
Del var om vinteren en biindtagtfor bonde, rundt om i landet at stange ål. Man huggede hut i isen og blussede med 
en lygte, mens man stod parat med jemet. Tegning af blusfiskeri på Odense fjord af Rasmus Christiansen i M. 
Ga/schiot: Danmark, Il, 1893. 

kniv i en levende åls navle og hrelde nogle dråber 
af blodet i modermrelken eller give barnet det ind 
med mj0d (19), stege navlestykket indtil det for
kullede og blande pulveret i mrelken (20). 

Blev en ko ikke tyregal skulle den indgives en ål 
(2 1 ), og når den efter krelvningen tilbageholdt ef
terbyrden skulle den have bl.a. et ålehoved 
( 1600-t) og salt ål (22). 
Det var en gammel og almindelig praktiseret kur 
for hestens utrivelighed, hoste og engbrystighed at 
lade en levende ål l0be ned i dyrets hals eller ind 
gennem et nresebor (23), den skulle passere tre 
gange igennem en hest, som ikke ville blive fed 
(24). 

Frer0erne: på gigtsyge steder bandt man t0rrede 
tynde snore af å leskind; ålens slim blandet i kaffe 
eller brrendevin hvori ål havde sv0mmet skulle 
modvirke alkoholisme (25). 

LITTERATUR: (I) 8 17,30-33,72,78,93; (2) 816 
4, 1936,88; (3) 460 nr. 20 1897; (4) 464p 152; (5) 
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47 I 1,340; (6) 464p 154 (1600-t); 464g 4,6 14; 296g 
1,207; 160 I 906/30:2421 (fynsk cypr.); (7) 160 
1906/46:1 ; 1906/23:244 (19 12); (8) 296g 2,220; 
(9) 176 24f; (JO) 160 1906/23: 1709 (1950); (I I} 
160 1906/23:975 (fynsk cypr.); (12) 464p 79; (13) 
281c 226 (Falster o. 1850); 436 178; 464p 307; 
(14) 160 1906/23: 230 (1929); (15) 464g 4,595; 
(16) 160 1904/42 ; (17) 769 167 (Mors 1807); 794 
4 ,67; 142 og 7,59; 464 4,347; 6,252,255 og 8,327 
jf. 160 1906/23:1624; 1922/48:240; (18) 464g 4, 
61; 160 1906/23: 1624; (19) 160 1906/23: 135, 
26 15 (19 12); (20) 160 1906/23: 1471; (2 1) 464g 
2, 155; (22) 74 257,261; (23) 74 62 (1600-t), 77; 
464g6.2,465; (24) / 671936,72;(25) 71769,105. 

OVERTR0 
En å l kan leve så lrenge, at den bliver til en hval 
(V Jylland; I). Ålen foder levende unger; da en 
gr0deål med meget tyk bug blev sprrettet op »lå 
der to poser på hver side af den, og de var fulde af 
(utter hvide orme på tykkelse med en synål, så 
man dem gennem et forst0rrelsesglas kunne man 
se, al de havde manke og 0jne; ålens navle var 



stor, så den havde allerede skilt sig ved nogle af 
dem« (2). 
Når b0m l0b på is advarede man dem mod at 
nrerme sig et bundl0st sted med sort mudder i 
Hassel0 Nor; det blev kaldt Sortehylleken, og der
nede boede ålekongen. Han havde krum hals og 
manke og kunne vrinske som en hest. Ålestanger
ne fik ham undertiden på jernet, men aldrig helt 
op, de så kun hans overkrop (3). En å l fanget i 
Flynder s0 var »så tyk som en svrer karl midt på«, 
havde manke og ville forsvare de andre ål i båden, 
en mand pr0vede forgreves at skyde den (4). 
På Frer0erne mente man (o. 1780), at der fandtes 
en slags ål bygvaa/ur, hvis manke hang ned til si
derne ligesom på en hest (5). 
Fik ålestangeren en ål på jernet ved f0rste hug 
kunne han lige så godt vende hjem, udbyltet den 
dag blev ringe eller nul , men en slurk brrendevin 
ophrevede uheldsvarslet, og derfor skulle man al 
tid have en dram med (Horsens; 6). Efterårets el
ler vinterens f0rst fangne ål måtte ikke srelges, den 
skulle man selv spise, ellers fik man det år uheld 
med fangsten, men bed fiskeren hovedei af den 
f0rste ål blev han »ålekonge« og ålene ville altid 
s0ge ham (Bog0 ved M0n; 7). Det gav held at tage 
en ål i et vandl0b når man var undervejs til åle
stangning i fjorden (Lime; 8). En niål (lampret, s. 
184) i garnet giver fiskeheld det år (VSjrelland; 9). 
Har man om morgenen ikke fanget ret mange ål, 
men farer de omkring i båden og smasker får man 
nresten sikkert bedre held nreste nat om vejret el
lers er gunstigt. Ligger ålene derimod dorske vars
ler det dårligt fiskeri i de f0rstkommende nretter. 
Dette grelder såvel ål taget på krog som fanget i 
ruser(Tiss0 1887; 10). 
Man holder så vidt muligt resultatet af ålefangsten 
hemmelig idet man tror, at sker det ikke vi! fang
sten mislykkes oftere end ellers (Skagen 1787; 11 ). 
Hvis ålene er lette at fange kan <ler ventes krig 
( 12). 
Ålens blod blev regnet for giftigt, når man havde 
skäret sig skulle man vogte sig for at få det i såret 
(VSjrelland; 13 ). 
At dr0mme om ål betyder, at man vil m0de 
trreske mennesker (Odense; 14). 
Var <ler lagt åleham (skindet af en saltet ål) under 
vuggens grenger kunne barnet ikke forhekses (15). 
Spiste man en ål, <ler uskadt passerede gennem en 
storks tarm, blev man så Jet, at det f0ltes som om 
man svrevede. En pige havde spist en sådan å l, 
hun kr0b op på taget af et hus og begyndte at 
baske med armene i den tro, at hun nu kunne 
fl yve (16). 
De katolske prrester, som br0d c0libatl0ftet og gif
tede sig, blev efter d0den til ål ( 17). 

LITTERATUR: (I) 436 178; (2) 464/ l.2,138f; 
sml. 418 335; (3) 464g 2,163; 160 1906/23:833 
(1908); (4) 464g ny rk. 2.1,143; (5) 828 252f; (6) 
160 I 906/23:2057 (1935); (7) 436c 51; (8) 160 
1906/23:1688 (1912); (9) 160 1906/23:294 (Kirke
helsinge) 1943; (10) 159 1887,376; (11) 651 163f; 
(12) 794 5,1887,109; (13) 160 1906/23: 244 (1912), 
288 (1918); (14) 160 1906/23:853 (19 11 ); (15) 423; 
(16) 160 1904/27: 1185 (Bindslev, 1884); (17) Lud
vig Holberg, Alm. Kirke-Historie 1738. 

SAGN, EVENTYR, GÅDE 

På billede af skabelsen malet o. 1400 i Vester 
Broby kirke og o. 1500 i Gjerrild kirke ses bl.a. ål 
(I). 
Det fortrelles, at <ler gik en l0ngang mellem non
nernes og munkenes kloster i Maribo. Da en 
konge bes0gte et af klostrene og man ville bevrerte 
ham med fede ål udbr0d han: Tag dem vrek, jeg 
vi! ikke se dem for mine 0jne, thi vi ved jo, at de 
ernrerer sig afb0melig fra Maribo kloster (2). 

H. C. Andersen, En Historie fra Klitteme (1860): 
Ålemoder siger til sine otte d0tre i Skrerum å , at 
de ikke må gå for langt ud, så kommer ålestange
ren og tager dem. De retter sig ikke efter hende, og 
fem vender ikke hjem. »De kommer nok igen«, si
ger ålemor, når de tre fortreller, hvordan han mis-

Al tegnet af Alex Secher til H. C. Andersens »En Histo
rie fra K/iuerne«. 

handlede dem. Men så drak han brrendevin oven
på. »Av, av, da kommer de aldrig igen, hylede 
ålemor, brrendevin begraver å len! 'Og derfor skal 
man altid drikke sin brrendevinssnaps til den ret! ' 
sagde å lebonden«. 

Byen Rysom i Ditmarsken satte en stor ål ud i en 
s0, men den åd alle de andre fisk, og som straf 
druknede man den (3) sml. s. 211. 
Dyrefabel: Den fangede åleunge (4). 
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Gåde: manden i gården med hans !ange slanderi
daner og konen med hendes sorte podderinodder: 
»Kom hid med din !ange slanderidaner og !ad mig 
fä den i min sorte podderinodder!« = ål i sort 
gryde (5). 

LITTERATUR: (I) 767 198,310; (2) 160 1906/ 
23: 703 (1949); (3) 464h 1,34; (4) 464j 57; (5) 794 
9,1888, 14; varianter: 464n 170f. 

ORDSPROG, MUNDHELD, TALEMÅDER ETC. 
Man kan ikke samtidig stange ål og vrere på hare
jagt (kendt fra o. 1550; I). Ålestangeren slår 
mangt el forgreves slag; der slipper en ål bort også 
for den gode fisker; der er aldrig så lille en ål , den 
stunder dog til at blive en hval; al fisk fäder å l, 
men ål foder ingen fisk ; å l og kål og skrend er ond 
aftensmad (alle Peder Syv 1682, 1688). 
En havål kan fordrerve en hel t0nde anden ål (o. 
1700; 2). Det er godt at stange under anden mands 
blus (3). Vil man fange en ål skal man plumre 
vandel (4). 
Den st0rste ål er ej nrer så stor som den mindste 
hval - om den, der vil vrere som den fornemste 
blandtjrevne folk (o. 1700; 5). 
Såsom man griber en ål om hale, så er de ugifte 
kvinders tale (6). Det er så vist [sikkert] som når 
man holder en ål i halen; han er ond [vanskelig] at 
holde fast som ålen om rumpen (Peder Syv 1682); 
gribe en ål ved halen = gere noget forgreves (7); det 
er ikke Jet at holde en å l ved halen = fange et sne
digt menneske (o. 17001T; 8). Krrenge ålen fra ha
len (Peder Syv 1682) = begynde fra den forkerte 
ende, gere noget bagvendt. 
A:.gteskabet er som en å leruse: de der er inde vil 
ud, og de som er ude vil ind (9). 
De lever som to små ål i mudder = meget forn0je
ligt, har det fedt og godt (10); så glad som en ål 
(11 ). 
Et falsk menneske, den som kan snakke sig fra alt, 
er glat, smidig som en ål, han snor sig som en ål 
(Peder Syv 16881T; 12); man må sno sig, sagde 
ålen - et tilbagevendende udtryk i eventyr af Carl 
Ewald (13). S0b soddet [dyppelsen] af, så kan du 
gå t0rskoet til ålen= opspor den snediges rrenker, 
og han vil miste sin indOydelse (o. 1700; 14). Ål , 
ål, ål! råbes spottende til den, der blev skufTet eller 
ikke opnåede, hvad han ville (15); gjort til/blive 
en ål= blive til skamme, grin, nar ( 16). 
L0be med noget som en kat med et å lehoved = om 
den pralende eller den person, som har noget al 
skjule (15); den stolte knejser som en kat med et 
ålehoved ( I 7). 
Ål er folder eller rynker på str0mper, som ikke er 
trukket helt op (o. 17001T; 18), til vedkommende 
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siges: srelger du ål? - hvad koster et pund ål? - du 
har å l i dit hus! ( 19); når et l0st hosebånd hang ne
denfor kjolen eller benklredeme blev der altid 
spurgt: hvad koster pundet af ålen? (Hårlev 
Stevns; 20). 
I Kerteminde er de allesammen fiskere undtagen 
byfogeden, han stanger ål (21 ). I S0sum går ålene 
så h0jt, at krellingerne kan ligge om natten og 
fange dem i sengen (NSjrelland; 22). Sådan en har 
ikke bedre forstand, sagde kokkepigen, da hun 
Oåede ålen (23). 
En god hest skal have ålens behrendighed og snar
hed (Peder Syv 1688; 24). 
Ordspil: hovedet af en ål er en knappenål (knap
en-ål) (25). 

Ålehoved = skreldsord til dum, tosset person (o. 
17001T; 26), en slubbert (1738; 27); r0get ål er 
buntmagerslang for »Oad« nertz (28); ål = stribe af 
anden farve på ryggen af en hest (Jylland; 27). 
80m blev narret til k0bmanden eller fiskehandle
ren efter for 5 0re å lef0dder (2 7). 

LITTERATUR: (I) 561 1,4; (2) 167 1935,47; (3) 
798 1944; (4) 464c 632; (5) 561 1,4; (6) I 53 4,359b; 
(7) 434 4 ,439; (8) 561 1,4; 459b 90 (Sundeved); (9) 
561 1,312; ( I 0) 794 2, I 9; 878 I 90; 6632.4,54,222; 
(11) 663 2.4,114; (12) 212c 3, l 190f; 663 2.2,199; 
(13) 918 383; (14) 561 1,4; ( 15) 561 1,5; (16) 561 
1,5; 212c 3,1190; (17) 561 1,5; 659 1,30; 430 10; 
(18) 579 A88; (19) 212c 3,1191 (VJyll. , Vends.); 
430 10; (20) 160 1906/23: 511 (1926); (21) 794 2, 
22; (22) 874h 121; (23) 561 1,248; (24) 831 1688, 
296; (25) 725 407; (26) 434 4 ,940; 561 1,5; I 70 
1905, 17; (27) 423; (28) 76b 35. 

PROSA OG POESI 
En ål bliver synlig og bugter sig nok så nydeligt 
igennem det [bundgrresset] med små vridninger af 
kroppen som efter en lille moderne melodi Kaj 
Munk (I). Slangesmuk, dog harml0s (modsat den 
infame lampret), nok smidigglat, ringlende, b0l
gende, men ikke kaprici0s, Jet at fange, god at 
spise Christian Elling (2). 

Vi r0gter vor ruse · og sanker til huse · en glin
sende spandfuld af sprrellende ål 0 . J . Riisberg 
Jensen (3). Storken er konge for himmelens gres, · 
men å len er dronning på vandel. · Hun dypper sig 
selv, når hun lregges på brad, · og sm0r er skam 
dyrt her i landet Sig/red Pedersen (4). 
Anders Hune, Improvisation i Sebber (5). 

LITTERATUR: (I) 583b 74; (2) 193b 141 ; (3) 403 
53; (4) 6 76b 28; (5) 37/b 38. 
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