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Svenska ålspråk  
En svenk ål tiger (den är oftast död, flyter med strömmen och är randig av kraftverkens galler)  
Bättre en ål i handen än tio i kraftverken (de i kraftverket är döda) 
Svensk ål biter (Sverige har en bra ålforskning men vi biter oss själva i svansen).  
Även en blind höna finner en ål – (myndighetens tillsyn kan återfinna ålen) 
Kasta inte glasål i glashus – (hyckla, kritisera någon för något som man själv gör sig skyldig till). 
Nu går ålen på torra land (skammen är så stor att den flödar över som en flod) 
Ålen simmar mot strömmen – (inget motstånd räcker mot kraftverksdammen och turbinen) 
Ålen simmar med strömmen – (ålen kan inte anpassa sig till turbinen och dammen) 
Ålar blir inte långa (då de har träffat turbinen kan de halveras) 
Ålen stängs ute – (bättre att stämma i bäcken än i ån) 
Ålen torskar (död som en torsk) 
Ålkista – (i kistan kan ålen sluta sitt liv liksom i kraftverken) 
Ålamörker – (augustikväll med nymåne när ålen vandrar eller 2000-talets ålförvaltning) 
Ålen fiskas i grumliga vatten – (utnyttjas i en förvirrad situation, ofta på ett tvivelaktigt sätt) 
Ålens Via Dolorosa (smärtsam vandring) 
Ålens törnbeströdda väg (många faror och oförrätter) 
Ålevangeliet – (Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk, Patrik Svenssons bok om ål) 
Karantäniserad, transporterad, utplanterad, modifierad och deformerad (svenska ålens livscykel) 
Turbo ålen Francis (är knäckt och finns inte mer) 
Kapade ålen Kaplan (är halv och finns inte mer)  
Sändarål Save Our Silver eel (tre korta, tre långa och tre korta anrop från nödställd ål)  
Ålderålen – (blev 88 år och fanns i Sjöfartsmuseets akvarium utan turbin) 
Elektrisk ål – (spännande ål som kan ge 860 volt)  
Europeisk ål – (stannar i Europa och kom aldrig till Sargassohavet för lek) 
Ålyngelledare – (han visar ålynglen vart de skall vandra) 
Rökt ål (det är rökt för ålen) 
Gallrad ål och Lurad ål (olika maträtter eller bolagens benämning på ålen) 
Inlagd ål i inkokta beslut – (Förvaltningsplanen för ål) 
Ålplan Ätran – kraftbolagens avlatsbrev där de befrias från sin skyldighet att hålla fria vandringsvägar 
Krafttag ål – (kraftlöst försök att rädda promille av ålbeståndet, vi ”låssas” rädda ålen) 
Ålahuvud – (synonym till dumskalle, idiot) 
Ålakråka – (har näsa för snorig ål) 
Hal som en ål – (listig och opålitlig och slinker undan sitt ansvar) 
Gå över ån efter ål – (att göra åtgärder på ett krångligare sätt än det behöver vara) 
Katadroma ålen – (ålen har en katadrom vandring men är instängd i en velodrom). 
Containerål – (passerar från kraftverk till container på väg till åltippen)  
Tyst ål - (när ålen är död, då är vi på väg mot Tyst hav och är ute och cyklar med Isabella) 
Stum som en ål – (Ålar kluckar förnöjt men har också ett klagande och gnyende läte, som spelades in av 
Sture Palmér i Svartån, Sverige. Fiskarnas ljudliga värld 17 juni 2014 - Vetenskapsradion På djupet | 
Sveriges Radio (1:45) 
Den sjungande ålen – (ålens sång påminner om valarnas kommunikation) 
Tar inte ens i ålen med tång – (inte vilja ta sig an ålfrågan; åltång el. ålsax ett äldre fångstredskap) 
Ålen räddas – (bättre sent än aldrig, 289 positiva riksdagsmandat gör skillnad) 
Förnybar ål – (ålen är en förnybar naturresurs som funnits i 70 miljoner år!) 
Fri såsom ålen – (i morgonstunden hälsar jag ålen i friska naturn´) 
Thats´ ål – det var allt från Ålakungen 2008    ©Ingemar Alenäs 


