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Kunsthandler Susanne Risom, indehaver af 
Galleriet Hornbæk har den store glæde 
at invitere til en spændende og intim udstilling
i galleriet, hvor Jørn Utzon bliver præsenteret
ud fra en mere privat vinkel, end den vi 
oftest har set.

Galleriet udstiller flere af Utzons verdensberømte 
projekter, og der tages som noget unikt afsæt i 
Jørn Utzons kunstneriske begavelse.

Udstillingen understøttes af dette smukke 
billedkatalog, som er blevet til i tæt samarbejde 
med Jan Utzon. Vi takker Jan, som har skrevet 
teksterne, for udlån af materiale og fotos og for 
at dele minder og anekdoter med os. 
Uden Jans input ville denne udstilling ikke være 
mulig.

Kataloget er udarbejdet af fotograf 
Hans Søndergård, som vi også ønsker at 
takke for et professionelt og et flot arbejde.

Jeg håber, at du vil nyde udstillingen og 
kataloget.

GALLERIET HORNBÆK



Min far Jørn Utzon  blev født d. 9. april 1918 og 
voksede op i Aalborg, hvor hans far, Åge Utzon var leder 
af Aalborg skibsværft. Kontakten med min farfars 
arbejde og skibsværftet med dets store konstruktioner 
og de mange dygtige medarbejdere blev en stor 
inspirationskilde for min fars senere virke som arkitekt.
Efter endt skolegang begyndte Jørn at studere på 
Kunstakademiet i København, og her - i modsætning til 
sin tid i skolen - følte han sig som en ”fisk i vandet”. 
Han var kommet i sit rette element.
Arkitektskolen, lærerne og opgaverne gav ham og 
hans medstuderende megen inspiration og udviklede 
min fars passion for en arkitektur med mennesket i 
midtpunkt.
Min far færdiggjorde sin arkitektuddannelse under 
2. verdenskrig, hvorefter han flyttede til Stockholm. 
Det var også her, han blev gift men min mor, Lis. 
I Stockholm kom han til at arbejde i et internationalt 
miljø, hvor han fik mange venner og livslange 
bekendtskaber.
Efter krigen, som for Danmarks vedkommende 
begyndte på min fars 22 års fødselsdag, vendte mine 
forældre hjem til Danmark. Den 9. april er i mange år 
blevet markeret ved, at man i hele Danmark har flaget 
på halv stang. I år, på hans 100 - års dag, vil jeg nu 
tillade mig at hive flaget helt til tops.

Min mor og far rejste i 1949 gennem USA og Mexico for 
at se de mange byggerier og møde de arkitekter, som 
inspirerede min far.
Arbejdet i den umiddelbare efterkrigstid i Danmark gik 
trægt, men arbejdslysten og energien fejlede ikke noget, 
og i 1957 vandt han den internationale
konkurrence om udformningen af et nyt ”Operahus” 
i Sydney.

Tiden i Sydney var spændende for hele familien, 
og vi havde egentlig regnet med, at det var her, vi skulle 
bo fremover. Et regeringsskifte midt i byggeprocessen 
ville det anderledes, og familien flyttede tilbage til 
Danmark. Her var der meget at gøre, og mange opgaver 
holdt min far til ”ilden” i flere forskellige lande, indtil han 
og min mor for en årrække slog sig ned på Mallorca, 
hvor de havde bygget hus.
Fra mine forældre flyttede tilbage til Danmark i 2004 
til min far døde i 2008, boede de i Helsingør.

De efterfølgende sider viser nogle af de mange skitser, 
der var så stor en del af min fars arbejdsmetode for at 
finde frem til den optimale løsning på de opgaver, 
han var beskæftiget med. 



Blandt de mange skitser,
som min far tegnede i forbindelse med 
konkurrencen om operahuset i Sydney, 
er denne nok den, der bedst udtrykker ideen 
bag den skulptur, min far havde i tankerne for 
de store tage, der overdækker de mange 
funktioner i bygningen.



Forord

Arkitektur opstår ved at forbinde, forene og 
forlænge et byggeris realiteter med noget følt 
og poetisk: med en idé, et billede, eller en 
metafor, der samler og ordner det praktiske, 
men samtidig sætter mere i værk end summen 
af praktiske hensyn. Arkitekten Jørn Utzon 
var en mester i at skabe sådanne klare og stærke 
metaforer, som for eksempel rækken af skaller, 
sejl eller kronblade i havnen i Sydney, 
bøgeskoven i Paustians Hus, eller følelsen af at 
sidde i lys filtreret mellem drivende skyer
i Bagsværd Kirke.

Blandt arkitekters mange tegninger er det 
ofte de skitser, der er blevet til i forbindelse med 
undfangelsen af en idé, der mest direkte 
udtrykker det poetiske greb, hvormed en 
kompleks opgave favnes. De smukke og 
fortællende skitser Jørn Utzons søn og nærmeste 
medarbejder, Jan Utzon, har udvalgt og 
kommenteret til denne udstilling og tilhørende 
katalog, er derfor centrale for Utzons værker. 

Foruden deres poetiske stemning var disse 
skitser også en essentiel del af den 
praktiske kommunikation mellem far og søn 
om deres projekter.

Jørn Utzon valgte selv at bruge en af sine 
skitser som sit visitkort, en tegning, der 
forestiller ham selv med sin pen dyppet 
i tanker og ånd. 

Det er den pen, udstillingens skitser er 
tegnet med.

Arkitekt  Anders Brix, professor MAA 



Min far var nødt til at finde en løsning på 
konstruktionerne for at kunne virkeliggøre 
intentionerne i den skitse (th.), der sammen 
med de mere formelle tegninger udgjorde 
det materiale,  som min far indsendte til
konkurrencen om Sydney operahus.

Efter flere års arbejde sammen med ingeniørerne, 
kom han selv frem til en geometri for tagene, 
der er baseret på en kugles overflade.

En kugleflade har den samme geometri overalt, 
og fladen kan underdeles i mindre bidder, 
der er af en størrelse, der kan produceres.
Samtidig gør den ensartede krumning på en 
kugleflade det muligt at dække overfladen 
med keramiske fliser i et gennemgående mønster.

Modellen, som der ses her, blev fremstillet 
i et antal eksemplarer på Helsingør skibsværfts 
modelsnedkeri. Disse blev givet som en gave til 
medlemmerne i byggekomiteen for at hjælpe 
dem til en forståelse af de grundlæggende 
principper for operahusets tage.

Modellen, der vises her og på udstillingen, 
er min fars eget eksemplar, som har været i 
hjemmet i Hellebæk siden 1960. 



Operahuset stod færdigt i 1973 og var i det ydre 
stort set, som min far havde formgivet det. 
Hele interiøret med materialer, farver og
 rumopdelinger var resultatet af arbejdet udført 
af et hold arkitekter ansat af den nye borgerlige 
regering, der efterfulgte den arbejderregering, 
der var min fars oprindelige bygherre.

Den nye regerings valg - lige fra at udskifte 
min far som arkitekt til at ændre på 
funktionerne og dermed indmaden i 
Operahuset - gjorde det færdige byggeri 
betydeligt dyrere end planlagt.

Eksempelvis valgte man at droppe 
operafunktionen i den store sal, at nedrive det 
allerede opførte scenetårn, at udvide rummet til 
en større koncertsal og at flytte operafunktionen 
til den anden og mindre sal, som ikke var, 
og stadig ikke er egnet til opera, på grund af den 
korte efterklangstid og en for lille orkestergrav.

Skitsen viser valget af en bestemt type 
forbindelse mellem ”skallerne” i taget.

Modelfotoet viser den af min far og hans 
daværende bygherre valgte udformning af den 
store koncert- og operasal.

 





Operahuset har en meget central placering i 
Sydney på en halvø, der strækker sig ud i havnen.
Netop denne placering fik min far til at tænke på 
Kronborg slot i hjembyen Helsingør, der ligger 
som en stor, skulpturel bygning, der på sin halvø 
er synlig fra alle vinkler.

Hans idé som afspejledes i de konceptuelle 
tegninger til arkitektkonkurrencen, var at lave 
en smuk hvid skulptur i Sydney havn - synlig fra 
indsejlingen og fra alle sider af byen. 
På samme måde som man placerer en smuk 
blomst midt på et rundt bord.

I dag er Sydney operahus blevet et ikon, ikke blot 
for Sydney, men for hele Australien. Siden 2007 
har bygningen og dens nære omgivelser været på 
UNESCO verdensarvsliste.



I forbindelse med en senere ombygning af dele 
af operahuset blev min far i år 1999 bedt om at 
komme med forslag til en renovering af dele af 
operahuseret i et forsøg på at tilnærme sig de 
oprindelige ideer for interiøret. Herunder et rum 
der havde været brugt til receptioner, bryllupper, 
mødeaktiviteter, og meget andet end den 
oprindelig tilsigtede funktion som 
kammermusiksal.

Rummet er nu totalt renoveret og kan igen 
anvendes til kammermusik og mindre 
forestillinger.
For at give rummet den bedst mulige akustik til 
formålet blev det nødvendigt at dæmpe 
lydrefleksionerne fra den ene langvæg.

Inspireret af et billede af Rafael og et bestemt 
stykke musik af C.P.E. Bach udarbejdede min far 
motivet til en 14 meter lang gobelin, der blev 
fremstillet på et væveri i Australien og 
efterfølgende ophængt i kammermusiksalen.

Den mindste skitse er min fars tolkning af Rafaels 
billede. Den større skitse er en abstraktion heraf 
med mennesler indtegnet for at angive 
størrelsesforholdet på den fremtidige 
placering i rummet. 
Den øverste illustration viser den færdige 
gobelin, der også ses på sin plads i fotoet til højre.

På billedet nederst til venstre ses min far midt 
i processen med udarbejdelsen af forslaget til 
denne nye gobelin.

Rummet er nu opkaldt efter min far og hedder 
Utzon rummet.



Mine forældre opholdt sig nogle år på Hawaii, 
hvor min far underviste på arkitektskolen i 
Honolulu.
Fra deres bolig så han ofte en bestemt type 
skyformationer over havet, som senere blev hans 
inspiration til udformningen af loftet 
i Bagsværd kirke.
Skitserne her viser mennesker på stranden, 
under skyerne og mennesker under loftet på 
Bagsværd kirke.

Min far udtrykte ofte sin glæde over at have fået 
lov til at tegne og udforme Bagsværd kirke. 
Her er et byggeri, hvor næsten alle dele, store 
som små, er formgivet og bestemt af ham selv. 

Bygning, materialer, konstruktioner, inventar, 
belysning, orgel, tekstiler (udført af min søster 
Lin), altersølv og haveanlæg.

Bagsværd Kirke er et godt eksempel på, hvor 
megen glæde en bygherre kan få ved at give den 
person, der har udtænkt det originale koncept for 
et anlæg, lov til at udvikle alt det, der muliggør et 
smukt og harmonisk resultat af processen.

Det kræver naturligvis, at den valgte arkitekt 
har de fornødne evner, den nødvendige viden, 
ekspertise samt lyst og energi til at påtage sig 
opgaven i hele dens udstrækning.



Bagsværd kirke er placeret på en lang, smal grund 
med trafik på begge sider. 
Kirken støder op til Bagsværd Hovedgade og 
skulle derfor have en helt lukket facade mod 
denne støjende trafikåre.
Øverst ses facaden mod Bagsværd Hovedgade og 
herunder et længdesnit i byggeriet.

De krumme linjer viser det tynde betonloft over 
kirkerum, kapel, konfirmandrum og kontorer. 
De krumme betonlofter er indskrevet i en 
geometri der er baseret på cylindre af forskellige 
diametre. Krumningerne tillader,  at den tynde 
betonflade kan spænde over de 17 meter, der er 
mellem kirkens to gavle. 
De krumme flader giver sammen med det skjulte 
ovenlys fra gavlene, kirken dens særlige 
rumlighed og velegnede akustik.
Det hvælvede loft ses illustreret i min fars skitse.

Planerne for kirken blev udviklet i samarbejde 
med menighedsrådet. Da projektet blev prissat, 
lå prisen 10% over budgettet. Min far reducerede 
tegningerne med 10%, og med få justeringer var 
prisen nu præcis som budgetteret.





”Kuwait National Assembly Complex” er en stor 
administrationsbygning, som vi tegnede til 
Kuwaits parlament.
I 1971 blev min far inviteret til at deltage i en
 arkitektkonkurrence om udformningen af 
Kuwaits nye rigsdagsbygning. 

Min far opholdt sig på dette tidspunkt på 
Hawaii. En af hans tidligere medarbejdere fra 
tiden i Sydney, som nu boede i London og jeg, 
der boede i Hellebæk, arbejdede sammen via 
luftpostbreve på tværs af kloden.
Efter at have vundet konkurrencenforegik 
projekteringen i hhv. Danmark, Schweitz og i 
Kuwait.

Skitsen her giver et indtryk af de kraftige 
konstruktioner, der er en vigtig del af byggeriets 
arkitektur. 



På grund af den meget svingende kvalitet 
af det bygningshåndværk vi så i Kuwait, var det 
vigtigt for min far, at den nye parlamentsbygning 
blev opført i elementer, hvilket gav mulighed for 
en ensartet kvalitet i konstruktion og overflader.

De små billeder er fra byggepladsen, og billedet 
til højre viser en del af det færdige byggeri.
Den store overdækkede plads var min fars bud 
på en skygget ”torveplads”, hvor Kuwaits
indbyggere kunne møde landets politikere. 

Under et byggebesøg i Kuwait blev jeg spurgt, 
om denne torveplads var vigtig for byggeriet.
 Jeg fremsatte min fars idé om et mødested 
mellem ledere og befolkning.
 
Igen blev jeg spurgt om, hvorvidt den 
 torveplads var vigtig ”for arkitekturen”.  
Heldigvis svarede jeg blot ja denne gang. 
Og sådan blev det. 

I dag er hele byggeriet indhegnet af hensyn til 
sikkerheden, og den overdækkede plads 
anvendes til skyggefuld parkering. 



Romerhusene i Helsingør eller Kingohusene, 
som de også kaldes efter boligforeningen af 
samme navn, blev til efter min far vandt en 
konkurrence om en ny type huse i Skåne, for 
familier med en begrænset indkomst. 
I konkurrencetegningerne havde min far 
illustreret, hvorledes beboernes liv kunne 
udforme sig inden for murene i disse gårdhuse.
Han viste tegningerne af hustypen til Helsingørs 
daværende borgmester (1955), og et kuperet 
område ved Kingosvej og Gurrevej blev valgt for 
bebyggelsen.

Et prøvehus blev opført af dygtige, lokale
håndværkere, i en størrelse og til en pris, der 
muliggjorde, at huset kunne få det på den tid 
eftertragtede 2%’s statslån.

Prøvehuset bevirkede, at yderligere 17 huse blev 
bestilt, og mens disse var under opførsel, blev de 
resterende af de i alt 60 boliger solgt og bygget.

Husene er placeret på grundarealet, så alle får 
bedst mulig udsigt og solindfald, mens de stadig 
værner om privatlivet i den enkelte bolig.
Arealerne uden for den enkelte bolig fremstår 
som naturbevoksede fællesarealer.



”Fredensborghusene” eller ”Terrasserne” som 
denne bebyggelse kaldes, blev til på foranledning 
af Dansk Samvirke med henblik på at 
tilvejebringe boliger for danskere, der i en
længere årrække havde boet og arbejdet fjernt 
fra Danmark, og af den grund ikke havde det 
store netværk herhjemme. 
Det kunne være folk fra udenrigstjenesten, 
ingeniører eller shipping-folk, der i ”Terrasserne” 
kunne etablere et nyt netværk med andre, der 
havde en lignende baggrund. 

Bebyggelsen omfatter en serie gårdhuse af lidt 
forskellig størrelse, et antal rækkehuse 
samt et center med restaurant og opholdsrum, 
der gør det muligt for beboerne at kunne samles, 
mødes med familie og venner samt afholde 
større fester. I tilknytning til centret findes 
et antal hotelværelser, der gør det nemt
for udefra kommende at besøge beboerne 
i bebyggelsen.



Skitserne af de to hænder skal illustrere 
forskellen mellem, på den ene side (th.) et 
almindeligt parcelhuskvarter med parallelle 
veje og tætliggende grunde, og på den anden 
side (tv.) en bebyggelse, hvor naturen er 
trukket ind i bebyggelsen. Sidstnævnte er 
grundlaget for bebyggelsen i Fredensborg.

Her har alle gårdhusene et kig ud over den 
omgivende natur samtidig med, at man i 
husene bevarer den intimitet, der er 
karakteristisk for hustypen. Her kigger 
man ikke ind i hinandens privatsfære.

Inspireret af de bebyggelser min far havde set 
på sine mange rejser, særligt i Atlasbjergene i 
det nordlige Afrika, valgte han at lade husene 
fremtræde i så ensartede materialer som muligt.
Husene er bygget af gule mursten med 
tilsvarende gule tagsten, så bebyggelsen 
fremstår som skåret ud af et homogent materiale.

Dette giver bebyggelsen den visuelle ro, 
der tillader den levende plan.



Hele familien var meget glade for at være i 
Australien. Så da vi vendte tilbage til Europa, 
ville mine forældre gerne finde et sted, der med 
sit klima og sin natur mindede om det område, 
hvor vi boede i Sydney.
Valget faldt på et sted på sydkysten af Mallorca, 
hvor klimaet, naturen og den sandsten, som øen 
består af på mange måder minder om østkysten 
af Australien omkring Sydney.

Her på Mallorca fandt mine forældre et sted
på kanten af øen, der ligger lidt fra anden 
bebyggelse. 
Da grunden mellem havet og vejen er ret smal, 
opdelte min far huset i mindre bygninger, der 
kunne indpasses langs kysten på det langstrakte 
areal. Min far studerede de lokale byggemetoder, 
tilsatte lidt snusfornuftig dansk byggeteknik og 
udarbejdede planer for et dejligt byggeri, der er 
opført i den lokale sandsten, hvorpå huset hviler. 
Bygningerne er opført af sandstensblokke, der er 
savet ud af klipperne på øen. 

Sandstenens blide farve og lidt grove overflade-
karakter giver en følelse af et tidløst byggeri i en 
meget menneskelig skala. 



På samme tid tegnede min far en sejlbåd til 
familien godt hjulpet på vej af erfaringen fra de 
mange timer, han havde hjulpet sin far, 
skibsingeniøren fra Aalborg, der tegnede 
lystbåde i sin fritid.
Båden blev fabrikeret i 1970 på et aluminiums-
værksted i Helsingør, og er den dag i dag 
stadig i familiens eje.

De modstående billeder viser huset på kysten,  
Middelhavet og opholdsstuens vinduesnicher 
mod havet.
Den højtsiddende lysspalte i rummets ene væg 
tillader, at solen strejfer rummets sandsten-
svægge et øjeblik hver dag, hvor lyset angiver 
tidspunktet på dagen. Min mor, Lis Utzon står 
herunder og ser ud over havet.

Hun var familiens støtte og faste holdepunkt i al 
den tid,  jeg kan huske, og min far var altid den 
første til at udtrykke, hvor taknemmelig han var 
for den uvurderlige rolle, hun spillede i hans 
liv og karriere. 
Uden hende havde han ikke kunne udrette alt 
det, han gjorde, og alt det han blev så kendt og 
respekteret for. 

Gennem deres 66 års ægteskab var der sjældent 
uoverensstemmelser, og min mor var til 
stadighed min fars nærmeste samarbejdspartner. 
Da min mors fødselsdag, d.8. april 1919, falder på 
dagen inden min fars, havde de en dag, hvor de 
numerisk havde samme alder, og fejrede derfor 
ofte deres fødselsdag samtidig. 



I 1980’erne udførte min far med assistance fra 
min bror, Kim og mig selv, en bygning for 
møbelhuset ”Paustian”, der indtil da havde haft 
hjemme på Vesterbrogade.

Skitsen indeholder instruktioner og tanker fra
min far til min bror Kim og til mig.

Det store rum i bygningen er inspireret af den 
danske bøgeskov - nærmere betegnet 
bøgeskoven i Hellebæk, hvor min far gik sine ture 
hver dag.

Den opmærksomme besøgende vil kunne se 
paralleller mellem skovens træer (søjler), 
lyset der kommer ind fra forskellige retninger 
og grenenes etagedannelser (udstillingshallens 
indskudte etager).

På trods af ordene: beton, stålplader og glas er 
stemningen i bygningen varm og menneskelig.





 

Rigtig mange af de projekter, min far tegnede, 
er ikke blevet opført, men har selvfølgelig været 
vigtige for udviklingen af min fars arkitektoniske 
univers.

Et konkurrenceforslag til en ny 
Langeliniepavillion (1953) fik tildelt en 
3. præmie. Forslagets idé var at skabe et tårn 
som vartegn ved indsejlingen til København. 
Fra dette tårn kunne man se ud over Øresund, 
havnen og selve byen med dens tårne og spir fra 
den tidligere historie.

I midten vises en meget tidlig skitse lavet
med sukker på en sort bordplade, af det 
museum min far tegnede for maleren 
Asger Jorn, til opførelse i Silkeborg. 
Desværre døde Asger Jorn tidligt i 
processen, og andre kom til at bygge et 
museum i byen.

Skitsen til højre illustrerer min fars 
fascination med plateauer, der overdækkes med 
tage, der svæver som skulpturelle ”skyer” over 
de geometrisk stramme flader og vægge. Den 
aktuelle skitse viser en tidlig udgave af et muligt 
hus for vores familie i Australien, placeret på en 
naturgrund i Sydney. Det politiske klima i Sydney 
umuliggjorde, at familien blev på stedet, og huset 
blev aldrig bygget.



Dette udstillinskatalog er blevet lavet på initiativ 
af Susanne Risom, Galleri Hornbæk, i anledning af  
min fars 100 -års dag i 2018. 
Her blev det besluttet at fortælle lidt af hans 
historie udfra nogle af de utallige skitser, han 
udførte gennem hele sit liv.

Det har været mig en fornøjelse at genopfriske 
minderne om disse projekter og de ofte 
spændende episoder, der er en del 
af min fars historie.
De tusindvis af tegninger og fotografier, 
den righoldige korrespondance og de mange 
bøger han efterlod sig er tilgængelige i 
Utzon Centret, Aalborg, som er den sidste 
bygning han tegnede.

Alle de viste skitser er min fars, og de øvrige 
illustrationer er af hans værker. 

Jeg har tilføjet lidt forklarende tekst på siderne 
og skrevet på de særtryk, der er vist på 
udstillingen og er til salg her på 
Galleriet Hornbæk.



I tiden omkring opførelsen af Romerhusene
i Helsingør, projekteringen af Sydney operahus 
og opførelsen af gårdhusene i Fredensborg 
anvendte min far den viste illustration 
som visitkort. Han benyttede ofte enhver 
lejlighed til selv at finde på ting, han havde brug for. 


