
Et bræt på fire hul – det handler om den ultimative frihed 
 
Hjemme hos mig taler vi meget om vejret – ikke kun på grund af global opvarmning og Greta 
Thunbergs seneste tale ved FNs klimatopmøde i New York, nej, primært taler vi om vejret på grund 
af min 14 årige søn, Villads’ store passion for skateboarding. Denne interesse begyndte i foråret, så 
den har altså kun stået på i et halvt års tid, men det har til gengæld også været et halvt år, hvor jeg 
har været vidne til en forelskelse i et bræt på fire hjul mod asfalt, som har været så intens, at jeg i 
stigende grad har undret mig. Min søn er ikke den eneste teenager i landet, der har kastet sin 
kærlighed på skateboardet. I København synes der at være sket en eksplosion indenfor 
skaterkulturen, særligt drenge mellem 12 og 18 år har inden for de sidste par år indtaget samtlige af 
byens pladser og torve med deres skateboards. Og hvorfor så det? spørger jeg mig selv. Hvorfor 
lige nu?  
 
Skateboardkulturen har eksisteret i næsten 70 år. Den tager sit udspring i begyndelsen af 1950’erne, 
da surfere i Californien kedede sig, når bølgerne udeblev, og de fandt på at sætte hjul på deres 
boards og begive sig ud på fortovene i stedet for på havet. I de spæde år kaldte man denne aktivitet 
for ”Sidewalk-surfing.” Jeg husker selv skaterdrengene på Israels Plads, da jeg voksede op i 
København i 1980’erne 90’erne. Skaterdrengene gjorde oprør mod den pæne og ordentlige 
middelklasse. De var anarkister, der ikke gad at indordne sig. Men skaterkulturen dengang var ikke 
tilnærmelsesvis så stor, som den er blevet nu, hvor det faktisk tager sig ud, som galt det selve livet 
for disse unge drenge at bemægtige sig, tæmme og mestre byens asfalt. Det lader til at handle om 
andet og mere end Vans, jeans, kasketter og ollies. Det er tydeligvis ikke kun attitude og rapmusik i 
ørerne, der er på spil.  
 
Siden den danske folkeskolereform blev indført i 2014, hvor danske børn fik nogle af de længste 
skoledage i Europa, hvor de faglige krav blev skærpet, og hvor der blev indført stadig flere tests på 
årsbasis, har trivslen blandt både lærere og elever været for nedadgående. Udover de meget lange 
skoledage, hvor børnene befinder sig i fastlagte rammer og er under konstant voksenopsyn, har 
mobiltelefonen endvidere betydet, at forældre altid kan nå deres børn. Det er ikke længere 
ualmindeligt, at forældre ”tracker” deres børn qua diverse gps-installationer på sociale medier, 
således at børn og unge faktisk aldrig kan vide sig usynlige for de voksnes blikke. De tillades med 
andre ord ikke for alvor et privatliv. Er dette mon dybest set ikke en krænkelse af de basale 
menneskerettigheder? Under dække af at ville vores børn det bedste, lader vi dem ikke et sekund i 
fred.       
 
At skate handler om at eksperimentere, udforske sine egne fysiske grænser og finde sit eget 
æstetiske udtryk uden indblanding fra andre. Det er ikke en sport man går til, hvor en lærer eller en 



mester underviser eleven i den rigtige måde at kaste eller sparke til bolden på, et idealbillede, som 
eleven forsøger at indlære til perfektion. Når man skater lærer man ved at se på de andre, ved at 
øve, træne og lege på egne betingelser uden voksenindblanding eller voksenstyring. Skaterkulturen 
er et af de sidste fristeder i verden, hvor der ikke findes nogle regler for, hvad man skal gøre og 
hvornår. Kulturen holder stadig fast i at være et opgør mod det styrende, det normale og det 
konservative. Det er et sammenhold blandt unge, hvor man får lov til at være sig selv på egne 
betingelser, hvor man sammen og hver for sig udfordrer og eksperimenterer sig frem til nye udtryk, 
nye identiteter. Det er en kultur, der lige siden dens udspring, har givet fuckfingeren til 
mainstreamkulturens nyttetænkning og besættelse af synlige resultater. I skaterkulturen eksisterer 
ingen andre produkter end en succesfuld ollie eller et kickflip, som i bedste fald kan være blevet 
foreviget på en videooptagelse. Det går sådan set ikke ud på andet end at trække samtlige 
potentialer ud af et hvert nu – at give sig fuldt og helt til øjeblikket. 
 
Nu hvor efteråret kaster sine lange skygger ind over eftermiddagene og løvet på træerne forandrer 
farve, er Villads tiltagende nervøs for de mørke måneder, vi går i møde, hvor pladserne vil ligge 
øde hen under glatte islag, lektierne bliver flere og voksenblikkene vil være mere eller mindre 
konstante. Hvordan griber man nuet under så ufrie betingelser? Hvordan bliver man sig selv under 
konstant styring? Det er de unges største udfordring i dag, og skateboardet synes at være det 
perfekte værktøj til at rulle ud og væk for at indtage livet.  
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