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[17] Ett ensamt skidspår 

Text: Bertel Gripenberg (1878-1947) 
 

 

Ett ensamt skidspår som söker 

sig bort i skogarnas djup, 

ett ensamt skidspår som kröker 

sig fram över åsar och stup, 

över myrar där yrsnön flyger 

och martall står gles och kort – 

det är min tanke som smyger 

allt längre och längre bort. 

 

Ett ensamt skidspår som svinner 

i skogarnas ensamhet, 

ett mänskoliv som förrinner 

på vägar som ingen vet – 

i fjärran förblevo svaren 

på frågor som hjärtat bar – 

ett slingrande spår på skaren 

min irrande vandring var. 

 

Ett ensamt skidspår som slutar 

vid plötsligt svikande brant 

där vindsliten fura lutar 

sig ut över klippans kant – 

vad stjärnorna blinka kalla, 

hur skymmande skogen står, 

hur lätta flingorna falla 

på översnöade spår! 

 

Text reproduced by courtesy of Claes Gripenberg 
 

[18] Grevinnans konterfej 

Text: Zachris Topelius (1818-1898) 
 

 

Jag är den makt, som allt förmår, 

jag är den evigt unga vår, 

som genom tid och åldrar går, 

föryngrar och förklarar. 

Och till de gamla kommer jag, 

jag andas på de vissna drag, 

och nya rosor, nytt behag 

jag än åt dem bevarar. 

 

I kojan eller slottet född, 

i vadmal klädd, på siden stödd, 

med blommor eller puder strödd, 

jag evigt är densamma. 

Jag evigt kallar rosor opp, 

ur de förgångna dagars lopp 

och skapar nya vårars hopp 

i höstens aftonflamma. 

 

Och minnet är mitt glada namn, 

och mänskohjärtat är min hamn. 

Århundraden uti min famn 

stå upp igen i blomma. 

Och lycklig den, vars flydda dag 

står skriven i mitt anletsdrag 

med oförvissneligt behag, 

när kvällarna bli skumma. 

 

 

A Lonely Ski Trail 

English translation by William Jewson, 
reproduced courtesy of BIS Records, Sweden 
 

A lonely ski trail that leads 

Away into the depths of the forest, 

A lonely ski trail that curves 

Its way over hills and steeps, 

Over bogs where the new snow flies 

And the old pines are sparse and stunted – 

It is my thoughts that creep 

Further and further away. 

 

A lonely ski trail that disappears 

In the loneliness of the forest, 

A human life that runs itself out 

On paths that no one knows – 

The answers remained far distant 

To the questions that filled the heart – 

A meandering track on the icy snow 

Was my roving way. 

 

A lonely ski trail that ends 

At a sudden precipice 

Where windswept spruces lean 

Out over the cliff’s edge – 

How coldly the stars twinkle, 

How dark the forest stands, 

How light the snow-flakes fall 

Covering the trail. 

 

 

 

The Countess’ Portrait 

English translation reproduced 
courtesy of BIS Records, Sweden 
 

I am the power that knows no bounds, 

I am Spring, the ever-young, 

Who, passing through time and ages, 

Refreshes and illuminates. 

And to the elderly I come, 

Blowing air on faded features, 

And new roses, new grace 

I keep in store for them. 

 

Born in cabin or castle, 

Coarsely clothed, or resting on silk, 

Sprinkled with flowers or powder, 

I forever am the same. 

Forever I summon up roses 

From past days, long gone by, 

Creating hopes of springs to come 

In autumn’s evening glow. 

 

And memory is my joyous name, 

In the hearts of men is my haven. 

Centuries past in my embrace 

Burst once more into flowers. 

And lucky the one whose long-gone day 

Is written on my features, 

With a grace that cannot wither, 

When evenings begin to darken. 
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