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Tässä saat katsoa, kuunnella, tuntea, leikkiä, 
työskennellä tai vain levätä hetken aikaa.
Ihmettele, kauhistu ja kiehtoudu!

Tee olosi kotoisaksi!

Etsi näitä symboleja:

 Leiki, aktivoidu

 Lepää, rentoudu 
  
      
 Työskentele

 Ota kengät pois

 Luo

 Koske, avaa, ole vuorovaikutuksessa

 Kuuntele

 Haistele

 Katso pelkästään
 

 Ota kuva (joka puolella museota)



Yli 600 vuoden ajan Skövde on kasvanut, muuttunut 
ja kehittynyt.

Naiset ja miehet, nuoret ja vanhat, rikkaat ja köyhät 
- kaikki ovat auttaneet muotoilemaan kaupungin 
sellaiseksi kuin se on tänään.

Jotkut ovat kuuluneet perheisiin tai sukuihin, jotka 
ovat asuneet Skövdessä monta sukupolvea, kun taas 
toiset ovat tulleet vierailijana läheltä ja kaukaa. Sekä 
ne, jotka ovat asuneet koko elämänsä täällä, että 
ne, jotka ovat tulleet väliaikaisesti käymään, ovat 
jättäneet jälkensä Skövden historiaan.

Tässä näyttelyssä tapaat muutaman näistä ihmisistä.

Näyttely on jaettu viiteen teemaan:
Terveys ja sairaus
Huvit
Koulu ja työelämä
Rikos ja rangaistus
Asuminen ja rakentaminen



Skövde kukoistaa keskiajalla. Kaupunki on Skaran 
hiippakunnan suojeluspyhimyksen Pyhän Elinin 
pyhiinvaelluskohde. Kaupunginoikeudet, noin 
vuonna 1400, tekevät Skövdestä kaupan ja käsityön 
kohtaamispaikan.

1400-luku

Ruotsi katkaisee välit katolisen kirkon kanssa ja 
maasta tulee protestanttinen. Pyhimyskultti 
kielletään ja se johtaa siihen, että Skövden 
merkitys vähenee.

1800-luku

1700-luku

1900-luku

1600-luku

2000-luku

1500-luku

Skövde tuhoutuu lähes kokonaan suuressa 
palossa 1759. Tuhkasta kasvaa esille uusi 
kaupunki. Suorat, leveät kadut korvaavat 
vanhan keskiaikaisen kaupunkisuunnitelman. 

100 vuotta kaupunginpalon jälkeen rautatie tulee 
Skövdeen. Kaupunki kasvaa ja muuttuu. Monta 
teollisuutta alkaa toimintansa ja kylpylä avataan 
rautatieaseman läheisyyteen. 

1900-luvun alussa Skövde on Skaraborgin suurin kaupunki. 
Useat rykmentit muuttavat tänne ja tekevät Skövdestä 
sotilaskaupungin. Monta nykyaikaista tavarataloa rakennetaan 
ja Ruotsi saa täällä ensimmäisen kulttuuritalonsa.

Skövde on Skaraborgin kaupan, koulutuksen, 
kulttuurin ja kuljetusten keskuspaikkakunta.

Skövde on pieni kaupunki ja kauppa käy huonosti. 
Useamman kertaa ollaan siirtämässä kaupunkia 
sopivampaan paikkaan.



Keskiajalla ihmiset vaeltavat Skövdeen. Monet, jotka 
ovat sairaita, hakeutuvat kaupungin suojeluspyhimys 
Elinin luokse. He uskovat pyhimyksen parantavaan 
voimaan.

Kuka parantaa sairaita? Lääkäreistä on pulaa, mutta 
mökeissä asuu viisaita ukkoja ja akkoja, joilta voi saada 
neuvoja.

1800-luvun lopussa Skövde on kylpyläpaikkakunta. 
Hienostuneet ihmiset tulevat kaukaa juomaan 
terveellistä lähdevettä kaupungin itäreunoilla.

1870-luvulla koleran puhkeamisen johdosta kaupunki 
saa ensimmäisen sairaalansa. 100 vuotta myöhemmin 
KSS, Kärnsjukhuset Skövdessä, on valmis. Se on tänään 
yksi kunnan suurimmista työpaikoista.

TERVEYS & SAIRAUS



MUSTAN MAGIAN 
KIRJA

Fribergin aikana lääkäreistä 
on pulaa. Sen tähden ihmiset 
turvautuivat magiaan. Ne, jotka 
pitävät hyvät välit yliluonnollisten 
voimien kanssa, ehkä välttyivät 
sairauksilta ja epäonnelta.

Kirkko vastustaa mustaa 
magiaa ja pappien tehtävänä 
on varmistaa, että seurakunta 
pysyy oikeassa uskossa. Se, että 
papit ovat kirjoittaneet muistiin 
monet niistä mustan magian 
kirjoista jotka ovat säilyneet, ei 
ole niin merkillistä. He kuuluivat 
siihen vähemmistöön, jotka olivat 
1700-luvulla kirjoitustaitoisia.

Syksyllä 1945 Alma Larsson Ömsin pitäjästä 
lahjoittaa mustan magian kirjan Skövden seudun 
kotiseutu- ja muinaismuistoyhdistykselle. Kirja on 
täynnä taikakaavoja, loitsuja ja reseptejä, jotka 
tuleva pappi Isac Friberg Bjurbäckenistä Mullsjön 
ulkopuolelta tallensi 1700-luvun lopussa. Kirja 
opettaa esimerkiksi, kuinka voitetaan pelissä, 
onnistutaan rakkaudessa, suojellaan itseään 
pahoilta hengiltä, löydetään maahan kätkettyjä 
aarteita ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, 
kuinka parannetaan sairauksia.



Keskiajalla Skövden asukkaat juhlivat kaikkia 
elämän vaiheita, kastajaisista hautajaisiin. Kirkolliset 
pyhäpäivät ja pyhimyspäivät ovat juhlallisia tilaisuuksia. 
Musiikki, tanssi, ruoka ja juoma pitävät ajatukset poissa 
raskaasta työstä.

Kapakoita on pienessä kaupungissa monta: Vuonna 
1639 kuudella ravintoloitsijalla on toimintaa Skövdessä. 
Markkinat, niin kuin 1800-luvun hevosmarkkinat, ovat 
myös vilkkaita tilaisuuksia.

1800-luvun lopussa raittiusliike ja urheiluliike tulevat 
Skövdeen. Ne tarjoavat skövdeläisille uusia tapoja 
huvitella. Huolellisuus ja terveys ovat ihanteita.

1900-luvulla demokratia tekee läpimurron Ruotsin 
yhteiskunnassa. Kaikkien oikeudesta kulttuuriin, niin 
kuin taiteeseen, teatteriin, tanssiin ja kirjastoihin 
tulee tärkeä kysymys. Skövdessä nämä ajatukset 
johtavat siihen, että rakennetaan kulttuuritalo, Ruotsin 
ensimmäinen. Sen avajaiset ovat vuonna 1964.

HUVIT



1950-luvulla on kansainvälinen rock’n’roll- kuume. 
Elvis Presley on suuri idoli ja itsestään selvä esikuva 
nuorille, joilla on rokkiunelmia.

Eri puolella Ruotsia järjestetään musiikkikilpailuja, 
joissa etsitään paikallisia kykyjä. Yksi heistä, joka 
löydetään, on Willy Knarström Skultorpista Skövden 
ulkopuolelta. Nimellä Willy King hän voittaa 
kykykilpailun Skaran kansantalossa (Folkets Hus) 
Paul Ankan hitillä ’’Diana’’.

Säestysorkesteri The Kingsmenin kanssa hän kiertää 
sitten ympäri Skaraborgin lääniä. Hän soittaa 
kansanpuistoissa (folkparker), koulutansseissa 
ja kansantaloissa. Kesäkonsertissa 1958 
Boulognermetsässä Skövdessä jotkut naiset yleisön 
joukosta pyörtyvät. Oliko se lämmöstä vai Willyn 
viehätysvoimasta?

Willy King saa mahdollisuuden äänittää levyn. Siitä 
tulee ensimmäinen rockmusiikin gramofonilevy 
artistilta, joka tulee Länsi-Götanmaalta.

WILLY KING
SKÖVDEN ELVIS



Keskiajalla Skövden asukkaat työskentelevät eteenkin käsityön ja kaupan 
alalla. Käsityöläiset organisoituvat eri ammattikuntiin tänä aikakautena. Vain 
ammattikunnan jäsenet saivat harjoittaa ammattia ja jotta käsityön laatu olisi 
tarpeeksi hyvä, ammattikunnalla oli vastuu käytännön opetuksesta. Koulussa 
käyvät vain ne, jotka aikovat papiksi, koska he ovat ainoat joiden pitää osata 
lukea ja kirjoittaa.

1800-luvulla Ruotsi muuttuu köyhästä maatalousyhteiskunnasta rikkaaksi 
teollisuusyhteiskunnaksi. 1868 insinööri Johan Georg Grönwall perustaa 
Sköfde Gjuteri och Mekaniska verkstadin. Se on yksi ensimmäisistä kaupungin 
teollisuuksista ja luo perustan tämän päivän Volvo-tehtaalle.

Skövdestä kehittyy tärkeä sotilaskaupunki 1900-luvulla. Kolme rykmenttiä 
muuttaa tänne ja niiden myötä aivan uusi ammattikunta, upseerit.

Pakollinen peruskoulu otetaan käyttöön 1800-luvun puolivälissä. 
Yhteiskunnasta tulee yhä enemmän demokraattinen, ja se asettaa uusia 
vaatimuksia kansalaisten koulutukselle. Yliopistoja ja korkeakouluja tulee 
enemmän ja tulee tavallisemmaksi hankkia korkeampi koulutus. 1977 
perustetaan Skövden korkeakoulu.

KOULU & TYÖ



SUOMALAINEN 
TYÖVOIMA-
MAAHANMUUTTO

Kesällä 1961 19-vuotias Markku Salo Suomessa Turun lähellä olevalta pieneltä 
paikkakunnalta Reso, istuu kahvilassa ystäviensä kanssa. Jotkut heistä 
vakuuttavat Markulle, että hänen pitäisi etsiä onnea Ruotsista. Siellä voi ansaita 
kaksi kertaa niin paljon kuin Suomessa!

Seitsemän vuotta myöhemmin Markku alkaa hiojan työt Volvo-Penta-
laitoksella Skövdessä. Täällä on tehty moottoreita vuodesta 1907. Ensin 
venemoottoreita nimellä ’’Penta’’ ja vuodesta 1927 moottoreita Volvo-autoihin. 
Tehtaan alkuperä on Sköfde Gjuteri och Mekaniska verkstad, jonka insinööri 
John Georg Grönvall perusti jo 1868.

Nyt tehtaassa on täysi tuotanto ja työvoiman tarve on suuri. Toisesta 
maailmansodasta lähtien Ruotsissa on ollut nousukausi. Maasta on tullut 
hyvinvointivaltio, jolla on kansainvälinen maine. Tätä edistävät kaikki
maahanmuuttajat, jotka työskentelevät kasvavassa teollisuudessa. Markku on 
yksi tuhansista nuorista miehistä ja naisista, joita houkuttelee Ruotsiin lupaus 
paremmasta elämästä.

Tie Skövdeen on mennyt värmlantilaisen Storforsin putkitehtaan ja sen jälkeen 
Boråsin tekstiiliteollisuuden kautta. Boråsissa, missä monet suomalaiset naiset 
ovat töissä, hän tapaa vaimonsa Eevin. Ruotsin kielen hän on saanut oppia 
tehtaan lattialla. Markku pysyy Volvolle uskollisena eläkkeeseen asti, jolle 
siirtyy 2004 pitkäaikaisen ammattiliiton luottamusmiehen uran jälkeen.

Tänä päivänä 8 % :lla Skövden kunnan asukkaista on suomalaiset juuret. 
Skövden kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, joka muun muassa 
antaa ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle oikeuden käyttää suomen kieltä 
ollessaan yhteydessä kuntaan.



Keskiajalla erityiset lait tulevat voimaan Ruotsin kaupungeissa. 
Skövden asukkaat ovat kaupunginlain alaisia ja maaseudun 
ihmiset ovat vanhemman maanlain alaisia.

Kaupunkilaki selvittää miten kauppaa pitää käydä ja miten 
oikeuden pitää tuomita sellaisissa asioissa, jotka koskevat 
varkautta, pahoinpitelyä ja murhaa. Torin raatihuoneessa on 
kaupungin tuomioistuin ja täällä säilytetään käsinkirjoitettua 
jäljennöstä laista.

Monet rikokset rangaistaan kuolemalla, mutta usein tuomioita 
lievennetään. Vouti on kuninkaan edustaja kaupungissa. Yhdessä 
pormestarin ja kaupunginneuvoston kanssa hän vastaa siitä, että 
ihmiset noudattavat lakia ja että järjestys säilyy.

Poliisin ammatti lisääntyy, kun kaupungin väestö lisääntyy. 
1800-luvun lopussa oli Skövdessä kolme vakituista ja kuusi 
ylimääräistä poliisia. Vuoteen 1965 saakka, poliisin aseena on 
sapeli.

RIKOS & RANGAISTUS



Lastenmurha Skövdessä. 
Nälkäiset koirat kaivoivat ruumiin esille.

LAPSENMURHAAJA INGRID BÖRJESDOTTER

Kylmänä kevättalvipäivänä 1620, nälkäiset koirat kaivavat esille lapsen 
ruumiin kylpytuvan alta Skövdessä. Kaupungin tuomioistuimen edessä, 
raatihuoneoikeudessa, nuori nainen Ingrid Börjesdotter myöntää, että 
se on hänen lapsensa. Hän on synnyttänyt lapsen yksinäisyydessään, 
tappanut sen ja kaivanut sen maahan. Lapsen isä on renki Håkan. Heillä 
on ollut rakkaussuhde vuotta aikaisemmin. Håkan on jopa kosinut, mutta 
Ingrid on sanonut ei, koska hän on epäillyt, että tällä on toinen nainen. 
Kun Ingrid on myöhemmin kertonut, että hän on ollut raskaana, Håkan ei 
ole halunnut olla missään tekemisissä asian kanssa. Oikeudessa Håkan 
sanoo, ettei hänellä koskaan ole ollut aikomus mennä Ingridin kanssa 
naimisiin. Hän ei edes tiedä, onko hän lapsen isä. Huhujen mukaan Ingrid 
on seksuaalisesti siveetön, lutka.

Ingrid ottaa kaiken syyn itselleen ja hänet tuomitaan kuolemaan.

Håkan on vapaa syytöksistä.

1600-luvun seksuaalimoraali on kovaa. Seksi avioliiton ulkopuolella 
nähdään Jumalan kuudennen lain rikkomisena ja se on rangaistuksen 
alaista. Aviottoman lapsen synnyttäminen nähdään suurena häpeänä 
ja tämän elättäminen yksinhuoltavana naisena on hyvin vaikeaa. Monet 
naiset eivät näe muuta vaihtoehtoa kuin tappaa vastasyntyneet lapsensa.



1400-luvulla ei ollut paljon, mikä erotti Skövden kaupungin 
maaseudusta sen ympärillä. Melkein kaikki rakennukset oli tehty 
puusta. Keittiöpuutarhoissa Skövden asukkaat kylvivät vihanneksia 
ja karjasuojissa asui sikoja ja kanoja.

Kiviä käytetään vielä enimmäkseen kirkkojen pystyttämiseen. Kirkot 
lähikylissä Våmbissa ja Forsbyssä ovat 1100-luvulta, siltä ajalta, kun 
kristinusko vakiintui alueelle.

Mutta ei edes kirkko Skövdessä säilynyt tuhoisalta kaupunginpalolta 
11. syyskuuta 1759. Melkein koko kaupunki paloi poroksi.

Tuhkasta kasvaa esiin erityylinen kaupunki. Rautatie, joka tulee 
1800-luvun keskivälissä, on lähtölaukaus uudelle ajalle. Skövdestä 
tule kaupunki, joka kasvaa.

ASUMINEN & RAKENTAMINEN 



SKÖVDEN VANHIN PUUTALO
Kaikki Skövdessä tuntevat ’’Petter Helénin’’. Charlotta ja Sven Pettersson-Helén 
asuvat vanhassa punaisessa mökissä kaupungin laidalla. Svenillä on vihainen 
pässi, joka seuraa häntä kaikkialle. Ei kukaan lapsi uskalla tehdä sen lähettyvillä 
ilkitöitä. Charlotta kasvattaa kalkkunoita ja Skövden herrasväki kuuluu hänen 
vakioasiakkaisiinsa.

Tontti, jolla he asuvat, selviytyy hyvin suuresta kaupunginpalosta 1759. Nyt mökki 
on ainoa talo, joka on jäljellä ajasta ennen paloa. Koska se on rakennettu keskiajan 
kaupunkisuunnitelman mukaan, se on vinosti sijoitettu verrattuna ympäröiviin 
taloihin. Ihan sen vieressä on Lögelampi. Ehkä vesi täältä pelasti kerran mökin 
tulelta? Nyt lampi on kokoamispaikka kaupungin viemäriverkostolle ja pian se 
täytetään umpeen.

Sven kuolee 1894 ja Charlotta elää leskenä vielä 22 vuotta. Hän kuolee 1916, 
93 vuotta vanhana. Pariskunta ei ole saanut omia lapsia, joten tontti menee 
perinnöksi kasvattityttö Anna Britta Johanssonille. Tontin kulttuurihistoriallisen 
arvon vuoksi, hän myy sen Skövden kaupungille. Mökki remontoidaan ja 
luovutetaan Skövden seudun kotiseutu- ja muinaismuistoyhdistykselle 1925.

Tänään Helénin mökki (Helénstugan), joksi sitä kutsutaan, on 
kulttuurimuistomerkitty. Se kuuluu Skövden Kaupunginmuseolle ja on paikalla, 
joka tätä nykyä on Skövden kaupungin keskus. Mökki on luultavasti rakennettu 
1700-luvun alussa ja se on remontoitu tai rakennettu uudestaan 1800-luvun 
puolivälissä.




