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dede sig frem, som om den skovlede penge ind un
der sig, og 0jnene stod den ud af hovedet af grisk
hed. Den manglede bare den h0je hat og ridder
korset for at gå lige ind i den russiske propaganda 
Magens Lorentzen (7). 
Tudsen har »i det hete taget et rekelt udseende. 
Dette tilligemed dens lyssky vresen, klodsede, kry
bende bevregelser og ildelugtende, bidende, sk0nt 
ikke just giftige hudvreske, opvrekker i almindelig
hed en vis modbydelighed for den .. . dog er dens 
ildrede 0jne temmelig livfulde og med et klogt 
blik« C. L. Strem 1844 (8). 
Johannes V. Jensen (9): 
Man tror at se en lille mand, et vresen af a lfever
denen, der nyder i vandskorpen derude. Freen har 
jo en ikke ringe lighed med et menneske, og et 
menneske der er af t0jet og sv0mmer ligner en fr0 
mere end nogen anden skabning. Intet under, at 
freen er gået over i eventyret. Det danske navn frn 
har noget af naturlyden når det udtales med et ri
vende r ... fr0erne lader til at vrere store klassike
re. Selv når man h0rer en jrevn dansk nutidsfr0 
st0nne i en beskeden t0rvegrav lyder det som om 
den dånefrerdig af velvrere må gribe til latin som 
en apoteker for at udtrykke sig: aqua siger den, 
kvreget, siddende i vand til hagen, aqua! (a). Fre
kvrekket l0d, som om en stor församling af små 
sprede vresener sad og sagde tak, tak, mange tak, i 
kor (b), en troldekoncert der lyder så selskabelig 
og undertrykt driftig som en heksegryde, der står 
under jorden og bobler (c). På afstand lyder fr0er
nes kvrekken helt anderledes, et nerstemmigt kor 
der nyder sammen til en lang vedholdende, drnm
mende tone, som en r0st fra selve jorden, forårets 

og de !ange lyse afteners fortry llelse (a). Freerne i 
kreret lregger en ring af velg0rende kogleri om den 
aftenlige verden (d), fra sige og krer lyder fr0ernes 
svale dremmekor hele himmelrummet rundt (e); 
freerne sang og sang deres uendelige dr0mme ... 
deres uendelige aftensang om grnde og frugtbar
hed på jorden ... begyndte at ge så inderlig dulgt 
og tr0stigt i sivene (f). 
Op fra vandel mellem holmene l0d tudsernes 
hymenreer, hannernes bryllupskvad, som små
hundes morsomme bjreffen i dr0mme, med lukket 
mund Ingeborg Raunkiter ( I 0). 
Svend Fleuron ( 11 ): 
En hyggelig, en dyb og vedholdende knurren, en 
s0d melodisk forårsmusik steg fra de legende ska
rer (a), frnerne kvrekker i den tidlige sommermor
gen ... en enkelt begynder og holder animerende 
tonen, det kan de 0vrige ikke i lrengden stå for, de 
quakker og oakker bestandig og vrider de knirken
de, rullende fugtige toner ud af halsen. Jndtil de 
med et som på kommando bliver tavse allesam
men (b); alle de små troldmrend [forsvandt] i dy
bet, hvorfra store luftblrerer boblede til vejrs og tå 
og sejlede på overfladen. Dog snart l0d påny et 
enkelt kvrek, andre fulgte, mens hist og her små 
m0rke punkter s0nderbr0d vandskorpen og kom 
til syne under et bukkeblad, ved en sivstrengel el
ler gemt i en b0rste stargrres. Gå-vrek! l0d det, 
forst frygtsomt og ligesom prnvende sig frem ... 
gå-å-vrek! Men snart voksede stemmernes antal. 
Med rivende fart dukkede nye hoveder frem mel
lem andemaden, nye tunger l0ste op for stemme
båndene, nye rester fojede sig i koret og gjorde det 
fy ldigere og strerkere: gå-vrek! - gå-vrek! - Gå-å
va:k! (c). Det ligesom regnede i et vrek langs vigene 
og i pytterne; det var som dråbe efter dråbe smrek~ 
kede ned og formede ringe. Og midt i hver ring, 
som dens centrum, ragede et hoved frem afvandet 
- og der var hundreder og atter hundreder af så
danne hoveder. Frn lå ved fr0; men kun sekunder 
ad gangen var de stille, de dukkede under, sk0d 
op, jog frem - og hver lille bevregelse formede sine 
ringe. - Så viste de sig igen: de store, opsvulmede 
0jenknuder, der ragede frem som horn, kl0vede 
forsigtig vandnaden - og nu dukkede spejdende 
alle de skidentstrubede hoveder med dyndnakker
ne op. Ruuuur, ruuur! tog de på at kva:rne - som 
et kogende bulder fra en fjern storstad eller som 
tog, der rullede over gyngende broer milelangt 
borte. l0d det (d). 
Ude over markerne en lyd som knirken aftykt la:
der - det er tudser, som kvrekker under pilehegne
ne Johannes J0rgensen (12); ude i ka:rene trrekker 
fr0eme deres va:kkeure op Knud Hjort@ ( 13). 
»Goa-goa-goa« klang det fra padderokkerne, og 
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ude på det stille vandspejl stak de små glinsende 
hoveder op som en skrergård af 0er. »Goa-goa
goa« Torben Nielsen (14). Frnerne rreber som ti
voliskralder, der drejes langsomt lb Paulsen ( I 5); 
en stor frn kvrekker fra et vandhul ... det lyder 
som om hele mosen er ved at revne Achton Friis 
( 16); hvert mosehul er som en gryde, der koger 
over Salomon J. Frifelt ( I 7). 
Frner og tudser synger deres melodiske krerlig
hedssange på et for menneskelige 0ren uforståeligt 
kaudervrelsk Svend Fleuron ( I 8). Det er ufatteligt, 
at disse, som man siger, rekle padder sidder inde 
med slige stemmegaver. Usk0nt er det nemlig in
genlunde - tvrertimod J. Bjerg- Thomsen ( 19). 
Den larm, som stiger fra dammen i de lyse nretter, 
er magel0s og forbavsende. Det er elskovssang 
uden måde, de grnnne hanfrner brnler af liderlig
hed Hans Scherjig (20). 
Det er harmoniorkestre af en egen art. Hver har 
sin stemme at udfore ... en gammel frn [begynder] 
med dyb bas, og lidt efter falder de ind en for en 
med forskellige toner, indtil den velkendte hel
hedsvirkning er nået Knud H ee Andersen (2 I); det 
er altid ligesom en gammel bedstefar, som sidder 
og holder styr på dem, han kan kun en tone, og 
den går helt igennem ham, som man siger, mens 
de andre forandrer deres melodunte (22); i for
grunden sidder en fr0, som på den mest indbildske 
forvrrengende måde har tilranet sig kapelmeste
rens plads, og som med sit brede, nerverystende 
»brex-koax, brex-koax« bestrreber sig for at over
d0ve sivsangerne Severin Petersen (23). 
Nede i mosen harked frnerne deres ensformige 
korsang idet den ene s0gte at overskråle den an
den som degnene ved et juleoffer Jeppe Aakjar 
(24). Frnerne, de fjogede troubadourer ... danner 
heltekor bag mosens lave, hvide baldakiner og 
synger ustandseligt skumringssange, ofte afbrudt 
af henrykket improvisation. Så slår dirigenten af 
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og skrelder ud med en gammel rusten stemme i 
den store tysthed Niels E. Nielsen (25). 
[Klokkefr0] På de klare og varme forårsdage lod 
[de] deres dybe, vemodige klokketoner h0re. Disse 
ejendommelige lyde opfyldte da luften og syntes 
at komme fra denne, der var ligesom svanger med 
dem A. Fabricius (26). Fra mosehullerne ringer 
Peder Oxes frn solen ned i de lyse forårsnretter 
Achton Friis (27), en klang af usynlige klokker i 
dybet, ren og fin og melodisk stiger og falder 
klokkelyden Axel Garboe (28), en ensom klokke
frns dirrende tone, der lyder som hvis man kunne 
trenke sig et elektrisk ringeapparat af trre Knud 
Hee Andersen (29). Deres sang h0res som en for
underlig smuk trille, men intet er til at se. Kan 
man opleve noget mere fortryllende? Harald Her
daf (30). 
En l0vfr0 ligner, når man l0fter den op på hånd
fladen og betragter den en face, en krempe0gle i 
formindsket udgave Leo Estvad (3 I). L0vfr0ens 
sang er så indgroet i bornholmerens bevidsthed, at 
det for ham ikke er rigtigt forår f0r fr0erne er be
gyndt at »synge« Arne Larsen (32) sml. s. 3 I 0. 
I de stille forårsaftener, når strandtudsernes hun
dredstemmige ra-ra-ra-ra l0d fra krerene og de 
oversv0mmede strrekninger, sagde man: h0r, tud
serne synger i aften! Axel Garboe (28). En srelsom, 
vedvarende, kogende, trillende lyd stiger op fra 
lavningernes stille vandpytter. Lyden hrenger som 
en dirrende tone i luften. Det er strandtudsernes 
forårssang Svend Kaulberg (33). 
De grnnne frners ustandselige, revnefrerdige 
»quaak« lyder, som om bobler danner sig på mo
sens dyndede bund og brister på dens fede overfla
de - hele den store gryde er ved at koge over. Det 
er, som selve stilheden foder en tone; det bliver til 
en trille eller et fjernt douce staccato. Tonen stiger 
og falder, en ny kommer til fra et andel sted, flere 
fa lder ind. Fint og drempet klinger det, som alfe-



musik. Det er de gr0nbrogede tudser, som spiller 
... et kor af små glade sja:le ringer månen frem; 
den lyse sang syntes at komme fra alle sider på en 
gang, og den havde alle sommernattens stemnin
ger i sig. Det var som om stjernerne dryppede to
ner ned på jorden Achton Fri is (34). 
Den gr0nbrogede tudse bra:ger iha:rdigt og hjerte
ska:rende Tage Vass (35). I juni h0res dens klok
keklare, bl0de trille fra gårdens branddam. Man 
står her over for en af de mest fortryllende og 
stemningsgivende lyde dansk natur kan frembrin
ge Arne Larsen (32). - [Gr0nbroget tudses a:gge
snore] Det ligner !ange, tynde lakridssta:ngler sir
ligt indpakket i slimet cellofanpapir Arne Larsen 
(36). 

Padden ta:rer hin sorte muld · afstreng forgift og 
edder fuld, · menneskene allerledest; · den 
slemme, vederstyg' lig krop • af vred ' og ondskab 
hovner op · og bryster allerbredest. • • Frosken ej 
meget h0rer til, · i gra:sset kryber, tier still' , · af 
s0vne ingen va:kker; · men kommer den i s0 og 
vand, · slet stille tie aldrig kan, · både dag og nat 
den kva:kker S. Bugge 1663 (37). 
Nu lirer fr0en med sin mund · imod den s0vnig' 
aftenstund Ambrosius Stub (38); fr0en opdukker 
af s0 og af sivomskyggede vandkrer • for at blande 
sin rnst med de jubelsyngende stemmer C Hauch 
(39). 
De ha:slige kvabtudsers humpende ha:r, · det er 
også natur - men lyrik? Grete Fri is (40). Tudserne 
kravler afsted som forkr0llede pakker · på stive, 
stagende ben, klump ved klump Vilhelm Gren
bech (41). 
Jeg er styg og rynket, jeg ved det nok, · et skrum
pelskud mellem skabningers flok; • Mennesker 
0nsker mig pokker i vold, · kalder mig ret en for
giftet trold H. V. Kaalund (42). Lad folk om sk0n
hed stride. · Din sk0nhed kan jeg !ide. · Du er så 
livfuldt buddhatyk · og har en guldsnor på din 
ryg. · Og l0dig abrakadabra · du tolker med dit: 
ra, ra, ra! - · Det er en kunst at kvrekke · så det 
kan venskab va:kke Erik Bertelsen (43). 
Fr0 og tudse gemmer sig · i dyndets dybe dyner. 
· · Oprejst på sine lave ben · står tudsen bag en 
dyndvåd sten · og ligner en orangutang, • der vej
rer la:kkerbisken - · en krova:rt, jeg har kendt en
gang, · som st0ttet på sit brede fang • stod lurende 
bag disken. · · Men frnens slanke drengekrop · 
går i et ska:vt, elastisk hop - h0jt op, langt ud til 
s0s igen, · en sv0mmer uden mage Axel Juel (44). 
Fr0er er langbenede fyre, · hurtige og lette. · Som 
b0rn hopper de rundt i muntre flokke. · De er 
gode sv0mmere, · gladest når de er våde. · Når 
man går tur h0rer man dem råbe op · nede i mo-

sen. · · Tudsen er en tyk adstadig borger, · altid i 
sin gode ret, · han sidder i gra:sset og glor bedre
vidende, · eller også er han langsomt på vej · til 
noget betydningsfuldt Grethe Risb)erg Thomsen 
(45). 
Sommerregnen ved gavlen · skralded i torden
skrrepperne rap, · mens tudser med barnlig krav
len • sla:bte de kolde maver i sjap Theger larsen 
(46). På trappen kravlede hver aften op · en 
tudsemor: den fede vortekrop · sad og iagttog mig, 
med pigesja:len · i sine dunkle 0jne, sky og ka:len 
Valdemar Rerdam (47). 
Der er idens 0jne en dyndet dr0m, · en spejling af 
himmeldybet Jeppe Aak)t:er (48). Ved hrekken sid
der tudsen • tavs og fed, • med rolige • og k0nne 
tudse0jne Harald Herdal (49), i vandskorpen 
frnen med guldiris glor Marinus Berup (50). 
Fr0en til sin mage murker, · prnver småt, hvad 
struben orker, · for han stemmer i med fynd. · 
Hoved op ved hoved stikker. · Tusind stive brik
ker kigger · op af mosedammens dynd Seren 
Noe-Nygaard (51), og padden st0nner h0jt i sit 
ka:r. · Aqua, siger den salige mand: · alt hvad der 
änder er kommet af vand! Johannes V. Jensen 
(52). Se, fr0en ha:nger boblende • af doven fryd i 
dammen Mogens Jermiin Nissen (53). 
Fra tusind fr0ers strubesa:k · opsendes gylp og 
galp og kva:k, • som brrekked de sig alle mand, • 
de urtids-musikanter, · og sad samdrregtigt langs 
med land · og gurgled sig med mosevand • og la
ved tremulanter Axel Juel (54). Dens r0st er rå · 
og ikke meget skolet, • men stemmemidler den 
har som få · · og energi; · måske lidt mere 0re · 
for takt end just for musik, · men bedre det end 
omvendt Karl Gjellerup (55)1Skrubtudsen sad på 
en tue og sang • med en stemme så rusten som 
s0m , · at synge som lrerken, der flyver mod sky, · 
se, det er en skrubtudses drnm Harald H. lund 
(56). 
Fede frnmrend skoggerler i dammen utrretteligt 
Valdemar Rerdam (57), hen mod aften s0ens 
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fr0er kva:kker, · som var det dyb og dynd, der sa
ligt sang Kai Hojfmann (58), blanke fr0ers • 
gr0nne gna:kken · op af gr0ftens · våde dyb • l0f
ter s0let · op til sang Robert Corydon (59), kun 
nattens sorte node h0res · i fr0ens orkestergrav 
Robert Corydon (60). Og tudsen sidder med 
ha:ngegab · og drejer sin natlige skralde Jeppe 
Aakja:r (61 ), to fr0er trommer sig lystigt på bugen 
· og skryder storagtigt i ka:ret Mogens Jermiin 
Nissen (53), en fr0 slår på tromme, når solen går 
ned, · hvor trommen er gemt er der ingen, der ved 
Harald H. Lund (62), når den lille fr0 i ka:ret • 
stra:kker halsen h0jt i vejret · og med tungen slår 
på trommen Carl Bagger 1845; fr0erne r0rer 
krigstrommerne · i de vejl0se sivskove Per Je/ting 
(63), kva:kker og kva:kker · som fingre imod en 
bal lon Ove Abildgaard (64), knirker som ha:nder i 
silke 1/jitsch Johannsen (65). 
Fr0en - h0r, nu kva:kker fr0en, • ej den store 
vandfr0s »bra:k!« • men min hjemegns fr0 fra 
s0en · med det klare, klingre kva:k Peter Ommer
bo (66); Peder Oxes tungsindige fr0er · fra dybet 
sukker i klagende toner Vilhelm Bergsoe (67), 
klokkefrnen synger sin s0rgmodige sang, · som ly
der fra mosen i ustandselig stigen, · vejen til stjer
nerne er n0jsom og lang, · en eneste uendelig hi
gen Arne Hall Jensen (68). 
Lydt i skoven gjalder deres parringskva:k, · hele 
s0en myldrer som en stopfuld sa:k, · koger som en 
kedel fuld af elskovslyst, · toner orgiastisk som et 
orgelbryst Otto Gelsted (69); og fr0erne kva:kker · 
tungt da:monisk • som afgrunds-elskov (a). 
Fr0erne kva:kker · ved forårstide, · elskovsfuldt 
og hullende · i sorte sumpe. · · Fr0erne kva:kker, 
· hvorfor kva:kker de? • vil de kalde vredens gu
der · til sumpene · og lade dem forgå? (b) Bodil 
Bech (70). 
Tudsen sidder i sumpens seng · med dynd om sin 
ha:ngemave, · a:g i slim er dens perlestreng · og 
andemad er dens krave Jeppe Aakjter (48). Om 
aftenen ha:nger · frnernes knarren over ka:ret · 
som en fortsat · genlyd · under den lyse forårs
himmel. · · Om få uger · vokser frna:ggene • til 
store klumper nede i dammen, · ma:lkede • og af 
en konsistens som sperma Hans Melbjerg (71 ); 
punktet forvandler sig. · F0rst skal det om a' · 
fiskeforkla:dninger, · blive et komma. · · Så en 
dag vrimler der · dyndsorte solånder, · vandtrol
de, tusinde små • semikoloner Piet Hein (72). 
Dråbernes halsende stime · af haletudser vrikken
de ned over · rudens kolde flade R obert Corydon 
(73). 

Vilhelm Bergs0e, Ridder L0vfr0 (74); Erik Bertel
sen, Strandtudsen ( 43); Cecil B0dker, Tudsea:g 
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(75); Karl Gjellerup, Nattergalen og frnen (76); 
Harald Herdal, Fr0en (77); Harald H. Lund, 
Skrubtudsens koncert (78), Onkel Kvaks (79); An
ton Nielsen, Sumpen (80); Peter Ommerbo, 
Fr0erne (81 ); lb Paulsen, Klokkefr0ernes 0er (82); 
V. R0se, Tudsen (83); Fr. Schaldemose, L0vfr0en, 
De to fr0er (84); Grethe Risbjerg Thomsen, Fr0er 
og tudser (45); Albert Thurah, Om en tudse, som 
på marken blev slået ihjel af en pige (85); Jeppe 
Aakja:r, Tudsen (48); Emil Aarestrup, Frnerne 
(86). 

LITTERATUR: (I) a 222d 39; b 222g 14; (2) cit. 
efter 314 7; (3) a 248c 3.2,169; b 248b 2,224; (4) 
695b 124; (5) 438d 56f; (6) 775 34,71; (7) 531 b 20; 
(8) 822b 25; (9) a 401s l27f,13I ; b 401d 164; c 
401 h 149; d 40lp 21; e 401/; f 401 b 20,25; (l 0) 720 
199; ( 11) a 222r 3 7; b 2220 40; c 2221 I , 114; d 222r 
37f; (12) 432b 146; (13) 343 2; (14) 628 12; (15) 
670h 56; (16) 248b 1,116; (17) 247 43 sml. 150; 
(18) 222g 14; (19) 63 12; (20) 775 42; (21) 16 153; 
(22) 423; (23) 683v 202; (24) 937 46; (25) 625c 62; 
(26) 208 7; (27) 248c 3.2, 170; (28) 265 221 f; (29) 
16 153; (30) 333135; (31) 205c 64; (32) 84 l,82f; 
(33) 438d 42 ; (34) 248c 1,256; 2,28 sml. 66; 3,46; 
(35) 925 159; (36) 809 79; (37) 107 upag.; (38) 823 
92; (39) 316 1,202; (40) 249b 11; (41) 285 24; (42) 
493c; (43) 56e 58f; (44) 413g 68,78; (45) 852d 16; 
(46) 508b 24; (47) 753v 138; (48) 9370 20f; (49) 
333g 36; (50) 118e 92; (51) 632 I 07; (52) 401 q 61; 
(53) 631b 10,22; (54) 413g 78; (55) 274c 21; (56) 
537q 59; (57) 753u 23; (58) 345g 9; (59) 139h 22; 
(60) 139b 9; (6 I) 937/ 83; (62) 537k 32; (63) 426d 
19; (64) Jb 13; (65) 410c 18; (66) 657d 16; (67) 50 
115; (68) 400 39; (69) 270j 62; (70) a 39 20; b 39c 
I 0; (71) 587 23; (72) 324b I 8f; (73) 139e 83; (74) 
50e 127-33; (75) 113 22f; (76) 274c 20-23; (77) 
333e 29f; (78) 537c 67f; (79) 537k 36-38; (80) 61 lf 
27-30; (81) 657b 70; (82) 670 26-28; (83) 754 I 74f; 
(84) 272c 1,45,80; (85) 859b upag. ; (86) 947b 44. 

Tudse tegnet af L. Fre/ich til »Dynd-Kongens Daller<<. 
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