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Figur 1. Översiktsbild med platsen för Välstakastalen rödmarkerad. 
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SAMMANFATTNING 
Länsmuseet Gävleborg har utfört en antikvarisk övervakning och dokumentation 
av restaureringsarbetet av Välstakastalen, RAÄ 98:1 i Rogsta socken, 
Hudiksvalls kommun. Målsättningen har varit att bevara kastalruinen och 
förhindra ytterligare förfall. Inom Rogsta socknen finns ett stort antal 
fornlämningar registrerade, bland annat Hälsinglands mest uppmärksammade 
runsten från Malsta och den nu aktuella kastalruinen som kallas Klostret.  

Byggnaden är unik och i länet finns endast två kända kastalruiner. Det är känt 
sedan lång tid att det tidigare även funnits en kastal i byn Fröland endast ett par 
kilometer från Välsta. Av Välstakastalen finns idag endast en kvadratisk murrest 
kvar, cirka 6,5 meter i sida, upp till en och en halv meter hög med ett högre 
hörnparti. En stenvall som ansluter till ruinen visar att den sannolikt ingått i en 
större byggnadskonstruktion.  

Ruinen genomgick en omfattande restaurering år 1931 och var nu i stort behov 
av nya åtgärder. Restaureringsarbetet utfördes under september 2013 av Öhmans 
Bygg och dokumenterades genom fotografering och ritning. Av den ursprung-
liga murningen fanns inte mycket kvar och vid arbetet åtgick cirka 500 liter 
hydrauliskt kalkbruk. Ett antal stenar som fallit ur murens sidor har murats in 
igen. Inget murbruk har tillsatts i fogen närmast marken. 

Sly och gräs som växte i och nära invid ruinen röjdes bort. Ett flertal träd 
bedömdes växa allt för nära lämningen och avverkades därför.   

Några bitar med äldre murbruk tillvaratogs och skickades för datering till 
Ångströmslaboratoriet. Bruket innehöll kol som kunde dateras med 95,4 % 
säkerhet till mellan 1030 och 1210 efter Kristus.    

Fornlämningstypen är mycket ovanlig och enkla åtgärder som skyltning och 
årlig röjning skulle kunna underlätta för besökare. 

INLEDNING 
Länsmuseet Gävleborg har utfört en antikvarisk övervakning och dokumentation 
i samband med restaureringsarbeten av Välstakastalen, RAÄ 98:1 i Rogsta 
socken, Hudiksvalls kommun, Hälsingland på beslut av länsstyrelsen (dnr 434-
6141-13). Restaureringsarbetena har utförts av Erik Andersson från Öhmans 
Bygg AB efter ett åtgärdsprogram som tidigare framtagits av Byggnadsvård i 
Mälardalen (Bertilsson och Leek 2011). Inga Blennå vid Länsmuseet Gävleborg 
har utfört den antikvariska övervakningen och dokumentationen under 
september 2013. 

MÅLSÄTTNING 
Målsättningen med arbetet har varit att renovera kastalruinen för att förhindra 
ytterligare förfall och att trygga dess bevarande. Vid restaureringen skulle endast 
löst eller utfallet material åtgärdas. Om daterbart material framkom skulle detta 
tas tillvara och om möjligt dateras.  
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Figur 2. Området vid Välstakastalen, RAÄ 98:1 markerat med rött. Omgivande lämningar har markerats 
med blå stjärnor: RAÄ 13 stensättningsliknande lämning; RAÄ 14 bebyggelselämning; RAÄ 15 borttagna 
högar; RAÄ 16 fyndplats för pilspets; RAÄ 17 stensättning; RAÄ 32 milstolpe; RAÄ 109 milstolpe och RAÄ 
309 minnesstenar. 

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Rogsta är en kustsocken i norra Hälsingland. Socknen består av ett kuperat 
dalgångslandskap innanför en lång och skogsrik kust med en utpräglad skärgård. 
Inom socknen finns ett stort antal fornlämningar registrerade. Huvuddelen 
utgörs av gravar i kuströsemiljö från brons- och äldre järnålder. Det finns även 
ett antal gravhögar, en lokal med husgrundsterrasser och andra järnålders-
relaterade lämningar knutna till sedimentjordarna. I socknen finns två runstenar, 
Sunnåsstenen och Malstastenen. Runstenen från Malsta är den mest uppmärk-
sammade i Hälsingland. Stenen har den längsta kända inskriften med så kallade 
stavlösa runor, tidigare kallade hälsingerunor, och utgör ett arvsdokument där 
sju olika generationer nämns i texten (Åhlén 1995:44). Väster om Rogsta kyrka 
finns den medeltida ödekyrkogården och i Välsta finns den nu aktuella 
kastalruinen som kallas Klostret. I byn Fröland, cirka 2 kilometer öster om 
Välstakastalen, har tidigare funnits ännu ett stentorn. Norrstigen är en gammal 
kustlandsväg som bland annat nämns i den medeltida Hälsingelagen. De vid 
kuster och skärgård typiska lämningar som labyrinter, tomtningar och fiskelägen 
finns också väl representerade i socknen.   
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Figur 3. Välstakastalen RAÄ 98:1 på fastigheten Välsta 3:13, Rogsta socken, Hudiksvalls kommun. 

VÄLSTAKASTALEN 
Stentorn eller så kallade kastaler är en sparsamt förekommande lämningstyp och 
i länet finns endast två kända kastalruiner, Välsta i Rogsta socken, Hälsingland 
och Totra i Hamrånge socken, Gästrikland. Vid undersökningar vid kastalen i 
Gästrikland tolkades platsen utgöra en befäst gårdsbebyggelse med ett stentorn. 
Lämningarna har undersökts i flera omgångar och har använts mellan sen 
vikingatid och början av 1400-talet (Broberg och Franke 2002:29). 

I Hälsingland har funnits två stentorn, som inte varit belägna vid eller i närheten 
av någon kyrka. Båda har funnits i Rogsta socken. Den nu aktuella kastalruinen i 
Välsta kallas Klostret. I byn Fröland, cirka 2 kilometer öster om Välstakastalen, 
har tidigare funnits ännu ett stentorn som sannolikt försvann redan under 1700-
talet. Stentornen förefaller ha varit uppbyggda på liknande sätt. De nämns i 
skrift redan i Rannsakningarna efter antikviteter år 1684 och har sedan 
uppmärksammats i flera sammanhang. Stentornen finns bland annat avritade 
under första hälften av 1700-talet av Olof Celsius och cirka hundra år senare 
uppskissade av N J Ekdahl (Mogren 2000:156ff). Olof Broman beskriver dem 
också i Glysisvallur från 1720-talet. Enligt Broman fanns en liten ingång i 
marknivå ”et håhl nederst wid jorden, trångt at en liten karl kunde ther inkrypa; 
ombewaradt med järndör” och utvändigt fanns trappsteg upp till ett platt tak 
med en öppning. Broman skriver också att han grävde på platsen och såg 
skelettdelar i jorden (Broman 1911-1954, del I:178). 
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Välsta kastalruin är registrerad som RAÄ 98:1 i Rogsta socken. Den är 
kvadratisk och cirka 6,5 × 6,5 meter stor i bottenplan. Grundmuren är 1–1,5 
meter hög, som högst i norr, och cirka 1,5 meter tjock. Murarna omgärdar en 
cirka 0,5 meter lägre belägen jordfylld inre yta som är 3,5 × 3,5 meter stor. I 
nordvästra hörnet återstår en 6–6,5 meter hög murrest med avsmalnande topp.  

Från kastalruinens nordöstra hörn löper en otydlig stenvall mot öster och böjer 
sedan av mot söder. Stenvallen är cirka 20 meter lång och endast 0,2 meter hög. 
Den inramar därmed en plan yta som sannolikt utgjort någon form av 
byggnadskonstruktion, i vars nordvästra del kastalruinen varit placerad. 
Intressant är bland annat Ekdahls skiss av platsen, vilken han besökte under sin 
norrländska resa åren 1829–30 (Hallström 1931:99).    

 

 

Figur 4. N J Ekdahl gjorde en skiss över Välstakastalen under sin norrländska 
resa 1829-1830. Efter Hallström 1931:99. 

TIDIGARE RESTAURERING 
Stentornet har tidigare genomgått en grundlig restaurering år 1931. Arbetet 
utfördes under juli månad av Mårten Stenberger. Vid restaureringen frilades 
kastalruinen och den öster därom belägna stenvallen. Innanför murarna framkom 
resterna efter en sentida tegelugn, och i muren på östra sidan fanns en öppning 
som motsvarade ugnens bredd. Det fanns ett flertal hålrum, främst i de södra och 
östra sidorna, där nya stenar passades in. Alla nyinsatta stenar finns markerade i 
dokumentationsmaterialet från restaureringen. 
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I murens inre del och fram till 10–15 centimeter från fasadlivet användes 
cementbruk. Fogarna fylldes därefter och slätströks med kalkbruk. Murkrönet 
tätades med cementbruk, blålera och grästorv. När restaureringen var slutförd 
fylldes den muromgärdade inre ytan till stor del med sten, sand och torv. Detta 
gjordes för att förhindra nedskräpning av ytan.    

Stenvallen öster om kastalen visade sig vara 0,5 meter hög och 1–2,5 meter bred 
och gav intryck av godtyckligt hoplagda stenar. Den sträcker sig drygt 18 meter 
från kastalruinens nordöstra hörn vinkelrätt mot öster, för att där böja av cirka 6 
meter rakt mot söder. Den tolkades utgöra fundamentet till en enklare byggnation 
av timmer. Efter slutförd undersökning återställdes stenvallen genom att åter 
täckas med jord (Stenberger 1931; 1932).  

 

Figur 5. Ritning av kastalruinens västra sida. De fogar med kvarvarande murbruk 
som inte åtgärdades vid restaureringen 2013 har markerats med svart. De stenar 
som sattes in vid restaureringen 1931 har markerats med blått. Skala 1:50. 

 

Figur 6. Ritning av kastalruinens norra sida. De fogar med kvarvarande 
murbruk som inte åtgärdades vid restaureringen 2013 har markerats med svart. 
De stenar som sattes in vid restaureringen 1931 har markerats med blått. De 
stenar som murades in 2013 är rödmarkerade. Skala 1:50. 
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2013 ÅRS RESTAURERING 
I dagsläget fanns inte mycket kvar av den ursprungliga murningen. Resterna 
visar ändå att arbetet utförts av skickliga hantverkare som haft god kännedom 
om materialet och använt det på ett kunnigt sätt enligt bedömning av Erik 
Andersson, murare. En del av ruinens västra sida åtgärdades aldrig vid 
restaureringen på 1930-talet och den ytan förefaller utgöras av ursprungliga 
stenar. Här framträder tydligt att de utvalda stenarna haft en noggrann passform 
men inte varit byggda i förband, vilket är ett äldre tecken. I kastalen finns ingen 
huggen sten, även om en del förefaller delvis tuktade för att passa 
konstruktionen bättre (Erik Andersson, muntlig uppgift).  

Dokumenteringen av arbetet har utförts genom fotografering och ritning. 
Fotodokumentation har utförts före arbetets påbörjande, under arbetet samt efter 
dess avslutande. Totalt gjordes fyra fältbesök. Med tanke på det omfattande 
behovet av fogning har det kvarvarande murbruket som inte åtgärdats markerats 
på ritningen. 

Restaureringsarbetet har utförts av Erik Andersson från Öhmans bygg i Ljusdal 
under tiden 2013-09-05 till och med 2013-09-27. Arbetet påbörjades med att allt 
löst sittande bruk avlägsnades. Huvuddelen bestod av cementbruk från 
restaureringen som gjordes på 1930-talet. Ytterst litet ursprungligt kalkbruk 
återstod, i princip endast i själva murkärnan.  

Till restaureringsarbetet har hydrauliskt kalkbruk använts. Murbruk har ”slagits” 
in i hålrummen, vilka visade sig vara av betydande omfattning. Då första 
omgången av bruket torkat tillräckligt har ännu ett lager påförts och ytan 
slutligen jämnats till. Den totala åtgången murbruk uppgick till cirka 500 liter.  

Ett antal stenar som fallit ur murens sidor har murats in igen. Två stenar i 
kastalens södra respektive östra sida har murats in på samma plats som tidigare. 
Fem mindre stenar har placerats, i hålrum vid nedre stenvarvet på norra sidan, 
närmast marken utan att fogas med murbruk och en sten har murats in. För 
övrigt har inga stenar tillförts lämningen.  

För att hindra fukt att tränga upp från marken har inget murbruk tillsats i fogen 
närmast marken. Högst upp på toppen av kastalruinen fanns en betongskålla som 
anlades vid renoveringen på 1930-talet. Den var fortfarande intakt och har under 
alla år skyddat lämningen på ett effektivt sätt. Betongen fungerar som en spärr 
och hindrar att fukt tränger in i murverket uppifrån. Den har därför återställts i 
samma material.  

Inuti ruinen fanns vid restaureringsarbetets början tät vegetation av sly och gräs. 
Växtligheten har röjts bort och delar av muren täckts med torv. I direkt 
anslutning till lämningen växte ett flertal träd. Några bedömdes stå allt för nära 
och därmed kunna skada ruinen ytterligare. Med tillstånd av markägaren 
avverkades därför sex granar öster om lämningen samt en väster om.  
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Figur 7. Västra sidan av kastalruinen före restaureringen, innan 
byggnadsställningen restes. Foto: Erik Andersson. 

 

 

Figur 8. Västra sidan av kastalruinen efter restaureringen. Foto: Inga Blennå. 
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Figur 9. Norra sidan av kastalruinen före restaureringen. Foto: Inga Blennå. 

 

 

Figur 10. Norra sidan av kastalruinen efter restaureringen. Foto: Inga Blennå. 
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Figur 11. Södra sidan av kastalruinen före restaureringen. Foto: Inga Blennå. 

 

 

Figur 12. Södra sidan av kastalruinen efter restaureringen. De stenar som 
murades in har rödmarkerats.  Foto: Inga Blennå. 
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Figur 13. Östra sidan av kastalruinen före restaureringen. Foto: Inga Blennå. 

 

 

Figur 14. Östra sidan av kastalruinen efter restaureringen. De stenar som 
murades in har rödmarkerats. Foto: Inga Blennå. 
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Figur 15. Några bitar ursprungligt murbruk tillvaratogs under en utskjutande 
sten. Platsen där murbruket hittades är rödmarkerad. Foto. Inga Blennå. 

 

 

Figur 16. 14C-dateringen med kalibrerat värde.  

14C-ANALYS 
Några bitar med murbruk som eventuellt kan utgöra resterna av det ursprungliga 
bruket tillvaratogs. De hittades under en utskjutande sten som sannolikt utgjort 
ett bra skydd. Bitarna med murbruk vägde totalt 1280 gram och innehöll små 
synliga kolbitar. Efter samråd med Göran Possnert på Ångströmslaboratoriet 
skickades murbruket för bedömning om en datering var möjlig.  
14C-analysen gav ett något överraskande resultat, 914±31BP okalibrerat. 
Kalibreringen visar att kolet i murbruket med 95,4 % säkerhet kan dateras till 
mellan 1030 och 1210 efter Kristus och med 41,1 % säkerhet mellan 1040 och 
1100 efter Kristus (Ua-47807). Dateringen av kolet har utförts med hög 
noggrannhet. Vad kolet i murbruket har för historia är däremot osäkert. Det kan 
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ha hamnat i bruket då kalken brändes eller då bruket blandades med sand, 
alternativt vid själva murningen (Göran Possnert 2014-02-17). Vad dateringen 
säger om när själva murningen ägde rum är däremot komplicerat och fördjupade 
källkritiska studier krävs innan slutsatser kan dras av analysresultatet.  

FÖRSLAG TILL VIDARE ÅTGÄRDER 
Byggnaden är unik och ett mycket säreget inslag bland Hälsinglands 
fornlämningar. Kastalruinen förtjänar uppmärksamhet, bland annat genom ökad 
tillgänglighet för besökare. Detta skulle kunna ordnas med enkla åtgärder som 
nya skyltar, parkeringsmöjligheter och att växligheten vid kastalruinen årligen 
röjs bort.  

Kastalen bör skyddas och bevaras, det är också viktigt att långsiktigt planera 
brukandet och skötseln. En plan för hållbart brukande skulle kunna utarbetas. 
Enkla åtgärder skulle förtydliga och förankra de kulturhistoriska värdena i 
landskapet.   

Förslag till åtgärder är följande: 

 Bestämma lämplig plats för parkering. 
 Enkel hänvisningsskylt från gamla landsvägen. 
 Ny skylt sydväst om fornlämningen. 
 Röja bort växtligheten i och runt fornlämningen en gång per år. 
 Skapa en stig från skylten till lämningen genom att årligen röja bort 

växligheten. 
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