
Lregeigle, Hirudo medicinalis 

Den sortbrune, orangestribede, 15 cm lange LE
G EIG LE lever i nogle få smås0er og damme, hvor
imod den mindre m0rkegrnnne og ikke blodsu
gende HESTEIGLE, Haemopis sanguisuga, er me
get alm. 
- Danmarks Dyreverden I, 195-98; förekomst i 
Danmark for og nu: Flora og Fauna 
66, 1960,25-32 . 

lgle, reldre nydansk igel , egel; indlånt fra tysk 
(oldh0jtysk igil) og beslregtet med grresk echis 
'slange' og echiros 'pindsvin' (I). Blodigle o. 
17001T (2), doktorigle 1804 (3), stribet igle og stri
beigle Mors 1811 , 0M0n (4), bladsuger S0nder
jylland (5), igling, blodigling Falster, Lolland (6). 
I mange s0nderjyske stednavne, således Ilsted 
1385ff Ribe a., Ils0 1683 Mjolden s., lgledam 
1805 Skjoldager, hvor forleddet som andetsteds 
også kan betyde leverikte (hos får), ajle eller adel 
(7). lgels0 13271T Holbrek a. , lgls0 1465ff Fly s., 
Viborg a., Ilsh0j 1500-t ff Randers a., Ilsig 1683, 
1772 01st s., Randers a., Ils0 1600-t Skern s., Vi
borg a., lgelkrer 1758 Onsbjerg Sams0, lglekrer 
1774 Rutsker s., Bornholm (her skal i reldre tid 
vrere fanget mange lregeigler) og lglehul , -mose 
Vestermarie s., Bornholm; måske i Illerup (opr. 
Egeltorp) I 3 I 7ff Dover s., Århus a. (8). 

LITTERATUR: (I) 626 175; (2) 579 B241 ; (3) 
439b 1,299; (4) 770 230; 388; (5) 837 48, 1972, 
414; 388; (6) 388; (7) 156 4,646 og 5,377; 837 48, 
1972,4 14f; (8) 156 1,58; 9,92,178; 10, 159,248 ; 
12, I 06 og 18 .1,39; 427 1,59; 427 2,66. 

FANGST OG OPDRIET 
B0rn omgav iglerne med stor mystik og interesse 
fordi de blev brugt til at suge blod af mennesker. 
Men man var mest bange for hesteiglerne; det hed 
sig, at deres bid aldrig lregtes (Falster o. 1850; I), 
sml. stålorms. 323. 
Det kunne give en god ekstraindtregt at fange igler 
og srelge dem til apoteker og private. Blodiglen 
var med i farmakopeen fra 1772 helt til 1933. 
Drenge og reldre koner trak strnmperne af og va
dede ud i mosehuller, krer eller et vandingssted. 
Når man mrerkede, at en igle havde bidt sig fast, 
blev den trukket af benet og lagt i en krukke eller 
lign. (2). Eller man satte sig barbenet på en stol 
lidt ude i vandet (MSjrelland; 3). » Vi ... strng med 
hrenderne foran os i vandet, iglingerne kom så og 
stak; det skulle vrere de brunstribede, der blev lagt 
i en flaske« (Lolland; 4). Det hrendte, at ingen igle 

ville bide, det gjorde de nemlig kun i klart vejr og 
navnlig når der var torden i luften (5). Man kunne 
også kaste et stykke linned vredet med blod ud i 
vandel og lade iglerne bide sig fast i det (6). 
Der blev fanget mange igler, da man oprensede et 
vandl0b ved Stubbek0bing, lederen af arbejdet 
solgte dem for syv 0re stykket til byens apotek (7). 
En mand i Randers lod fange I 0.000 og eksporte
rede dem til England (8). 
De fangle igler eller dem, man havde brugt (se ne
denfor), blev opbevaret i et glas med mose- eller 
mergelgravvand. De d0de hvis vandet ikke blev 
skiftet dagligt eller i det mindste hver tredje dag 
(9): 

Tre vandklare flasker med igler ... 
lidt mudder på bunden og mosevandsrester, 
der sv0mmed de vilddyr og vented' på grester, 
der kom og fik suget ved iglernes bid 
det blod, der besvrered' i hvile og strid; 
hun fanged' dem selv, når hun smed sine hoser 
og vadede rundt i de mudrede moser. 

Lauritz Larsen ( I 0). 

Fra omkring 1820 var der en meget stor efter
sp0rgsel på lregeigler, og da behovet ikke kunne 
drekkes fra danske moser, damme etc. måtte 
st0rsteparten indfores fra Mellemeuropa og Un
garn. Det var en lang, besvrerlig og fordyrende 
transport, og 1872-73 anlagdes 3 km s.f. Viborg 
en godt I td. land stor blodiglepark til opdrrettet. 
lnitiativtagerne var apoteker Alfred Benzon, civil
ingeni0r baron Fr. v. Heerboth (parkens leder), 
k0bmand Julius Christensen og adjunkt Arthur 
Fr. Feddersen, de to sidstnrevnte bosat i Viborg. 
Heerboth rejste til U ngarn og k0bte nogle tusinde 
igler. Parken fik 1875 s0lvmedalje for igler udstil
let ved Den 13 . alm. danske Landmandsforsam
ling i Viborg, men blev nedlagt få år senere, ve! på 
grund af en nu strerkt aftagende eftersp0rgsel ( 11 ). 

LITTERATUR: (I) 281c 162; (2) 820 189 (NFal
ster o. 1880); 599 29194 (Bregninge JErn o. 191 O); 
(3) 387 18; (4) 160 1906/23 :789 (1927); (5) 279 
188; (6) 882 I 794,302f; (7) 523 1617 1960; (8) 207 
35, sml. Ki0benhavns Skilderie 27/ 3 1821 ; (9) 
160 1906/23:294; 820 189; 725 32; (10) 507 135 
(om klog kone på 0M0n); (11) 241 1959, 130-33. 

MEDICINSK ANVENDELSE 
Omkring 1820 fik lregeiglen som nrevnt stor be
tydning ved sygdomskure. Nresten uanset hvilken 
sygdom patienten led af blev der ordineret kop
sretning med igler, på hospitalerne var det den 
förste og ofte også eneste behandling (I). »Egen og 
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andres erfaring har fundet anledning til at velsigne 
denne så ofte uden f0je ringeagtede, ja endda af
skyede orm, der af naturen har lrert den overalt 
anvendelige åreladningskunst, mere fortrinligt 
end den f0rste kirurg i verden har gjort ... For 
hvor mange tusinde af vore medmennesker for
lrenger den ikke livet? Hvor mange formindsker 
den ikke lidelser for? Eller borttager dem aldeles? 
Den nytte iglerne bringer menneskeslregten går 
nresten i det uendelige« (1839 ; 2). I en Haandbog 
for Sygeplejersker udgivet 1918 gives stadig en 
n0je anvisning på, hvordan hun skal omgås igler 
og anbringe dem på patienten (3). 
Mange igler blev k0bt (eller länt) på apoteket, 
hvor man opbevarede dem i rent vand »som ål i et 
hyttefad« eller i en jydepotte med bl0dt, reltet ler. 
De var ret dyre, o. 1840 kostede de 6-12 skilling 
pr. stk. (4). Svaneapoteket i Ålborg fik dem i 
årene 1878-82 fra Viborg og distribuerede dem. 
Apoteker Klrebel fort.eller: 
» Vi fik ca. I 00 stk. hjem ad gangen i en lille lrer
redspose og de blev anbragt i en stent0jskrukke og 
henstod i laboratoriet, et mindre antal opbevare
des i en porcellrenskrukke med gennemhullet trre
låg i selve officinet. Yngste discipel havde til pligt 
daglig at skifte vandet i disse krukker, rense dem 
for slim og fjerne mulig syge eller d0de dyr. Den 
store krukke var overbundet med et stykke srekke
lre rred, jeg mindes, at vi en morgen fandt hele la
boratoriegulvet, der var sandstrnet, oversået med 
igler. Overbindingen var ikke omhyggelig sn0ret 
til , og så var de gået på vandring. De solgtes - når 
det drejede sig om en dårlig tand - i enkelte styk
ker, men til anden anvendelse forlangtes ofte 
I 0-12 stk.« 
lglen blev med et vinglas anbragt over det syge 
sted på kroppen. Når den havde suget sig fuld af 
blod slap den som regel taget og blev nu lagt i et 
fad eller en tallerken med salt. Det fik den til at 
gylpe blodet op, hvorefter man skyllede den i flere 
hold vand til nreste brug (6). »Min mor var i ad
skillige år iglekone. Fik nogen :... efter eller uden 
lregens anordning - brug for igler sendte man bud 
efter iglekonen, som fik et vist bel0b for hver igle 
der bed. lglerne kunne tit vrere vrangvillige til at 
bide. Var der på det syge sted brugt nogen slags 
strerktlugtende lregemiddel , var det rent galt selv 
om stedet blev vasket nok så godt af. Når iglerne 
havde bidt skulle de gylpe blodet op, ellers d0de 
de. Man fik dem til det ved at lregge et par korn 
salt på ryggen af dem« (NVSjrelland; 7). 
»Min far fik engang igler på, da en hest havde 
st0dt ham, så skulderen var blevet 'sk0rnet'. Der 
skulle igler på til at trrekke det usunde blod ud, 
sagde doktor Becker. Efter en times tid faldt de af. 
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Far sad imens og sov. Det gjorde ikke ondt, han 
mrerkede blot et stik som af en knappenål. Deref
ter blev ilingerne anbragt på en tallerken og be
strnet med lidt salt, gav så blodet fra sig, blev lagt i 
lunkent vand og kom tilsidst i de glas, hvori de 
blev opbevaret, nogle h0je 'medicinglas'. Min 
mor fik f.eks. et pund sm0r eller lignende for at 
srette igler« (8). 
Nresten alle hjem havde en gråbroget igle i et glas 
og kaldte den blodsuger. Når nogen fik hoved
pine, tog man iglen frem og lod den suge på tin
dingen; dryssede man salt på den spyttede den 
blodet fra sig og fortsatte med at suge til hovedpi
nen forsvandt (SSlesvig; 9). 
Kuren blev gerne brugt på patienter, der ikke 
kunne tåle en alm. åreladning. I sygdomstilfrelde 
kunne man låne en hos naboerne ( I 0). Kloge folk 
satte igler på blodansamlinger efter st0d, f.eks. et 
»blåt 0je«, endvidere på bylder o.a. betrendelser, 
rosen (erysipelas), lrebesår, gigtsmertende lemmer, 
mod 0resusen, bag b0rns 0rer for at lette tand
frembruddet , på tandk0det eller kinden mod 
tandpine (11). 
En lrege rådede syg bonde på VSjrelland til at 
bruge igler. Da de m0dtes igen spurgte I.egen, om 
det hjalp. »Jo, den f0rste havde jeg sgu nrer aldrig 
fäet i mig, med de andre gik det bedre efter at vor 
mor hittede på at stege dem i sm0r« (12). 
P. D. Faber, Om Blodigler. En Afbandling om lg
lers Natur og Beskaffenhed samt Anvisning til 
deres Formering og Anvendelse som Handels
vare. 1839. 
Tre-fire hesteigler lregges i salt i tretlukket potte, 
med lagen gnides ligtorne og vorter (S0nderjyl
land; 13). 

LITTERATUR: (I) Archiv f. Pharmaci og Chemi 
77, 1970,1081-1103 ; (2) 207 1,32 ; (3) 226 1962, 
152; (4)207 2; (6)269c 15(o. 1890); 653112 ; 160 
1906/23:294; (7) 279 l 87f; (8) 524 25 , 1957,41 ; (9) 
160 1906/23:3339 (1943); (10) 725 32; (11) 279 
186; 523 16/7 1960; 296g 1,213 og 2,136,160, 
187; 160 1906/23:294,789 ; 73 25 (1798)jf. 26 og 
97, 115 (1835 ,1868); 663 2.2,51 ; (12) 610 13f sml. 
464 l ,40f, 55 ; (13) 230 l ,1926, 42f. 

»BAROMETER« 
»Har man igler i et glas, der står i et vindue, kan 
man af iglernes rolighed eller bevregelse med 
temmelig vished slutte sig til vejrligets forandrin
ger« ( 1839; 1 ); man giver dem af og til nog le 
bloddråber til nrering (2). »Enhver landmand kan 
forskaffe sig disse igler og derved g0re sig sikre 
slutninger om vejrets forandringer, bedre end ved 
barometeret. De koster ikke synderligt at under-



holde [fode], og gives der n0je agt på deres adfrerd 
i nogle uger da ved man siden, hvad man kan rette 
sig efter« (1821; 3 ). 
I klart og bestandigt vejr ligger de i sandet på glas
sets bund; mod regn stiger de op til overfladen og 
förbliver der; mod blrest og storm sv0mmer de 
omkring og snor sig; mod lorden s0ger de overfla
den, er urolige og får undertiden krampe; i frost
vejr ligger de på bunden af glasset (4). 
Mange hjem holdt igler som vejrprofeter. Lå de 
som d0de på bunden blev det regnvejr, men mod 
fint vejr krnb de helt op til det stykke t0j, der var 
lagt over glasset. Lå de i bundter på bunden kunne 
ventes storm (NSjrelland, Fyn; 5). Var iglerne liv
lige og krnb op på glassets rand, blev det smukt 
vejr, men der kom regn når de sank til bunds 
(SJylland; 6). U rolige blodigler varslede dårligt 
vejr (7). 
Peders nat 22/2 kommer iglerne op af dyndet 
(Vinkel; 8). 

LITTERATUR: (I) 207 15; (2) 174 2.1,1804, 
397f; (3) 882c 5; (4) 882 4, I 794,302f; 822 87f; (5) 

160 1906/23:294; 226 1,1955,19; 279 188; 725 
32; (6) 464/ 3,207 (0. Åb01Iing); 160 1906/23: 
2571(1912); (7) 160 1906/23:2474(1942); (8) 464/ 
1.2, 70. 

TALEMÅDER 

Hrenge i eller trrenge sig på som en igle; han hren
ger i som en igle i et ondt ben (VFyn; I); fuld som 
en igle (Brnns; 2). I overfort betydning bruges igle 
eller blodigle om en grisk, »blodsugende« person, 
ågerkarl (3) - men »det skal på ingen måde vrere 
en injurie, thi iglen er et såre nyttigt dyr, det bider 
sig fast og er ikke til at ryste af« (4). 

Nede i vandel sv0mmede iglerne, de små sorte 
slanger, der bugtede sig op og ned nresten som vi
ben, når den flagrede over engen J0rgen Hansen 
(5). 
Fred. Schaldemose, lglen og 0glen (6). 

LITTERATUR: (I) 894 21,1951,19; (2) 423; (3) 
579 B239; 659 2,841; 393 189; (4) 692 l / 3 1916; 
(5) 297b 26; (6) 772c l ,20f. 

Hesteig/e krybende i vådt gras. BIOFOTO/Arthur Christiansen. 
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