Sonnes frise
A f Katrine Eltang og Bo Kjeld Kierkegaard
T ilstanden før restaureringen 2001-2009
Sonnes frise er ligesom de udekorerede m urflader
bygget op i farvet cem entpuds (ill. 1). Pudsen inde
holder foruden kalk og portlandcem ent tilslag i
form a f naturligt sand og en indfarvning bestående
a f uorganiske pigmenter. Tilslagskornene i frisen
består udelukkende a f skelsand (fint strandsand)
og ikke a f en blanding a f skelsand og bakkegrus,
som det er tilfældet for de udekorerede murflader.
Årsagen til dette er, at skelsandet kan sigtes ned til
en meget lille kornstørrelse (0-0,5 mm), hvilket
giver en puds, hvori det er m uligt at udskære meget
præcise konturer.
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2. Løvefeltet på facaden mod slottet før restaure
ring. (Foto: BK ApS)

Indledningsvis blev den sorte baggrundspuds
lagt op på en optørret og opfugtet grovpuds. Her

cem entm aling. De sorte linjer og skraveringer m åt

efter blev frisens figurer overført til den sorte puds

te påføres a f mange om gange, før de kunne glittes

fra store kalker. Kalkerne, der havde deres udgangs

i niveau med den om kringliggende p u d s.1

punkt i mindre tegninger, blev gennem hullet langs

Tilstandsregistreringen a f frisen afslørede, at

alle konturer, hvorefter de ved ponsering (dupning

dennes bevaringstilstand var meget varierende af

a f hvidt gennem hullerne) kunne overføres til faca

hængig a f facadernes geografiske orientering, som

den. Figurerne blev herefter skåret ud i den endnu

det ligeledes var tilfældet med facadernes øvrige

fugtige sorte puds. Herefter blev de udskårne felter

pudsede m urflader og profiler. Frisens bevaringstil-

udfyldt med de øvrige farvepudser. O plægningen

stand var bedst på østfacaden, hvor frisen ligger i ly

a f puds var m urerens arbejde. Herefter tog kunst

for regn og vind a f Slotskirkens høje facade. Den

neren over. Alle linjer og skraveringer blev a f kun st

mest nedbrudte del a f frisen var billedfelt nr. 50

neren overført fra kalkerne m ed en pren, udkradset

um iddelbart til venstre for museets nuværende ho

i den indfarvede våde puds og trukket op med sort

vedindgang på sydfacaden. Billedfeltet, der gengiver
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i. Facade mod kanalen før restaurering. (Foto: BK ApS)
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Thorvaldsens skulptur Den døende løve - Schweizer
loven, der trækkes op a f museets trappe, frem stod
meget nedbrudt og forvitret, og pudsen var meget
porøs og afsm ittende (ill. 2). M ange a f billedfeltets
detaljer var gået tabt, og den nedbrudte overflade
havde skabt en overrepræsentation a f tilslagskorn i
overfladen. Den store synlighed a f tilslagskorn gav
farvepudsen et gråligt slør, som det også var tilfæ l
det mange steder på de udekorerede felter. På billedfrisen var det dog i særlig grad farveudtrykket i
den sorte puds, der var forrykket (ill. 3). O gså de
mange om hyggeligt placerede sorte konturlinjer og
skraveringer var meget nedbrudte og flere steder
helt forsvundet (ill. 4). Det var dog stadig m uligt at
aflæse billedfeltet, men eftersom de mange detaljer
var forsvundet, frem stod motivet gråt og udvisket.
N edbrydningen a f bindem iddel i de overliggende
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Frisefelt fra facaden mod Christiansborg Slot
med forsøgsvis afbørstning a f løstsiddende sands
korn øverst til venstre. Bemærk de små udskæringer
omkring bevægelsesrevner i den grønne facadepuds
før komplettering med restaureringsmørtel. (Foto:
BK ApS)

gule pudsfelter havde endvidere m edført, at gule
pigm entkorn a f regn var blevet transporteret ned
over det underliggende frisefelt. Sam m e skadesbil
lede tegnede sig til dels også på de billedfelter, der
ligger um iddelbart til højre for indgangen på sydfa
caden. På billedfelt nr. 46-48 frem stod motivet ud
visket, og mange konturlinjer var borteroderet.
Dette nedbrydm ngsm ønster udtonede sig, jo læn
gere man bevægede sig ned m od facadens østlige
ende, hvor billedfelterne kunne betegnes som væ
rende meget velbevarede. Der var også variation i
bevaringstilstanden indenfor de enkelte billedfel
ter, hvor om råderne langs de lodretstillede in d fat
ninger frem stod velbevarede, mens de for vind og
slagregn mere ubeskyttede partier frem stod relativt
nedbrudte. På de mest velbevarede billedfelter sås
endvidere store om råder med belægning a f gips og
sod på overfladen (ill. 5), og som på de resterende
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Detalje a f frisen på kanalfacaden med bort
eroderede konturer. (Foto: BK ApS)

dele a f facaden også belægning a f alm indeligt over
fladesnavs.
Udover n ed b ryd m n gsfæ n o m en er i pudsens
overflade sås der også enkelte revnedannelser i fri
sen. Der var dog langt færre revnedannelser i frisen
end på de overliggende felter. Dette skyldes de jern 
profiler, der under restaureringen i 19 5 0 'erne var
blevet indm uret i m urværket um iddelbart over og
under frisen. Revnedannelserne virkede kun i gan
ske få tilfælde æstetisk forstyrrende og havde ingen
indflydelse på frisens aflæselighed. På den del a f
frisen, der strækker sig over sydfacaden nærmest
Slotskirken, kunne iagttages ældre, skæmmende
graffitiangreb, der virkede æstetisk forstyrrende.
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5. Detalje a f frisen på facaden mod slotskirken
med sort gipsbelægning. (Foto: BK ApS)
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6. Detalje a f frisen på nordfacaden før restaure
ringen i 2008. (Foto: BK ApS)
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Detalje a f frisen på nordfacaden efter restaure
ringen i 2008. (Foto: BK ApS)

Behandling
Afsaltning og overrisling a f frisen
Kun en m indre del a f frisen havde forekom ster a f

vand. Efter afsaltningen, afbørstningen og overris

gipsbunden sod. H ovedsageligt var dette angreb fra

lingen var de mange løse tilslagskorn i frisens

lu ftfo ru re n in g koncen treret på b illed felter på

overflade blevet fjernet. Det grålige slør, der i særlig

nordfacaden (ill. 6 & 7), sam t den del a f frisen, der

grad havde forrykket farveudtrykket i den sorte

strækker sig over østfacaden. Disse felter blev helt

puds, var derm ed reduceret, og der var en betyde

eller delvist afsaltet. På de resterende billedfelter

ligt større sam m enhæ ng i frisens samlede forløb.

havde de store m ængder vand, der under afsaltnin-

De meget nedbrudte billedfelter på sydfacadens

gen a f de overliggende pudsede m urflader og pro

vestligste del frem stod ikke længere som selvstæn

filer var løbet ned over frisen, m edført, at sm uds

dige, utilgængelige og svært aflæselige billeder, som

partikler i frisens overflade var skyllet bort. De stør

det tidligere var tilfældet, og feltet med den døende

re partikler, der ikke var blevet fjernet under over

løve er nu igen en del a f frisens kontinuerlige for

rislingen, herunder løse tilslagskorn, kunne efter

løb (ill. 8).

følgende forsigtigt fjernes fra overfladen med bløde
børster. Efter afbørstm ngen lå der løse pigm ent

Konsolidering a f frisen

korn i overfladen. Disse blev fjernet ved et svagt

I forbindelse med tilstandsregistreringen a f billed-

lufttryk fra en trykluftpistol. A fslutningsvis blev

frisen blev det konstateret, at frisen generelt var i

alle billedfelterne overrislet en sidste gang med

en god bevaringstiistand med undtagelse a f enkel-

ill. 8. Frisen på forhallens facade mod Christiansborg
Slot efter endt restaurering. (Foto: BK ApS)
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9. Konsolidering a f frisen på facaden mod
Christiansborg Slot med TEOS. (Foto: BK ApS)

111 .

io. Detalje a f irisen på facaden mod Slotskirken efter afsaltning. Samme udsnit som ill. 5. (Foto: BK ApS)

te billedfelter på sydfacaden, hvor tidens tand

mørke partier i pudsen. Disse mørke partier fortog

havde udvisket detaljer og forringet aflæseligheden.

sig efter ca. en uge. Efter ca. to måneder blev et lille

Stort set hele frisen var im idlertid afsm ittende, og

testfelt på frisen konsolideret endnu engang. Dette

det blev vurderet, at frisens farvepuds med fordel

blev gjort for at vurdere, om pudsen kunne tilføres

kunne stabiliseres med et konsolideringsm iddel

yderligere styrke ved endnu en konsolidering. Te

som erstatning for det dekom ponerede bindem id

sten viste, at den gule puds ved konsolidering n um 

del. På nord- og østfacaden blev frisen efter endt

mer to havde en tendens til at blive overmættet og

overfladerensning konsolideret med en kalkvands

mørkne, og der blev derfor ikke konsolideret yder

opløsning, mens den del a f frisen, der strækker sig

ligere her. Den sorte baggrundspuds var dog stadig

over sydfacaden, blev konsolideret med samme

så porøs, at det var m uligt at konsolidere endnu

TEO S, som blev anvendt på facadernes m onokro

engang uden farveforandinger. Efter konsolidering

me pudsede m urflader .3 K alkvan dsopløsningen

num m er to kunne det konstateres, at den sorte

blev påført med sprøjte skiftevis op- og nedefter,

puds ikke længere var afsm ittende og var blevet

indtil overfladen var mættet. Denne behandling

væsentlig styrket.

blev gennem ført én til to gange med m ellem liggen
de tørring, afhæ ngig a f pudsens porøsitet.

Komplettering a f revner

I forbindelse med konsolideringen på sydfaca

De enkelte registrerede revner i billedfrisen blev

den blev der indledningsvis foretaget en testkonso-

ikke skåret op som på de m onokrom t pudsede

lidering på billedfelt 47 og 50 med TEO S. Testfel

murflader. Det blev vurderet, at dette ville påføre

terne viste en lille farveæ ndring (m ørkning) i pud

frisen uforholdsm æ ssig stor skade og at risikoen

sen efter konsolidering. Farveændringen fortog sig

for, at revnerne ville lede regnvand ind i facaden,

efter et par dage. Ud fra forsøgsresultaterne blev

var ringe. Enkelte steder på billedfelt nr. 1 og 50, der

det besluttet at konsolidere hele frisen med TEO S.

strækker sig over forhallens nord- og sydside, var

Efter konsolideringen opstod der partielt nogle

revnerne dog så skæmmende, at der a f æstetiske
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Bortretouchering a f rester a f ældre graffiti på frisen mod Christiansborg Slot med kalkfarve. (Foto: BK ApS)

hensyn blev ilagt en restaureringsm ørtel uden for

ter bundet i kalkvand: gul okker, rå um bra, caput

udgående skæ ring .3 Flere steder på sydfacaden,

m ortuum , rå Siena og kønrøg. Retoucheringen

langs billedfrisens nederste kant, havde ældre,

blev u dført i tratteggio-teknik.

sandsynligvis originale pudskom pletteringer pres
set sig ud fra facaden. Langt de fleste a f kom plette

N oter

ringerne var stadig stabile og blev ikke fjernet. Den

1. P. Hald: Sonnes frise. Farver og farveproblemer, 1959.

lille niveauforskel m ellem kom pletteringerne og de

Sadolin og Holmblad, s. 11

overliggende billedfelter havde forårsaget en smal

2. Silres BS OH 100 (Wacker Chemie AG, Tyskland).

revnedannelse ved niveauspringet. D isse revner

3. Restaureringsm ørtler anvendt i frisen:

blev også kom pletteret med restaureringsm ørtel
uden forudgående skæring.

Sort restaureringsmørtel:
2,5 mål strandsand (0-0,3 mm)
0.5 mål sigtet Aalborg Portland Mestercement
1/3 mål konrog

Retouchering

1/32 mål gron umbra

Efter overfladerensningen a f frisen kunne det kon

6 mål a f ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

stateres, at denne ikke havde haft effekt på resterne

På nordfacaden blev der anvendt

a f ældre graffiti på sydfacaden. En stor del a f farven

1/8 og 1/32 mål sodsort som erstatning fo r 1/3 mål kønrøg

sad stadig tilbage i pudsens fordybninger. D a det

G ul restaureringsmørtel:

ikke var m uligt at fjerne farvefragm enterne med

1, $ mål bakkegrus (0-4 mm)

organiske opløsningsm idler, blev det besluttet at
retouchere ovenpå farvesporene, da graffitien virke
de meget forstyrrende på frisens æstetiske udtryk
(ill. li). Der blev retoucheret med følgende pigm en
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i mål strandsand (0-0,3 mm)

o,s mål sigtet Aalborg Portland Mestercement
1/3 mål morkokker
3/16 mål jernoxidgult
6 mål a f ovenstående blandes inden brug med 1 mål kulekalk

