
INFO   

  

Utställningens titel  

SKATE – en vandringsutställning om skateboardkultur 

 

Placering/Plats  

Vandringsutställningen invigdes i Kristianstad och turnerade i Umeå, Falköping, Karlstad, 

Leksand, Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

Produktionstid/Visningstid  

Produktionstid 20160901–20190525. 

Vandringsutställningen invigdes 25:e maj 2019 i Kristianstad, blev en succé och nådde mer än 

60 000 besökare under turnén i Sverige sommarmånaderna 2019 med sista stopp i Malmö 

20190814–18. Inför sommaren 2020 planeras en skandinavisk turné. 

 

Budget (kostnad för utställningsproduktion, inte lokalkostnad, fasta löner 

mm)  

 4 500 000 

 

Kontaktperson, mailadress och telefonnummer.  

DRAGAN NIKOLIC 

Email: dragan.nikolic@regionmuseet.se 

Mobil: 0733135247 

 

Beställare/Producerande verksamhet  

SKATE är ett utställningsprojekt som producerades av Regionmuseet i Kristianstad i samarbete 

med Bryggeriet gymnasium i Malmö, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Karlshamn, 

Riksantikvarieämbetet/Enheten för Teknik och Utveckling och lokala skateföreningar från hela 

landet: Umeå Skateförening, Leksands Extrema Idrottsförening, Karlstad Skateklubb, 

Föreningen Brädan & Galleri Rizoma Falköping, Gatuplan Göteborg, Stockholm Skateboard 

Collective samt Bryggeriet Malmö. Projektet finansierades genom Allmänna Arvsfonden. 

mailto:dragan.nikolic@regionmuseet.se


Utställningsteam  

Dragan Nikolić 

Projektledare  

Etnolog/Forskningsansvarig Regionmuseet i Skåne  

Kristianstad/Malmö 

 

 

Marie Schönhult 

Utställningsintendent/Ekonomiansvarig  

Regionmuseet i Skåne  

Kristianstad 

 

Nils Lilja 

Formgivare  

Stockholm 

 

Roger Tónlist (50%) 

Projektkoordinator  

Regionmuseet i Skåne 

Karlshamn 

 

Tom Botwid (50%) 

Projektkoordinator  

Regionmuseet i Skåne 

Malmö  

 

 

 

Externa samarbetspartner: 
 

Jesper Cederlund  

Utställningstekniker 

Riksantikvarieämbetet/Enheten för Teknik och Utveckling 

Visby 

 

Oscar Engberg  

Utställningstekniker 

Riksantikvarieämbetet/Enheten för Teknik och Utveckling 

Visby 

 

Linus de Petris 

Universitetslektor 

Blekinge Tekniska Högskola 

Karlshamn 

 

John Dahlquist 

Skateboardlärare och biträdande rektor 

Bryggeriets gymnasium 

Malmö. 



Referensgruppen: 
 

En supervass referensgrupp sattes samman och fick agera idéinstitut åt hela projektet fram till 

premiären 2019. Referensgruppen bestående av personer från Malmö Stads gatukontor, 

Sveriges Skateboardförbund, Bryggeriets gymnasieskola samt personer från utställningsteamet 

fungerade som ett diskussionsforum kring projektets innehåll och riktning. 

 

Katta Sterner 

Generalsekreterare Sveriges Skateboardförbund 

Göteborg 

 

Gustav Svanberg Edén 

Skateboardsamordnare Malmö stad 

Malmö 

 

Lina Linde 

Filmproducent Smörgåsboard Skate Film Festival 

Malmö 
 

Linus de Petris 

Universitetslektor 

Blekinge Tekniska Högskola 

Karlshamn 
 

 

John Dahlquist 

Skateboardlärare och biträdande rektor 

Bryggeriets gymnasium 

Malmö 
  

 

1. MOTIVERING 

 

Berättelse/Dramaturgi 

SKATE presenterar personliga berättelser och konst av ungdomar som med kameror och 

skateboards visar på den bredd av erfarenheter och uttryck som finns inom ung skateboardkultur 

idag. Allt innehåll i utställningen har skapats av elever från Bryggeriets gymnasium i Malmö 

utifrån fyra tematiska riktlinjer: spår, identitet, väsentligheter samt skatebara objekt. Då 

eleverna endast utgjordes av vita män anlitades professionella, kvinnliga skateboardåkare och 

skatefilmare, för en mera jämställd och normkritisk representation i utställningen. Till 

utställningen producerades även filmen som berättar om Skate Nation - ett initiativ att 

välkomna, aktivera och integrera ensamkommande genom skate. Även program och aktiviteter 

med koppling till lokal skatehistoria arrangerades.  

 



Gestaltning 

Utställningsdesignen är baserad på skateboardkulturens förmåga att omtolka staden och ge 

befintliga objekt nya funktioner. Utställningen är mobil, ryms i två containrar som fungerar som 

utställningsyta och fraktpaket, och innehåller digitala skärmar, projektorer, trycksaker, 

skateobjekt och en ljudanläggning. Den är enkel att transportera och montera. 

Instruktionsvideo/trailer, en manual för öppning och stängning av utställningen, tillhandhålles. 

Anpassade hinder placeras nära utställningen för att uppmuntra skateboard och bjuda nyfikna 

nykomlingar att prova. Riksantikvarieämbetet utvecklade container som format och flexibel 

hållbar miljö genom att levandegöra utställningen även kvällstid och då med 

projektorinstallation och animation inne i en av containrarna. Utveckling av skateapplikationer 

och interaktiva uttryck i den fysiska utställningen, ljusdesign samt en specifik digital plattform 

för utställningen i form av en websida togs fram av BTH.  

 

Publikvänlighet 

SKATE baseras på rörlighet, interaktivitet och bruket av offentliga platser i det urbana 

stadsrummet. Utställningen utnyttjar containrarnas alla sidor, såväl in- som utsidor. Modulerna 

kan flyttas in och ut och vissa delar kan stå kvar utomhus efter stängning. Det gör att 

utställningen och platsen kan aktiveras fler tider på dygnet. En del av innehållet och upplevelsen 

är på så sätt alltid tillgängligt. Containrarna är tillgänglighetsanpassade med skatebara 

handikappsramper och med tydlig avgränsning inuti lokalerna. Det går att skata genom hela 

utställningen. Besökare i samtliga åldrar tog del av utställningen och mottagande parter 

medverkade lokalt kring programverksamhet, aktiviteterna och koordinering med kommunala 

myndigheter avseende urval och placering. Utställningen hade även flera interaktiva moment 

genom sociala medier. 

 

Metod 

Genom delaktighet och ett fenomenologiskt tillvägagångssätt blev det möjligt att analysera hur 

skatekulturen framträder i praktiken. Lektionerna med gymnasieelever och kursmoment med 

studenter planerades tillsammans med lärare i respektive ämne, var betygsgrundande och ingick 

i kursplaner. Vi hade en löpande dialog, samtal och workshop med deltagarna kring 

utställningens innehåll, utformning och utförande. DHL samordnade kranbilstransport. I tätt 

samarbete med kommunerna anordnades polistillstånd avseende placering av containrarna, 

permanentandet av skatebara granitstenar i stadsrummet samt anpassning av mobila 

elanläggningar. Formgivaren och museets personal deltog vid uppsättning av utställningen på 

samtliga orter. En vetenskapligt styrd, aktiv och målinriktad dokumentation ägde rum under 

hela produktions- och visningsprocessen. 

 

 



2. Planritning, planskiss eller modellfoto 

 
Skiss: formgivare Nils Lilja 

Skisserna visar placering av containrarna och de mobila, flyttbara skate-hinder som placeras i anslutning 

till utställningen.  

 

3D-rendering: formgivare Nils Lilja 



3. Bilder och/eller Film  

 

 

LÄNK FILM TRAILER: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zyJ_T6mXBu0 

 

 

BILDER: 

 
 

 

Foto: Dragan Nikolic 

https://www.youtube.com/watch?v=zyJ_T6mXBu0


 

Foto: Dragan Nikolic 

Under arbetet med Skateutställningen initierades och genomfördes en akademisk skatekonferens - Pushing 

Boarders Malmö - med över 3000 besökare.  

Foto: Dragan Nikolic 



  

Foto: Dragan Nikolic 

Som ett komplement till Skateutställningen skapades Smörgåsboard Skate Film Festivalen som invigdes i 

Kristianstad och avslutades i Malmö/Folkets Park/Ridhuset med närmare 2000 besökare.  

 

  

Foto: Dragan Nikolic 

 



 

Vi planerar en skandinavisk turné med utställningen under 2020.  

.
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Foto: Sarah Meurl 



 

 

 

 
 

 

 


