
Ål, Anquilla anquilla 

Dens slangeagtige krop har ingen bugfinner, og de 
evrige finner danner en smal, sammenhrengende 
brremme. Ålen er en af de ta ferskvandsfisk, som 
seger havet for at yngle; den danske havbiolog Jo
hannes Schmidt påviste 1920-22 den europreiske 
åls ynglepladser i Sargassohavet sydest for Ber
muda. 
- Danmarks Dyreverden 4 , I 32fT. 

Al, frellesgermansk, oldnordisk all, gammeldansk 
al; af indoeuropreisk elo-, der rimeligvis herer til 
el 'stribe', sanskrit (oldindisk) ali 'stribe, streg', og 
navnets oprindelige betydning varda 'striben' (på 
fiskens ryg) ( I). 
Som persontilnavn Aal siden 1300-t (2). lndgår i 
talrige stednavne: Ålebrek I 135fT 0Men, Ålevad 
siden 1200-t Lolland, Ålholm I 329fT ved Nysted, 
Ålse 1406fTDjursland, Ålebrek 1419fTTyregod s. , 
Ålbrek 1440fT Limes., 1474fT Stenderup s., Åle
melle 154 1-1844 Asmild s., der var til stedets 
vandmeller knyttet et stort ålefiskeri; Ålbrek 
l 580ff Vendsyssel , Alnor I 648ff hvor nu Gråsten 
ligger, Ålsmose 1682 Orte s. 0Fyn, Ålehoved 
I 682ff Fens s. 0Fyn, Ålekrer og Ålekold 
1683-1794 Samse - m.fl. ; å legård , ålekiste etc. 
indgår i mange senderjyske stednavne (3); Åle
hoved Flak I 866ff grund i Lillebrelt, Ålerevet i 
nordlige Storebrelt (4). 
På Ål kirke SY Jylland stå r en stork med en å l i 
nrebbet, å len skal have givet sognet dets navn (5); 
men navnet har anden oprindelse. 

Tre å l i segl for rådmand i Ribe 1400-t og i Hiller
slev herreds seg) 1600-t (6); å lejernet i Tjele kom
munevåben I 974ff står for ålefangsten i de mange 
vandleb og seer. 

Alejern i Tjele kommunevåben. 
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To celdre former for ålejern gengivet i Collins samling. 
Foto: Dansk Folkemuseum, Brede. 

Kensmoden ål fanget om efterå ret, bl.a. i ålegår
de: gårdål gammeldansk d.s. (7), blankål; solvåt 
Holmsland klit, Odense (8), blåfinne Limfjorden 
o. 1880 (9), ruseål, vandreål, melle- og vr.erkål (ta
ges ved vandm01ler o.a. vrerker = fabrikker), drivål 
(f0lger gerne str0mmen eller lader sig drive med 
den); når isen bryder op og ålene kommer frem til 
overfladen mener fiskerne de er blinde og kalder 
dem blindål ( I 0). Fiskerslang: si anger, sno ge, 
vandorme, smalhaler ( 11 ). 
Mager gul å l (hun): nr.ebål jyske inds0er o. 1880 
( 12), visseål og vesål Jylland, gren ål, grr.esål, 
gredeå/ (grres, gr0de = bundvegetation), skåning 
NSjrelland ( 13 ); stor gul med bred nakke: bred
hoved o. I 700ff, Mors, bredpande o. I 850ff, klr.ep
ål o. I 700ff, klipå/ Mors, klr.ephue Holmsland 
klit, brugt som skreldsord, klr.eppert, det sidste 



også om opl0ben, klodset dreng (14); hammerål 
NFyn o. I 820 (14a), prokurator, den »var mager, 
forslugen , med stort hoved og en aldrig tilfredsstil
let hunger« (15), krumpejs(e) Snekkersten ( 15a). 
»Af ål findes der to slags: de såkaldte gårdål med 
små spidse hoveder og kobberagtig glans på sider
ne, som er meget fede og velsmagende, og khepål 
med st0rre og bredere hoveder, som er magre og 
mindre velsmagende« (o. 1870; 16). 
Gråål 0Jylland o. 1840 kort og tyk med bredt ho
ved ( I 7); ål som varme dage s0ger op i vegetation: 
skridål, b/egå/ (18). 
Meget stor ål: lauer Mors (1811 fT; 19),jydeål Fyn 
(13), va/tak og mungi (af engelsk monkey 'abe') 
SFyn (20), slomme(r) Ly0 (13). 
Lille tynd ål: skrcedderål I 613fT (2 1 ), skrcedder 
Tåsinge ( 13), bisseål Mariager fjord o. 1850 (22), 
kriling Holstebro o. 1880 (23), pjanger og syl 
Holmsland klit (24), pibespids Torn ved Assens, 
ka1ål N0Fyn og ridepisk Kertemindeegnen ( 13), 
rejser, prins, orm, syl, pes, pet, peting sydfynske 
0hav (25), pert Langeland og snert Gersh0j , Jyl
linge (13), snorebånd (26). 
Ålen hed på kreltringesproget (Jylland) slanert, 
stränge/er (27). 
Frernerne: <i/lur, tilur (også rem , smal strimmel 
skind), lille ung ål: tilladrumbur (efterled 'den 
sidste i rrekke'), tilvinda, ti/laka/va, -kalvur '-kalv' 
(28); Grnnland: nimeriak, putut. 

LITTERATUR: (I) 626 479; (2) 363 2. 1,6; (3) 427 
2,152; 156 1,50,75; 6 491 ; 8 33,70; 964,129; 11 
l52, 158f; 14 261 ,301 ; 16 250; ålegård, -kiste etc. 
i s0nderjyske stednavne: 4 19,512,532,611 ,627, 
631 ,684; 5 4 70; 6 56,64, 144; (4) 277 212,238; (5) 
160 1906/23: 2602 (1953); (6) 849 53; 849b 34; 
2 139; (7) 693b 5.2, 1769, I 022; 472b 3,622; (8) 816 
17, 1949,94; 255 4, 193 1,52; (9) 928 2,242; (10) 
830 208; (11) 76c 327; (12) 604 3.rk. 12 , 1879-80, 
93; (13) 159 1901 ,419; 388; (14) 434 2,528; 472b 
3,659; 659 10,741 ; 212c 1,115 og 2,202; 756 I , 
I 91 5, I 9; 769 91 ; 804 I , I 02; 830 2 19; 6 7 5 7 5; 76c 
327; (14a) 865 2,1823,370; (IS) 662 3,152; 159 
1929,308; (15a) 159 1897,322; 388; (16) 761 I , 
1866-67,428 (Horns h., Hj0rring a.); (1 7) 780a 
620; (18) 603 35,1951 ,185; (19) 770 203; 340 I, 
1919,104; (20) 307 l9 l f; (2 1) 434 5,933f; (22) 
472b 3,622; (23) 212c 2,297; (24) 675 75; 816 17 , 
1949,112; (25) 307 190; 388; (26) 76 72; (27) 794 
12 ,76; 216 90f; (28) 393 7f. 

FISKERI 
Der ligger mange åleknogler i stenalderens k0k
kenm0ddinger (I); i bopladser fra Erteb0llekultu
ren (reldre stenalder) er fundet å lekuber af sam-

menbundne vidjer, birke- og fyrreris (2), sådanne 
kuber af pilegrene blev anvendt helt til nutiden 
(3). 

Efter vinteren kommer å len op fra dybet når el le
trreerne l0ves (4), »dette er et gammelt vartegn 
bygget på tilstnekkelige erfaringer« (5). Ålene bi
der först når kornet skrider, »det har aldrig slået 
fej l« (6), de skal fanges når byggen skrider (7), når 
havren begynder at skride begynder ålen at glide (i 
ruserne); når hylden blomstrer begynder ålen at 
glide (8), når rerterne blomstrer og begynder at 
modnes kommer ålene mer til land (SFyn; 9), i 
hyldens og rerternes blomstringstid er de lunefulde 

fi;.;:),. 
,1,11h 

-"" .--
Lystfiskere stanger ål i dansk/jord. Vignet af Hans Nik. 
Hansen i Boganis: Jagtbreve, 1927. 

og frerdes snart inde ved land, snart langt fra det 
(A::rn; I 0). Når hy Iden blomstrer er der ingen ål 
(Gamtofte VFyn; 12). 
Når frnerne kvrekker letter ålen og så kan man 
stange den (Fem0; 13). Ålefiskerne står på havet 
når vinden er 0stsyd0st, månen borte, musvågerne 
tra:kker over Agers0 og der er spindelvrev i hrek
kene (14 ); når kragerne trrekker g0r ål ene det også 
sidst på åletiden (Reers0; 15). Mange og gode rejer 
spår det året godt ålefiskeri (VSjrelland; 16). Mod 
regnvejr s0ger ålene mod overfladen og stikker 
endda hovederne op afvandet (1794; 17). 
På NFyn skulle man stange ål i månens nre om
kring Mikkelsdag 29/9 ( 18), en klar Mikkelsdag 
stangede man mange ål (Salling; 19). 

Ålegården var det vigtigste faste fangstredskab og 
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Tegning af ålegård. Man ser tydeligt det flettede gll!rde, der går fra strandbredden ud til rusens begyndelse. I bag
grunden ses en lignende ålegård. Danmarks Natur, 1899. 

bestod af en ruse anbragt for enden af et ga:rde af 
risknipper, vidjefletning eller (senere) garn på en 
rad pa:le ud fra kysten. I middelalderen og frem 
fandtes <ler ålegårde ved alle kyster i de indre 
danske farvande. Limfjordens ålegårde er omtalt 
1307 og 1480, 1351 overdrager Valdemar Atter
dag en borger i Randers en ejendom kaldt Ala:
garth ved Randers Bro (20). Alekisten, na:vnt fra 
1500-t, stod i en da:mningssluse ved vandm01ler 
og var en kasse, hvis tra:spoler i hund og ene side 
tilbageholdt ålene i det gennemstrnmmende vand. 
Ålehammen (o. l 700fl) var en lille sa:kformet ruse 
i tra:ramme med den åbne tragt vendt mod strnm
men (21 ). Kr. M0ller giver (1963) en udforlig 
redeg0relse for å legårdenes historie, bena:vnelser, 
former og funktioner (22). 
Ud over de faste fangstindretninger var ålevoddet 
det vigtigste redskab, det omt~les fra 1400-t og of
test fra Limfjorden, hvor man brugte pu/svod: 
!ange stager med klokkeformede hoveder blev 
st0dt i vandet for at skra:mme ålene ind i garnet. 
Pulsvoddet tog også yngelen og blev derfor flere 
gange forbudt, således af en kgl. förordning 151 5. 
Et hestevod blev trukket af heste langs kysten (23). 
Stangål taget med lyster na:vnes 1462 og 1549, 
dele af å lejern er fundet i vikingeborgen Trelle
borg fra o. I 000 e.Kr. Åleglibben, et prismeformet 
garn spa:ndt på en trreramme, omtales bl.a. i bi
skop Palladius' vititatsbog o. 1540 og har vreret et 
alm. benyttet redskab på lavt vand (24). 
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I Limfjordens vestlige brakvandede del udgjorde 
ålen langt den st0rste part af fiskefangsten. Herfra 
kom ålekrremmere i sommertiden til alle jyske 
markeder. 1568-69 og 1569-70 fortoldede vestjy
der (isa:r fra Holstebroegnen) på markeder i Ribe 
325 og 450 t0nder ål (25). 24 snese Limfjords- el
ler Sallingbo-stangål blev i 1650 regnet lig I t0nde 
hartkorn, og ål h0rte i disse egne almindeligt tilde 
ärlige landgildeydelser. Således skulle det Schar
penbergske gods' b0nder 1574 udrede 238 snese 
ål, på Dueholm 750, Lundgård 141 snese, og i 
1600-t måtte alle mrend på Jegind0 årligt svare 
lensmanden 18 pund (9 kg) ferske ål i landgilde 
(26). 
Ål fra K0ge Bugt blev saltet fort med skibe fra 
Amager til Holland og England (1600-t; 27). 
Om ålefiskeriet ved Thybolm oplyses 1769 (28), 
at man brugte tre slags redskaber: I. kroge med 
orm og ha:ngt på lidser og snore, hermed fiskede 
furboerne fra pinsedag til sidst i juni; 2. pulsvod 
med masker af en bestemt st0rrelse, tre-fire gård
mrend slog sig sammen om et pulsvod, og fangsten 
krrevede to både og fire karle; ved förordning 
måtte dette vod kun benyttes fra Sankt Hansdag 
til Bartholoma:us' dag 24/8; 3. om vinteren en 
ålestang, den kunne vrere op til 18 alen (godt 11 
m) lang, af jernets tre hager havde den midterste 
modhager, der fanges h0jst to ål pr. st0d og dagligt 
40. »Da umagen er mindre jo tyndere isen er vo
ver mange deres liv derved. Når tågen falder på, 



ringes med klokkerne, så stangkarlene kan linde 
hjem efter lyden«. Stangede ål regnes for de 
bedste. 
0. 1850 stangede man i VHanherred oftest ål med 
et savjern og <ler blev undertiden sat ålekroge ud, 
en hjrelper gik så og jog ålen fra brendeltangen ind 
i glib'en (29). I det sydlige og vestlige Jylland 
brugte man også en tatte. Det var en kort stang 
med snor, i dens ene ende et lod og et bundt regn
orme trukket på tråd (30); tatte er også en fiske
sn0re og medestang med sn0re (3 I). 
Når man i Nyk0bing på Mors harkede ål stod 
man i bådens forstavn med en harke og forte den 
ud til begge sider. Harken lignede en le på langt 
skaft, men havde nederst et tvrerstykke, som fulgte 
bunden, og stadig kortere grene op ad skaftet, hver 
yderst forsynet med en opadvendt krog eller hage. 
Fangsten blev smidt i et hyttefad, som slrebte efter 
båden(o. 1850;32). 
Der var år, hvor Limfjorden formelig vrimlede 
med ål. Vinteren 1837-38 kunne en dygtig stang
karl ved Fur daglig med lethed stange 30-40 snese, 
og hete 0en fik ca. 2.000 lispund = 16 t (33), men 
efter Aggertangens gennembrud 1825 gik fiskeriet 
hurtigt tilbage. Mens <ler 1824 fra Ålborg kunne 
udfores 454 t0nder saltet og 78 lispund (624 kg) 
rnget ål, 1825 henholdsvis 367 og 33 , var udfors
len 1828 faldet til 38 tdr. og 22 lispund og 1831 lå 
den helt nede på 12 tdr. saltet ål (34). 
Den ärlige totalfangst i Lillebrelt anslås 1843 til 
gennemsnitlig 5.-6.000 lispund, i gode år 7 .-8.000 
lispund = hhv. 40-48 og 56-64 t (35). Der var 
1861 så mange ål i R0dby fjord, at man stangede 
dem med galler (36). 
Älekongen eller ålegreven (o. l 700m forte tilsyn 
med redskaberne, organiserede fangsten og ansat
te l0nnede folk (3 7), St. St. Blicher omtal er en 

Ålefiskeri ved hja/p af g/ib. Konen »pulser«, beholderen 
til hejre er til defangede ål. Foto: Dansk Folkemuseum, 
Brede. 

ålekonge i Mariager (38), udtrykket bruges endnu 
sp0gende om fiskeribetjent. En snedker i R0nne 
var meget heldig med at fange ål og blev kaldt åle
kongen (39), sml. nedenfor. 

A;;rter kunne bruges som madding fordi man 
mente, at de såkaldte pisål om natten krnb gen
nem dugget grres op i rertemarker for at rede rerter 
(40): »Ålen hun er en srelsom fugl , · lever som 
helst i vandet, · vrider sig dog i måneskin · ofte en 
stund på landet« I. P. Jacobsen (41 ); men hvis 
man for daggry pl0jede en fure omkring rerteage
ren kunne ålene ikke komme over den, i 0Jylland 
blev hyppigt fanget pisål på den måde (42). 

Fiskerne brnd sig ikke om ål, <ler bed på bakkerne 
(fiskeredskab med liner og kroge), de kunne lige
frem slå knuder på dem, som nresten var umulig 
at rede ud igen (43). I det sydfynske 0hav blev en 
ål, som var fanget på krog og ikke havde filtret sig 
ind i sn0re og tang, kaldt en lesgrenger, ellers var 
det en dodeål, og stedet hvor ålen viklede sn0ren i 
knude og havde afsat slim hed et vre [vrid]; »den 
har nathue på« sagde man om en sådan ål« (44). 

Risgårde Brednings fiskere havde sp0gefulde be
nrevnelser for ålene efterhånden som de blev fan
get (45). Fik man kun en ål hed den Niels Pus 
(46), den f0rste ål blev kaldt Niels til Krrens (en 
gammel mand i Vejlby ved Harbo0re) og de efter
folgende ål: 
2. Kristen Sand (Harbo0res jordmodermand) 
3. ham ved S0haleenden, eller: ham med kalve-

skindet 
4. frisk op! 
5. Per Riis 
6. h0r i blår 
7. Klavs eller: ham <ler fik koen i Thomas 

Hoves sovekammer sengkammerseng 
9. du vi! så gerne 
9. JesperNifinger 

I 0. Jesper og så hans hund, eller: Jesper og så 
hans kone 

11. Jesper og så hans hund og Maren Byh0ne 
12. en tylt 
13. Jespers klokke (den slog 13) 
14. frisk op i" fjorten dage 
15. [navnet gået tabt] 
16. Lomborg smed 
17. (navnet gået tabt] 
18. ridemanden 
19. en bitte snes 
20. Voile tyv (efter en Voile [Ole) der havde stjå

let) 
21. Voile Koli og så hans bitte s0n 
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22. Voile Tyv og så hans beder (kastrerede va:d-
dere) 

23. [navnet gået tabt] 
24. [navnet gået tabt] 
25. Sandholm klokke (den slog 25) 
26. [navnet gået tabt] 
27. Holmens ret 
40. to snese. 
Alstrups fiskere brugte tildels andre navne. Fan
gede de ingen ål sagde man: bommeskrald eller 
tus; den forste ål blev kaldt Niels til Kra:ns og der
efter: 

2. et par eller: ham der lod grimme Jakob gå l0s 
3. nok 
4. frisk op 
5. Paris 
6. Jespers kyllinger 
7. Klavs eller: en og halvanden og to og halv

tredie, eller: den knavvere (skabede, fnattede) 
skra:dder 

9. du vil så gerne 
9. Jesper 

I 0. Jesper og hans hund, eller: en halv trave (der 
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bestod af20 neg) 
11. Thisteds kameler, eller: Jesper og hans hund 

og Maren Bydekone 
12. en tylt eller: ham med haren på ryggen 
13. Jeppes klokke 
14. Lavst Fiskers halvpa:gl 
15. manne 
16. Jon dåkkenda/ 
I 7. en flere på det sted 
18. ridemand 
19. en lille snes 
20. Voile 
21. Voile og hans hund 
22. Jens Tyvs beder 
25. Sandholms klokker 
27. Holmens ret 
30. degnens p0lser 
39. den blinde mand (47). 

Stejleplads med åleruser hcengt op til 10rring ved Strand
huse, Fakse, 1957. Foto: Dansk Folkemuseum, Brede. 
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