
Vårutflykt i Rogsta socken 

 

I strålande väder och med fullsatt buss begav vi oss lite norrut från Hudik till Välsta och Malsta. Erik 

Pettersson berättade om den medeltida kastalen i Välsta, den vikingatida runstenen i Malsta (dock är 

det en kopia som står ute på fältet - originalet finns på Hälsinglands museum) samt minnesstenen 

överOlof Johan Bromans födelsegård strax intill. 

 

Nästa anhalt var Rogsta kyrka. F prosten och kyrkoherden i Rogsta m fl församlingar Bo Johansson 

förde oss först till den gamla kyrkogården, där Johannes Döparens kyrka från 1200-talet stod en 

gång; den revs i mitten av 1800-talet. En del föremål från den kyrkan, bl a predikstolen från 1680-

talet, finns bevarade i det närbelägna kyrko- och skolmuseet. 

Den nya kyrkan på Stapelberget invigdes 1858. Det 50 meter höga tornet är ett riktmärke för både 

sjö- och landtrafiken. Inredningen är i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden, och utsmyckningen 

är gjord av hälsingekonstnärer. Bland de mest värdefulla inventarierna finns tre målningar av 1700-

talskonstnären Jonas Åkerström, en bygdens son. Kormålningarna och krucifixet är utförda av Albert 

Blombergsson kring 1860. På väggen bakom dopfunten hänger en oljemålning av Gösta Bohm. 

 

Efter dessa kulturella övningar for vi till Rogsta hembygdsgård och åt en god och mättande lunch. 

Därav styrkta lät vi oss gärna guidas genom hembygdsgårdens historia och olika hus av Rogsta 

hembygdsförenings ordförande Göte Wiik och Rogsta intresseförenings ordförande Bengt Lilja. 

 

Dagens sista begivenhet var en delvis spännande busstur (chauffören var mycket skicklig på att backa 

i trångt utrymme!) till en numera icke befintlig såg vid vattendraget mellan Håckstaviken och 

Hagafjärden. En trevlig dag som Per-Widar och Lars anordnat, tack till dem! 

 

Magdalena Forsberg 

 

Erik Pettersson berättar om Välsta-kastalen. 

 



 Minnessten över Olof Johan Broman. 1976. 

 

 Kaffepaus. Obligatorisk. Lars t h bjuder. 

 

 Bo Johansson (mitten) berättar på platsen för den 

medeltida kyrkan i Rogsta. Bakom tronar det nyare templet. 

 



 En av de tre målningarna av Jonas Åkerström i Rogsta kyrka. 

 

  Broderi i hembygdsgården i Rogsta. 

 

  Smedjan på Rogsta hembygdsgård. 

 

 

 


