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Fiskerbåden H 1376 Sommerflid

Hvad er Sommerflid

Sommerflid er en fiskerbåd fra 1915.
Den er bygget af egetræ på det nu forsvundne
Frederikssund Skibsværft.
Den er ca. 9 meter lang og var i sin tid egnens
første og største fiskerfartøj med motor. Mo-
toren var dog mest en hjælpemotor. Båden var
forsynet med store sejl og det var langt op i
tiden sejlene, der var skibets vigtigste drivmid-
del. Skibet var bestilt af fiskerfamilien Kalleha-
ve fra fiskerlejet Vænget i Jægerspris. De døb-
te skibet Sommerflid og brugte det frem til ca.
1965. I de følgende 35 år ejede forskellige fi-
skere fra Hundestedområdet skibet. I 1996
købte Museet Færgegaarden skibet for at be-
vare det som et levende lokalt kulturminde.
Sommerflid gennemgik en omfattende
restaurering i vinteren 2001-2002 og blev  for-
synet med nye sejl i august 2003.

Fremtiden

Efter den omfattende restaurering i vinteren
2001-2002 og fremstilling af nye sejl til Som-
merflid i sommeren 2003 er vi nu i gang med at
indrette forkahytten.

Det er tanken at Sommerflid fremover sammen
med de øvrige historiske både i Frederikssund
skal være med til at tegne miljøet på den om-
byggede havnefront, hvor der tidligere har
været en travl erhvervstrafik.

Sommerflids Skibslaug

Bag Sommerflid står et skibslaug - en interes-
segruppe, der vedligeholder og sejler med det
gamle skib. Lauget afholder fælles arbejds- og
sejldage. Laugets medlemmer må bruge skibet
til kortere eller længere ture i vore farvande.

Enhver med lyst til at støtte projektet opfordres
til at melde sig ind i Sommerflids Skibslaug.

Medlemskab kan tegnes på:

Museet Færgegaarden
Færgelundsvej 1
3630 Jægerspris
tlf. 47 31 25 11

Eller på tilmeldingsformularen på Sommerflids
hjemmeside www.sommerflid.dk.

Kontingentet er 300,- kr. årligt og giver med-
lemmerne ret til at bruge båden efter nærmere
aftale med laugets bestyrelse.

Der er også mulighed for blot at tegne et støtte-
kontingent. Det koster 100,- kr årligt.

H 1376 Sommerflid

Byggeår: 1915 

Byggested: Frederikssund,

Brdr. Andersens Skibsværft 

Brutto: 6,35 tons

Netto: 1,93 tons

Længde: 28 fod (8,85 m) 

Bredde: 10 fod (3,15 m)

Byggemateriale: eg og fyr, klinkbygget 

Gaffelstorsejl, fok og klyver 

Motor: Fiat Diesel, 55 HK 

Første motor (1915): Hein, 8 HK 

Læs mere om Sommerflid på www.sommerflid.dk. 


