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Et samlingssted på havnen
Utzon Center er et dynamisk og eksperimenterende kultur- og videnscenter. Utzon Center er et internationalt samlingspunkt for
studerende og forskere, men Utzon Center er meget mere end det.
Utzon Center er det første i en række af kulturelle tilbud på Aalborgs havnefront. Centeret vil skabe et samlingssted, hvor arkitektur
og kultur, udstillinger og konferencer, møder og kulinariske oplevelser går op i en højere enhed.
Den britiske arkitekt og lektor på Aalborg Universitet, Adrian Carter, fik idéen til at opføre et center med den verdensberømte
danske arkitekt, Jørn Utzon, som det centrale omdrejningspunkt. I dag er Adrian Carter centerets direktør.

Arkitekten bag huset
Da Jørn Utzon var spæd flyttede han med sin familie til Aalborg, hvor faderen havde fået arbejde som skibsingeniør på Aalborg
Skibsværft.
Jørn Utzon gik i fem år på Klostermarksskolen, og tog siden studentereksamen fra Katedralskolen. Han gik tit til Aalborg
Skibsværft langs havnen og har derfor haft Limfjorden og Aalborgs havnefront som baggrund for sin opvækst.
Efter sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København arbejdede Jørn Utzon både i Stockholm og i en kort periode med
den finske arkitekt Alvar Aalto. Allerede før Jørn Utzon i 1950 etablerede sit eget arkitektfirma i København, rejste Jørn Utzon
rundt i Europa, Nordafrika, USA og Mexico. Senere fulgte rejser og projekter i Japan, Kina og de arabiske lande. Indtrykkene fra
disse rejser kom til at betyde meget for hans senere arkitektoniske formudtryk.
Jørn Utzons vigtigste bygningsværk er uden diskussion Sydneys verdensberømte operahus, der blev færdiggjort i 1973, og som
bragte den danske arkitekt international berømmelse.

“

Jeg var heldigt stillet at have værftet
som legeplads og have turen langs
vandet og Limfjorden som et sikkert
sted at sejle

”

Jørn Utzon
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Inspirationen og legepladsen

Utzon og Aalborg

Skibsingeniør Aage Utzon har uden tvivl været den første og største inspiration for sønnen Jørn i arbejdet

Jørn Utzon er en rigtig Aalborg-dreng! Sådan ser han stadig sig selv, selv om han flyttede fra byen i 1937.

som arkitekt. For Aage Utzon betød havet og naturen meget og han tog således aktivt del i opbygningen

Aalborg og Limfjorden har betydet meget for det formsprog og de idéer, han siden har arbejdet ud fra.

af Aalborg Søspejdertrop. På opfordring konstruerede han i 1929 den såkaldte Aalborg Jolle, der blev så

Bølgerne strækker sig som et sølvfarvet bånd nogle få meter fra byens travle puls. Dette var en del af

populær, at den i 1940 blev officiel øvelsesbåd for søspejderne i Danmark.

Jørn Utzons hverdag i næsten 20 år. På de arealer ved Honnørkajen, hvor Utzon Center i dag er placeret,
legede Jørn Utzon i sin barndom. Det var her hans vej faldt forbi, når han gik hjem fra skole. Et center

Limfjordens vande og Aalborg Skibsværft blev helt naturligt Jørn Utzons foretrukne legepladser. Allerede

med Jørn Utzons navn og visioner kunne ikke finde en bedre placering end her, hvor centerets tage i dag

som dreng iagttog han faderens arbejde med at formgive skibe. Det var især den unikke sejlbåd, spidsgat-

kaster sollyset tilbage fra sine blanke tage

teren, der vakte unge Jørn Utzons begejstring. Faderen lærte ham om grundighed, hvor selv den mindste
detalje aldrig blev overladt til tilfældighederne. På det tekniske plan lærte Jørn Utzon meget af arbejdsmetoderne ved skibsbygning herunder at fremstille halvmodeller og præcise modeller i stor skala.
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Et multihus med mange aktører

Utzon har slået stregerne

Utzon Center er et multihus, der tiltrækker mange forskellige aktører. Huset – eller snarere husene – er

Centeret ved den gamle Honnørkaj i Aalborg bærer tydeligt præg af, at Jørn Utzon selv har været involveret

et samspil mellem oplevelser, viden og innovation. Kunst, kultur, arkitektur og erhvervsliv kan arbejde

i at skabe huset. Han har valgt at dele centeret op i flere bygninger omkring en central gård – et levende

sammen i Utzons lys og skabe ny viden og nye værker.

miljø beskyttet mod den vind, der altid er langs fjorden. Centerets opadstræbende tage får bygningerne til
at minde om små katedraler, og indtrykket forstærkes, når man træder ind i rummene.

Utzon Center skal således være hjemsted for udviklingen af nyskabende, kreativ og human tænkning
og forskning samt diskussion og realisering af idéer indenfor arkitektur og design – lokalt, nationalt og

Bygningerne er opført og ejes af Utzon Fonden. Driften af centeret er overdraget til Utzon Center A/S.

internationalt.

Byggeriet er opført med bidrag fra en lang række sponsorer, hvoraf de største er Det Obelske Familiefond
og EU’s regionalfondsmidler, som begge har bidraget med ca. 20 mio. kr.

Utzon Center skal være et internationalt samlingssted for studerende og forskere. Centret ønsker at samarbejde med nationale og internationale kunst- og kulturinstitutioner som f. eks. Sydney Opera House Trust,

Sønnerne Jan og Kim har været meget aktive i projektet. Det er således Kim Utzon Arkitekter, der har

designmuseet Powerhouse Museum i Sydney og Aalto Foundation i Finland. Danske skoler inviteres til et

været projekterende arkitekter på byggeriet. HP-gruppen af 1953 har haft totalentreprisen ved gennem-

samarbejde, der har til formål at styrke uddannelsen af den danske ungdom.

førelsen af byggeriet.
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Utzon Center – det fleksible mødested
Utzon Center

Auditoriet

Utzon Center er et hus for alle! Centeret er nok et kultur- og videnscenter med arkitekt Jørn Utzon som det

Med sin beliggenhed og udsigt til både fjorden og havnepromenaden opleves et hvilket som helst arrange-

centrale omdrejningspunkt, men centeret er også et samlingssted, udstillingshus, værksted og skibsværft.

ment i dette lokale som noget helt særligt. Følelsen af at svæve over vandene er ganske speciel. Auditoriet er

Utzon Center kan med de mange fleksible rum benyttes til et utal af aktiviteter.

med sin fleksible indretning ideelt til arrangementer af både faglig, kulturel og social karakter. De 104 faste

Udstillingshallerne
Udstillingshallerne er på mere end 700 kvm. De flytbare vægge giver en lang række muligheder
for at skabe spændende rumlige udstillinger og installationer. Der er plads til de store udstillinger,

siddepladser kan skubbes sammen, hvorved rummet får mange alternative anvendelsesmuligheder. Akustikken
er fremragende til mindre koncerter. Faciliteterne er i top både hvad angår udstyr og udsigt. Rammerne omkring
festlige arrangementer kan ikke blive meget bedre.

men også til små, specielle events. Det giver naturligvis enestående muligheder for at præsentere

Spidsgatterværftet

udstillinger i centeret, men det giver også muligheder for at afvikle arrangementer i omgivelser, som

Til daglig opbevares Aage Utzons spidsgatter, Sisu, i den 18 meter høje værftshal. Ved særlige lejligheder syder

ikke findes magen til andre steder. Her kan arrangeres receptioner, foredrag, møder, koncerter og

her af liv og hyggelig snak. Det buede loft med de store limtræsbjælker giver en ophøjet stemning, som fint kan

events for mange personer.

suppleres med mad og betjening fra Utzon Café og Restaurant til den ideelle reception, middag eller lignende.
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Atriumgården

UTZON – café & restaurant

Midt imellem centrets bygninger har Utzon placeret en afskærmet gård, der ligger i læ for vejr og vind.

Spisestedet på centeret hedder UTZON. Med sin fordelagtige placering umiddelbart indenfor hoved-

Afskærmningen mellem husene og gården består af glas, hvilket giver frit udsyn til Limfjord og by gennem

indgangen bliver stedet et naturligt samlingspunkt for centerets besøgende, studerende og andre. Fra

huset. I gården er plantet et paradisæbletræ, som giver liv og på sigt skygge i gården.

caféen og restauranten er der udsigt til både fjorden, havnefronten og byen. UTZON er det ideelle mødested til hyggelig samvær eller markering af en speciel begivenhed. Ønsker man udendørs servering, finder

Når vejret tillader det, vil gården med udsigt til de fleste af husets afdelinger, være perfekt til mindre

denne sted på Utzon terrasse, hvorfra gæsterne har panoramaudsigt over fjord og by samt mulighed for

sammenkomster, forestillinger eller events. Her er deltagerne i læ for vinden, og de kan hygge sig ugenert

at fange solens sidste stråler.

– og samtidig få et kig ud på vandet. En helt særlig oplevelse.

“

Huset er skabt
med den typiske
Aalborg-pionérånd,
som jeg kender
fra værftet

”

Jørn Utzon
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Utzon Research Center
Aalborg Universitet spiller en aktiv og åben rolle i hele Utzon Center og er med til at skabe liv og den

stå under en teltdug udspændt over store limtræsspær. På væggene er reoler med bøger og tegninger fra

specielle atmosfære af innovation og nytænkning, som centeret gerne vil fremelske. Åbenheden giver

Jørn Utzons hånd, lige som der er indrettet små nicher, hvor studerende, forskere og andre med interesse

Utzon Centers videnscenter nye muligheder, som ellers ikke altid ses i det etablerede universitetsmiljø.

for arkitektur og design kan fordybe sig i fred og ro.

Universitetet og uddannelsen får mulighed for at præsentere sig overfor befolkningen på en ny og unik måde.

Utzon Centers arkitektur- og designbiliotek byder alle med interesse for fagområdet velkommen til byens
mest komplette samling af specifikke fagbøger. Med en enestående udsigt både til den grønne park og det

Utzon Centers vidensdel kaldes Utzon Research Center. Centeret er en del af Aalborg Universitets Arkitektur
og Design institut og består af et arkitekturbibliotek, workshops og senere Utzon Arkiv med både digitale

blå vand, er Biblioteket også velegnet som mødested. Oplagt som ramme for mindre møder.

og originale tegninger af Jørn Utzon. Research Center breder sig over både modelværkstedshal, arkiv og

Modelværkstedet

biblioteksbygning.

Det store rum er helt unikt og essentielt for Jørn Utzon, fordi det giver mulighed for at arbejde med modeller

Utzon Biblioteket

i stor skala. Den mulighed har man ikke ret mange andre steder. Modelværkstedet er en af hjørnestenene
i Utzons tanke med huset. Det er et sted, hvor de studerende kan arbejde med forskellige materialer.

Biblioteket er indrettet på 1 sal, hvorfra der er udsigt til den grønne Utzon park med kollegier, tegnet af

Værkstedet vil syde af aktiviteter med studerende i Arkitektur og Design og den nye kunstuddannelse ArT

Kim Utzon. Ogå i dette rum betages man af en smuk loftskonstruktion, der skaber fornemmelsen af at

fra Aalborg Universitet. Rummet giver mulighed for en meget fleksibel indretning.
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“

Vi har bygget projektet op omkring en gård, fordi erfaringen er, at
det blæser, og den gård har en glasgang omkring sig, sådan at man
kommer til alle afdelinger fra den glasgang

”

Jørn Utzon
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“

Jeg ønsker mig, at byen får
– som årene skifter, efterhånden
som bygningen rejser sig – en
fornemmelse af, at her fødes
noget, som skal give noget,
som vi ikke ved endnu, men
som vi aner

”

Jørn Utzon

“

Jeg tror, at det bliver et dejligt
sted at gå ind i som gæst og et
herligt sted at arbejde, og jeg
ønsker jer alt muligt held og
lykke

”

Jørn Utzon

Faber er din professionelle partner inden for ud- og indvendig solafskærmning.
Vores Projektafdeling tilbyder rådgivning om solafskærmning og leverer tilpassede løsninger
med fokus på funktionalitet, kvalitet, design og service – både til firmaer og private.
Besøg vores hjemmeside faber.com, eller kontakt en
konsulent på tlf. 63 67 12 00 for yderligere oplysninger.

“

Jeg håber af mit inderste hjerte, at dette lille hus kunne komme frem til at stå som
et sted, hvor gode tanker mødes, og hvor eleverne fra arkitektskolen kommer til at
søge hen, når de vil have samvær med hinanden og diskutere. Det bliver et virkeligt
kraftcenter for arkitekturen og menneskelivet i fremtiden

”

Leverandør af massive
klodsegulve til:

UTZON CENTER
Floors with soul
Holme Ringvej 121
DK-8260 Viby J
Tel. 70 23 35 11
www.norparquet.dk
info@norparquet.dk
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Jørn Utzon

TEGLELEMENTER

Den suveræne løsning på komplekse råhuse

Mørupvej 15 · DK-7400 Herning
Tlf. 96 26 30 80 · Fax 97 21 38 37
sht@sht.dk · www.sht.dk

Granslev Tømrer- og
Gulventreprise ApS
Granslevbyvej 32
Granslev
8870 Langå

Mob. 30 35 43 06

All Remove Jylland ApS
PSS20® graffitibeskyttelse, overflader afrenses kun ved brugen af
varmt vand. Faceal Oleo HD® overfladebeskyttelse mod fugt, smuds,
olie, fedt, tyggegummi m.m.

Ranum Byggemontering A/S er specialist i levering
og montering af træelementer.
På UTZON center Aalborg har vi bl.a. leveret buede
tagelementer i op til 16m længde.
– Brug Træelementer for hurtigt og nemt byggeri ...

RANUM BYGGEMONTERING A/S
Søndergården 28 · 9640 Farsø - DK
Tlf.: 98 67 65 85 · post@rbm.dk
www.rbm.dk

Utzon Center
Slotspladsen 4
9000 Aalborg
Telefon 76 90 50 00
info@utzoncenter.dk
www.utzoncenter.dk

