
Fra bagerste række i klassen endte Jørn Utzon med at blive den nok stør-
ste danske arkitekt nogensinde.  Men hans storslåede karriere lå ikke i 
tegningerne fra starten af. 

“Jeg var den næstdummeste i klassen hjemme i Aalborg, kun overgået af 
en ren galning,” udtalte Utzon om sin barndom i det nordlige Danmark.

70 år senere modtager Jørn Utzon verdens mest prestigefyldte arkitekt-
pris, The Pritzker Architecture Prize, med begrundelsen, at Utzon med 
operahuset i Sydney har skabt “et mesterværk, kendt i hele verden”, og 
at “han hele sit liv har arbejdet eksemplarisk, brillant, målrettet og aldrig 
med en falsk eller skinger tone”.

Over 2 timer fortæller fotograf & fore-
dragsholder Flemming Bo Andersen, hvad 
der formede og inspirerede Jørn Utzon. 

Fra barndomshjemmet, studierne og rej-
serne over møderne med kunstnere og 
store arkitekter til hans indtræden på den 
arkitektoniske verdensscene. 

Hør anekdoter fra venner, familie og sam-
arbejdspartnere og se originale billeder 
af værker såsom Parlamentet i Kuwa-
it, Operahuset i Sydney, Bagsværd Kirke, 
Utzons egne huse på Mallorca og i Helle-
bæk samt en lang række både ukendte og 
ikke-realiserede værker. 

Blandet op med en dyb forståelse af principperne i Utzons arbejde vil det 
være udbytterigt for både kendere og nysgerrige.
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“Flemming gav i løbet af to timer et 
gennemført og detaljeret foredrag om 
Jørn Utzons liv og anderkendte, såvel 
som ukendte projekter gennem tiden. 
Jeg kan varmt anbefale at booke Flem-
ming til foredrag, der ikke kun hen-
vender sig til arkitekter, men også det 
generelt interesserede menneske.”

Louis Becker, arkitekt & partner hos 
Henning Larsen Architects



I over 30 år har foredragsholder og fotograf Flemming Bo Andersen be-
skæftiget sig med Jørn Utzon og besøgt arkitekten flere gange. Blandt an-
det udarbejdede han sammen med arkitekt Jes Vagnby en stor Utzon-ud-
stilling, som blev vist mange steder i Europa og nu 
hænger fast på Utzon-centeret i Aalborg. En udstilling, 
som Utzon selv var meget tilfreds med.

Gennem de seneste 20 år har Flemming Bo Andersen 
holdt foredrag på blandt andet Utzon-centeret i Aal-
borg, Aarhus Universitet, kunstforeninger, biblioteker 
og diverse tegnestuer, for eksempel Henning Larsens.

Flemming Bo Andersen står også bag app’en Guide to 
Utzon, som Jørn Utzons søn, Jan Utzon, omtaler i ro-
sende vendinger. “Guide to Utzon giver dig et unikt og 
interaktivt indblik i min faders vidunderlige verden.”

Et foredrag for alle af en Utzon-kender
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“Flemming holdt et meget 
spændende og engageren-
de oplæg hvor, deltagerne 
fik særlig viden om Utzons 
liv og virke.”

Kristina Neel Jakobsen, 
Senior projektleder
Danish Architecture Cen-
ter


