
 106 

Om grodors kväkande

Lars-Gunnar Larsson

Litterära paddor och grodor 

I H. C. Andersens saga om Tummelisa blir den lilla fl ickan bortrövad av en 
”skruptudse” – en otäck padda som det står i översättningen (ASB: 88) – som 
tycker att Tummelisa skulle vara en passande maka åt hennes son. Tummelisa har 
emellertid svårt att bli entusiastisk inför en sådan framtid. En orsak till hennes 
tvekan är att hennes tilltänkte make har ett så begränsat ordförråd: ”’Koax, koax! 
Brekke-ke-kex!’ det var Alt, hvad Sønnen kunde sige.” (Andersen 1964: 38) Att 
det är en padda och inte en groda som frambringar detta kväkande har knappast 
någon betydelse för hur lätet återges. Grodor och paddor förväxlas ofta av folk i 
gemen och Andersens val av padda beror förmodligen på att den anses obehagli-
gare än grodor. Paddor har ju förknippats med allsköns obehagliga föreställning-
ar (NE s.v. äkta paddor). I den andersenska paddans koax, koax känner vi också 
igen svenskans sätt att återge grodors kväkande: koack, koack. Men varför säger 
paddan hos Andersen brekke-ke-kex? Så låter väl ingen padda – eller groda heller 
för den delen?

Men samma återgivning av grodors kväkande möter man även i en dikt av 
Sándor Weöres (1975: 82). I samlingen Polyrhytmia fi nns en liten dikt som heter 
just Békák, ’Grodor’ och vars första vers lyder 

Brekekex, 
 brekekex, 
  brekekex! 

Gyere bujj
 víz alá
  ha szeretsz! 

Alltså ’Brekekex, brekekex, brekekex! Kom ned under vattnet om du har lust!’ 
Fördelen med att vistas under vattnet är enligt grodan hos Weöres att där varken 
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förekommer dåligt väder eller regn. Visserligen uppvisar Weöres en språklig lek-
fullhet som ligger nära barnvisans (och parallellt därmed en djup, östligt infl uerad 
fi losofi ; se vidare Fahlström 1999). Men att grodan hos Weöres låter likadant som 
paddan hos Andersen kan inte gärna förklaras med lekfullhet. Det kan knappast 
heller vara slumpen som ligger bakom denna språkliga överensstämmelse – ju 
längre de överensstämmande ljudkombinationerna är, desto osannolikare är det 
att likheten orsakats av tillfälligheternas spel.

Förklaringar i den jämförande språkforskningen

Redan de gamla grekerna (Lyons 1971: 4 f.) diskuterade om orden i ett språk 
är givna naturligt eller konventionellt. Det som talar för ett naturgivet samband 
mellan det betecknade och det betecknande är främst de onomatopoetiska orden. 
Ljud kan kläs i ord som svenska knirra, knarra och knorra. Finskan har som be-
kant en mängd sådana bildningar. Hakulinen (1968: 260) exemplifi erar med verb 
som liristä ’porla’, litistä ’klucka’, lorista ’sorla’, lotista ’skvalpa’ och lätistä 
’plaska’ och det fi nns massor av sådana ord i fi nskan. Ord av detta slag är svåra att 
åldersbestämma just på grund av sin ljudhärmande prägel, men Rytkönen (1940) 
har visat att några sådana ord är gemensamma för fi nska och estniska och därmed 
nedärvda från urfi nskan, inte spontant uppkomna på ömse håll i direkt beroende 
av det ljud de betecknar – eller kanske beskriver. Onomatopoetiska ord brukar 
annars bedömas med stor – ibland kanske t.o.m. överdriven – försiktighet. Så är 
t.ex. SKES välkänd för att snabbt karaktärisera ett ord som deskriptivt och där-
med egentligen oåtkomligt för härledningsförsök. 

Ord kan förvisso vara av en sådan art att de inte gärna kan härledas historiskt. 
Ett onomatopoetiskt eller ljudsymboliskt ursprung kan utgöra ett oöverstigligt 
hinder för etymologen. Ibland är det av andra orsaker bäst att undvika etymo-
logiserande, dvs. egentligen ett avgränsande av ett ords eller uttrycks möjliga 
härkomst. Det gäller t.ex. sådana ord, vars användning i en bestämd betydelse 
eller funktion av någon anledning ligger nära till hands, universellt sett. Ett så-
dant fall utgör fi nska nimetön ’ringfi nger’ med motsvarigheter över mycket stora 
delar av gamla världen (se vidare Larsson 1992 med ytterligare exempel). Ändå 
har man nog ibland varit alltför snabb med att ta fram giftstämpeln och döma ut 
onomatopoetiska ord. Man tycks ha glömt betydelsesidan hos orden, i och med 
att deras karaktäristiska ljudstruktur lätt kommit att dominera vid bedömningen 
av dem. Tyska Kuckuck och mariska kuku har otvivelaktigt onomatopoetiskt 
ur  sprung, liksom även sanskrit kukkura-, men medan de båda första betecknar 
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göken betecknar sanskritordet hunden (Larsson 1981: 31). Ett onomatopoetiskt 
ord är således inte ett mekaniskt registrerande i språket av ett bestämt ljud. Den 
semantiska sidan kan hjälpa till att hålla isär likalydande onomatopoetiska ord, 
trots deras likhet i uttryckssidan. Därtill kommer att ett ord genom regelbunden 
språkutveckling både kan förlora sin ursprungligen onomatopoetiska karaktär 
och utvecklas till att se onomatopoetiskt ut (Larsson 1981: 30 f.). 

De kväkande grodorna hos H. C. Andersen och Sándor Weöres har sitt intresse 
i detta sammanhang eftersom de exemplifi erar ett annat typfall: ett onomatopo-
etiskt ord utan egentlig betydelsesida. Ingen människa skulle ju fundera över vad 
koack betyder. Ordet brekekex retar etymologens nyfi kenhet, just därigenom att 
det skiljer sig från vanligt koackande. Även i ett sådant fall vill alltså en jämfö-
rande språkforskare gärna försöka förklara sammanhanget, om ordet dyker upp 
på fl era håll, och ge en förklaring till överensstämmelsens ursprung. Slumpen är 
aldrig en god förklaring. 

Koackande över Europa

De svenska små grodorna, som enligt barnvisan är lustiga att se, låter som bekant 
”koack-ack-ack”. I stort sett samma läte möter vi hos grodor i de fl esta språk runt 
om i vår del av världen. Det är ett kvackande, koackande och kroackande över 
snart sagt hela Europa (muntliga uppgifter från lärare i olika språk vid Institutio-
nen för moderna språk, UU). Även hos Andersen säger ju paddan koax-koax vid 
sidan av det egendomliga breke-ke-kex. Oavsett ursprung för ljudbeteckningen i 
fråga kan vi alltså se en skillnad mellan de ungerska grodorna hos Weöres och den 
andersenska paddan å ena sidan och de europeiska standardgrodorna å den andra. 
Om man inte tror på slumpens makt i språket, söker man ett gemensamt ursprung 
för överensstämmelserna. I detta fall – med två obesläktade språk – söker man 
naturligtvis i första hand efter en gemensam källa för ett parallellt lån i ungerska 
och i Andersens saga. Det sistnämnda erbjuder inga större problem, men för det 
ungerska ordets vidkommande kan förhållandena vara lite mer komplicerade, 
som jag skall försöka visa i det följande.

 

Aristofanes ”Grodorna”

Bland de första grodor som träder in på den europeiska kulturscenen är de som 
givit namn åt Aristophanes komedi Βάτραχοι ’Grodorna’ från år 405 f. Kr. (Som-
merstein i förordet till Frogs 1996: 1). Möjligen kunde de grodor som dyker upp 
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i Aisopos fabler vara lika tidiga, om inte rent av tidigare. Aisopos brukar ju an-
ses ha levat – om han har funnits – redan i början av 500-talet (Björcks förord i 
Aisopos fabler). Aisopos fabler spreds som bekant sedan ut över Europa, Jean de 
La Fontaine är väl en av de namnkunnigaste fabelutgivarna. Nu är emellertid att 
märka att när grodor yttrar sig i Aisopos fabler, så talar de mänskligt språk: ”En 
dag sa en gammal groda: ’Det här var en bra tråkig kung. Jag trodde vi skulle få 
en som höll ordning på oss.’” heter det i fabeln om grodorna och kungen (Aiso-
pos fabler 101). Det är ju ett karaktäristiskt drag i fabeln att ”djur får tala och 
handla på människovis” (Björcks förord i Aisopos fabler). Just i det förhållandet 
att djur talar som människor anar man väl fabelns indiska ursprung. En förutsätt-
ning för att djur skall kunna exemplifi era mänskligt beteende och tala mänskligt 
språk är att gränsen mellan människa och djur inte är absolut. Med hjälp av sjä-
lavandringsläran kan gränsen överskridas, gång efter gång, utan problem. Det 
fi nns ingen artskillnad mellan djur och människa. Det ligger därmed i sakens 
natur att de djur som medverkar i fablerna har någonting viktigt att säga som är 
relevant också för människorna. Det kan erinras om att den fabelsamling, som 
nybörjare i sanskrit åtminstone förr kom i kontakt med, heter Hitopadeśa, dvs. 
’den nyttiga undervisningen’. En kvackande groda kan omöjligen spela en roll i 
en sedelärande fabel. 

Om Aisopos grodor därför pratar mänskligt språk, förhåller det sig annorlunda 
med grodorna i Aristophanes komedi. Grodorna dyker upp (bokstavligen) vid 
ett enda tillfälle i pjäsen. Det är när Dionysos får skjuts av Charon över Ache-
rousias-sjön på sin väg till Hades rike. Där nere skall han välja ut en framliden 
skald – antingen Aischylos eller Euripides – som skall följa med tillbaka till de 
levandes värld för att hålla modet uppe på athenarna under det sista av de pelopo-
nessiska krigen (Sommerstein i förordet till Frogs 1996: 1 ff.). När Dionysos satt 
sig till årorna i Charons båt och börjar ro, allt medan Charon ger rytmen, kommer 
grodorna med i pjäsen. Jag citerar ur Sommersteins engelska översättning från 
1996 (Frogs 57 ff.; Βάτραχοι fi nns inte översatt till svenska): 

[As Dionysos begins to row to this rhythm, and the boat slowly begins to move, the Frogs 
begin to leap into view from the opposite side; they always remain ahead of the boat, so 
that Dionysos never sees them. Their song cuts right across the rhythm set by Charon, and 
Dionysos has the utmost diffi culty keeping in time with them.]

FROGS:  Brekekekéx kowáax kowáax,
 brekekekex kowaax kowaax!
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Bild 1. Samtida 
karikatyr av 
Simon  Meisling 
(efter Bredsdorff 
1979: 57).

Skrivningen kowáax får nog skrivas på den engelska ortografi ns konto. På gre-
kiska står helt enkelt κοάξ och därmed återser vi den andersenska paddans läte, 
om än i omvänd ordning: ”Koax, koax! Brekke-ke-kex!” (Andersen 1964: 38).

Det måste således vara från Aristophanes som H. C. Andersen fått uppslaget 
till hur Tummelisas tilltänkte brudgum, den otäcka paddans son, pratade. Fabel-
litteraturen hade kunnat vara en annan inspirationskälla, men som vi sett talar 
fablernas grodor människospråk och är därmed ute ur bilden. 

Andersen och Meisling

H. C. Andersen kom, som bekant, från fattiga förhållanden och när han tack vare 
välgörare fi ck möjlighet att studera i latinskolan i Slagelse var han sex år äldre än 
sina klasskamrater (Bredsdorff 1979: 54). Efter en tid blev Andersen inkvarterad 
hos skolans rektor som skulle ge honom extra undervisning. Rektorns namn var 
Simon Meisling och han kom att spela en viktig roll i Andersens liv, framför 
allt kanske av negativt slag. Meisling tycks ha haft en förmåga att kasta sin elev 
mellan hopp och förtvivlan med metoder som får en svensk att tänka på Stig Jär-
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rels legendariska tolkning av latinläraren Caligula i fi lmen Hets med manus av 
Ingmar Bergman (t.ex. Bredsdorff 1979: 72 f.). Även Meisling undervisade i latin 
– och grekiska. Han var till och med känd som en fl itig översättare av klassisk 
litteratur till danska. Just de klassiska språken tycks ha varit en källa till ständig 
oro hos Andersen (Bredsdorff 1979: 69).

När Meisling fl yttade över till en ny rektorspost i Helsingør, följde Andersen 
med. Problemen fortsatte ända fram till den dag då Andersen äntligen fi ck fl ytta 
från familjen Meisling in till en skola i Köpenhamn. Samtalet mellan Andersen 
och Meisling, då Andersen slutligen fi ck lämna det meislingska hemmet för gott, 
förtjänar att återges. Andersen sade: ”Jeg vil nu sige Dem farvel, og tak for alt 
hvad godt De har vist mig”. Varpå Meisling svarade: ”Rejs De ad Helvede til!” 
(Bredsdorf 1979: 77). Det var inte bara det att Meisling plågade Andersen på ett 
nyckfullt sätt. Det meislingska hemmet var ovanligt lortigt och snuskigt – på alla 
sätt. Meisling själv var ren om händerna endast när han just pressat citroner till 
sin kvällspunsch, fru Meisling låg i fejd med sina pigor, roade sig med stadens 
offi cerare och försökte rent av förföra den unge Andersen (Bredsdorf 1979: 64 f.; 
Böök 1955: 110). 

Mot denna bakgrund tänkte jag mig först att det var genom Meislings under-
visning som Andersen kommit i kontakt med Aristophanes komedi. Den första 
översättning till danska som fi nns på Uppsala universitetsbibliotek är nämligen 
från 1894, dvs. när Andersen varit död i 19 år, en översättning av P. Petersen 
(Frøerne 1894). Nu visar det sig emellertid att det fi nns en översättning av Aris-
tophanes Βάτραχοι av Johan Krag som utkom redan 1820. Andersen kan alltså ha 
läst komedin på egen hand, utan handledning av Meisling. Det är emellertid minst 
lika möjligt att Βάτραχοι hörde till det pensum som studerades för Meisling. Att 
Andersen kan ha associerat till sina grekiska studier för Meisling när han åter-
använde kväkandet från Aristophanes grodor i sagan om Tummelisa förefaller 
under alla omständigheter mycket sannolikt. En sådan idé stärks när man läser 
om paddans hemmiljö (ASB 88): paddan själv var ”ful och stor och våt” och 
”Alldeles invid stranden var det sumpigt och gyttjigt, och här bodde paddan med 
sin son. Usch! Han var också ful och otäck och liknade fullkomligt sin mor.” Man 
skulle rent av kunna framkasta en djärvare tanke: behövs det så mycket fallenhet 
för lyteskomik för att associera karikatyren av Simon Meisling med bilden av en 
padda (bild 1)? Är det den obehagliga miljön där smuts och snusk varvades med 
studier i grekiska och latin, som får Andersen att låta ”skruptudsens” son citera 
Aristophanes?

Under alla omständigheter tycks det klart att paddans läte hos H. C. Andersen 
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representerar det europeiska kulturarvet: det är inte en onomatopoetisk bildning 
i danskan utan ett lån ur den klassiska grekiska litteraturen.

Ungerska brekeg onomatopoetiskt?

Det grodläte som vi möter i Sándor Weöres dikt faller det sig naturligt att förbinda 
med motsvarande läte i Andersens saga och alltså även se det ungerska brekekex 
och verbet brekeg ’kväka’ som lånord från grekiskan. Förhållandena tycks emel-
lertid inte vara så enkla. 

TESz (s.v. brekeg) hävdar att ordet är onomatopoetiskt, men argumentationen 
i ordboksartikeln är inte särskilt stark. När det t.ex. heter att man jämför med 
grodläten i andra språk och anför engelska quack, tyska quaken, latin coaxare 
och ryska квакать med grekiska βρκεκὲξ och ungerska brekeg, så borde det ändå 
vara uppenbart att det är två språk som företer likheter och skiljer sig från det 
europeiska standard-koackandet. När det i ett belägg i TESz från 1788 dessutom 
heter brekekeksz! brekekeksz! Ördögi móra rekegsz ’brekekex! ’brekekex! Kvä-
ker du på ett djävulskt vis’, tycks det som om Aristophanes är med i bilden. 

Det som talar för TESz uppfattning om brekeg och brekekeksz som inhemska 
onomatopoetiska bildningar i ungerskan är framför allt att ordet ’kväka’ första 
gången är belagt redan 1536 och då i formen rekeg. Både brekeg och rekeg an-
vänds i nutida ungerska för ’kväka’ (MÉK s.vv.). Det medför visserligen ett pro-
blem att se den initiala konsonantgruppen br- som sekundär (vilket vi med hän-
syn till beläggen i TESz måste göra), eftersom ungerska som andra fi nsk-ugriska 
språk undviker initiala konsonantkombinationer. I den mängd av onomatopo-
etiska ord som Benkő (Bárczi, Benkő & Berrár 1967: 309–316) presenterar fi nns 
det få ord med initial konsonantgrupp. Jag har bara hittat krákog ’harkla sig’ och 
trécsel ’sladdra’. Inte heller förklaras det fi nala -ksz i brekekeksz av hypotesen att 
ordet är en inhemsk bildning i ungerskan.

Det fi nns också anledning att fästa uppmärksamhet vid de formella skillna-
derna mellan de onomatopoetiska orden (jfr Larsson 1981: 35 f. om fi nska käki). 
Kväkandet hos Aristophanes grodor är fyrstavigt – Brekekekéx – liksom också 
hos Andersen, men i ungerskan är det trestavigt. Detta är emellertid ett argument 
som ensamt inte skulle ha någon som helst vikt.

Trots likheterna mellan de ungerska grodlätena å ena sidan och Aristopha-
nes och Andersens brekekekéx å den andra fi nns det skäl att godta den ungerska 
uppfattningen att orden är inhemska onomatopoetiska bildningar i ungerskan, 
en uppfattning som drivs med emfas i TESz. Och skälen fi nns i naturen. Som-
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merstein (1996: 176 ff. not 209) hävdar att grodornas läte hos Aristophanes är ”a 
stylized version, adapted to the phonological patterns of the Greek language and 
the rhythmic requirements of the song, of two of the typical vocalisations of the 
marsh frog, Rana ridibunda”. Sommerstein citerar Burtons (1978: 85) fälthand-
bok om amfi bier där lätet hos denna grodart återges som ”’croax-croax’ and a 
vigorous ’bre-ke-ke-ke-ke-ke-kek’”. Artens latinska beteckning betyder natur-
ligtvis ’skrattande groda’. Det har sitt intresse i detta sammanhang, att denna 
grodart är en av de vanligaste i Ungern, där dess benämning är det mer färglösa 
Tavi béka, dvs. ’sjögroda’. I Danmark däremot förekommer den endast på Born-
holm (AmphW).

Natur och kultur

Är då språket naturligt eller konventionellt till sin karaktär? Den här djupdyk-
ningen visar att det kan vara både och. Ungerskans brekekex hos Weöres eller 
vanligen brekekeksz kan, liksom även verbet brekeg vara en inhemsk, onomato-
poetisk bildning som imiterar lätet hos en av de vanligaste grodarterna i landet. 
De kvarstående problemen är dels orsaken till att ordet sekundärt tillfogats ett 
initialt b- som får ordet att bryta mot ungerskans gängse fonotaktiska mönster, 
dels det fi nala -ksz som gör ordet så likt grodornas läte hos Aristophanes. Ander-
sens padda däremot är tveklöst en del av det europeiska kulturarvet och kan ha 
utnyttjats av Andersen i erinran om hans grekstudier för Meisling. Eftersom Rana 
ridibunda endast fi nns på Bornholm, fi nns ingen naturlig förutsättning för att 
Andersens paddläte skulle vara en onomatopoetisk bildning. Andersens brekke-
ke-kex beror på konventionen – för kultur är väl ett system av konventioner – och 
paddans kväkande representerar den klassiska grekiska kulturen.* 

* Samtal med kloka och kunniga personer är en förutsättning för forskning. Jag har fått diskutera gro-
dor och grekiska med en rad hjälpsamma personer, som jag vill betyga min stora tacksamhet. Ett stort 
tack till fi l.dr Coppélie Cocq, Umeå universitet, som satte mig på rätt spår, till lektor Lise Horneman 
Hansen, Uppsala universitet, som jag diskuterat Andersen med. Två danska experter har synnerligen 
tillmötesgående hjälpt mig med de danska översättningarna av Aristophanes komedi, dels lektor Tho-
mas Heine Nielsen vid Klassiska institutionen, Københavns universitet, dels Susanne Mose Hartvig 
vid Det Kongelige Bibliotek, København. Dessutom vill jag tacka professor emerita Sigbrit Swahn 
och alla de kollegor vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, som med skräckslagen 
förvåning upplyst mig om hur grodor låter i olika europeiska språk. 
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