
INVITATION 

Danish Wood Award 2021
19.november uddeles Danmarks ældste arkitekturpris. Det er 
tegne stuerne Praksis Arkitekter og Schmidt Hammer Lassen  
Architects, der med deres design af henholdsvis Mediateket på  
Arkitektskolen Aarhus og kontorfællesskabet Framehouse er med  
i opløbet om at vinde Danish Wood Award 2021. 

Hvor det ene byggeri har fokus på 
fællesskab og fleksibel indretning, er 
det andet udformet med tanke på for-
dybelse og læring. Fællesnævneren for 
de to projekter er målet om at skabe et 
inspirerende miljø. 

FREMTIDENS SVAR PÅ ET KLIMA
NEUTRALT OG LIVGIVENDE KONTOR
BYGGESYSTEM
Som så mange andre kontorfællesska-
ber ligger Framehouse i et erhvervsom-
råde. Med dets tredobbelte saddel-
tagsprofil med ovenlys ligger den nye 
kontorbygning i den lufthavnsnære  
del af Dragør omgivet af aluminium
beklædte facader og karske parke-
ringsdominerede udearealer. 

Udefra springer bygningen ikke syn-
derligt i øjnene. Dét gør den derimod 
indefra. Her er lys, udsigt, gennemkig, 
varme og velvære. I huset går træet 
igen overalt, og her genfinder man 
en slags ærlighedens æstetik. Man 
kan se og forstå kræfternes virkning i 
konstruktionen. Stabiliseringskrydse-
nes trekantgeometri i vægge og dæk 
udgør et markant tektonisk motiv. 
Også de fleste af samlebeslagene er 
synlige og udgør små meningsgivende 
udsmykninger.

Som navnet Framehouse antyder, er 
der tale om en rammekonstruktion i 
limtræ, hvor såvel facader, indvendige 
vægge og dæk dannes som rammer, 
hvori der kan indsættes udfyldning ef-
ter behov. Det giver en enorm fleksibi-
litet i forhold til, hvordan kontormiljøer 
kan indrettes. 

Framehouse nomineres for dets poten
tiale til at blive fremtidens kontorbyg-
geri og sætte standarden for en ny 
vernakulær byggestil – til afløsning 
for det kortsigtede og modeprægede 
ikonbyggeri. Bygningen kan leve lige 
så længe som renæssancens pakhuse, 
og efter den tid kan dens komponenter 
genbruges.

NY BIBLIOTEKSBYGNING FANDT SIN 
FORM MIDT MELLEM MØBEL OG HUS 
Arkitekt  skolen Aarhus er udformet med 
store og åbne rum, der har karakter 
af værksteder. Her er der plads til 
arbejdet med modelbygning og store 
tegninger. I hjertet af området er sko-
lens bibliotek eller rettere Mediatek. 
Tegnestuen Praksis har her etableret 

et fleretagers højt, huslignende møbel 
i en stor tom bygning. Udfordringen 
var at tilgodese det nære, det kon-
templative og det indadvendte i en 
sammenhæng, hvor udgangspunktet 
er det modsatte. Her kan studerende 
nu koncentrere sig om genstande i lille 
skala, men med stor betydningstæt-
hed, nemlig bøger og anden medie
båren information.
 
Lige som skolens øvrige bygninger er 
også Mediateket åbent og gennemsig-
tigt, gjort i ét stof og konstruktionen 
er tektonisk simpel og aflæselig. Både 
hvad angår materiale og konstruktiv 
logik, så refererer konstruktionen tyde-
ligt til de reoler, som arkitekten Hack 
Kampmann mange år tidligere har 
tegnet, og som skolen har fået foræret.
Mediateket nomineres for den raffine-
rede måde, hvorpå man har skabt rum, 
der er intime og stille, men fortsat føles 
som del af det store rum. Vidt forskel-
lige skalatrin er i Mediateket simultant 
til stede. Uanset hvor i strukturen, man 
befinder sig, ser man mange lag, så det 
oplevede rum bliver dybt og mættet.

Om Danish Wood Award
Danish Wood Award er en pris oprettet af Træinformation i 1958. Det er lan-
dets ældste arkitekturpris. Hæderen går til en tegnestue, der har udvist store 
kunstneriske kvalifikationer, teknisk dygtighed og overbevisende anvendelse 
af træ. Prisen er blevet uddelt hvert andet år, men er på grund af COVID19 
blevet udskudt til 2021.

Vinderen udvælges af en uvildig komité, som består af formand Mikael Koch, 
ark. MAA og direktør i Træinformation, Anna Maria Indrio, ark. MAA og partner  
i Norrøn, Nicolai RichterFriis, ark. MAA og partner i Lundgaard & Tranberg  
Arkitekter, Søren Rasmussen, ark. MAA og indehaver af ONV Arkitekter, Anders 
Brix, ark. MAA samt Søren Nielsen, ark. MAA og partner hos Vandkunsten.  
Prisen er på 100.000 kr. og er støttet af Træinformation, Danske Byggecentre 
og DI Træsektionen. Læs mere på traeprisen.dk

For yderligere oplysninger: Kontakt formand for priskomitéen Mikael Koch, 
mk@traeinfo.dk eller 40981222. Se traeinfo.dk/dwa2021 for billeder og 
nomineringer i deres fulde længde.



Dato og tid:  19. november 2021 kl. 1517
Sted: Mogens Dahls Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S
Tilmelding: traeinfo.dk/dwa2021

15:00  Velkomst ved formand for priskomitéen Mikael Koch, direktør for Træinformation, ark. MAA 

15:10  Præsentation af de nominerede ved priskomitéen: 
Søren Nielsen, ark. MAA og partner hos Vandkunsten 
Anders Brix, professor, ark. MAA 

15:20  Musik ved Sara Indrio og Alejandro Sancho

15:35  Afsløring af vinder og prisoverrækkelse ved  
Mikael Koch

15:45  Begrundelsestale ved priskomitéen

15:55  Vinderen viser eksempler fra projektet

16:15  Musik ved Sara Indrio og Alejandro Sancho

16:30  Vin og snacks 

Program for Danish Wood Award 2021

Tegne stuen Praksis Arkitekter nomineres  
for Mediateket på Arkitektskolen Aarhus.

Tegne stuen Schmidt Hammer Lassen Architects 
nomineres for kontorfællesskabet Framehouse.
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