
543 I , 198 sml. 79 26 (1744); (3) 388; (4) 777g 237f 
(m. litt.henvisn.); (5) 160 1948/ 3: I 059; (6) 794 6, 
70; (7) 919 173f; (8) 882 5,328; (9) 416 255; (10) 
847c 17; (11) 464/3,148; (12) 794 5,1886,37; (13) 
561 1,398; 806 16; (14) 670/ I 0; (15) 160 1906/23: 
771; ( 16) 599 28862; (17) 464/tb. 6.2,40; 160 19061 
23: 2572 (1922); (I 8) 937u 157; ( 19) 571 639; (20) 
418 305; (21) 314 98; (22) 160 1906/ 23: 3240 
(1935); (23) 777g 238; (24) 265 221; (25) 160 1906/ 
23: 3242; (26) 154 552; (27) 882c 60; (28) 464/3.2 , 
137; (29) 436 225; (30) 436c 115; 464/3.2 , I 00f. 

ANDEN ADFA:RD M.M. 

Tudser og fr0er kommer ned fra luften med reg
nen (Sjrelland o. 1870; I). »Man h0rer tit fortrel
linger af de gamle om, at denne eller hin mand 
ved at kl0ve sten fandt en levende tudse eller 
padde inde i stenen« (1887; 2). 
I en br0nd med tudser er vandel altid rent (3). En 
mand fik haletudser i sig da han drak af et vand
hul, de ynglede og man kunne h0re dem skrreppe 
inde i ham (4), sml. s. 305. 
Tudserne har hvidt blod, som fluerne efterstrreber 
(Give; 5), de kan på afstand »fortrylle« (lamme) 
deres bytte (6); tudsen hekser, ulker, gumser når 
den under vejrtrrekningen bevreger struben (I). 
Man siger: du kan tage en tudse og srette, hvor du 
vit, den skal nok komme tilbage (NVSjrelland; 7). 
Hos fr0erne hersker hunnen over hannen. En karl 
havde en midtertå af samme lrengde som store
tåen, og han blev en t01Telhelt, for det svarer til 
hantudsens treer (8). 

Tudsen ruger undertiden på snogens reg (Sjrelland; 
9), snogen tv inger den til det (NSjrelland; I 0); man 
sagde på Fyn: tudsen har travlt om sommeren, 
hun skal ikke alene ruge sine egne reg ud, men 
også snogens (I I); tudser graver sig ofte ned i 
mistbrenke o.a. steder, hvor snogen lregger reg. 
Tudserne hjrelper digesmutten med at ruge 
halvdelen af tiden på reggene (Horns h.; 12). Ru
ger tudsen på et hanereg, kommer der en basilisk 
(fabeldyr) ud af det ( 13). 

Til det sted, hvor man vi t samle og fange rreve, 
slrebes et skind drysset med en brrendt og pulveri
seret fr0 ( 14 ). 
Plan ten rudes lugt fördriver tudser ( 1806; 15). 

LITTERATUR: (I) 604 6, 1869-70,329; (2) 794 
5,1887, 106; (3) 436c 88 (Bog0); 160 1906/135:3; 
(4) 464g ny rk. 2.1 ,142; (5) 388; (6) 604 6,1869-
70,330; (7) 160 1906/ 23: 294 (1945); (8) 436 59; 
(9) 794 3.1,1886, 124; ( 10) 604 6, 1869-70,329 
(Gurre, Hornbrek); (11) 436c 88; (12) 160 1904/ 
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27: 1184 (Mosbjerg 1892); (13) 388; (14) 296g I, 
112; (15) J.W. Hornemann, Dansk oecon. Plan
telrere 2. Udg. 1806,404. 

LEGENDER, SAGN, EVENTV.R, FABEL 

En dommedagsscene malet o. 1460 i Tybjerg 
kirke viser tudser krybende op af kister (I). 

Da Gud var frerdig med skabelsen ville djrevelen 
g0re ham kunsten efter og skabe et dyr. »Det skal 
vrere stort som et hus«, sagde han - »og lille som 
en mus«, sagde Vorherre. »Det skal spytte gift 
gennem sin mund«, sagde den onde - »men ikke 
kunne spytte gennem et str0mpeskaft« sagde Gud. 
»Flyv så, min fugl!« sagde djrevelen - »nej, du skal 
krybe, din tudse!« sagde Vorherre (VHanherred; 
2). 
Fanden ville skabe en lrerke, men resultatet blev 
en klodset tudse, der dog kan synge (3). Djrevelen 
skabte tudsen og sagde »flyv nu, min lrerke«. 
»Nej«, sagde Vorherre, »det skal ikke vrere en 
lrerke, der flyver op mod himlen, men en förban
det tudse, som kryber på jorden«. Djrevelen 
spurgte Gud, om han måtte skabe en jomfru; det 
fik han lov til, men hvad der kom ud af det ligne
de en stor skrubtudse (4), sml. s. 299. 
Tudsen har så k0nne 0jne fordi den har byltet 
dem med lrerkens (Vodder S0nderjylland; 5). 

Tegning afMarie 
Sandholt til eventyret 
»Pigen og skrubtudsen«. 
Hovedstaden 25-12-1915. 

-



Mens Vorherre og Sankt Peder vandrede på jor
den kom de til et hus, hvor der boede en heks. 
Vejret var stygt og de bad om nattely, men hun 
ville ikke vide af dem, og de fik kun hånsord til 
svar. St. Peder blev vred og sagde, at til straf 
skulle hun blive en skrubtudse. Og straks hoppede 
en af de store grå tudser om på jorden (6). 

Nogle norske skibe kom o. 1840 til Odense fjord, 
og man gik i land for at hente vand. Egnens eneste 
brnnd tilh0rte en nrerig husmand, og han tog en 
daler for hver spandfuld. Det blev en matros vred 
over, og idet han forlod huset sagde han: »Ja, ja, 
jeg skal nok tale et ord med min gamle mor, når 
jeg kommer hjem!« Kort efter vrimlede det med 
tudser i hele huset, og de var der endnu omkring 
århundredskiftet (7). 

Eventyr: 
En dejligt syngende frn springer fra stranden op til 
en prrestedatter, sretter sig på hendes sk0d og sp0r
ger, om hun vi l gifte sig med den. Frnen fölger 
hende til det slot, hvor pigen tjener. Da han er 
kommet i seng med hende prikker hun med en nål 
i dens h0jre forben, der kommer tre dråber blod 
ud og dyret forvandles til en prins, mens frnham
men farer op gennem skorstenen. Det er kongens 
s0n, der for mange år siden blev forhekset (8). 
En smuk pige står ved en brnnd, vasker sig og re
der håret da hun h0rer dejlig sang inde fra skoven. 
Hun 0nsker straks at se, hvem det er, kun ham vi l 
hun have til mand. Aldrig så snart er hun kommet 
ind i huset för der lyder en stemme ved d0ren: 

Luk op for mig, min lillebitte mor, 
for dit rnde, rosenfarvede blod! 
Husker du ej, hvad du lovede mig, 
da du ved kilden toede mig? 

Det er den samme stemme, og hun ser ud af vin
duet og fär 0je på en hreslig tudse. På moderens 
tilskyndelse lukker hun den ind, og den synger: 
Kog grnd til mig, min lillebitte mor ... (o.s.v.). Da 
grnden er frerdig siger tudsen, at hun skal drekke 
bord og spise sammen med den. Til sidst vil tud
sen også i seng med hende, og det nregter pigen, 
men moderen siger: Å, du kan jo lregge lagnet 
imellem jer. I sengen skabes tudsen om til den 
k0nneste konges0n, der fortreller, at han blev 
omskabt og först kunne blive menneske igen når 
en, der holdt af ham, gik både til bords og til sengs 
med ham sådan som han var (9). 
Prins kysser tre tudser i skorsten tre morgener i 
trrek, og de bliver til prinsesser (JO). Fattig kone 
fär bes0g af en skrubtudse, der forvandles til prins 

Tudsen ogfreen er hyppigtforekommende dyr i danske 
folkesagn og eventyr- altid med en symbolsk betydning. 
Tegning af Arnojf Thomsen til »Skif/ingen« i Axel 01-
rik: Danske Sagn og ,tEventyr, 1913-29. 

( I I); prins forvandles til en frn ( 12). Bjergmands 
s0nner er tudser, som pige skal kysse (13). 
Et rese! ser en tudse ber0re en d0d tudse med et 
blad, som g0r den levende igen, tager bladet og 
g0r konges0n Ievende (14). En prinsesse bliver 
spedalsk fordi hun tabte br0det f0rste gang hun 
var til alters. Ingen ved råd indtil det åbenbares, at 
en skrubtudse snappede oblaten og kr0b ind un
der alteret med den. Kongen lader det bryde op, 
og der sidder tudsen endnu med br0det i munden. 
Men hvad der er til velsignelse for mennesket har 
tryllebundet den; vrergel0s venter den til hellig
br0den sones ved at man slår den ihjel. Prinsessen 
spiser alterbrndet og bliver helbredt (15). 
En frn hjrelper en karl med l0sningen af en op
gave. Begge synker i en mose, hvor fr0en giver 
ham tryllevresker, der kan fä sten til at dreje rundt 
og standse. Karlen skrerer hovedet af frnen, kaster 
det på en stegepande og det forvandles til en smuk 
pige, der af heks var blevet omskabt til en frn ( 16). 
En tudse henter en ske, som tjenestepige tabte i en 
brnnd. Den forvandles i eventyrets slutning til en 
prins (17). En karl skal hugge hovedet af en stor 
skrubtudse, der h0res et voldsomt brag, og hvor 
der för lå et krat står der nuet slot ( 17a). 
Som straffar dovenskab og anden dårlig opförsel i 
et underjordisk land flyver der tudser ud af en pi
ges mund så ofte hun taler (Bornholm; 18). En 
pige fanger en guldfisk og vil ikke slippe den 10s, 
fisken siger da , at når hun herefter reder sit hår 
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skal hun rede skrubtudser, når hun spytter skal 
hun spytte tudser, og når hun gra::der gra::de tudser 
(Ka::r h. ; 19). I eventyret De to S0stre får en trold 
skrubtudser og firben til at springe ud af en piges 
mund hver gang hun taler (20). 
Under et tra:: med gulda::bler ligger en trold og su
ger kraften af dets rndder, en konge lader grave 
ned til rndderne, tudsen fanges og kastes på ilden, 
hvor den spyer edder og gift til alle sider (2 1 ). 
Da man unders0ger en uudt0mmelig 0lt0nde 
indeholder den kun tudser og spindelva::v (22). 
Tre tudser kysset af en heks skal i H. C. Ander
sens eventyr De vilde Svaner (1838) g0re en pige 
dorsk, styg og ond, men ved bernringen bliver de 
til valmuer. 

Tommelise hos skrubtudserne. Illustration af Hans 
Tegner til H. C. Andersens eventyr » Tommelise11. 

En stork gik i mosen og fiskede frner. Han m0dte 
en fed skrubtudse, men hvor vandet var så dybt, 
at han ikke kunne nå den. Storken hilste meget 
mildt »God morgen, fru Rubbenskrup, freundlich 
god morgen! Kryb lidt, kryb lidt!« - »Nej«, sagde 
tudsen, »du sluger mig«. - »Nej, jeg vil dig på mit 
slot fore og dit [rejse-]pas overh0re«, sagde stork
en. Tudsen foretrak dog at blive, hvor den var, og 
sagde: 

Det er ikke for staklens bedste 
al komme på de h0je fä:ste. 
Det er langt bedre at blive i dyben dige, 
snadre og snakke med sine ja::vnlige (23). 

Sml. s. 310. 
Harald H. Lund, Skrubtudsen og la::rken (fabel) 
(24). 

LITTERATUR: (I) 767 192; (2) 489 14; (3) 464 
4,338f og 8,393f; (4) 464g ny rk. 2, l 59f; (5) 423; 
(6) 794 4,1885,232; (7) 160 1906/23: 852 (1908); 
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(8) 794 9,1888, I 07f; (9) 283c 3, l 861 ,66f; (10) 464 
7,48f; (11) 464 13,391 ; (12) 794 9,106,108; (13) 
464 7,216f; (14) 436b 2,20; ( 15) 283 1, 165; (16) 
794 8, 1887, I 03-05; (17) 464 12,249-51 ; (17a) 794 
4,199; (18) 473 64-67 sml. 132f og 590 14; (19) 
/3/ 65 sml. 184; (20) 590 14 sml. 224 1947, 122 
(1515); (21) 436b 2,67f; (22) 464g 1, 123 og 7,39, 
183; (23) 283b 2, 122; (24) 537e l 5f. 

ORDSPR0G, MUNDHELD, TALEMÅDER 

Vil du rede padder skal du ikke va::re kra::sen (Pe
der Laale; I); padden er lige så god som frnen 
d.v.s. aflige folk må ventes det samme (Peder Syv 
1682; 2); når frnen pusler sig op til den brister, 
bliver den dog ikke stor som en okse; sa::t frnen op 
på gylden stol , den hopper ned i skiden p0l; 
mange mener at fange fisk og får kun frner (alle 
Peder Syv 1682); man tra::der så la::nge på frnen, til 
den siger kvak (Peder Syv 1682), tilden bliver flad 
(o. 1700; 3) = man kan fortra::dige den fromme så 
la::nge, til han bliver vred. 
Da frnerne gra::d for al få en konge fik de en stork 
(M0n 1735; 4) = l0n som forskyldt; hvor vandet 
bliver stående der kommer snart fr0er (Thy; 5). 
Det er ikke for padder/ tudser at komme i en 
storkerede (6), hvad vil padder i en storkerede? si
ges til b0rn, der vil sa::tte sig i faderens stol (SJyl
land; 7). 

Der er forskel på fisk , sagde manden, han k0rte 
omkring med tudser ( 18571T; 8), - han bed i en 
tudse (0Jylland; 9), - sagde ka::llingen, hun råbte 
med tudser (NVSja::lland; I 0). 
Man er hedd [ha::dret, agtet] som kla::dt, sagde tud
sen, den sprang i f10deb0tten, eller om padden 
som sad i horsepanden (Peder Syv 1688); man er 
kla::dt som man er hcedt [overpyntet], sagde skrub
ludsen, den sprang op aff10deb0tten ( 11 ). 
Mange herrer er va::rst, sagde tudsen, da alle 
[harve]ta::nderne gik hen over den (12). Der står vi 
helte, sagde frnen til molboen (I 3); hvad enten du 
kribler eller krabler skal du herned, sagde mol
boen, han åd en skrubtudse og troede det var en 
t0rret sild (14). 
Det er en af mine egne sangfugle, sagde fanden om 
skrubtudsen (Slesvig, S0nderjylland; 15) sml. s. 
312. Er din far d0d? sagde drengen til tudsen, jeg 
synes dine 0jne er så rnde (VJylland; 16). 

Når pigerne om morgenen, glade og udhvilede, 
gik på arbejde sagde de: der hopper en fr0! men 
om aftenen sla::bte de sig tra::tte hjem og sagde: der 
krav ler en tudse ( 17); når pigerne går i engen siger 
de: uh, der hopper en fr0! men når de går hjem: 
der - kryber - en - tudse! (Vendsyssel; 18). 



Det er en langsom d0d at lade sig tra:de ihjel af en 
tudse (Hoptrup S0nderjylland; 19). Når man skal 
sluge en tudse kan man lige så godt gabe som 
gra:de af det, eller: lige så godt grine ad den (Vend
syssel; 20). 
Der er ska:l på fisk, men ikke på skrubtudser (21 ). 
Han opper eller te'r sig som en tudse i en storke
rede - om den selvtilfredse (22); du måber som en 
spiddet tudse (Thy; 23); til den overraskede eller 
skuffede: du g0r 0jne/glor som tudser i tordenvejr 
(24). 
Han er så bred mellem skuldrene som en tudse 
mellem 0jnene (25), så sta:rk i lårene ligesom 
frnerne (29), han/ hun tra:der tudser - om person, 
der under gangen drejer ta:erne udefter (NSja:1-
land; 27); til en vigtigper: kan du bryste padden? 
(28), bryste = bestige en hest ved at gribe den i 
manken og svinge sig op. Den brovtende ra:pper 
som padder i et gadeka:r (o. 1700; 29), puster sig 
op som en frn (30). 

Han griner som en tudse, der fik et slag af en ga:r
destave (Peder Syv 1688; 31 ), han kror sig som en 
padde i et stavregab (ga:rdehul) (o. 1700; 31), - i et 
stuegab (gavlluge) (Sundeved, Als; 32); sidde som 
en fr0 på en t0rv = va:re i en ubehagelig situation 
(33); person med venlige 0jne sidder eller ser så 
glad ud som en tudse (34); om det afstikkende: det 
skinner som en tudse på et t0rvega:rde (Born
holm; 35). 
Der er ikke mere godt i ham end der er honning i 
en tudse (36); han er så tysk som en halepadde 
(S0nderjylland o. 1870; 37). Om den tva:re, 
vrantne: det er med dig som med tudserne, de går 
altid imod verden (Thy, 0Hanherred; 38), han er 
ligesom tudsen, der altid vender forenden til hvor 
meget man end slår den (39). 
Va:re så vigtig som en (flad)trådt tudse, så svim
mel som en tudseunge (Vendsyssel; 40); skyde ryg 
som en tudse, va:re grim som en tudse, va:re grå 
som en tudse i ansigtet (Vendsyssel; 41) sml. ne
denfor; va:re så sort/flad som en tudse (Slesvig; 
42); jeg skal banke dig så bl0d som en tudse 
(SV Jylland; 43), jeg skal mase dig så flad som en 
tudse (Saksk0bing; 44). 
Den ha:se har en skrubtudse eller fr0 i halsen = 
generende slimklat (45), hentyder vet til tudsens 
vortede, slimede hud (46); til den, som har hul på 
strnmpe: en tudse har spyttet på dine hoser (0Jyl
land; 47). Når leen blev hva:sset og strygen hoppe
de sagde man i Vendsyssel: han vepper (vipper) 
tudser ( 48). 

Navnerim: to tudser i en kane, de kan sige Ane 
(Vendsyssel; 49). 

Tudse-, paddetriner, tudsetra:der: spottende eller 
ska:ldsord til infanterist, men oprindelig om per
son med store Ilade fodder eller som gik med store 
fladbundede tra:sko eller st0vler med dette 0ge
navn (50); fodtudse = menig af fodfolket (51), 
landpadde = spottenavn til ikke s0vant matros el
ler en fodfolkssoldat (Falster o. 1860; 44). Tudse
gang = flytte begge ben lidt frem for hvert hug med 
leen (Vendsyssel , Thy; 52). 
Tudse, skrubtudse = en grov, tyk og klodset, lang
som, a:kel og ondskabsfuld person; padde = meget 
fed person (Mors; 53), en sl0v padde; prog = lille 
uduelig person (54); skrubtudser = ukvemsord; et 
slags fyrva:rkeri: flere gange sammenlagt båndfor
met hylster der spra:nges successivt med en hop-

Hans Tegners 
billede af skrub
tudsen til 
» Tomme/ise«. 

pende beva:gelse (55); tudse = a:bleskive (Sja:lland; 
56), en buttet kafTekande af ler (57), en tuds varet 
lerrnr med trompetkrave, som st0ttede jydepotten 
mens den t0rrede (48); en bitte tudse = lille kvinde 
med grå hudfarve (58) jf. tudsegrå om noget fal
met, ikke helt rent (f.eks. et lagen) (59), skrubtud
seskind = ru hud (Vendsyssel; 60). 
En dårlig eller slidt lommekniv med korte blade 
blev spottende kaldt en frn- , tudsegilder (under
forstået: den duede kun til at kastrere tudser med) 
(La:s0, Lolland; 61 ), det var en frnprikker (Vend
syssel; 62). 
Haletudser = sa:dlegemer (63), tudsespyt = cikade
skum (s. 69). Frnlår = spidsbukser, ba:res af »frn
mand« (64); tudsemund, -na:b, -ka:be = niptang 
med bredt eller fladt na:b (65); tudse0je = blod
underl0bet hudplet efter et st0d eller tryk (66), 
tudse0jne = sagogrynene i s0dsuppe eller om sago
suppe (67), pugge0jne = bobler når det regner 
(Bornholm; 68). 

B0rnelege: hoppe padde, g0re frnhop, gå tudse
gang (69), vippe tudsen (Vendsyssel; 70); om 
sommeren t0jrede han (dreng) skrubtudser nede 
ved dammen og flyttede dem samvittighedsfuldt 
på de rigtige tider (7 1 ). 
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LITTERATUR: (I) 550 702; (2) 831 1682; 903 5, 
1829,20; (3) 579 T208; (4) 561 1,554; (5) 181 29f, 
42; (6) 212c 2,778 og 3,322; 878b 19 1; 653 181; 
(7) 160 1904/27:3 105 (Daler 1887); (8) 283b 138; 
459b 83; 837 8,1931-32, 188; 202c 1,29; 423; (9) 
423 (Tåning); (10) 653 177; (11) 561 nr. 4833b; 
387 186; (12) 561 2,14; (13) 794 1,158; (14) 794 
1, 1884,158; (15) 459b 11 ; 212c 3,322; (16) 212c 
3,887 jf. 2,591; (17) 464 9,l888 ,92f; (18) 212c 3, 
887; (19) 663 2.3 ,23 1; (20) 212c 3,888; 202c I , 
239; 423; (21) 464c 62; (22) 464c 235 sml. 237; 
794 2 ,124; (23) 181 51; (24) 794 2,110 og 9,8; 181 
51; 858 307; 937u 120; (25) 464c 25; 181 51; (26) 
794 3, 1885,88; (27) 160 1906/23: 294 (1945); (28) 
248c 1,185; (29) 903 5.2,1829,89; (30) 80 159; 
(31) iflg. 561 1,597; 2,239; (32) 283b 139; 212c 2, 
778; 459b 26; (33) 464c 74; (34) 464c 2 13; 212c 
3,887f(VJyll.); (35) 794 2,237; (36) 459b 45; 858 
309; 202c 2,48; 725 20; 894 1969,66; 430 620; 
(37) 283c 213; 459b 84; (38) 212c 3,887f; 202c 4, 
209; (39) 794 3, 132; 212c 3,888 (VJyll.); (40) 202c 
1,89; 423 (Heliums.); (41) 202c 4,209; (42) 212c 
3,887f; (43) 212c 3,887; (44) 388; (45) 464c 362; 
212c 1,778 og 3,888; (46) 659 24,983; (47) 932 
1945,160; (48) 423; (49) 212c 3,888; (50) 149 3, 
75; 212c 2,778 og 3,890; 663 2.4,60; 202c 4,209; 
23 170; (5 1) 170 1905,17; 76b 127; (52) 202c 4, 
209; 423; (53) 804 1,10 1; (54) 57/ 419 (Horsens
egnen); 170 1905, 17; (55) 659 19,949; (56) 76b 70; 
(57) 659 24,984; (58) 170 1905, 17; (59) 663 3.4, 
159; (60) 212c 3,322; (61) 202d 2,93; 430 620; (62) 
202c 1,223; (63) 23 71; (64) 76c 79; (65) 212c 3, 
890; 795 1,84; (66) 168 I 0, l 35ff; 160 1906/ I: 1685 
(1937); (67) 76c 86; 423 (Estvad s.); (68) 76b 56; 
(69) 464i 599; (70) 202c 2, 1 I 6f sml. 1,202; (71) 
40/ 79 (Johs. V. Jensen). 

PROSA OG POESI 

H. C. Andersen: 
»I de våde, affaldne blade sprang en brun frn som 
var det et blad, der havde fäet liv« (De to Barones
ser, 1848). Hos vikingefruen bliver Dyndkongens 
Datter (1858) hver nat en hreslig tudse, »stille og 
klynkende, med sorrigfulde 0jne ... stemme havde 
hun ikke, kun et hult kvrek ret som et barn, der 
hulker i drnmme«. 
Frneme kvrekker »koax, koax! straks, straks!« til 
de uf0dte b0m, som skal sove (Peiter, Peter og 
Per, 1868). Gammel kone forvandles til en frn, 
som siger »koax! det er vådt, det er vådt, det er 
gravstille godt- i Sorn!« (Lille Tuk, 1847). 
Storken fortreller om fr0eme, mosevandsb0mene, 
at »de er h0jst musikalske, synger i kor soin kirke
klokker i skovensomhed ... De er hverken fugl el
ler fisk, men bor dog hos fiskene og synger som 
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fuglene« (Qvrek, 1869). »Solen var nede, aften
klokkeme klang endnu - nej , det var ikke klok
kerne, det var Peder Oxes frner, der koaxede i kre
ret« (Anne Lisbeth, 1859); hun synes siden, at de
res kvrekken lyder som »begrav mig, begrav mig!« 
Digteren blev inspireret ti l eventyret Skrubtudsen 
( 1866), da han ved en brnnd i Portugal betragtede 
det ellers grimme dyrs smukke gyldne og kloge 
0jne. 

[Haletudser): Prik ved prik af sorte hoveder med 
tynde haler, der krummer, bugter, snor sig i en 
flimrende uendelighed. Langs bredden, i det 
lunkne vand, står stimen trind og dyb og tret -
b0jer så udefl:er et stykke, piler i en aflang bue 
rundt for omsider at l0be tilbage i sig selv. Kreds
l0b (a). Damvandet [er] en tyk vrelling af bitte, 
vrevre haletudser, der i en uendelighed flimrer op 
fra bunden som var de små sorte kogebobler (b) 
Svend Fleuron (I). 
Frneme er måske mere end noget andet dyr for
årets i- den lyse t ids - sendebud til naturen, og 
alenel af den grund burde de vrere elsket og agtet 
over det ganske land lngva/d Lieberkind (2). 
[Stor tudse] Den er sk0n og uforlignelig som et 
stykke redelt og kostbart keramik, der lige er kom
met ud af ovnens brand, med lystrer og tusind far
ver og med knorter i den halvmatte hud ... Dens 
0jne, hvori der er el guddommeligt lys, er guld
randede og lyser af godhed og et dybt vemod (a), 
små buksetrolde (b) Achton Friis (3), frner med 
små vaskeskindsveste over de små vomme ... de
res udhvrelvede, ligesom basedowsyge 0jne Knud 
Pou/sen (4). 
En gammel rynket tudsehan tager brusebad mel
lem blanke skrreppeblade, sjokker ud på ha vegan
gen og standser bred og mregtig. En stor dråbe 
rammer dens flade snude, men den tager det med 
fatning, plirrer fiffigt med de bronzefarvede 0jne, 
drejer langsomt det runkne hoved med et aristo
kratisk drag om den brede flab ... og kravler sin
digt videre i den svale regn Svend Kaulberg (5). 
I ansigtet ligner den pastor Bartholdy fra Haslev, 
men den er venl igere og har k0nne gyldne 0jne ... 
Ansigtet er a ldeles udtryksl0st, det er en folelses
kold stupid grådighed. Der er noget gyseligt ved 
disse grnnne padder, der har ligesom menneskelig 
skikkelse med arme og ben og tykke maver; dam
mens borgerskab, hvis eneste bevidsthed er appe
tit, borgernes umrettelige og ufolsomme begrerlig
hed, et stadium som h0rer sumpen til Hans 
Scherfig (6). Den lignede fuldstrendig de russiske 
karikaturer af kapitalister, sådan en lidt slunken, 
umrettelig pengesrek med lire lemmer, der er ble
vet vanfore af mangel på kropsbrug. Den bare ro-
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