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Evert Bergström var den sista bofasta på 
Ropnäset: i ett rum och kök med 

syskon, mor och far.
Nu är han en av dem som håller den två mil 

långa gångstigen till Liden upptrampad.
I år gick 17 vandrare Körkstigen.  

Fem år i Salomon Petters spår

 
För 115 år sedan bodde Salomon Petter Lind 
i Ropnäsets enda torp. Han var kyrkvakt-
mästare i Liden och gick genom skogen förbi 
Lillskälsjön, Noret och Dacksjötjärn för att 
ställa kyrkan i ordning varje söndagsmorgon. 
Förutsatt att han höll samma takt som dagens 
vandrare tog färden runt fyra timmar enkel 
riktning.

Fyra generationer senare följer Linds ättlingar 
samma gångväg, tillsammans med de senast 
bofasta på Ropnäset. I mitten av augusti an-

Evert Bergström bodde i det ensligt beläg-
na torpet på Ropnäset tílls han var fem år 
gammal. Nu uppskattar att återvända för 
att vandra stigen till Lidens kyrka tillsam-

mans med Indals-Lidens SK

ordnade Indals-Lidens SK kyrkstigsvandring-
en för femte året i rad.

Initiativet till att återuppta vandringen 2004 
kom från Salomon Petters barnbarnsbarn Lars 
Lind, bosatt i Sillre:

Erik Lind är barnbarnsbarn till kyrkvakt-
mästare Salomon Petter Lind från Rop-

näset. Evert Bergström bodde i Salomon 
Petters torp som liten sedan hans far 

tagit över det. I år vandrade de stigen till 
Liden tillsammans.

-  På ett möte frågade jag om vi inte skulle ta 
och gå Körkstigen. Jag trodde bara det skulle 
bli vi i idrottsföreningen, men sedan har det 
varit en 18-20 stycken som gått Salomon Pet-
ters stig varje år, säger han.

I dag är torpet på Ropnäset upprustat av SCA, 
som hyr ut det till fiskare och friluftsentusias-
ter. Men Evert Bergström, 70, minns hur det 
var att leva där. Han var barn i den sista tor-
parfamiljen.
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-  Det var ett rum och kök i stugan. Vi var sju 
syskon, men de äldre var inackorderade i Sill-
re. Men sedan det sista barnet kommit 1944 
flyttade vi in till byn.
Nu är Evert Bergström bosatt i Forsa utanför 
Hudiksvall, men vandrade kyrkstigen tillsam-

mans med frun Marta. 
-  Längre tillbaka sprang vi även den här sträck-
an något år. Och så har jag ju åkt skidloppet 
Storskälarennet, som gick nästan samma väg 
som Körkstigen.

Ann Hagman

Dacksjötjärn och bara ett par kilometer kvar till vandringens slutmål; Kyrkan i Liden. 
Marta Bergström, Evert Bergström, Sjunne Johansson, Mona Johansson, Erik Lind, Ma-
rianne Oscarsson, Felix Gradin och Örjan Gradin var åtta av årets Körkstigsvandrare. 

Lördag 28 November kl. 15.00 – 17.00
Är caféet på ”Jul i Parken” (ak�vitetsparken vid Hotell Indalsleden)

Vi säljer bl.a. Hembakade Rullrån…
För mer info se vår Hemsida:  www.cafe-gourme.com eller ring 0696-302 33


