet irr 1923
och upphilrde 1952. Under åren 1943-1952 be.,stoC verksam-
heten blott i htint;isning av intcrgna till anclrtt tn"be{shem. Fctst-
ighe ten ödevota utarre ttderatle,t; I 94 3 oc h ./örs ålcle,s s encu.e t i.l I
dåvdyoncls Jångvårtls,st.vrelsen, som under åren I955-t9(t5 dcir
clrev en.flingkoloni. F'rån ]943 oc,h under ett antcrl år.fimgerade
också ödet,utcr som onnex titl.fcingetset i Kttlntu.. (Jncler åren
I943-I945 anvcinr,lc:; ödevatt:r tit,en soytr .fh,liting/örIcig;gning.



Kriminalvår'dsanstalten Oclevata hörde under åren 1966- t974
lill Södra rtiiongen, år 1975 (som lokalanstctlt) till Malmöregi-
onen och./r.o.rn. 1976 (bc'k"så soru lolcalanstalt) till Linköpitrgs-
regionen. An,stalten lcrtles ner 1997-12-31.

Ordningsregler f<ir Arhetshemmet i Ödevata från 1930. Denna skylt hiinger
nu på 1 Dackeb.ygds Frida Larssons kontor på fängelset i Kalmar. Folo.'
Frida Larsson.

Morfars minnen

Om murarmästare Linus Fetersson 1901-1984
Barndom i Bromboda och Klippingsbo

Ma ri e Pete r:;,son- Eng ne I I

Min allra käraste skatt hittade jag 1ör några år sedan i botten

på en kartong som tillhört min morfär och som blivit liggande

oöppnad sedan hans död l9tl4. Där, under en hög med garnla

räkenskapsböcker, tråg err stor, anonym mapp med påskrifterl
"Egna anteckningar", präntad med rnin morl'ars handstil.

l)e "egna anteckningarna" visade sig vetra mycket mer än så.

De sista åren av sitt liv hade mirr morlär ägnat sig åt att skriva
ned sin levnadshistoria. llär fanns svaren på alla de frågor jag

som ung flicka inte tänkt på att ställa, här länns hundratals sidor

rned livfulla berättelser om hur tillvaron kunde gestalta sig för
den sorn var barn, ungdotl och vuxen i Visscljärcla uttder f-örsta

halvan av 1900-talet.
En clel av berättelserna var av privat karal<tär, men mycket

var sådant som jag känner att min berättarglade rnorfar gärna

skulle lia delat med sig av. Det som följer nedan åir bara ett litet
axplock med fokus på lrur det kLrnde vara att vara barn i Visse-

fjärda i början av 1900-talet.

Min rnorfär hette Linus Petersson. Under större delen av sitt
yrkesliv var han verksam i Vissefiärda, där han var murar-

mästare. Efter något ärtionde som IClA-handlare i Ljungby-
holm återvände han på äidre dagar till barndomsbygclen, där

han förde en aktiv pensionärstillvaro nred engagemang i blancl

annat PRO och Vissefjär:cla Henibygdsföreniug. Jag rninns

särskilt hur .jag fick vara tned honom ttär han var gr"ride vicl

kyrkstallarna -'hans murarverktyg hnns Icir övrigt fbntlarancle

att beskåda i museidelen av stallarna"
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