
VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge
Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen.



Rutefart
Færgens sædvanlige rutefart er nu historie - idag indgår VENØSUND i 
et kulturprojekt, der vil bringe hende og hendes passagerer nye opd-
agelser på rejser rundt i Limfjorden.
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VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge
Nærværende projekt omfatter en række faciliteter, der skal 

understøtte den gamle Venøsund færges nye virke som kultur-
færge i Limfjorden.  

Projektet indeholder følgende: 
En overdækning af færgens dæk, med tilhørende ”sider”, der 

kan apteres efter behov.  
Fleksible siddemøbler. 

Toiletfacilitet.
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Overdækning af færgens dæk.
Overdækningen består af et enkelt sejl, der opspændt mellem fire 
søjler, skal give ly og læ, og trække himlens farver ned på færgedækket. 
Sejlet er coated med en særlig film, der optager de forskellige farvenu-
ancer. Overdækningen forstærker oplevelsen af himmellysets variation 
over døgn, årstid og vejrlig, og skaber rum for de mangeartede aktiv-
iteter, der skal finde sted på Venøsund.
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Færgens elementer - fjord og himmel.
Sejlets overflade forstærker oplevelsen af elementerne.
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Funktion og materialer.

Overdækningen er et sejl, der i udspændt 
form udgør en hyperbolsk paraboloide, der 
dækker et område på ca. 25 m². Sejlet holdes 
udspændt af 4 søjler med tilhørende bar-
duner.
Søjlerne udføres i aluminium Ø 60 mm, i 
højder varierende fra 2,5 til 3,5 m. Søjlerne 
er let skråtstillede og monteres i forsænkede 
beslag i færgens dæk.
Sejldugen fremstilles af en transpar-
ent wireforstærket foliemembran, 
der coates med en overflade, som 
optager omgivelsernes farvenuancer. 
Overdækningen kan suppleres med sider 
(mobil facade) fremstillet i samme materiale. 
Siderne monteres partielt og kan flyttes efter 
behov..
På færgedækket opstilles en 250 l. mobil toi-
letkabine.
Der er plads til ca. 20 passagerer.

 

Teknisk materialebeskrivelse  af overdækning og sider
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4 søjler og en sejldug - overdækningen etableres efter behov.
1. sejldug udlægges på dækket  2. barduner fastgøres til dækket.  3. 
søjler rejses og barduner efterspændes. Sider monteres efter behov.

1 2 3
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“Venøsund  Korkprop” - et multifunktionelt møbel
En sightseeing, et foredrag,  en langturssejlads, et middagsselskab...
de mangeartede aktiviteter, der skal finde sted ombord på færgen 
skal have et ligeså alsidigt møbel. Venøsund Korkprop er et møbel 
udformet til at være på, siddende, liggende, et bord til kaffekoppen. 
Som et stort kork-bælte udformes møblet af 6 massive kork cylindere, 
der sammenholdes af et gennemgående reb. Mellem cylindrene ind-
sættes et mellemled, der giver afstand mellem enhederne og tillader 
en fleksibel position cylindrene imellem. For at opnå en fiksering fast-
gøres de to yderste cylindre til dækket. Korkmøblet er let at håndtere, 
vandafvisende og varmt at sidde på. 
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Enhederne sammenholdes af et gennemgående reb. Siddemøblerne 
kan antage  flere størrelser og opstilles med varierende kurver alt efter 

hvilke fikseringspunkter de fastgøres i. 

Enhed - der fremstilles en massiv korkcylinder, hvori der bores to huller 
for gennemføring af reb. Kanterne afrundes. 



Sigtbarhed. 
Sigtbarheden er afgørende. Overdækningen er placeret over styr 

husets vinduer og medfører derfor ikke gener for styrmanden.
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Prisoverslag for realisering af projekt.

beløb er eksl. moms

Overdækning af færge     60.000 kr. 

Sider         50.000 kr. 

Bænke i kork, 4x6 stk.     30.000 kr.

Mobil toiletkabine      18.000 kr.

Projektering  (arkitekt, ingeniør)     55.000 kr.

I alt       213.000 kr. 
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Forslaget er udarbejdet af:
    

colorcloudStudio
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
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