
Erfaringsrapport – Aasiaat august 2022 
 
Vi havde overordnet set en rigtig god og lærerig måned i Aasiaat. Stedet og tidspunktet kan i høj 
grad anbefales! 
 
Jeg har valgt at skrive lidt om, hvad der gør august særlig i Aasiaat. Min medrejsende har skrevet 
en anden rapport med mere fokus på indkvartering og det kliniske arbejde. 
I august måned kommer hvalerne for alvor til Aasiaat. Vi så hvaler virkelig mange gange hver dag, 
primært pukkelhval men også finhval og vågehval. Fra vores dagligstue og fra vores køkken havde 
vi den smukkeste udsigt til vandet, og ligeledes fra tre ud af fire ambulatorier på sygehuset kunne 
man følge med i aktiviteten på havet. Husk endelig at anskaffe en god kikkert og tag den med; der 
kan gå utallige timer med at sidde i stuen og kigge efter de store havdyr. 
 
Rensdyrjagten starter også i august. Der er ikke rensdyr på Aasiaat øen, men de lokale tager 
nærmest alle sammen et par uger fri for at sejle til fastlandet og tage på jagt. Det betyder, at der 
er gode muligheder for at købe billigt rensdyrkød fra kollegaerne på sygehuset eller alternativt i 
supermarkeder eller på Brættet (det lokale kød og fiskemarked). Vi talte med en portør om at tage 
med ham ud på sæl- eller rensdyrjagt, men det blev aldrig rigtigt til noget. Det er typisk en 
flerdagesting at tage på jagt (eller på til flere uger ad gangen), når man skal sejle ind til fastlandet 
for det. 
 
August er også tidspunktet, hvor havtemperaturen topper i løbet af året (med hele 3°C). Detvar 
muligt at leje kajakker til 500 kr. for tre timer på Sømandshjemmet, men i år var det kun muligt de 
første par uger – hvorfor fandt vi aldrig helt ud af. En rigtig fin tur på et par timer er rundt om 
naboøen, Ræveøen, hvor man bl.a. kan sejle ind og se hvalopsamlingspladsen, hvor der ligger en 
masse gamle hvalskeletter i vandet (afhængigt af, hvor god fangsten har været på det eneste). Det 
er selvfølgelig smart at være erfaren i kajaks, men hvis man padler et par stykker sammen, 
behøver man ikke den helt store erfaring, selvom det selvfølgelig er et spørgsmål om hvor tryg, 
man vil være i det. 
 
Lyset er rigtigt pænt i august. Solen går ned hver dag hele måneden. I begyndelsen af august er der 
fint lys om natten alligevel, og de allersidste dage af måneden bliver det lige nøjagtigt mørkt nok, 
til at man vil kunne se lidt nordlys, hvis man er heldig. Her kan det anbefales at bruge DMI’s 
vejrudsigt, som, hvis man klikker lidt rundt, også kan give en prognose for hvordan skyer, 
solaktivitet og mørke spiller sammen til chancen for nordlys. Det kræver nemlig, at man er oppe 
og ude i timerne efter midnat. 
 
I fjeldet er august et godt tidspunkt at sanke svampe – vi samlede rørhatte og lavede dem på 
Trangia, det var en stor succes. Ellers er det også måneden, hvor sortebærene er ved at være 
modne, så hvis man er mere til de er de overalt i fjeldet. 
 
Generelt var vejret vådt og køligt i august, men vi havde også et par virkelig flotte dage med høj 
sol og temperaturer på 11-12°C. Lad shorts og t-shirts blive hjemme og regn med at gå med 
regnjakke, uldundertrøj, hue og handsker hele måneden. Især hvis I har tænkt jer at tage i fjeldet, 
så vil det nogle dage kræve godt med tøj og en dunjakke til om aftenen. Det var vi i hvert fald 



glade for. Vandtætte sko og støvler er også rigtigt gode at have med; vi løb og gik rigtigt mange 
ture i fjeldet om aftenen og i weekenderne, og underlaget var vådt og sumpet langt de fleste dage. 


