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Af JENS MALLING

B
RNO – Otte år. Så længe blev 
det Fritz og Greta Tugendhat 
beskåret at bebo deres villa i 
Brno – på tysk Brünn – i det 
daværende Tjekkoslovakiet. 
Da huset stod færdigt i 1930 

havde de sandsynligvis forestillet sig, at kunne 
residere længere i de luksuriøse omgivelser. 
Parret havde nemlig givet den allerede dengang 
verdensberømte arkitekt Ludwig Mies van der 
Rohe frie hænder til at tegne deres nye hjem. 
Resultatet var noget af det ypperste verden 
endnu havde set inden for moderne arkitektur. 
Kostbare materialer blev importeret fra alle 
verdenshjørner: travetinmarmor fra Italien, stof 
til gardiner fra Kina og stål fra Tyskland. 

Materialernes kvalitet og Mies van der Rohes 
banebrydende stålkonstruktion – en teknik, der 
aldrig var benyttet til enfamiliehuse før – gjorde, 
at udgifterne blev 20 gange højere end til et nor-
malt hus af denne størrelse. Et hus det kun giver 
mening at forlade under tvang. Netop tvunget 
blev Fritz og Greta Tugendhat og deres tre børn 
da også. Familien måtte pludselig forlade villaen 
i 1938 for aldrig mere at vende tilbage. Af grunde 
vi skal vende tilbage til om lidt. 

Præcis årstallet 1938 og familien Tugendhats 
sidste dage i villaen er udgangspunkt for det re-
staureringsarbejde, som har stået på siden januar 
2010 og som nu går ind i sin allersidste fase.

»Det var vores mål at bringe villaen tilbage til 
dens oprindelige udseende så nøjagtigt som mu-
ligt,« siger Villa Tugendhats direktør Iveta Černá, 
der helt ekstraordinært har indvilliget i at vise 
Weekendavisen rundt. Med små blå plasticposer 
om fødderne for at skåne gulvet går hun forrest. 

AKTIVITETEN er hektisk. Flere specialiserede 
håndværkere med koncentrerede miner er i færd 
med at finpudse få tilbageværende detaljer, så 
alt er klart til den officielle åbningsceremoni. 
En begivenhed både Tjekkiets præsident Václav 
Klaus og premierminister Petr Nečas deltager 
i, siger Černá ikke uden en vis forventning i 
stemmen. Hendes telefon ringer konstant, men 

mellem opkaldende fortæller hun om villaen og 
arbejdet med restaureringen. Hendes medarbej-
dere har været uhyre grundige og gjort sig store 
anstrengelser for at rette op på det forfald, som 
var tydeligt overalt i den 1250 kvadratmeter store 
villa. Godt hjulpet af et budget på 53 millioner 
kroner, hvoraf 70 procent er betalt af EU og 30 
procent af bystyret i Brno. 

Husets direktør fremviser Fritz og Gretas sepa-
rate soveværelser på første sal. 

»Alt her er i sin originale forfatning, undtagen 
sengen og skrivebordet. De er til gengæld håndla-
vet på ny og minutiøst reproduceret på baggrund 
af billeder fra Museum of Modern Art’s Mies 
van der Rohe-samling. Uden samarbejdet med 
MOMA kunne vi ikke genskabe inventaret med 
så stor præcision,« siger Černá. 

Til at udskifte husets ødelagte eller slidte ele-
menter er det så vidt muligt tilstræbt at benytte 
de oprindelige producenter. På første sal måtte de 
melerede ruder til villaens smukke indgangsparti 
dog hentes hjem fra Belgien, da det oprindelige 
tjekkiske firma ikke længere eksisterer. 

PÅ etagen nedenunder i det store integrerede 
opholdsrum står det for alvor klart, hvorfor Villa 
Tugendhat er et af de mest fremragende eksem-
pler på stilretningen funktionalisme, hvorfor den 
er et yndet udflugtsmål for udenlandske arki-
tektskoler og hvorfor Mies van der Rohe, ifølge 
Černá, er lysets og rummets mester. 

I den sydøstlige ende glider blikket igennem 
dobbelte panoramaruder, der står på hver sin 
side af en frodig lille vinterhave. Sammen 
med den store have udenfor, villaens naturlige 
inkorporering på en bakke og den fænomenale 
udsigt over Brno mod sydvest bidrager den til at 
ophæve fornemmelsen af en grænse mellem inde 
og ude. 

Mageligt tilbagelænet i en af Mies van der 
Rohes berømte barcelona-stole eller en brno-
stol – særligt tegnet til Villa Tugendhat – kan 
husets beboere betragte de gotiske spir og tårne, 
der hæver sig over den gamle bymidte og som 
fra distancen fremstår som let udviskede silhuet-
ter. Bliver det dem for varmt, har de desuden 
mulighed for at lade de tre gange fem meter store 
panoramavinduer synke i jorden via en sindrig 
mekanisme for på den måde at gøre hele rummet 
til en slags terrasse. 

En cirka ti centimeter tyk væg af det særlige 
mineral onyx, som arkitekten fik fragtet til Brno 
fra Atlasbjergene i det nordlige Marokko, deler 
rummet. I normal belysning fremstår den mat. 
Men når solen står lavt afslører den sin transpa-
rens. På det tidspunkt af dagen trænger solstråler 
igennem og bader rummet i et blødt orangerødt 
skær. 

»Mies tog selv på sig at formgive alt fra stole, 

borde og skabe til dørhåndtagene. Selv udform-
ningen af en lille detalje som dørstopperne stod 
han for,« siger Iveta Černá. Dog med den elektri-
ske belysning som enkelt undtagelse påpeger hun 
og nikker mod loftet. Der hænger flere af Poul 
Henningsens glaspendler fra 1926. 

RUMMETS nuværende imponerende frem-
toning står i kontrast til dets tilstand heni-
mod Anden Verdenskrigs afslutning, hvor det 
stramme funktionalistiske udtryk i nogen grad 
blev spoleret:

Under den Røde Hærs fremrykning tog en de-
ling af marshal Rodion Malinovskijs kasakhiske 
kavalerister det i brug som stald. 

»Naboer beskrev dengang, hvordan heste-
ekskrementer lå i en halv meters højde og at 
soldaterne brugte huset som base for plyndrings- 
og voldtægtstogter i Brno og omegn,« fortæller 
Černá. 

Trykket fra de allieredes luftbombardement 
af Brno i vinteren 1944-45 havde blæst panora-
maruderne ud, så for at kunne holde varmen og 
koge gullasch tændte de åben ild midt i stuen. 
Soldaterne flækkede paneler og skabe og fyrede 
op med de mest eksklusive træsorter, der få år 
forinden var transporteret hertil fra forskellige 
steder i troperne: sortpoleret pæretræ, makassar-
ibenholt og zebrano. 

På turen videre gennem huset viser Iveta Černá 
tjenestefolkenes værelser frem. Udover Fritz og 
Greta Tugendhat, samt deres børn Hannah, 
Ernst og Herbert boede kokken, to rengørings-

koner, barnepigen og chaufføren i villaen. Alle i 
separate rum. 

Af særlig ekstravagance er desuden rummet 
til opbevaring af pelsfrakker ved den helt rigtige 
luftfugtighed og temperatur, samt noget for den 
tid fuldstændig uhørt – en hjemmebiograf. 

Det store antal ansatte og den høje grad af 
luksus kunne familien tillade sig via engagement 
i en række industrier på territoriet for det tidligere 
østrig-ungarske rige. Fritz og Greta Tugendhat 
ejede tekstilvirksomheder, sukkerraffinaderier og 
cementfabrikker. 

Villaen som de delvis omsatte deres rigdom i, 
er nu Brnos største turistattraktion og optaget på 
UNESCOs verdenskulturarvliste. Inden restau-
reringen var der ifølge Černá 25.000 besøgende 
om året. Hun forventer en stigende interesse, nu 
da det er muligt at opleve villaens oprindelige 
udseende, men gør opmærksom på at for at skåne 
interiøret, er booking af billetter på husets hjem-
meside reguleret.

UDVIKLINGEN i Tyskland i 1930rne gjorde 
situationen usikker for familien Tugendhat på 
grund af dens jødiske ophav. I efteråret 1938 
rykkede nazistiske enheder ind i Sudeterlandet 
i overensstemmelse med München-traktaten. 
Derpå fulgte invasionen af resten af 
Tjekkoslovakiet i marts 1939. Det medførte 
etableringen af en af de mest berygtede koncen-
trationslejre, Theresienstadt, nord for Prag.

På det tidspunkt havde Gestapo allerede taget 
Villa Tugendhat i besiddelse. 

Da et par herrer i lange sorte læderjakker duk-
kede op på adressen Černopolní 45 i det mondæ-
ne kvarter, hvor villaen ligger, må deres skikkelser 
være blevet spejlet i indgangspartiets melerede 
glas, da de gik hen imod hoveddøren. 

Gode kontakter i Tyskland sikrede, at familien 
vidste, hvad der var under opsejling. Der var in-
gen hjemme. De fem familiemedlemmer undgik 
en ellers sikker død ved at tage flugten inden det 
bankede på. 

En forårsdag i maj 1938 havde de forladt 
deres hjem, hvad der skulle vise sig at blive for 
altid. Den første destination var Sankt Gallen i 
Schweiz, men frygten for at alpelandet også ville 
blive indlemmet i Det tredje Rige, drev dem 
videre til Venezuela. Caracas blev deres hjem de 
næste ti år. 

Alvoren af truslen mod deres liv blev yderligere 
illustreret af den skæbne, der blev Fritz’ forældre 
og søstre, samt Gretas far til del. De blev alle 
myrdet af nazisterne. 

Efter krigen forhindrede det tjekkoslovakiske 
kommunistparti, at familien kunne flytte tilbage 
i huset. Al privat ejendom var eksproprieret og 
nationaliseret. Villa Tugendhat var nu et genop-
træningscenter for børn med rygskader. 

Tilbage i den centraleuropæiske februaref-
termiddag anno 2012 peger Iveta Černá på det 
runde spisebord, der befinder sig bag en buet væg 
af ibenholt i det integrerede opholdsrum. 

»Ved at tilføje endnu en ’ring’ bliver det trans-
formeret til konferencebord med plads til helt op 
til 24 personer,« siger hun og fortæller, at det var 
her Tjekkoslovakiets politiske ledere sad bænket, 
da de underskrev dokumenterne, der førte til 
landets deling i 1993.

Siden blev der ikke taget hånd om huset, der 
derfor var i en miserabel tilstand inden restaure-
ringen gik i gang. 

Iveta Černá og kollegers omhyggelige arbejde 
gør, at Villa Tugendhat igen fremstår i Mies van 
der Rohes ånd og med respekt for arkitektens 
oprindelige idé. 

Villa Tugendhat åbner for offentligheden den 6. 
marts. Billetter kan bestilles på www.tugendhat.eu/
en/. Huset ligger 25 minutters gang fra banegården 
i Brno. Der er gode togforbindelser fra Prag og 
Wien. 

Romanen »The Glass Room« af Simon Mawer fra 
2009 er inspireret af Villa Tugendhat, familiens 
skæbne og de historiske begivenheder huset er vævet 
ind i. 

Ernst Tugendhat – der blev født i villaen i 1930 – 
blev siden en kendt filosof. En årrække arbejdede 
han som professor på Freie Universität i Berlin og 
har særligt bidraget til sproganalytisk filosofi. 

Arkitektur. Efter en omfattende restaurering genåbner Villa Tugendhat i den tjekkiske by Brno den sjette marts. Huset har ikonstatus inden for moderne arkitektur. Villaens skæbne 
væver sig tæt sammen med det tyvende århundredes voldsomme begivenheder. 

Sublim Mies van der Rohe-villa genskabt

Dørhåndtag i stål i Villa Tugendhat.Mies van der Rohe tog selv på sig at formgive alt fra stole, borde og skabe til dørhåndtagene. Interiør med Rohes møbler, herover den såkaldte Brno-stol.

Villa Tugendhat i Brno i Tjekkiet. Huset stod færdigt i 1930 og er 
på 1250 kvadratmeter og genåbnes nu for offentligheden.

 Tyskeren Mies van der Rohe (1886-1969) var en 
af den moderne arkitekturs fædre. Hans særlige 
stil var kendetegnet ved en ekstrem form for 
klarhed og simplicitet, som fik stor indflydelse på 
det tyvende århundredes byggekunst. 

I lighed med sine samtidige Walter Gropius 
og Le Corbusier var målet via et stramt og 
elegant udtryk at skabe arkitektur, der kunne 
repræsentere den moderne tid. 

Mies van der Rohe var den sidste leder 
af Bauhaus, indtil nazisterne lukkede den 
toneangivende skole for kunst, arkitektur og 
design i 1933. I 1937 udvandrede han til USA, 
hvor han ledede arkitektskolen i Chicago og hvor 
flere af hans bygninger stadig står.  
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