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Fra Petter Dass – Viser og Rim. Første samling. (Didrik Arup Seip/Oslo, 1934) 
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Jeg hafer læst nogle velrimede Ord, 
Som siges at Præsten paa Næsne har giord; 
 Gid jeg kun hans Værdighed kiende! 
Jeg skulde skulde befale min dristige pen 
At bede ham saasom en arbeidsom Ven 
 Sligt Tæcheligt tøy at fuldende. 
Jeg mange Aar hafver i Nordland self vært, 
Dog har jeg af same rim achtet og lært 
 Adskilligt jeg ikke forgietter. 
Tack være dig, fliidlig og trøysomme Præst 
Som kalder og byder os alle till Giæst 
 Paa gode Nordlandiske Retter! 
Halfanden Arck hafver jeg hafft i min Hand; 
Det laante mig � 	����
 , hierte-god Mand, 
 Saa snarist igiennum at lese. 
Men jeg alt forlenge har hafft dem i Giem; 
Jeg sender dem nu udi Ydmyhed Hiem 
 Jeg venter et Knep paa min Næse. 
Gid Digteren vilde betee mig den Gunst 
Og rime fremdelis og vise sin Kunst 
 Paa hvis som om Nordlanden rester. 
Da skulle min Ringhed ham tache med flid, 
Som udi det gode ���
����� sin tid, 
 Langt mere end nogle gields Præster. 
Till Læsen og Skrifven jeg hafver vel Lyst; 
Men Sorig og Tancker som er i mit Bryst, 
 De monne mig Lysten formindre. 
O ����� O ���� , jeg klager min Nød! 
Frigiør mig fra hvis som i Hjertet giør Stød! 
 Mit Huusis Kors faderlig lindre! 
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Følg Jorden og foragt ikke din Næste 
�
� 	�
������  Jesus hand taler til fugelen sin �����
 
  1. 
Gud staar de Hoffærdige altid imod 
 Og nedstøder, 
Men hvem sig fornedrer ham er hand god 
Og med sin barmhiertighed møder. 
 
  2. 
At ingen hinanden forakte maae 
 Det forbydis, 
Thi herren har skabt baade store og smaae 
Hoffærdighed høylig fortrydis. 
 
  3. 
Hvem sig ey skikker som et lidet barn 
 Siger Herren, 
Den kommer ey i himmerig, men er et Skarn 
Og forliiser Guds bistand og væren. 
 
  4. 
At jeg hannem, som akter sig høyt 
 Kand nedbøye, 
Vil jeg noget af geistlig og verslig tøy 
Ham til tieniste herhos føye. 
 
  5. 
De stærk-bygte Skib ofte forgaar 
 Udi vandet, 
Derimod smaa Skuder og Jagter faar 
Havnen god, og vel naaer landet. 
 
  6. 
De Ringe, som boer under næfver-tag 
 De betaler 
Bedre tiit, end een part, som gaar hver dag 
udi Silke-Kjoler og praler. 
 
  7. 
See Junkerens hest, som inde er 
 og faar Hafer, 
Den snubler saavel som bondens Mær 
der gaar ud og tit er mafer.
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  8. 
Vel faae kand Præsten een Rente stor 
 Men dog safner, 
Slig gaver, hvormed hand Guds hellig ord 
Kand fremføre, som tiener og gafner. 
 
  9. 
Een Bonde-Præst ey foraktis bør 
 Og bespaattes 
Thi Guds gode og gaver, som mand hør 
De underlig byttes og lottes. 
 
  10. 
Samarien udaf Silke-Stof 
 Vel bæris, 
Af mangen een, som er ulærd og grof 
Og alligevel roses og æres. 
 
  11. 
Derimod findes een med Kiolen slet 
 Udi Bøyden. 
Er dog hærlig udi Embedet sit 
Og Præste-stoel haver i høyden. 
 
  12. 
Vi vide, at Golith var een Mand 
 Som kund pukke, 
Liden David med en steen slog ham i Pand’ 
At hand død til Jorden mon bukke. 
 
  13. 
Achilles var og een mæktig Helt 
 Som der skrives. 
Hand blef dog af en liden dreng nedfælt, 
Formyrdet, og gandske aflivis. 
 
  14. 
Liden Flue er vel saa næse-viis 
 og tør plætte 
Een Græve, som er høyt i Værd og Priis 
Som de der er slette og rætte. 
 
  15. 
Slet Rytter saa snart kand udføre en Stander 
 Fra Uvenner. 
Som den der stor office og charge har 
Og i Krigen sin Herre tiener.
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  16. 
Corender fra Musen tit findis kand 
 blandt det Sukker, 
Som blandt kornet, det den gode bonde-mand 
Udi buret og Laaven indlukker. 
 
  17. 
Forakt ey een anden, om du est viis 
 Men lad blive, 
Thi de rige nyder tit baade ære og priis 
Det os Skriften monne beskrive. 
 
  18. 
Holophernes, som for Bethulia stod 
 Med stor Skare 
See hans Hoved det afskar een Quinde god, 
Og løste saa Staden fra Fare. 
 
  19. 
See Samson, som store Gierninger 
 Altid giorde, 
Hans Styrke ham dog betagen er 
Af een Quinde og listige Hoore. 
 
  20. 
Endnu udi Verden gaar det saa til 
 Allevegne, 
At eenhver som paa Makten driste vil 
Overrumplis, hendøer og blegner. 
 
  21. 
Een liden Studenter ved Kloster-bord 
 Tit mand hører 
Hand svarer allerbest, og giver ord 
Til alt hvis Decanus fremfører. 
 
  22. 
Een liden Pebling kand blive Præst 
 Lyder Texten, 
Herren hielper den hand vil, og synes best 
Og anseer ey hos nogen Mand vexten. 
 
  23. 
Derfore lad blive hver god for sig 
 Vil jeg raade. 
I modgang og Lykke du tvinge dig 
Saa faar du vist Guds Naade.
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  24. 
Gud være vor Hielp ihvor vi er 
 Her i Live. 
Herren give dog, at vi vort Kors saa bær 
At vi arving til himmerig blive. 
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� � �  �� ����	��O. Nysted 

 
Jer Broder Jakob Dass, hand spurte mig forleden, 
Om Jeg paa Brevet mit ey hafde faaed Beskeeden; 
 Een anden sagde mig: Jeg faaer det tilig nok, 
 Eet Maaltid var bered udaf en Mesterkok. 
Jeg svared: Nydeligt, mig monne vel behage, 
Før Dugen bliver bræd, saa kand Jeg intet klage. 
 Der eet, der andet Ord har Jeg af andre hørt, 
 Som drev mig til, at Jeg i Hast min Pen har rørt. 
U-billig lignes Jeg med Salomon den Vise, 
Med mindre nogen mig paa Spodt vil ros’ og prise; 
 Min ! "#�	��  er glemt, Jeg tal’ min Moders Maal; 
 Formegen Peder tien’ ey paa en Søbe-Kaal. 
Jeg mindes vel den Tid, Jeg ! "#�	���  og meere 
Forstod og giorde det, som avle kunde Ære. 
 End er det ey formeent at digte som jeg kan; 
 Hvem det fortryde vil, hand er min Avinds-Mand. 
De hellige Guds Mænd, de ønsked alle kunde 
Udsige slige Ord som af Prophetens Munde. 
 Mand lære kan heraf, en ringe velmeent Digt 
 Den iche bør ansees med Haanligheds Gesicht. 
Jeg ønsker alle dem, som rynket Kiortler bære, 
At de opbyggeligt i Menigheden lære. 
 Jeg firer gierne dem, som bædre seer og veed; 
 For velmeent Løstighed, Jeg aldrig giør mig vræd. 
Det giordes ey Behov slig Dont at �	������ ; 
Thi de vel findes, som u-villig ��	�	���� ; 
 Den læsende bent frem, hand skiøtter intet om 
 At sno det lodne ud og kalde rettist krom. 
Hvad mig beskicket er, hvi maa Jeg det ey faae? 
Hvi skal det lenger saa igiennem Landet gaae? 
 Er sligt fortrolighed? Ney, ney det iche er! 
 At skone Blek og Pen er best at Jeg nu lær. 
Det hændet sig een Gang, mit Rim blef seedt og lasted, 
Af een som Avinds-Siun til dennem slog og kasted 
 Han bragte ilde an for den som det angik, 
 At Jeg mod vented Tak Uvil for Venskab fik. 
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Jeg toog forføreren og ham ���� 	
���� . 
En Gang fortryderen var hos og �����
����� ; 
 Nær havde vanket Pik paa ham, som Mening slem 
 U-billig hafde giort paa mit Jeg sendte frem. 
Snack hvem som snacke vil! Herr Peter Jeg undskylder; 
Jeg ved hand ey sin Skrift til mig med Spodt opfylder; 
 Er nogen Misforstand hos Uven eller Ven, 
 Af mig som simpel er, i Været slas det hen. 
Det I mig elted har, lad mig det megtig blive, 
Og giv den $ ���	� �
�, som Aarsag monne give, 
 At det ey kommer frem til rette Eyer-Mand. 
 Jeg Tiener jer igien i ald den Del, jeg kand. 
 
1679 d 24 April 
 
 
 


