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Sammanfattning 
3D modellering samt laserskanning som rekonstruktionsmetod är något som idag är 
ett modernt tillvägagångssätt för att skapa en exakt avbildning av en byggnad.  
I detta projekt rekonstruerades ett medeltida kyrkorum med hjälp av denna metod. 
Det medeltida kyrkorummet är beläget 25 km söder om Växjö, i byn Jät. Kyrkan är 
byggd cirka år 1226 och har kvar mycket av sitt ursprungliga utseende inklusive en 
välbevarad takkonstruktion. Anledningen till projektet är främst takkonstruktionen 
som idag är dold av ett undertak. Syftet med projektet är att med hjälp av en 3D-
modell av kyrkorummet i Jäts gamla kyrka återskapa hur den har sett ut under sina 
första år, efter sitt uppförande under 1200-talet. Metoderna som användes 
möjliggjorde att en 3D-modell av kyrkan kunde tas fram. Därefter genomfördes en 
analys för att kunna dra slutsatser för huruvida undertaket bör finnas kvar eller inte. 
 
Arbetet delades upp i två moment. Första momentet innebar en förstudie av 
objektet. Det andra momentet innebar laserskanning och renritning av modellen 
utifrån ett framtaget punktmoln samt en jämförelse. Jämförelsen fokuserades på hur 
kyrkorummet såg ut under medeltiden år 1226 med hur det uppfattas idag 2019. 
Jämförelsen utfördes utifrån tre aspekter: Ljusinsläpp, rumsupplevelse samt 
rörelsemöjlighet.  
 
Resultatet för projektet togs fram genom en jämförande analys av kyrkorummets 
ursprungliga utseende från medeltiden jämfört med den nutida utformningen och 
upplevelsen av kyrkorummet idag 2019. 
Jämförelsen utfördes utifrån tre utvalda aspekter: ljusinsläpp, rumsupplevelse samt 
rörelsemöjligheter. De förändringar som analysen utgick ifrån var tillkomsten av 
undertaket, fönstrenas placeringar och storlekar samt tillkomsten av bänkar i 
kyrkorummet. 
 

Slutresultatet för projektet visade att kyrkorummet troligtvis upplevts som mycket 
mörkare tidigare eftersom det bara fanns ett fåtal mindre fönster ursprungligen.  
Att kyrkan skulle varit inredd med bänkar eller dylikt på medeltiden fanns ej 
dokumenterat, så troligtvis har rörelsemönstret i kyrkorummet varit väldigt fri och 
rummet har upplevts väldigt öppet. Undertaket byggdes till senare, så från början 
var kyrkorummet öppet upp till nock, vilket skapade rymd i rummet. 
Takkonstruktionen var vid medeltiden en del av kyrkans interiöra utsmyckning, 
vilket framhävdes genom att konstruktionen skapar ett speciellt ljusfenomen under 
eftermiddagarna. Detta går inte att ta del av idag då undertaket byggts till. Dock 
skulle det kunna anses som en större förvanskning av kyrkan om undertaket togs 
bort, eftersom också undertaket har ett estetiskt och kulturhistoriskt värde. En idé är 
istället att använda VR-teknik för att möjliggöra att alla ska kunna uppleva den 
medeltida utformningen och upplevelsen av kyrkorummet.  

  



 

 

Abstract 
Denna studie beskriver en 3D rekonstruktion av en medeltida kyrka belägen 25 km 
söder om Växjö. Kyrkan som är byggd under 1200-talet är speciell då den 
fortfarande har kvar mycket av sitt ursprungliga utseende. Kyrkan har även en 
välbevarad takkonstruktion som speciellt uppmärksammas i detta arbete. Problemet 
är dock att konstruktionen i dagsläget är dold bakom ett senare tillbyggt undertak. 
Syftet och målet med 3D rekonstruktionen är att återskapa kyrkorummet till sitt 
ursprungliga utseende och jämföra det med det nutida utifrån tre aspekter; 
ljusinsläpp, rumsupplevelse och rörelsemöjligheter.  
 
Resultatet av projektet visade att kyrkorummet var mycket mörkare förr på grund av 
att endast ett fåtal mindre fönster fanns. Kyrkorummet var däremot mer öppet under 
1200-talet då det troligtvis inte fanns någon inredning i kyrkan, samt att det var 
öppet upp till nock innan undertaket byggts till. Idag har kyrkan fler och större 
fönster och den är även inredd med bänkar utmed långsidorna, vilket har påverkat 
rörelsemönstret. 
 
Framtida projekt som handlar om äldre kyrkor och konstruktioner kommer att kunna 
använda studien. Detta genom att behandla den som en riktlinje samt ett stöd för sitt 
projekt. Denna studien kan också ligga till grund för vidare och mer fördjupande 
studier inom detta område, då 3D-modellen kan användas till bland annat  
VR-teknik. Användning av VR-teknik kan möjliggöra för människor att uppleva det 
ursprungliga kyrkorummet precis som om de vore på plats. 

 
 
Nyckelord: Medeltiden, kyrka, laserskanning, 3D-rekonstruktion, interiör 

 
 



 

 

Abstract 
This study is describing a 3D reconstruction of a medieval church located 25 
kilometers south of Växjö. The church is very special as the appearance of the 
building is still very original. The church also has an unusual roof construction that 
this project wants to point out. However, the roof structure once visible from the 
church room, is today hidden by a ceiling which was erected later in an indefinite 
time. The purpose and goal with the 3D reconstruction is to recreate the original 
church hall and compare it with the contemporary interior design based on three 
aspects; experiences of light, - the room in general and the experiences of movement 
patterns in the church. The result of the project showed that the church hall earlier 
on was much darker inside due to the lack of windows, but the church hall was on 
the other hand very spacious in the middle ages because the interior was not 
furnished during this time. Today the church has received more and larger windows 
and the hall is furnished with pews and a pulpit, which have led the movement 
pattern to an aisle from west to east in the middle of the church hall.  
 
In future projects, about churches and older constructions, this study can be used as 
guideline and support for further studies. It is also a study that is open for additional 
development, as for example the 3D reconstruction can be translated into VR-
technology, so that people can experience the medieval church as it was in the 13th 
century, almost like they were there.    
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Detta examensarbete var ett förslag från Tyréns samt Linnéuniversitetet som vi 
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under dessa veckor. Skulle också vilja tacka Linnéuniversitetet som har bidragit 
med utrustning till vårt arbete. 
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1 Introduktion 
I denna rapport kommer en av Sveriges välbevarade kyrkor från medeltiden studeras 
och analyseras ur ett arkitektoniskt perspektiv. Studien kommer lägga fokus på 
kyrkorummets utformning och upplevelse från tre aspekter; ljusinsläpp, 
rumsupplevelse samt rörelsemöjlighet. Dessa aspekter kommer preciseras utifrån en 
jämförelse på hur de ter sig beroende på tillkommandet av ett undertak, som idag 
döljer kyrkans unika takkonstruktion. Kyrkan som studeras är belägen i Jät som 
ligger nära sjön Åsnen i de småländska skogarna, se figur 1 och 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 

Under 1200-talet var kyrkan en viktig samlingsplats för alla. Det var dit socknens 
invånare gick för att få information om allt från nya lagar i landet till vilka som gift 
sig eller kommer att gifta sig samt vilka som avlidit. För det var prästerna som på 
den här tiden vidhöll kunskap inom språket i både tal och skrift, vilket betydde att 
alla övriga var beroende av kyrkan för att få ta del av informationen. Prästerna hade 
därför väldigt stort inflytande fram till 1500-talet och kunde därför kontrollera 
folket, både på gott och ont (De Vires, 2019). 
 
 

 

Figur 1.  Karta område kring 

Jät 

 

Figur 2.  Karta över byn Jät 
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Idag har de gamla kyrkorna en helt annan betydelse för samhället. Idag är dessa 
byggnader som monument för Sveriges framväxt och utveckling. De ger inspiration 
till dagens arkitekter med sina hållbara material och högklassiga byggnadstekniker. 
Kyrkorna fungerar fortfarande som en samlingsplats, dock främst under specifika 
högtider som till exempel mässor, bröllop eller begravningar. I dagens samhälle kan 
alla ta del av informationen kring Sverige eller sin egen hemstad via media såsom 
tidningar och internet. De flesta i dagens samhälle har kunskapen till att ta emot och 
förstå informationen på egen hand. Detta har gjort att kyrkans inflytande i samhället 
har minskat under årens lopp då Sveriges befolkning inte längre har behov av den 
för att hålla sig uppdaterade (De Vries, R & Thorbjörnsson, H, 2019).  
 
I dagens byggprojekt hämtar många arkitekter inspiration från gamla byggnader, i 
många fall från just gamla kyrkor, för att hitta hållbara lösningar på utformning både 
till nyproduktion och för ombyggnationer (Arkitektupproret, 2019). En anledning 
till att kyrkor studeras är för att dessa byggnader ofta håller hög standard på både 
material och byggteknik, eftersom dessa byggnader vanligtvis är väldigt påkostade. 
Detta syns både på arkitektur och materialval. Därför är det viktigt att dokumentera 
och på så vis bevara kunskap om kulturarv, främst inom byggteknik och arkitektur, 
inför framtiden. En metod som kan användas för att göra detta är laserskanning 
vilket Temizer et al. (2013) förklarar i sin artikel.  
 
Ett exempel på en medeltida kyrka som under årens lopp fått en förändrad interiör är 
Jäts kyrka, upprest cirka 1226, i Småland. Denna kyrka har inte enbart förändrats 
genom färgstarka målningar från 1749 av Johan Christian Zschotzscher, för redan 
under 1739 utökades kyrkorummet då en “qvinfolksläktare” utefter norra 
långhusväggen byggdes till. Även en “manfolksläktare” pryder kyrkorummet idag, 
tidpunkt för denna tillbyggnation är oviss. Allt eftersom har även inredning som 
bänkrader utmed långsidorna hjälpt till att förändra karaktären och upplevelsen av 
kyrkorummet (Liepe, 1977). 
 
Den medeltida kyrkan i Jät är ett exempel på ett byggnadsverk som är byggt med 
eftertanke och god kvalité. Det är en välbevarad byggnad med både detaljerad 
utformning samt unik konstruktion. Detta framträder tydligt i den speciella 
takkonstruktionen. Dock är denna delen av kyrkan i dagsläget dold av ett senare 
tillbyggt undertak. Detta blir en del av vad denna studien kommer ta upp, i form av 
frågeställningen “Hade kyrkorummet upplevts annorlunda med avseende på 
ljusinsläpp, rumsupplevelse samt rörelsemöjligheter, om undertaket samt alla 
fönster ej hade tillkommit?”.  
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Den gamla kyrkan i Jät är en av de kyrkor från medeltiden som fortfarande är 
väldigt välbevarad. Den unika takkonstruktionen är helt intakt och ger därför denna 
kyrkan en anledning till att studeras närmare. Problemet är att takkonstruktionen 
idag tyvärr är dold bakom ett senare tillbyggt undertak, som gör det omöjligt att ta 
del av den speciella konstruktionen om inte möjlighet för tillträde till vinden finns. I 
detta projekt kommer därför en modell över kyrkan att göras, där takkonstruktionen 
tas fram så den kan beskådas återigen. Likt Viberg et al. (2016) är även denna studie 
ute efter att skapa en rekonstruktion av det studerade objektet för att gestalta en 
byggnads ursprungliga utformning. Detta för att ge allmänheten en chans att kunna 
ta del av den ursprungliga gestaltningen av byggnaden.  
 

1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med projektet är att med hjälp av en 3D-modell av kyrkorummet i Jäts gamla 
kyrka återskapa hur den har sett ut under sina första år, efter sitt uppförande under 
1200-talet. Genom att laserskanna byggnaden exteriört samt interiört kan en bild 
skapas för hur kyrkorummet såg ut på medeltiden, för att sedan kunna jämföra med 
hur kyrkorummet ser ut idag 2019.  
 
Målet med arbetet är att ta fram en 3D-modell av det ursprungliga kyrkorummet och 
göra en jämförelse mellan dåtida- och nutida utseendet av kyrkorummet utifrån tre 
utvalda aspekter; ljusinsläpp, rumsupplevelse samt rörelsemöjligheter. Efter 
genomförandet av arbetet kommer alla som är intresserade kunna ta del av historien 
bakom den medeltida kyrkan i Jät, samt få kunskap om äldre byggteknik och 
material. 

1.3 Avgränsningar 
 

Laserskanningen utfördes både exteriört och interiört. Dock fokuserades arbetet till 
det interiöra då det var utseendet och upplevelsen av kyrkorummet som studerades i 
detta arbetet. Projektets huvudfokus låg på den speciella takkonstruktionen över 
kyrkorummet.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Medeltida kyrkor 
 
Under 1100–1200-talet i Sverige byggdes många kyrkor. I ett forskningsprojekt, av 
Riksantikvarieämbetet (2006) ges en överblick över hur många kyrkor det 
uppskattas finnas i Sverige idag. I forskningsprojektet beskrivs även 
konstruktionerna som de flesta gamla kyrkorna är uppbyggda av, och som från 
början ofta utgjorde en stor del av intrycket på inomhusmiljön i kyrkorummen. 
Dock förändrades interiören hos många kyrkor under 1600–1700-talet då 
kyrkorummen började utsmyckas med målningar. Detta ledde i vissa fall till att 
innertak byggdes till för att även taken skulle kunna prydas med målningar, vilket 
täckte de välkonstruerade takstolarna och skapade en helt ny karaktär på 
kyrkorummen (Riksantikvarieämbetet, 2006). 
 
Medeltidens arkitektur har varierat en del under åren epoken varade. Kyrkokonsten 
brukar delas upp i två stiltraditioner: romansk stil och den gotiska stilen.  
I Skandinavien sägs den romanska stilen, rundbågestil, ha omfattat perioden 1050–
1250, innan den gotiska stilen, spetsbågestil, tog vid (Carelli, u.å).  
Den romanska arkitekturstilen var en stil som många sockenkyrkor tilldelades och 
dessa kyrkor anses vara bland nordens första stenhus. De byggdes genom massiva 
gjutmurskonstruktioner med slutna rum med valvöppningar. Ett exempel på en 
byggnad med denna arkitektur är Lunds domkyrka från cirka 1100  
(Statens fastighetsverk, u.å).  
 

Utformningen på lantkyrkan under den romanska perioden var ofta genomgående 
för alla kyrkor under denna tid. Utformningen brukar kallas den romanska 
grundplanen, och innebar att kyrkan byggdes upp genom ett långhus, ett smalare 
och ett lite lägre kor samt en absid. Alla kyrkor fick dock inte en absid utan byggdes 
istället med en rak koravslutning. Flertalet kyrkor försågs däremot med torn. 
Generellt hade kyrkorna även ingångar utformade som portaler både i 
långhusmurens södra- respektive norra väderstreck (Carelli, u.å).  
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2.2 Uppmätningsteknik 
 

För att rekonstruera ett objekt kan det vara nödvändigt att tillämpa olika 
uppmätningstekniker beroende på vad som vill uppnås med rekonstruktionen. För 
att till exempel mäta enskilda punkter arbetar man med totalstationer. Denna teknik 
är effektiv då byggnadens mest framträdande drag, som enskilda infästningar eller 
hörn, skall tas fram. Andra moderna metoder är fotogrammetri på kort avstånd och 
laserskanning. Dessa tekniker kan ta fram byggnaders mer komplexa yta och har 
visat sig kunna ta fram en mer exakt information av en byggnads struktur. Alla 
dessa metoder finns och används för att en så noggrann geometrisk beskrivning av 
ett objekt skall kunna möjliggöras (Schueremans & Van Genechten, 2008).     
 
Laserskanning är en 3D visualiseringsmetod som har utvecklats under de senaste 
åren, vilket har lett till att mer information och specifika särdrag på bland annat 
byggnader har kunnat dokumenteras. Detta har visat sig vara en effektiv teknik då 
3D visualisering kan hjälpa till med att skapa en större förståelse för en 
byggnadskonstruktion, samt underlätta vid analyser av kritiska beslut över till 
exempel förbättringar eller ombyggnationer (Lee, Majid & Setan, 2013). 
 
I Lee, Majid och Setans (2013) studie beskrivs tillvägagångssättet för hur en 
framgångsrik laserskanning skall uppnås, och leda till en så exakt 3D-modell som 
möjligt. Instrumentet som användes i studien var en skanner från Leica, modell C10, 
som har en felmarginal på ± 4 mm.  
 
3D-rekonstruktion av byggnader är en teknik som används inom många olika 
områden. Det kan bland annat vara inom arkeologi, datorgrafik, datavision samt 
arkitektur. Alla områden kräver olika tillvägagångssätt för att få fram informationen 
som krävs för 3D-rekonstruktionen. Olika tekniker har därmed tagits fram för att se 
till att mätdata med högst relevans till enskild yrkeskategori kan erhållas.  
Dock finns det en informationskälla som alla områden har gemensamt, vilket är den 
historiska data som samlats in under byggnadens livslängd i form av bilder samt 
texter med utformningsbeskrivningar (Fritsch & Klein. 2017). Ett exempel på en 
sådan informationskälla är Riksantikvarieämbetets (2006) forskningsprojekt om 
Smålands kyrkor. I projektet finns både bilder och beskrivningar om utformning och 
arkitektur av olika kyrkor, vilket underlättar i arbeten där upplevelsen av dessa 
byggnader skall studeras eller rekonstrueras. 
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2.3 Begrepp 
 

Target - Måltavla som sätts upp i samband med laserskanning 
 
Fotogrammetri - En bildmätningsmetod som används för att bestämma till exempel 
                              läge och storlek av ett objekt 
 
Punktmoln – Bildas av en stor mängd uppmätta punkter som sedan kan bilda en  
                       tredimensionell avbild av ett objekt. Varje punkt i molnet har    
                       varsitt koordinatvärde, intensitetsvärde samt ett värde på färg (RGB). 
 
3D-Modell – Ett tredimensionellt objekt som tillverkas digitalt  
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3 Objektsbeskrivning 
Den medeltida kyrkan i Jät är belägen på en kulle med en kringliggande stenmur 
och ingång i öst, se figur 3. Kyrkan utgörs av ett rektangulärt långhus och ett 
smalare samt lägre kor med rakt avslut, båda i sten. Interiört är koret åtskilt från 
tillhörande långhus med en triumfbåge i rundbågestil. Till långhuset har sedan ett 
vapenhus i väst samt en sakristia i norr tillkommit under 1700-talet, båda uppförda i 
trä, se figur 4. Samtliga tillbyggnader täcker idag ursprungliga entréer. Att en 
ingång även funnits på långhusmurens södra sida kan tydas genom att tröskelstenen 
fortfarande ligger kvar som en del av grunden till kyrkan.  
 

 
Exteriört har kyrkan spåntak och väggar i sten med en vitputsad fasad. Både 
vapenhuset och sakristian har liggande panel. Sakristians panel är målad i en röd 
kulör, se figur 5.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Kyrkan från nordväst  

Figur 3.  Situationsplan Figur 4.  Kyrkans planlösning  
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Interiört är samtliga rum i kyrkan smyckade med målningar som har tillkommit 
under olika tidsperioder. Mycket sannolikt har målningar i långhuset redan 
förekommit under medeltiden då färgfragment i samband med restaurering under 
1972–74 hittats, under de nu framtagna yngre målningarna, som ser ut att vara av 
romansk karaktär (Liepe, 1977). 
 
Kyrkorummet har ett trägolv av grova plankor och är utrustat med två läktare. En 
“qvinfolksläktare” längs norra långhusväggen och en “manfolksläktare” i väster, där 
också orgeln har placerats. Ett altare murat av sten, som mycket sannolikt är 
ursprungligt, är placerat i långhusets östliga väderstreck. En bänkinredning längs 
långsidorna beklär fortfarande kyrkorummets insida, se figurerna 6 och 7. Annars 
har flertalet brukbara inventarier flyttats till den nya kyrkan som togs i bruk 1909, 
däribland predikstolen från 1646 och en dopfunt. 
 

 

  

Figur 6. Interiör från koret i öst 

Figur 7.: Interiör bild från läktaren i väst 
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4 Metod 

4.1 Kvantitativ metod 
Till en början har en kvantitativ metod använts i form av observationer, 
litteraturstudier samt utförande av mätningar med hjälp av laserskannings 
instrument från Leica. Metoden kan delas upp i fyra steg. Första steget är förstudien, 
andra steget handlade om datainsamling. Det tredje innebar bearbetning av mätdata 
från laserskanningen, därefter framställdes i fjärde steget resultatet där även en 
analys och utvärdering utfördes.   
 

1. Förstudie - Bakgrund, syfte och mål, göra platsbesök och förberedelse för 
skanning     

2. Datainsamling - Genomförande av laserskanning 
3. Bearbetning av mätdata - Punktmolnet läggs in i programvaran Cyclone 
4. Resultat och analys - Framtagen 3D rekonstruktion av objektet som 

analyseras  

4.2 Kvalitativ metod 
För att komma fram till studiens andra delmål har en kvalitativ metod tillämpats. 
Detta för att det andra delmålet handlade om att beskriva utformning och upplevelse 
ur perspektiven ljusinsläpp, rumsupplevelse och rörelsemöjligheter. För att uppnå 
målet och besvara frågeställningen “Hade kyrkorummet upplevts annorlunda med 
avseende på ljusinsläpp, rumsupplevelse samt rörelsemöjligheter, om undertaket 
samt alla fönster ej hade tillkommit?” har en analys av kyrkorummet utförts. 
Analysen gjordes utifrån rekonstruktionen av kyrkan med hjälp av programvarorna 
Cyclone, ReCap och Revit genom en process som Hanipah och Tahar (2018) till 
stor del beskriver i sin artikel. Framtagandet av resultat möjliggjorde en jämförelse 
mellan de olika tidsperioder. Detta för att skapa en bild över hur kyrkan kan ha sett 
ut under medeltiden. 

4.3 Data 
Data i detta examensarbete är primärdata samt sekundärdata. Primärdata har samlats 
genom att en laserskanning har gjorts och därmed givit underlag till en geometrisk 
bestämning av kyrkan. Examensarbetet baseras även på sekundärdata då de 
teoretiska utgångspunkterna har erhållits ifrån vetenskapliga artiklar och böcker.  
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5 Genomförande 
För att uppnå målet delades arbetet upp i två delmål. Första delmålet blev att göra en 
rekonstruktion av det medeltida kyrkorummet med hjälp av laserskanning. Det 
andra delmålet blev att genomföra en analys över dess arkitektur med hjälp av 
mätbara värden som bland annat ljusinsläpp, rumsupplevelse och rörelsemöjligheter. 
Detta för att sedan kunna jämföra den dåtida med den nutida utformningen av 
kyrkorummet. 
 
Studien genomfördes i den ordning som redovisas i figur 8. Genomförandet kan 
delas in i två delar. Första delen inkluderade att lära sig instrumenten som användes 
i projektet, planering och även förberedelser som platsbesök och utsättning av 
targets samt själva laserskanningen av kyrkan, se figur 9 och 10. Del två bestod av 
en sammanställning av mätdata, rekonstruktion och uppritning av kyrkan för att 
sedan nå studiens resultat och en analys över sammanställningen.  

 

 

Figur 9. Target 

Figur 10. Laserskannern 
Figur 8. Arbetsprocessen för 3D 

modellering genom laserskanning   
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Utsättningen av alla instrumentuppställningar samt positioneringen av alla targets 
krävde stor noggrannhet för att felmarginalen skulle bli så låg som möjligt och för 
att en framgångsrik laserskanning skulle kunna uppnås. Placeringen utfördes så att 
alla nya targets kunde kopplas samman med tre på varandra redan skannade targets, 
vilket var nödvändigt för att få fram ett funktionellt punktmoln. Sammanställningen 
av punktmolnet skedde sedan i programvaran Cyclone där de olika uppställningarna 
kopplades samman via gemensamma skannade targets. Resultatet av detta kunde 
därefter exporteras till Autodesk ReCAP där hela objektet samt även närbilder av 
detaljer kunde studeras. I och med detta var punktmolnet i rätt format för att kunna 
föras över till Revit och en digital modell av kyrkan skapades. Därpå genomfördes 
analysen och jämförelsen utifrån de tre aspekterna; ljusinsläpp, rumsupplevelse och 
rörelsemöjlighet.  

 
Under den utförda skanningen uppkom problem som ledde till bristfällda data, 
vilket märktes då punktmolnet fördes över till programvaran Cyclone. Bakgrunden 
till problemet var troligtvis att sammanbindningen till de olika targetsen inte blev 
korrekt slutförda vilket ledde till att ett sammanhängande punktmoln inte kunde tas 
fram utan det fick istället delas upp i större block. I detta fallet var blocken det 
interiöra, exteriöra samt takkonstruktionen. Detta ledde till att mindre tid kunde 
ägnas åt att ta fram revit-modellen vilket gjorde att ljusfenomenet på vinden inte 
kunde framställas som planerat. 
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6 Resultat och Analys 
Laserskanningen resulterade i att en komplett modell över Jäts gamla kyrka har 
kunnat framställas, se bilaga 2. Metoden som Lee, Majid och Setans (2013) studie 
beskriver var att föredra då modellen visar den ursprungliga utformningen av 
kyrkan där bland annat fönstersättning och takkonstruktion finns med. Modellen 
kommer senare att användas som grund för en analys. Resultatet visar att 
takkonstruktionen hos den gamla kyrkan har varit synlig och att det är en välbevarad 
samt speciell konstruktion som är tredubblat kryssat, se figur 11. Konstruktionen är 
sammanbunden med en längsgående bjälke som har en dekorativ undersida 
konturerad genom konkavsnitt och runda förkroppningar. 

 
Jäts medeltida kyrka är i stort sett byggd efter den romanska grundplanen, som 
beskrivs i Carellis (u.å) text om medeltidens kyrkor. Den har ett långhus och ett 
smalare och lägre kor, som i detta fallet har ett rakt koravslut istället för en absid, se 
figur 4. Kyrkans konstruktion går i mjuka runda former, dörr- och fönsteröppningar 
samt avdelningen mellan långhus och kor är alla uppbyggda i karaktären 
rundbågestil, som är ett annat namn för den romanska stilen  
(Carelli, u.å). Kyrkan hade även ingångar byggda som valv i både norr och söder, 
som Carelli skriver var typiskt för kyrkor byggda efter den romanska stilen. Idag 
finns bara ingången i norr kvar. Dock syns ingången inte längre från utsidan, utan 
fungerar istället som en förbindelse mellan den ursprungliga delen och den 
tillbyggda sakristian.      
 
Idag har kyrkan en del olika fönster som har fått en annan utformning än vad de 
hade från början. Fasaden i söder, se figur 12, på långhuset har förändrats då det 
tredje fönstret från väst tillkom på 1600-talet då en predikstol inskaffades till 
kyrkan. Det andra och största fönstret tillkom 1796 och ersatte ett mindre rundbågat 
fönster som var placerat högre upp på väggen. Fönstret längst till vänster på 
långhusväggen, se figur 12, har inte varit ett fönster från början utan det har varit en 
ingång. Detta går att fastställa då tröskelstenen till den tidigare ingången fortfarande 
ligger kvar som en del av grunden.   
 
  

Figur 11. Modell från Revit, 

tagen från väst 



 

 13

 
På den västra gaveln, se figur 13, finns två fönster, ett mindre uppe på vinden samt 
ett mitt på gaveln. Fönstret på mitten tillkom 1747 och är därför inte ursprungligt 
men det mindre fönstret på vinden är ursprungligt. På den västra gaveln finns 
vapenhuset men innanför detta finns en stor trädörr som har varit en av de 
ursprungliga ingångarna till kyrkan innan tillbyggnationen av vapenhuset. 
Anledningen till att det fanns två ingångar, en i väst och en i söder, var för att 
kyrkan betraktades som en “gårdskyrka”. I en gårdskyrka finns det en ingång för 
allmänheten i söder samt en för ägaren till gården och kyrkan i väster (Liepe, 1977).  
 
Resterande fönster i byggnaden är placerade i norr, öst och söder. Fönstret i norr, se 
figur 14, är placerat i långhusmuren uppe vid läktaren. Däremot är inte detta fönster 
ursprungligt då det är större och mindre rundbågat än kyrkans andra ursprungliga 
fönster.   

 

  
 
 
Första upplevelsen vid inträdandet av kyrkorummet idag är att det är ljust, öppet 
men samtidigt trångt på grund av all inredning såsom läktare samt bänkrader, vilket 
är det motsatta till hur det ursprungliga kyrkorummet tros har uppfattats tidigare. 
Under kyrkans första år har troligtvis upplevelsen av kyrkorummet varit mer öppen 
men mycket mörkare då dess fönster har varit mindre och färre till antal, samt att 
inredning som bänkrader och läktare sannolikt inte var en del av kyrkans interiör 
under 1200-talet. För enligt Liepe (1977) tillkom läktarna under 1700-talet.  
En annan anledning är att innertaket inte är ursprungligt och att kyrkorummet har 
varit öppet upp till nocken, vilket tidigare skapade en väldig rymd i kyrkorummet. 
Dock förändrades detta då innertaket byggdes till och blockerade synen av 
takkonstruktionen (Riksantikvarieämbetet, 2006). Fönstret på vinden är ett av de 
fönster som gjorde skillnad estetiskt i kyrkan då det belyser takkonstruktionen och 
skapar ett ljusfenomen i kyrkorummet under vissa tidpunkter under året, se figur 17 
och 18. 
  

Figur 12.: Fasad i söder 

Figur 13.  Fasad i Väster 

Figur 14.: Fasad i norr 
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Idag eftersträvar arkitekter att väva samman byggnadens estetik och konstruktion 
och därför har äldre byggnader en stor betydelse för samhället då många av dem 
besitter just detta. Jäts gamla kyrka har ett väldigt speciellt ljusfenomen som skapas 
uppe på vinden när solljuset möter takkonstruktionen, vilket kan fungera som 
inspiration inför byggnationer i framtiden. Det är då viktigt att dokumentera och 
göra beskrivningar av dessa byggnader, gärna så detaljrika som möjligt. Detta arbete 
utfördes med hjälp av metoden laserskanning som förklaras grundligt i Temizer et 
al. (2013) artikel. För att rekonstruktionen av interiören tillsammans med 
takkonstruktionen skulle bli så noggrann som möjligt var det viktigt att även 
infästningar och hörn på byggnaden kom med i studien. För att klara detta kunde 
Schueremans och Van Genechtens (2008) studie om totalstationer, fotogrammetri på 
kort avstånd samt laserskanning användas som underlag för genomförandet.   
 
Genom att det här arbetet har levererat en rekonstruktion av en kyrka via en 
laserskanning så har punktmolnet fått med de flesta detaljer som till exempel 
infästningar, se figur 15 och 16. Detta är att föredra då det lätt går att använda som 
underlag till vidare studier eller arbeten.  
 
Jämförelsen mellan det ursprungliga kyrkorummets utformning och dagens 
utformning ställdes upp efter tre faktorer; ljusinsläpp, rumsupplevelse samt 
rörelsemöjlighet. Analysen av detta finns att läsa i tabell 1. 
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Tabell 1. Analysen av de tre egenskaperna. 
 

Kyrkorummet 1200-talet Kyrkorummet 2019  

Ljusinsläpp: Kyrkan var under denna 
tid utrustad med små och väldigt få 
fönster vilket kan ha gjort att den 
upplevdes som väldigt mörk.   

Ljusinsläpp: Allt eftersom har fönster 
tillkommit eller så har de ursprungliga 
gjorts större, då synen på ljusinsläpp i en 
byggnad har förändrats och fått en mer 
betydande roll för trivsel och ett rums 
intryck idag.   

Rumsupplevelse: På grund av bristen 
på ljusinsläpp upplevdes kyrkan troligtvis 
under denna tiden som mörk. Dock hade 
kyrkan inte fått sitt innertak ännu, så den 
vackra takkonstruktionen var synlig från 
kyrkorummet, vilket skapade en väldig 
rymd i rummet.  

Rumsupplevelse: Idag upplevs kyrkan 
väldigt ljus och inbjudande. Den har fått 
stora fönster i söder som lyser upp de 
färgstarka målningarna som idag pryder 
kyrkorummets innertak och inredningar. 
Rymden finns fortfarande men inte lika 
påtaglig då innertaket har tillkommit och 
täcker takkonstruktionen, samt att läktare 
har byggts till och avgränsar rummets höjd 
utmed sidorna av kyrkorummet.   

Rörelsemöjlighet: Under medeltiden 
var kyrkan troligtvis inte utrustad med 
någon inredning, som bänkar eller 
liknande, vilket gjorde rörelsemöjligheten 
i kyrkorummet väldigt fri.   

Rörelsemöjlighet: Kyrkan är idag inredd 
med bänkrader, läktare samt orgel och 
predikstol, vilket har lett till att 
rörelsemöjligheten i rummet har begränsats 
till ett gångstråk i mitten av kyrkorummet 
som går från väst till öst.  
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Figur 15.  Infästning vid takstol 

Figur 16. Punktmolnet  
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7 Förslag 
Det unika med Jäts gamla kyrka är takkonstruktionen och att den är så pass 
välbevarad samt att under vissa tillfällen under året inträffar ett spektakulärt 
ljusfenomen, se figur 17 och 18. För att alla ska kunna ta del av detta så är ett 
förslag att använda Virtual Reality-teknik då objektet kan upplevas digitalt. Detta 
för att det inte ska bli nödvändigt med större ingrepp i byggnaden för att ta fram 
dess ursprungliga utformning och upplevelse.  

 

 

  

Figur 17.  Ljusfenomen vid takstolarna Figur 18. Ljusfenomen på vägg på vinden 
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8 Diskussion  

8.1 Teori och metod 
Kyrkan har analyserats utifrån olika aspekter samt att en hel del historia tagits fram 
om byggnaden för att göra det möjligt att ta fram en rekonstruktion av den 
medeltida kyrkan. Avgränsningarna har inte påverkat framtagningen av modellen 
för ändamålet. Dock hade det varit lämpligt med andra avgränsningar om studien 
istället gått ut på att göra en modell av hur kyrkan ser ut idag.   

8.2 Resultat 
Resultatet jämfört med andra studiers resultat skiljer sig inte åt på något unikt sätt, 
utan alla har fått fram en modell över sitt studerade objekt. Arbetet utformades och 
fick fram ett resultat likt Lee, Majid och Setans (2013) studie, som även den baseras 
på metoden laserskanning.  
 
Det unika i detta projektet var att en analys över utformning och upplevelse av 
kyrkorummet även utfördes. Analysen utfördes utifrån tre utvalda aspekter; 
ljusinsläpp, rumsupplevelse samt rörelsemöjligheter. De största skillnaderna mellan 
den medeltida utformningen och utformningen idag 2019, som detta projektet har 
kommit fram till är ljusinsläppet och den interiöra utsmyckningen av kyrkorummet. 
Att undertaket var en tillbyggnation var tidigare känt men att läktarna som idag klär 
kyrkans interiör inte är ursprungliga var något som kom fram under projektets gång.   

I och med denna studie kunde ljusfenomenet som skapades av takstolarnas speciella 
konstruktion uppe på vinden dokumenteras i form av fotografier. Detta var inte 
inkluderat i arbetet från början utan var något som upptäcktes i och med 
genomförandet av laserskanningen. Detta väckte frågor kring hur andra kyrkor ser 
ut och om de också har lika speciella ljusfenomen som idag är dolda, vilket kan vara 
en frågeställning till vidare forskning kring området.    
 
Resultatet av studien kan användas i vidare forskning då denna studie tar upp 
historien bakom byggnadens utformning samt en tredimensionell modell över den. 
Arbetet kan på detta sätt hjälpa framtida studier då det är en dokumentation över hur 
kyrkobyggnaden är utformad. Studien skulle även kunna fungera som underlag för 
underhåll och renoveringar av liknande byggnader, då laserskanningen möjliggjort 
dokumentation över bland annat konstruktion och infästningar. Arbetet kommer på 
detta sätt kunna ge en fördjupning till Riksantikvarieämbetets (2006) 
forskningsprojekt om Smålands kyrkor, men även till liknande studier inom 
byggteknik och utformning av äldre kyrkobyggnader.  

8.3 Förslag 
Arbetet har resulterat i en modell av den medeltida kyrkan i Jät som kan användas 
för att rekonstruera hur kyrkan såg ut när den uppfördes och för vidare forskning. 
Laserskanningen kan användas till att skapa en planlösningsritning över kyrkan där 
besökare kan få en överblick på hur bland annat takkonstruktionen ser ut. 
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9 Slutsatser 
Genom en rekonstruktion av kyrkan skapades en bild över hur den såg ut under 
1200-talet, och en analys över kyrkorummets upplevelse utifrån tre aspekter; 
ljusinsläpp, rumsupplevelse och rörelsemöjlighet, kunde studeras och jämföras med 
hur kyrkan ser ut och upplevs idag. För att jämförelsen skulle kunna utföras 
skapades en modell, som användes för att genomföra analysen över hur 
kyrkorummets intryck har förändrats mellan de olika tidsepokerna. Resultatet av 
jämförelsen visas i figur 15. Detta resultatet tillsammans med laserskanningen kan 
senare komma till användning vid vidare forskning och fördjupning inom området, 
då denna information kan användas för att göra en VR-modell över kyrkan, vilket 
kan vara effektivt både ur aspekten bevarande och att det skulle kunna väcka 
intresse för äldre byggnadskonst.          
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Bild från Recap: Tagen mot Koret Bild från Recap: Tagen från koret 

Bild från Recap: Uppe på ”Qvinfolksläktaren” i norr Bild från Recap: Takstolarna på vinden 

Fotografi: Taget på vinden mot väst Fotografi: Taget på vinden under laserskanningen 
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från Revit 

Bild från Revit: Från laserskanningen tagen från sydväst, som kyrkan ser ut idag  

Bild från Revit: Uppritad 

modell från sydöst, 

rekonstruktion av den medeltida 

utformningen  

Bild från Revit: Snitt från 

väst mot öst, 

rekonstruktion av den 

medeltida utformningen 

Bild från Revit: Snitt från 

sydväst, rekonstruktion av 

den medeltida utformningen  
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