
Hundested-kunstneren Tina Rosenberg har malet dette billede af 

Knud Rasmussens ekspeditionsskib KIVIOQ


Vi arbejder på at få Knud 

Rasmussens ekspeditionsskib 

KIVIOQ til Hundested.  

Vil du hjælpe?






Kivioq bør være hjemmehørende i Hundested
Det mener den lokale projektgruppe, der med støtte fra Maritim Turisme har udarbejdet en 
forretningsplan for aktiviteter, der kan sikre skibets drift og vedligeholdelse. Forretningsplanen vil 
danne grundlag for overtagelse og drift af skibet. Vi har brug for din hjælp for at komme i mål med 
køb og sejlads. Har du erfaring og kompetencer samt lyst til at bidrage sammen med andre frivillige 
eller som sponsor, så meld dig ind i foreningen KIVIOQs VENNER HUNDESTED. Så vil vi 
holde dig opdateret. 

Hvorfor Hundested?
Kivioq var Knud Rasmussens base på hans sidste ekspedition. Derfor er skibet tæt knyttet til 
polarforskeren, som havde et nært tilhørsforhold til Hundested. Knud Rasmussens Hus og hans 
virke anvendes aktivt i markedsføringen af Hundested. Hundested bør have sit eget udflugtsskib 
akkurat som Hundesteds nærmeste naboer har: Roskilde har Saga Fjord og vikingeskibe, Lyndby 
har ligeledes vikingeskibe, Frederikssund har Skjelskør, Frederiksværk har Frederikke, Holbæk har 
Emma og Håbet, og Helsingør har Bjørn. 

Hvad skal Kivioq anvendes til?
Projektgruppen arbejder med følgende planer for Kivioqs fremtidige aktiviteter:  

KORTE EKSPEDITIONER

Sælture rundt om Hesselø, Hvalsafari i Isefjord og Solnedgangsture 
Oplev Halsnæs fra vandsiden og kulinariske ture til påtænkte Maritime Nyttehaver  

Udflugter for firmaer, foreninger og private 
Knud Rasmussen-ture med fortællinger af og om ’Den Store Fortryller’ 

FORMIDLING

Knud Rasmussens ekspeditioner 
Danmarks forhold til det arktiske område og Grønland 

AMBASSADØRSKIB

Halsnæs og Hundested 
Knud Rasmussens Hus 

Visit Nordsjælland og Maritim Turisme 

UDDANNELSES- OG PRAKTIKSKIB

For Danmarks eneste bådebyggeruddannelse, ES Nord i Hillerød, samt for havnens værfter og 
øvrige maritime håndværk.



62 år i Grønland
Kivioq blev bygget i 1932-33 til Knud Rasmussen på K. Andersens Skibsværft i Frederikssund. 
Skibet blev søsat og navngivet af Knud Rasmussen den 16. juni 1933. Allerede den 22. juni samme år 
afsejlede Kivioq til Grønland på den 7. Thuleekspedition. 
Efter Knud Rasmussens død den 21. december 1933 købte Marineministeriet Kivioq og stillede det 
til rådighed for Geodætisk Institut, hvor Kivioq blev flagskib for de lyseblå geodætbåde i Grønland. 
I 1976 blev Kivioq solgt til Grønlands Geologiske Undersøgelser, og fra 1980 overgik skibet til 
privat eje med hjemhavn i Nuuk. 
I 1995 sejlede den daværende ejer, havnekaptajn i Nuuk Knud Erik Møller, Kivioq til Danmark. 

Bevaringsværdigt
I 2008 blev skibet erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden. I 2011 blev det købt af de 
nuværende ejere, foreningen Kivioqs Venner i Sønderjylland. Samme år fik foreningen støtte af 
Skibsbevaringsfonden til en omfattende restaurering. 
I dag fremstår Kivioq fuldt sejlklar, og skibet deltager i stævner rundt om i Danmark. 
Der forestår endnu enkelte mindre restaureringsopgaver. Dem kan der søges støtte til hos 
Skibsbevaringsfonden på baggrund af skibets kulturhistoriske værdi. 

Ekspeditionsskibet Kivioq
Kivioq er en hajkutter, bygget eg på eg og oprindelig forstærket udvendigt med kobberbeklædning 
til is-sejlads. Skibet er galeaserigget med et begrænset sejlareal, der primært anvendes som 
støttesejl. Motoren var oprindelig en 71 HK Tuxham, tocylindret. Den er udskiftet til en 180 HK 
Detroit. Forbrug cirka 7 liter diesel i timen. Der er to dieseltanke på hver 1.000 liter, og vandtanken 
rummer ligeledes 1.000 liter. 
Oprindelig indrettet med 6 køjer for og midtskibs samt 2 køjer i agterkahytten. 
Mål i følge Dansk Skibsregister: Længde: 14,41 m. Bredde: 4,36 m. Dybde: 1,62 m.  
BRT: 18,7/NRT: 8,84. 

Og nu er KIVIOQ til salg
Skibets nuværende ejere ønsker at trække sig tilbage og har efter venskabsbesøg i Hundested 
indgået en aftale med KIVIOQs VENNER HUNDESTED om køberet. Nu mangler vi “kun” 
støttetilsagn fra en almennyttig fond. Indtil det lykkes, er det vigtigt at alle interesserede viser aktiv 
opbakning og melder sig ind i foreningen. 



KIVIOQs VENNER HUNDESTED

Kivioq har brug for venner, der kan bidrage på vidt forskellig måde. Foreningen har brug for både 
private, foreninger og firmaer, der vil være med til at bevare en vigtig del af Danmarks sejlende 
kulturarv og sikre, at Hundested får sit eget udflugtskib.  

Har du interesse for Knud Rasmussen, det arktiske område, Grønland, Hundesteds aktiviteter, 
turisme, vedligeholdelse og sejlads med gamle træskibe, så skal du være med! Vi har brug for både 
passive medlemmer, sponsorer og fonde, der kan bidrage økonomisk til skibets drift og 
vedligeholdelse, og for aktive medlemmer, der også deltager med deres kompetencer og 
arbejdskraft. Eksempelvis vil der blive brug for navigatører og maskinkyndige. Der er også brug for 
personer som kan tage hånd om skibets vedligeholdelse, bogholderi, historiefortælling, rengøring 
og meget mere.  

Først og fremmest har vi brug for at vise omverden, at borgere og erhvervsliv i Hundested og alle 
interesserede bakker op og melder sig ind. Kontingentet er 500 kr. årligt. Du kan melde dig ind via 
hjemmesiden kivioq-hundested.dk, via MobilePay 15364 eller via en bankoverførsel til reg.nr. 5064, 
konto nr. 1623009. Gør det nu, og modtag vores varmeste tak!  

 

KIVIOQ-HUNDESTED.DK

info@kivioq-hundested.dk   

TLF +45 29 29 45 00

CVR 39230852  

REG. 5064 KONTO 1623009 


