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Spektakulær træinstallation og  
visionært kontorbyggeri kappes om  
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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Framehouse er designet af Schmidt 
Hammer Lassen Architects i tæt sam
arbejde med bygge og udviklings
selskabet KOMKBH. Bygningen ligger 
i den lufthavnsnære del af Dragør og 
er således ikke en del af den historiske 
idyl. Med sine grafisk forsimplede, 
aluminiumbeklædte facader og karske, 
parkeringsdominerede udearealer, 
springer bygningen ikke i øjnene 
som en væsentlig innovation i dansk 
byggeri. Dét gør den derimod indefra. 
Superlativet ’breathtaking’, der altid 
har været et nøgleord i domicilgenren, 
tager en ny drejning her. Man kunne 
tale om en ’breathgiving’effekt af at 
gå ind i huset. Man omfavnes af varme 
og velvære på en måde, der er en sjæl
denhed i nutidig arkitektur. 

Denne oplevelse skyldes især træets 
massive tilstedeværelse i konstruktio
nerne og som indvendig beklædning. 
Træet dufter dejligt og gløder gyldent 
overalt. Men også det tredobbelte 
saddeltagsprofil med ovenlys sender 
sollyset ned over konstruktioner og 
arbejdspladser på en måde, der får 
rummet til at eksplodere i frydefulde 
fragmenter af materiale, form, udsig
ter, gennemkig, indvendig beplantning 
og smagfuld møblering.

Og det på trods af, at det er en meget 
enkel konstruktion. Ikke at den har 
været let at designe, for intet er svæ

rere i dette land end at bygge i andet 
end beton. Udfordringerne er løst 
i samarbejde med ingeniørfirmaet 
Arne Elkjær og har resulteret i noget 
så bemærkelsesværdigt som et nyt 
kontorbyggesystem i træ. Det er ikke 
set magen til før, og alligevel virker alt 
ved det genkendeligt. 

Det skyldes for det første, at det er let 
at afkode konstruktivt. Man kan sim
pelthen se og forstå kræfternes virk
ning i konstruktionen. Stabiliserings
krydsenes trekantgeometri i vægge og 
dæk udgør et markant tektonisk motiv 
– ikke en moderigtig identitetsmarkør. 
For det andet kender vi denne måde at 
bygge på fra en anden tid: Fra forti
dens traditionelle byggemetoder, der 
hentede og raffinerede sine motiver 
fra konkret, konstruktiv nødvendighed. 
Ærlighedens æstetik, kan man kalde 
det. Også de fleste af samlebeslagene 
er synlige og udgør små menings
givende udsmykninger. Det hele er 
smukt udført af Lyngby Entreprise.

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 
efter behov. Derved opstår en enorm 
fleksibilitet og robusthed i forhold til 
at foretage ændringer i bygningens le
vetid. Selve dimensionerne er bestemt 

af brandmodstandsevnen snarere 
end statikken, men resultatet er et rigt 
materielt nærvær, som også kendes fra 
161700tallets pakhuse, hvis interiører 
kendetegnedes af bjælker og søjler af 
pommersk fyr i imponerende dimen
sioner. 

Dermed kommer bygningen også til 
at repræsentere noget af det, der er 
allermest behov for i den grønne om
stilling: et ressourceeffektivt, generelt 
anvendeligt byggesystem i et tæt på 
klimaneutralt materiale. Framehouse 
har potentialet til at blive fremtidens 
kontorbyggeri og sætte standarden 
for en ny vernakulær byggestil – til af
løsning for kortsigtet og modepræget 
ikonbyggeri. Bygningen kan leve lige 
så længe som renæssancens pakhuse, 
og efter den tid kan dens komponenter 
genbruges. 

Det bør desuden fremhæves, at bygge
riet ikke blot er blevet drevet frem af 
dygtige rådgivere, men også af en 
ambitiøs og engageret bygherre. Også 
at hele kontorfællesskabet bygger på 
en drøm om en bedre arbejdsplads til 
en rimelig pris. Der er grund til at håbe, 
at Framehouse i Dragør kun er første 
version af konceptet. Der er al mulig 
grund til at gentage og videreudvikle 
idéen.

Nominering af Framehouse, kontorfælleskab i Dragør
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De nye bygninger til Arkitektskolen 
Aarhus er udformet med store, åbne 
rum, der med beton som gennemgå
ende materiale har karakter af værk
steder. Rummene er skabt med fokus 
dels på arkitektstudiets fysiske aspek
ter: modelbygning og store tegninger, 
dels på at skabe den transparens, der 
kendetegner moderne læringsmiljøer 
og ønsker om vidensdeling.
 
I den nye skole er der imidlertid også 
behov for et bibliotek (eller rettere: et 
mediatek), hvor man kan koncentrere 
sig om genstande i lille skala, men 
med stor betydningstæthed, nemlig 
bøger og anden mediebåren informa
tion. 
 
Det rejser et problem. For hvordan  
skal man tilgodese det nære, det 
kontemplative og det indadvendte i en 
sammenhæng, hvor udgangspunktet 
er det modsatte, uden at melde sig ud 
af helheden? Hvordan skabe rum, der 
er intime og stille, men fortsat føles 
som del af det store rum? Og hvordan 
iscenesætte og arrangere små, betyd
ningsmættede ting, når alt er indrettet 
til store armbevægelser?
 
Dette problem blev sendt i arkitektkon
kurrence sammen med det benspænd, 
at skolens nye mediatek skulle ind

rettes, så det kunne huse og anvende 
de reoler, arkitekten Hack Kampmann 
mange år tidligere har tegnet, og 
som skolen har fået foræret. Man ville 
gerne have reolen med i den nye skole 
som et træk af historie, og for at ære 
arkitekten, der står bag mange kendte 
bygningsværk i Aarhus.
 
Som vi nu ved blev opgaven vundet af 
tegnestuen Praksis Arkitekter med et 
overbevisende koncept, der bedst kan 
karakteriseres som det, man af og til 
kalder ‘furnitecture’, og som betegner 
noget, der i sin skala og sin rumlige 
virkemåde er midt mellem møbel og 
hus, hverkeneller eller bådeog; no
get der er større end møbler, der typisk 
refererer direkte til kroppen (som en 
stol fx), men mindre end et hus, der har 
yderside og inderside, og kan bebos i 
sig selv.
 
Praksis’ løsning er en smukt tænkt og 
udført konstruktion, som etablerer et 
flere etager højt, huslignende mø
bel i rummet. Løsningen fortsætter 
og forlænger på fineste vis den nye 
skolebygnings gennemgående idé, 
frem for at modsige den: ligesom sko
lens bygning er også mediatekkon
struktionen åben og gennemsigtig. 
Ligesom skolens bygning er også 
mediatekkonstruktionen gjort i ét stof. 

Og ligesom skolens bygning er også 
mediatekkonstruktionen tektonisk 
simpel og aflæselig.
 
Den store installation er realiseret i ét 
materiale, en industriel form for træ 
kaldet LVL, eller ‘laminated veneer 
lumber’, m.a.o. ‘krydsfinerstømmer’, og 
i både materiale og konstruktiv logik 
refererer konstruktionen tydeligt til 
Hack Kampmanns enkle reol.
 
Med sin karakter af husihuset formid
ler mediatekmøblet overgangen mel
lem de vidt forskellige skalatrin, som 
findes i hhv. bogen, reolen, kroppen 
og det store rum af beton  og gennem 
glasset endda videre til den omgiven
de by. Disse forskellige skalatrin, som 
vi i de fleste bygninger oplever adskilt 
fra hinanden, er i mediateket simultant 
til stede, og oplevelsen i rummet har 
derfor mange mellemtoner. Uanset 
hvor i strukturen, man befinder sig, ser 
man mange lag, så det oplevede rum 
bliver dybt og mættet.
 
Praksis har med indretningen af medi
ateket formået at skabe en installation, 
der transformerer værkstedskarakteren 
til et intimt rum med plads til fordybel
se og eftertænksomhed i en kontekst, 
hvor træets tektonik og materialitet 
bliver det overvældende element.  

Nominering af Mediateket, Arkitektskolen Aarhus
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