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GUSTAFS KYRKA
Enbacka 18:2; Gustafs församling; Säters kommun; Dalarnas län

BESKRIVNING OCH HISTORIK
Kring Dalälvens dalgång tillkom redan under medeltid en rad större byar. Kommunikationsleder, bördig mark, vattenkraft och inte minst förekomsten av malm främjade länge samhällsutvecklingen i området. Gustafs kyrkas historia präglas, liksom många andra kyrkor kring
Dalälven, av dessa förhållanden.
Nuvarande kyrkas föregångare var Enbacka kapell som låg norr om nuvarande kyrka, närmare
älven. Kapellet uppfördes troligen 1633 men redan efter drygt ett sekel var byggnaden dels
otillräcklig och dels i så pass dåligt skick att frågan om en ny kyrkobyggnad aktualiserades.
Mark för det nya projektet erhölls i Enbacka där man beslöt att uppföra en större kyrka av
sten. I juni 1765 lades den första grundstenen till Gustafs kyrka och arbeten pågick till 1768.
Som arkitekt och byggmästare engagerades Pehr Schultzberg från Västerås.
Gustafs kyrka tillhör gruppen av nyklassicistiska kyrkor som uppfördes från och med 1760talet i stort antal och runt om i landet, under en hundraårsperiod. Kyrkan är dock bland de
tidigaste av denna karaktär och har samtidigt provinsiella drag. Till det yttre är Gustafs kyrka
nästa en replik av Åhls kyrka som påbörjades några år tidigare (1761-1767) och har samma
upphovsman och byggmästare.
Kyrkans interiör är representativ för perioden men är extremt spartansk och avskalad. Kyrkorummet domineras helt av Pehr Hörbergs monumentala altartavla.

Kyrkomiljön
Gustafs-Enbacka utgör numera ett litet villasamhälle vid Dalälvens södra strand, strax söder
om sjön Runn. Kyrkan är anlagd på ett krön mellan Dalälven i norr och en djup bäckravin,
som gränsar till kyrkotomten i söder och väster. Gamla landsvägen mellan Säter och Borlänge
passerar kyrkan i öster och i norr, längs med kyrkotomten.
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Kyrkotomten har karaktär av luftig stadspark med alléer och gräsmattor, enstaka buskar och
kransplanterade träd längs med tomtgränsen i öster och i nord. Alléernas utförande varierar
mellan grus, skifferplattor och asfalt.

Infartsväg till kyrkan finns numera endast i öster. Den gamla branta vägen från bäckens dalgång mot tornets portal övergavs i samband med att landsvägens drogs över en bro längre upp
i norr, troligen på 1940-talet. Kyrkan saknar därmed numera infart och allé mot sin huvudingång i väster.
Tomten avgränsas mot norr, öster och söder av ett gjutjärnstaket, västra sidan mot ravinen
saknar inhägnad. År 1787 omnämns en inhägnad bestående av en kallmurad mur med ingångar i söder och öster. Nuvarande gjutjärnsstaket, i sen empirestil, tillkom 1867. Den har två
ingångar, en i öster mot landsvägen samt en i söder mot parkeringsplatsen. Ingångarna
markeras av dekorerade järnstolpar som kröns av urnor med förgyllda lågor. Grindarna är
bortagna.
Övriga byggnader
Nuvarande församlingshem, mitt emot kyrkan i öster, är uppfört 1994.
Övrigt
Fram till 1775 var Gustafs kapellag under Stora Tuna men kom därefter att bilda en egen församling.

Kyrkoanläggningen
Kyrkogården
Ingen begravningsplats finns i anslutning till kyrkotomten. Församlingens kyrkogård är förlagd ca 1 km söder om kyrkan.
Kyrkan. Exteriör
Kyrkan är uppförd av gråsten och tegel med putsade murar. Planen omfattar ett rektangulärt
långhus med tresidig avslutning kring sakristian i öster samt av ett kvadratiskt torn i väster,
vilket är smalare än långhuset. Mot sakristians östra mur finns en tillbyggnad i marknivå med
källarluckor. Den tillkom i samband med installationen av värmepannan på 1920-talet.
Långhuset har brutet tak, valmat i öster över sakristian. Tornhuven och lanterninen har tälttak
med svängd form. Lanterninen kröns med klot och kors i koppar, vilket bär vindflöjel i form
av en tupp. Taken är numera täckta med svartmålad plåt men räkenskaperna avslöjar att ursprungliga tak var täckta med rödfärgat takspån. Undantagna var tornhuvens och lanterninens
tak som kläddes med kopparplåt, ett utförande som bevarats.
I öster på taknocken finns en skorsten i höjd med fällningen mot sakristian, en följd av värmepannans tillkomst 1923, samtidigt som en öppen spis uppfördes i sakristian. Fram till denna förändring stod ett kors som takryttare på skorstenens plats.
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Kring grunden ligger dubbla rader av gamla cementplattor. Byggnaden har en svagt utskjutande sockel, spritputsad och gråmålad. Fasaderna är även de spritputsade men avfärgade i
gulockra. De indelas i fält genom slätputsade, svagt utskjutande och gråfärgade pelare och
hörnkedjor. Tornets och långhusets takfot är kraftigt profilerad. På norra sidan har kyrkan en
äldre fast brandstege av järn, från marken till taknocken.
Kyrkan har många djupa och höga fönsteröppningar, i långsidorna såväl som i sakristians
murar. De rundbågiga fönstren har mitt- och tvärposter samt rutindelning med blyspröjsning.
Fönstren är målade med grå oljefärg. Solbänkarna är täckta med svartmålad plåt och under
bänkarna ligger halvinfällda träbalkar, profilerade utåt.
Kyrkans samtliga dörrar är målade med brun oljefärg. Södra fasaden har två låga portar med
kortare fönsteröppningar ovanför som avslutas i samma höjd som fasadens övriga fönster, en
egendomlig och ovanlig lösning. Södra fasadens portar har pardörrar med diamantspetsar i
överdel och panel i diagonal i nedre del. Även sakristian har en ingång i söder, vilken troligen
skapats i ett senare skede. Tornets port har pardörrar med samma utförande som dörrarna i
söder. Vid vardera sidan om västra porten finns dessutom två mindre förhöjda dörrar med
diagonal panel. Den ena leder till tornets trappa, den andra är en blinddörr. Tre trappsteg av
natursten leder till tornets trappdörr. På norra sidan finns ett infällt elskåp med plåtdörr.
Tornet saknar fönster i nedre våningen. Det har rundbågiga ljudöppningar i väster, söder och
norr, vilka är försedda med träluckor. I öster finns mindre öppningar över varje takfall. Lanterninen är en stolpkonstruktion med brädfodring som har spröjsade fönster med tvärpost i
nedre delen samt urtavlor i alla vädersträck över fönstren. Tornuret är tillverkat 1862 av C.J.
Trång i Stjärnsund, det har svarta tavlor som inramas av listverk.
Samtliga fönster- och dörröppningar har breda och gråmålade släta putsomfattningar.

Kyrkan. Interiörer
Kyrkorummet täcks av tre kryssvalv som vilar på kraftigt utskjutande fasta murpelare med
profilerad impost, kyrkorummets enda utsmyckande detaljer. Väggarna är slätputsade och
avfärgade i ljusgrått. Mittravén är kvadratisk till sin plan medan koret och västra travén är
kortare och har därmed rektangulär plan.
Invändigt har kyrkan innerdörrar i söder. De har gråmålade träomfattningar och skiljer sig
något från varandra beträffande utformning och utsmyckning. Kraftiga gångjärnsfästen i karmarna vittnar om att även inre järndörrar förekommit.
Golvet var ursprungligen av tegel, enligt en äldre beskrivning. Det utförandet ersattes senare
med brädgolv, och fram till 1923 anges alla golv vara av trä. I början på 1930-talet hade dock
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stenplattor tillkommit i mittgången och koret. Korets stengolv är förhöjt med två trappsteg
och altaret har ytterligare en förhöjning i form av avrundad stensockel.
På varje sida om altaret finns en plåttäckt dörr som leder till sakristian bakom koret. Till denna hör en källare samt en öppen spis som tillkom 1923. Väggarna har samma utförande som i
kyrkorummet. Fönstren är försedda med gallerverk samt med järnklädda luckor.
Vapenhuset har ursprungligen varit förenat med långhuset genom en öppen rundbåge, det
saknade därmed vindfång. I samband med 1923 års restaurering stängdes öppningen med en
rikt utsmyckad trävägg, som fick pardörr samt överljusfönster i höjd med läktaren. Väggen
har även sidodörrar, den ena leder till läktaren den andra till en skrubb. Vapenhuset fick stengolv 1923.
Under kyrkans läktare, i väster, skapades 1969 nya utrymmen, bl.a. inreddes brudkammare,
toaletter, kapprum m.m.

Inredning och inventarier
I likhet med andra nyklassicistiska kyrkor har Gustafs en stram och spartansk inredning med
inslag av ett fåtal monumentala inredningsdetaljer. Till dessa hör den väldiga altartavlan. Det
dröjde dock ett antal år innan kyrkan fick sin fasta inredning; altaruppsättningen tillkom1802,
läktaren 1825 och första orgeln 1847. Länge bestod kyrkans enda utsmyckning av predikstol,
ljuskronor, ett par porträtt och några krucifix.
Endast ett fåtal föremål övertogs från Enbacka kapell. Bland dessa kan nämnas vindflöjeln
från 1751 - vilken numera hänger i vapenhuset - och timglaset i predikstolen.
Kyrkans inredning domineras helt av korets altartavla, Dalarnas största med sina 32 kvm. Den
föreställer Kristi himmelsfärd är målad av Pehr Hörberg och donerad till kyrkan 1803 av Gustaf IV Adolf. Tavlan har en lika monumental inramning av förgyllda ramlister med stuckdekor, kartusch samt som överstycke symbolen för Guds öga. Ramen är utförd av G. A Klint.
Det ursprungliga altaret var murat med tegel. Det ersattes 1859 med ett altarbord av trä.
Till koret hör även en halvrund altarring av trä med knäfall och marmorerad dekor. Nuvarande altarring är inte den ursprungliga och bör ha tillkommit efter 1933.
Vid sidan om sakristians dörrar i koret står på ställning ovala nummertavlor med gustaviansk
inramning,.
Nuvarande predikstol tillkom 1828. Den är tillverkad av Johan Görson i Torsång och har förgyllda dekorativa och symboliska snidade detaljer på grå bakgrund. Timglaset är troligen från
1600-talet och tillhörde predikstolen i Enbacka.
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Dopfunten i granit, som står i södra delen av koret, skänktes till kyrkan i samband med restaureringen 1968.
Kyrkan har slutna bänkkvarter i norr och söder. Södra bänkkvarteret delas av en tvärgång till
sydvästra portalen. Bänkraderna har vid en senare restaurering kortats för att skapa sidogångar
längs väggarna. I koret finns slutna sidobänkar, kyrkvärdsbänkar, som tillkom 1923 och uppfördes med delar av Enbackas kapells bänkar. Även läktaren har bänkar. Det är oklart när
kyrkans nuvarande bänkinredning uppfördes, men mycket tyder på att den är ursprunglig.
Dock har färgsättningen ändrats. Bänkarna kompletteras av lösa stolar, svarta ”Sjuan” av
Arne Jacobsen, som troligen anskaffades i samband med restaureringen på 1960-talet.
Den äldsta av kyrkans malmkronor är daterad 1775, en annan är från 1856, de hänger över
mittgången. I samband med 1960-talets restaurering införskaffades två stilkronor som hängdes i koret. Även moderna armaturer har tillförts kyrkorummet, i synnerhet vägglampetter.
Tornets urverk är tillverkade 1862 av C.J. Trång i Polhemska urmakeriverkstaden i Stjärnsund.
Kyrkans djupa läktare i väster uppfördes inte förrän 1825, den målades och förgylldes 1833.
Läktaren bärs av två pelarrader. Läktarbarriären har kannelerade pilastrar, profillister, marmorerade fält och mässingsräcke som förhöjning för läktarbarriären. Två moderna ljuskronor
hänger över läktaren och under denna finns två plafondarmaturer från 1930-tal?
Kyrkan fick sin första orgel så sent som 1847. Orgeln om 12 stämmor byggdes av Gustaf Andersson och installerades på läktaren. Fasaden ritades 1845 av A. Törnquist. Orgelverket förnyades sedan 1923 av Gebrüder Rieger och därefter 1970 av Åkerman & Lund. Den ursprungliga orgelfasaden behölls dock men ommålades, bl.a. 1923.
Gustafs kyrkklockor övertogs från Enbacka kapells klockstapel, i samband med nedläggningen av denna. Storklockan är omgjuten 1794 medan lillklockan från 1600-talet antas härstamma från Dahlsby kapell men har senare även brukats i Enbacka kapell.
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KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Gustafs kyrka har stora likheter med den samtida kyrkan i Åhl, vars upphovsman och byggmästare var
densamme.
Gustafs nuvarande kyrka tillhör den utbredda gruppen av nyklassicistiska kyrkor som tillkom över
hela landet mellan 1760 och 1860. Ungefär 800 kyrkor av denna typ uppfördes under perioden. De
karaktäriseras av rektangulära långhus med brutet tak och kvadratiskt torn i väster, krönt med huv eller
lanternin. De har vanligen stora fönstersystem, vitputsade väggar och murar samt en sparsam och
stram utsmyckning.
Gustafs kyrka tillkom under den nya stilens inledningsperiod. Byggnadens särdrag är därför inte lika
utpräglade som för senare nyklassicistiska kyrkor. Den har exempelvis kryssvalv och inte kyrkotypens
vanligt förekommande tunnvalv. I synnerhet är proportionerna annorlunda, inte minst beträffande tornet. Formspråket har även provinsiella drag.
Kyrkan är till sitt yttre till största del oförändrad, med undantag för långhusets tak som fått plåttäckning som ersättning för rödfärgat takspån, sakristians södra dörröppning och solbänkarna.
Såväl utvändigt som invändigt är Gustafs kyrka mycket sparsam och enkel beträffande utformning och
detaljer. Det är framför allt de djupa fönsternischerna, fasadernas växlande färgsättning samt tornets
tak som ger kyrkan dess egen karaktär.
Invändigt är kyrkan extremt spartansk beträffande arkitektoniska detaljer och inredning, ett uttryck för
den rådande stilen och för de svåra ekonomiska förhållandena i området. Helt dominerande är som
oftast i periodens kyrkor läktaren från 1825 med sin orgelfasad från 1847 och i synnerhet altaruppsättningen med Pehr Hörbergs monumentala altartavla från 1803. Få inventarier har bevarats från den
gamla kyrkan. Bland övriga äldre inredningar kan nämnas predikstolen från 1828. Bänkinredningen är
troligen den ursprungliga men är ändrad och ommålad vid senare tillfällen.
Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön
• Kyrkans oförändrade exteriör som exempel på bevarad tidig och provinsiell nyklassicistisk kyrkoarkitektur
• Kyrkorummets interiör med sparsam men monumental inredning är representativ för
nyklassicismens kyrkoinredningar och känslig för förändringar
• Kyrkans altaranordning med Pehr Hörbergs monumentala tavla
• Ursprungliga inredningen med bl.a altaranordning, predikstol, läktare, orgelfasad och
bevarade delar av bänkinredningen
• Kyrkotomtens utsökta gjutjärnsstaket från 1867 i empirestil
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Händelser: Kronologisk förteckning
År
1765-1768

Händelse
Kyrkan uppförs. Ark. och byggm. J. Schulzberg

Källa
RAÄ- Breg

1768

H-Typ
Ny uppförande
Hela kyrkan
Invigning

Invigning av kyrkan

RAÄ- Breg

1802

Altartavla

Uppsättning av altartavla, målad av P. Hörberg

1825

Fast inredning

Läktare uppförs

1828

Fast inredning

Ny predikstol ersätter den provisoriska

1833

Fast inredning

Läktaren målas och förgylls

1847

Orgel

Första orgel installeras

1859

Inredning

Det murade altarbordet ersätts med ett av trä

1862

InventarierTornur

Tornur. Tillv. C.J. Trång i Stjärnsund

1867

Kyrkotomt

Markarbeten på kyrkotomten, planteringar, alléer, järnstaket

1877

Restaurering

Genomgripande renovering VAD?

1923

RestaureringInteriör
Teknisk
installation

1968-69

RestaureringInteriör

1970

Orgel

Renovering. Ark. Sigurd Curman & Erik Fant
Nytt orgelverk. Mittgång och kor får stengolv. Ny vägg och dörr
i vapenhuset mot långhuset. Ommålning av läktare. Nytt
orgelverk. Muras en öppen spis i sakristian, central
uppvärmning i kyrkan, el införs. Ny färgsättning.
Restaurering. Ark. Jan Ouchterlony.
Ny dopfunt av granit. Bänkkvarteren avkortas i norr och söder
för att skapa sidogångar. Återställning av marmorgolv i koret.
Inredning under läktaren??
Nytt orgelverk, Åkerman & Lund

RAÄ- Breg
Julbok V:s stift
19:41; Boëthius,
1932
Julbok V:s stift
19:41
RAÄ- Breg
Ahlberg 1996;
Boëthius, 1932
Julbok V:s stift
19:41
Ahlberg 1996;
Boëthius, 1932
Julbok V:s stift
19:41
Ahlberg 1996
Julbok V:s stift
19:41; Boëthius,
1932
Julbok V:s stift
19:41
RAÄ- Breg
Ahlberg 1996
RAÄ- Breg
Ahlberg 1996
Boëthius, 1932

1984

Orgel

Kororgel, Robert Gustafsson
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Situationsplan

Gustafs kyrka. Enbacka 18:2
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