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Kritik 5

Christian Yde Frostholm: Things left
behind. Random Gardens, 88 sider, 73 farve-
billeder, 150 kroner.

!!!!!!

V i har dem, vi smider dem ud, og så
er de forsvundet ud af synsfeltet og
ud af vores tanker. Borte har taget

dem. Det kan være en plastikpose, en læ-
nestol, en mælkekasse, et toiletskab, en
appelsinskræl, et løbehjul – hvad som
helst. På den led har tingene en mærkelig
dobbelt status; de er – for en stund – uund-
værlige eller nyttige for os, vi bruger dem,
og de indgår i vores hverdagsliv. Men på
den anden side er de prædestineret til at
blive smidt væk og skrottet, de er potenti-

elle affaldsobjekter, ting, der pludselig er
overflødige og i vejen og derfor skal skaf-
fes væk. 

Digteren og konceptkunstneren Chri-
stian Yde Frostholm har nu frembragt en
fin lille, skarp fotobog med 73 farvefoto-
grafier af ’efterladte ting’, som titlen lyder
på dansk. Alle fotografier opstiller et lille
tableau over det tilfældige, banale og lidt
rodede tings-liv i byens dagligdag. Det
kan være en stribet lænestol, der venter
på at blive fjernet, en lille lysende, tom ap-
pelsinskræl, der ligger og sitrer i vinden,
eller en vild solsikkegul farveklat som til-
oversblevet tegn efter en væltet maler-
spand på vejbanen; men Frostholm har
også fanget en havblå stribet jernport til
et lager, en lille grå puddelhund skråt for-
skudt i motivet i forhold til nogle galvani-
serede jernrør; eller en krøllet, fugtig side
af en supermarkedsreklame dækket halvt
til af nedfaldne ahornblade. 

Bagtæppet er hver gang en metropol et
eller andet sted i verden, aldrig et rent na-
tursceneri. Derfor får tingenes forladthed

også et særligt
skær – de indgår i
byens liv og i vores
liv i byen. Og de
indgår vel også i
deres eget liv. For
på en sær måde
kan man sige, at
deres efterliv rum-
mer sin egen bevæ-
gelse og fremfærd?
Det gælder plast-
posen, der i ryk su-

ser ned ad gaden; det gælder den tabte
legetøjsalligator på den rå grå fortovsfli-
se; og det gælder mindre prosaisk rester-
ne fra et overstået fastfoodmåltid, der er
efterladt på fortovet spredt ud i små po-
ser og sammenklemte papbægre. Frost-

holm fanger og arrangerer finurligt de
små ad hoc-mønstre, der kan opstå
iblandt efterladte ting – et næsten kubi-
stisk eller geometrisk forhold mellem
nogle fliser lagt i mønster, en skarpt gul
ledning og to små grønne hække, et helt
stilleben midt i det prosaiske leben. 

Det er indlysende, at Frostholm hilser
på berømte forgængere som William
Eggleston og Wolfgang Tillmans i sin fo-
kusering på det, vi efter Mette Sandbye
kan kalde for ’kedelige billeder’, billeder
af trivielle, halvt usynlige objekter i by-
rummet – men hvor det er underforstået,
at det, vi har at gøre med, er meget inter-
essante kedelige billeder. Interessante,
fordi tingene dér får skrabet deres fernis
af affald og overflødighed en smule af sig
og får lov at indgå i en foreløbig æstetisk
orden, billedets tableau. 

Og så er der et fotografi, hvor et levende
væsen er forvandlet til ting – det er et stift

lig, liget af en kat eller hund, der ligger på
ryggen med benene strittende i vejret
pakket ind i en isblå tynd plastpose, halvt
lænet op ad en snavset lygtepæl. Lidt trist,
men ikke rigtig sørgeligt for alvor, for li-
get, plastposen, lygtepælen og vejkanten
indgår også i en fint komponeret orden.
Æstetisering af døden? Måske, men også
en anledning til refleksion over, hvordan
vi selv er omvandrende ting (vi består
mest af kul og vand), ting, der en dag skal
efterlades, og ting, som vil have efterladt
sig flygtige spor i byens rum. 
MIKKEL BRUUN ZANGENBERG
mikkel.bruun.zangenberg@pol.dk

bøger 
Christian Yde Frostholm
har lavet en fotobog, 
der viser os nogle af de
mange ting, vi smider ud
eller glemmer i det
offentlige rum.

Forladte ting, der ligger i byen

Bagtæppet er
hver gang en
metropol et
eller andet 
sted i verden, 
aldrig et rent
natursceneri

BYBILLEDER. Alle bogens billeder 
er taget i en metropol et eller andet sted
i verden, aldrig i naturen.
Foto: Christian Yde Frostholm

Alt forladt, dokumentarserie i fem afsnit.
Tilrettelæggelse: Morten Steenstrup. DR 2, 
næste afsnit mandag 14. januar kl. 22.10.
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V ed første øjekast virker den nye ud-
sendelsesrække ’Alt forladt’ som et
komisk spoof-remake af ’Jagten på

den forsvundne skat’ med Indiana Jones.
To danske urban explorers, Jan Elhøj og
Morten Kirckhoff, er taget i jeep ud til Dy-
rehaven for at grave porten op til Taarbæk
Fort; et gammelt fort, der har ligget over-
dækket med jord siden 1969. Og alene ly-
den af Jan Elhøj, som er bedst kendt fra sa-
tireprogrammet ’Banjo’s Likørstue’, ska-
ber en stemning af gakkede gangarter i
gummistøvler. 

Den fjollede fornemmelse kulminerer,
da prins Henrik pludselig tropper op
midt under udgravningen iført jagtka-
sket og kikkert og siger på danois: »Jeg hå-
ber, at I finder et skelet«. Herfra tager op-
dagelsesrejsen for alvor fart: fascinerende
beskrevet og visuelt forførende, om end
råt og dokumentarisk i sit udtryk. 

Komikken glider hurtigt i baggrunden
til fordel for et vellykket tv-program, der
drives frem af en drengerøvet nysgerrig-
hed og smittende begejstring for at kigge
ind bag døre, som normalt er lukkede.

De to sprudlende ’værter’ kravler ned i
fortet – med iltflasker og pandelygter – og
åbner en glemt verden af krigsparanoia. 

IDEEN MED urban exploring er at opsøge
steder, som engang var levende og beboe-
de, men i dag er blevet hengemt for of-
fentligheden. Morten Kirckhoff, der til
daglig arbejder som reklamemand, be-
skriver selv suget mod det ukendte: »Vi
flirter med de store tabuer i livet – med
døden, forfaldet og ensomheden«.

Første stop i udsendelsesrækken, Taar-
bæk Fort, rummer hele den sagnom-
spundne mytologi, som den urbane ud-
forskning næres af. Ligesom dykkere i åre-
vis har svømmet rundt i Kattegat i håb
om at finde gamle nazi-ubåde, ekkoer
den forladte befæstning under Dyreha-
ven af krigslegetøj fra Første Verdenskrig.
Jan Elhøj og Morten Kirckhoff bevæger sig
rundt i de fugtige, jordslåede kasemat-
agtige gange og tager trofæfotografier. 

Fotografiet er midlet og målet for urban

explorers. At forevige rummet bag døren
dybt nede under jorden eller bag de
smadrede ruder. Og forfaldsæstetikken er
betagende smuk, ikke mindst i Taarbæk
Fort med cylinderformede skydetårne og
krinkelkrogede korridorer. De over 40 år i
glemt intethed har fået skimmelsvam-
pen til at vokse næsten som en dyne af ed-
derkoppespind, ja, næsten som i en kulis-
se fra en Indiana Jones-film. 

Jan Elhøj og Morten Kirckhoff, der i 2011
udgav bogen ’Abandoned’ med fotografi-
er af kirkegårdsagtige forladte steder fra

hele Europa, bedriver den fredsommelige
form for urban exploring. Andre mere akti-
vistiske typer kravler op i aktive bygnin-
ger eller installationer, ofte livsfarlige ste-
der, og deler bagefter fotografierne som
erobringstrofæer. 

I DR 2’s serie – som fortsætter på et
sindssygehospital ved Vordingborg,
atombunkeren i Rold Skov og den nu ned-
revne Scalabygning i København – er driv-
kraften alene det paradoksale sug mod at
opdage de forladte steder, der ligger
iblandt os. 

I og omkring alverdens storbyer, hvor
der gennem århundreder er blevet byg-
get i lag på lag – som man kan se ved selv-
syn, når Metroselskabet brækker asfalten
op i København – ligger stadig menneske-
tomme lommer, der bare blev lukket til
som gravkamre og derfor nu kun venter
på at blive genåbnet af videbegærlige ud-
forskere som Elhøj og Kirckhoff.

På 18 minutter fører de os med til en gri-
bende erkendelse af, at de største overra-
skelser ikke nødvendigvis findes på den
anden side af jordkloden hos en indianer-

stamme på Ny Guinea. DR 2 fortjener an-
erkendelse for at binde an med et eksperi-
ment, der måske umiddelbart kan lyde
fjollet, men som basalt set er bedre histo-
riefortælling end spektakulære helikop-
terpanoramature blandt rovdyr i den øde
vildmark. De forladte bylandskaber er vo-
res egen moderne jungle – uden hellige
ark og magiske trolddomskræfter, men
til gengæld lige rundt om hjørnet, hvor vi
aldrig har været før.
LARS TRIER MOGENSEN
lars.trier.mogensen@pol.dk

tv-dokumentar

Fascinerende opdagelses-
rejse til kendte ukendte
steder er stærkt tv fra DR 2.

RØMMET. Under
Dyrehavens
levende træer
ligger det forladte
Taarbæk Fort, 
som DR 2 besøger
i ’Alt forladt’.
Foto: Jan Elhøj

Fotografiet 
er midlet og 
målet for
urban 
explorers

Suget mod forladte steder midt iblandt os


