
 
 

 

 

Nomineret til Danish Wood Award 2018: 
 

Dorte Mandrup for Vadehavscentret 
 

Priskomitéen indstiller Dorte Mandrups enestående arkitektur i Vadehavscentret, hvor den 
geometriske komposition, stråtækte facader og lister af robinietræ skaber et bygningsværk, 
der nærmest vokser op af jorden. 
 
Når du besøger Vadehavscentret, bliver du overrasket af en særlig bygning med et 
spektakulært stråtag, der rejser sig fra det flade landskab.  
 
Taget synes at tage ét langt tilløb fra lav til høj, hvor det markerer indgangen og sammen med 
facaden skaber det en spændstig geometrisk figur. De geometriske former lader sig aflæse 
nøgternt og usentimentalt og understreger det unikke landskab, der omgiver bygningen. 
 
Vadehavscentret ligger lige ved Vadehavet, og på grund af den flade marsk og den 
geometriske komposition træder bygningen ud af landskabet på en uventet nutidig måde, der 
samtidig har reference til den måde, som de gamle vikingeborge rejste sig i det barske 
landskab. 
 
Materialevalget udspringer af landskabet, hvor strå ikke bare er brugt til taget, men også i 
facaden på en hidtil uset måde. Den tækkede facade spidser til og bliver til taget med en vovet 
skarp kant, der vrider sig og understreger de horisontale linjer. De resterende facader er 
beklædt med trælister af robinietræ, de præcist tegner både de lodrette som de skrå flader. 
 
Når du træder ind i bygningen, bliver du indhyllet i et blødt lys, der følger de skrå flader og 
egner sig fint til at udstille Vadehavets dyreliv. Den indre gård byder desuden på en smuk 
tundrahave, der fuldender indtrykket.  
 
Der er dog én ting, der forstyrrer helhedsbilledet. I renoveringen af den sidste af de 
eksisterende bygninger var der ikke økonomi til at beklæde facaden med robinietræ som de 
øvrige. Det har ikke været en arkitektonisk beslutning, men har desværre en ærgerlig 
indflydelse på det arkitektoniske udtryk. 
 
Vadehavscentret formidler Vadehavets forunderlige verden og er i sig selv en 
historiefortælling om Vadehavet og de trækfugle, der yngler her. På den måde er bygningen 
blevet et vigtigt nedslagspunkt langs hele det hollandske, tyske og danske Vadehav, der er 
klassificeret til UNESCO Verdensarv. 
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