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Den här boken om Andrum Spa har blivit till för att vi älskar natursten. Vilket
inte är så konstigt, som företag har vi brutit sten i Skåne, Småland, Halland och 
på Öland sedan drygt 100 år tillbaka. 

  Den svenska naturstenen är ett hållbart naturligt material som i princip 
aldrig slits utan bara blir finare med åren. Det lämnar aldrig kretsloppet och 
har ett i det närmaste obefintligt klimatavtryck jämfört med andra material. 
Vår vision är att världen ska bli både vackrare och mer hållbar, och natursten 
bidrar till båda. Därför vill vi att fler arkitekter ska upptäcka möjligheterna, se 
skönheten och lära sig mer.

  I den här boken kan du läsa om hur de två arkitektbyråerna Johan 
Sundberg Arkitektur och Blasberg Andréasson Arkitekter har använts sig av 
Bårarpsgnejs på ett kreativt sätt. Genom att ge stenen olika ytbearbetningar 
har den fått helt olika karaktär samtidigt som helhetsintrycket är lugnt och 
samlat. Vi hoppas att det ska inspirera och väcka idéer inför ditt nästa projekt.

Med vänliga hälsningar

Eric Lundmark
Naturstenskompaniet

Om du har frågor om natursten är du varmt välkommen att höra av dig, du 
hittar våra kontaktuppgifter längst bak. 

EN VACKRARE OCH 
MER HÅLLBAR VÄRLD
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”En byggnad för 
kroppslig och andlig 

transformation”
Johan Sundberg och Mattias Andréasson

Arkitekter Andrum
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När Svenska Kyrkan 2018 byggde en spa-anläggning på Stiftsgården 
Åkersberg i Höör var temat ganska självklart: Stillhet. De ville skapa en atmos-
fär av lugn, eftertanke och andlighet. Som ett kloster, för både kropp och själ. 
Något som även reflekteras i namnet: Andrum Spa. 

  Uppdraget att rita och formge den nya byggnaden gick till Johan 
Sundberg Arkitektur och Blasberg Andréasson Arkitekter. Johan Sundberg 
slog igenom med sitt examensarbete Villa Bergman Werntoft som nomine-
rades till Tidskriften Arkitekturs Debutpris 2007 och blev utvalt till Wallpaper 
Architects Directory 2010 som ett av världens mest intressanta unga kontor. 
Blasberg Andréasson Arkitekter är ett arkitektkontor specialiserat på ombygg-
nader och nybyggnader i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Deras styrka ligger 
i förmågan att analysera byggnader och hitta lösningar som både uppfyller 
beställarens önskemål och bevarar de kulturhistoriska värdena.

  Resultatet av detta möte mellan olika kompetenser och infallsvinklar 
blev en plats för både inre och yttre renhet, något som reflekteras i de nedto-
nade naturmaterialen och de stora fönsterpartierna som bjuder in den omgi-
vande naturen. Trots ett fåtal material har Andrum blivit en både varierande 
och homogen miljö.

  Fylld av både stillhet och energi.

TID FÖR
STILLHET
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Den ursprungliga bebyggelsen på Stiftsgården Åkersberg är varierande, de 
äldsta delarna är från 1700-talet och det modernistiska kapellet byggdes 1993. 
Varje historisk period har sitt formspråk, därför var det viktigt att den nya 
byggnaden skulle ha en signatur men samtidigt inte på bekostnad av något 
annat. Den skulle vara ett tillägg som förstärkte de kvaliteter som redan fanns.

 Platsen som valdes låg på en brant som vätte ner mot en tät skog. 
Kapellets kantiga form, utgjorde en huvudpelare i trädgården, därför var det 
viktigt att en ny byggnad behövde ha ett återhållet formspråk och en låg fa-
sad. Lösningen blev att skapa en byggnad som fungerade som en pelargång 
mellan kursgården och kapellet, en pelargång som samtidigt blev en foajé 
och en viloplats för besökarna. 

 Från foajén leder sedan en spiraltrappa eller en hiss ner till en lägre 
belägen yta som delvis är utgrävd ur branten. På så sätt är hela spa-anlägg-
ningen dold från trädgården samtidigt som badavdelningen kunde hållas 
på ett plan för tillgängligheten samtidigt som den fick en rejäl takhöjd och 
stor rymd. 

EN LÅGMÄLD 
BYGGNAD MED 
SIGNATUR



När gäster anländer till Stiftsgården Åkersberg går de genom entrén till 
trädgården via en arkad. Väl där ser de byggnaden som en lång glasad pe-
largång som syns på andra sidan gräsmattan. Härifrån kan de välja att an-
tingen vandra genom hotellreceptionen och restaurangen, eller på en träd-
gårdsgång längs byggnaderna. När det skymmer är pelargången och träd-
gårdsgången upplyst vilket förstärker den rumsliga effekten. 

 Gästen närmar sig sedan ingången till foajén i pelargångens norra 
del, och blir de varse den nya trädgårdsdelen bredvid spaet. Här är vissa av 
glaspartierna öppna på sommaren och de som sitter och vilar eller pratar i 
foajén kan flytta ut i trädgården. 

 Väl inne möts man av en öppen reception och kan välja om man vill 
stanna upp eller fortsätta ner för spiraltrappan till nedre plan där omkläd-
ningsrummen finns. Transformationen från stressad nutidsmänniska till 
andlig stillsamhet fortsätter genom omklädningsrummen, som genomgå-
ende är inredda med trä och varma material. När förberedelserna är gjorda 
fortsätter vandringen ut i ljusgången i vars mitt gästen leds mot det centrala 
rummet och Andrums hjärta: Källan. Från badets alla delar är siktlinjer mot 
naturen aldrig längre än ett steg bort. 

 Vandringarna inne i spaet bygger på möjligheten att fritt kunna cirku-
lera och de varierar beroende på vilken väg gästerna väljer att ta och vad de 
vill göra. Byggnaden har gott om platser att stanna upp på för att söka av-
skildhet eller samvaro. Badavdelningen har duschar i söder och är mer slu-
ten, medan rummet med källan är öppet mot och sammanlänkat med vilo-
platser längs glasfasaden i väster.

EN VANDRING 
FÖR FÖRVANDLING
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Arkitekterna Johan Sundberg och Mattias Andréasson ville att byggnadens 
utformning skulle bygga på sinnesintryck och sinnliga upplevelser, i ljud, kän-
sel, synintryck, doft och smak. Det går igen i allt från former och materialval till 
beslag, ljusinstallationer och andra delar som bidrar till att skapa en genom-
tänkt harmonisk helhet.

 Upplevelsen av arkitektur handlar mycket om ljud och akustik. I om-
klädningsrummen är materialen mjuka och varma med läder och grovt tyg 
på bänkar och handtag som dämpar ljudet. Under vandringen ut till badet 
förändras intrycken efterhand. De höga rummen ger ett långt eko och dörrar-
na klingar dovt när de öppnas. Du hör vattnets porlande, en kanna som ställs 
på en stenbänk, lågmälda samtal. Tillsammans skapar de en rofylld atmosfär 
som skärper sinnena.

 Även dofterna är viktiga för intrycket. Här präglas de av sten, trä vatten 
och de örter som används i behandlingarna. Doften av klor är dock nästan 
obefintlig, vilket varit en målsättning för att skapa en känsla av naturlighet.

 I en byggnad där man ska vara avklädd och försättas i en andlig rörelse 
har känslan av beröring stor betydelse. Det uppstår en sinnlig spänning i ma-
terialens ytor – som rå betong mot en varm bearbetad stenyta mot en dörr av 
oljad ek och ett handtag av mässing som blivit patinerat av beröring. Detaljer 
av läder och obehandlat trä mot handdukarnas mjuka tyg. 

GENOMTÄNKTA 
UTTRYCK SKAPAR 
SINNLIGA INTRYCK

”Arkitektur handlar i slutänden om att projektera 
ljus och rum; den ska vara sinnlig – tätt på naturen 
och genomlyst av solljus.” 

Johan Sundberg, Arkitekt Andrum
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Synintrycket är kanske det man fokuserar mest på i en arkitektonisk gestalt-
ning. Det är givetvis viktigt i alla byggnader, men det finns olika sätt att ar-
beta med dem – det handlar inte bara om ljus och kulör. För att åstadkom-
ma rätt stämning krävdes också dunkla miljöer, som till exempel gradienter 
av grått och naturfärgat trä tillsammans med varsamt utplacerade takljus. I 
Andrum var det viktigt för arkitekterna att det visuella aldrig fick ta överhan-
den, något som bidraget till den vackra interiören. 

 Smakintrycken är kanske de som gör sig minst påminda i Andrum, 
men de har ändå betydelse. Vattnet i spaet smakar något och påverkas av 
dofterna man samtidigt känner. En viktig del är det vatten man dricker och 
att detta presenteras på ett sätt som känns meningsfullt i ritualen. 

 Men i skapandet av Andrum var arkitekterna också noga med att välja 
bort det som kändes slentrianmässigt. Det förekommer inte några vanliga 
lister, foder, tryckknappar eller elektronik. Istället är ytorna presenterade i sin 
ursprunglighet. Transformationen i spa-upplevelsen börjar i de små detal-
jerna närmast handen och fortsätter ut i besökarens hörsel- och synintryck. 
Ytterst handlar det om att skänka lugn hos besökaren. Lugnet leder till sinn-
lig närvaro vilken skapas av summan i alla de detaljer som utgör helheten i 
Andrum. 

YTTERST HANDLAR
ALLT OM ATT 
SKÄNKA LUGN
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De olika rummen i Andrum är formgivna och inredda för sina respektive 
syften. Vissa för lugn, andra för närvaro.

 I Pelargången kan man sitta ner och vila, samtala, äta och dricka. Det är 
här spabesöket börjar och på förmiddagarna kan gästerna komma upp från 
badet för att sitta i solen. Här finns också receptionen där personalen arbetar 
på ett öppet sätt med gästerna. Material och inredning är enkla men sittplat-
serna ändå bekväma.

 Avdelningen för omklädning är en del av förberedelserna för besöket. 
Stämningen är koncentrerad med relativt lågt i tak. Här finns duschar, bänkar 
med läderbrits och en enkel arbetsyta för omklädnad. 

 Källan ligger i mitten av byggnaden och fungerar som ett samlande 
rum. Bassängen är placerad med ena sidan mot en hög vägg. Vattnet i bas-
sängen är varmt och inbjudande. Rummet har långa bänkar och det finns 
plats att sitta och samtala eller söka stillhet. I väster avslutas bassängen med 
en stor uppvärmd natursten i Bårarpsgnejs som man kan ligga på eller sitta 
vid. Stenen kan även användas för massage eller andra behandlingar. 
 

TRANSFORMATION
OCH MEDITATION
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I badavdelningen finns de aktiviteter som är blöta och avsedda för tvagning. 
Inom denna avdelning rör sig besökaren fritt mellan sittplatser, bad, olika 
bastur och duschar. Badavdelningen är trängre och den höga takhöjden gör 
att den känns smalare. Samtidigt finns det siktlinjer över bassängrummet 
mot trädgården och terrassen. Den traditionella torrbastun är inredd i trä och 
har lavar på olika höjd. Här finns en öppen spis som eldas från utsidan med 
genomsikt mot terrassen.

Ångbastun är dunkel då den i stort sett enbart har indirekt belysning 
från rummet utanför, avskilt bakom ett fönster med tätt träraster. I mitten av 
rummet hänger en lampa som kastar en smal ljusstråle ner mot mitten av 
rummet. Inredningen är gjord av slipad Bårarpsgnejs.

Längs byggnadens glasade fasader finns liggplatser utplacerade. Även 
här är stengolvet slipat, vilket ger en torr och varm känsla. Här finns plats att 
sova, läsa eller kanske samtala. Placeringen av de sadelbruna vilstolarna är 
flexibel, vilket gör det möjligt att utföra behandlingar på plats i relativ avskildhet. 

I söder ligger en uteplats infogad i markens sluttning. På terrassytan av 
flammad Bårarpsgnejs finns en varm pool som kan fungera som bad även på 
vintertid.

PLATS FÖR 
SAMTAL OCH FÖR 
EFTERTANKE
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Grundmaterialet i den nya byggnaden är betong, den representerar mar-
ken och det bärande. Betongen har fått sin yta av de material som använts 
i gjutformarna och kompletteras med lätta träväggar som bärande kom-
plement i byggnaden och de utgör en kontrast mot stenen och betongen. 
Även den fasta inredningen och skärmväggarna är gjorda av trämaterial. 
Ytbehandlingarna varierar i en gradient från mörk lasyr, oljad eller obehand-
lad yta till lackad. 

 Glaset existerar som ett tunt membran mellan inne och ute, men också 
som ett arkitektoniskt element. Glas är inte helt transparent utan skapar re-
flektioner som förstärker belysning och siktlinjer.

Varje stenblock är unikt
Naturstenen som används i Andrum är Bårarpsgnejs, en vackert marmorerad 
gnejs med toner av rött, blått och svart. Stenens färg och struktur som skiftar 
beroende på vilken del av stenbrottet den kommer från, vilket gör varje sten-
block unikt. Stenen finns i två huvudtyper, Swedish Gneiss Bårarp Premium 
med distinkt marmorering och Swedish Gneiss Bårarp där teckningen är nå-
got svagare. 

 Bårarpsgnejs bryts i Bårarp norr om Halmstad i Sveriges största dag-
brott för prydnads- och byggnadssten. Bårarp har varit i drift sedan 1980 och 
består av fyra stenbrott runt samma bergformation. Gnejsen från Bårarp är 
klassad som Världsarvssten (Global Heritage Stone Resource) av International 
Union of Geological Sciences (IUGS) i dialog med bland annat UNESCO World 
Heritage. Skälet är att gnejsen som bryts i Bårarp är unik i sitt slag. Många 
gamla Hansa-städer i Tyskland har gator belagda med stenar av gnejs från 
Boarp och den finns i kyrkor som byggdes redan på 1100-talet.

DÄMPADE 
KONTRASTER OCH 
ANDLIG RÖRELSE
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Samma sten, helt olika uttryck
Även om det genomgående är Bårarpsgnejs som använts i Andrum, har 
den helt olika karaktär beroende på hur ytan har bearbetats. Uttrycken va-
rierar från en ljus matt yta till en djupt färgrik och används medvetet för att 
skapa kontraster och effekter de olika miljöerna.

 Golven har en yta som först är flammad och sedan borstad. Den 
är matt och något ojämn men känns mjuk med en varm lyster där 
Bårarpsgnejsens marmorering framträder tydligt men diskret. Den flamma-
de och borstade ytan gör också att stenen får ett bättre halkmotstånd.  

 Flamning innebär att man utgår från en sågad eller fräst yta och se-
dan sveper med en låga över den. Det får kristallen i stenens ytskikt att spjäl-
ka loss vid temperaturchocken. Ytan blir då småvågig med fria kristallytor. 
Grovleken hos ytan varierar beroende på stenens kristallstorlek och intensi-
teten hos flamningen. Efter flamningen bearbetar man ytan med diamant-
borstar, vilket gör de flammade ”vassa” kristallerna i ytan mer rundade och 
gör den mjuk och behaglig.

 Också runt och i bassängen har Bårarpsgnejsen en flammad och 
borstad yta. När den blir blöt ökar lystern och djupet i färgerna än mer, vilket 
skapar en intressant effekt omkring bassängen och i duscharna där den 
används som väggbeklädnad.

 Bänkskivorna har en slipad yta som är slät men inte speglande. Den 
slipade ytan har en mycket djup lyster där hela färgspelet och de gnistrande 
kristallerna framträder tydligt.   

”Eftersom vi eftersträvade en avskalad miljö
ville vi ha poesi i materialen.” 

Mattias Andréasson, Arkitekt Andrum
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Ville ha en varierad och levande sten
Inledningsvis övervägde Johan Sundberg och Mattias Andréasson att använda 
terrassoplattor, alltså slipad betong, i stället för natursten. Men eftersom de 
eftersträvade en avskalad miljö ville de ha mer poesi i materialen. En annan 
faktor som talade för natursten var känslan av att gå på golvet barfota och hur 
materialet beter sig när det blir vått. 

 I valet av natursten var det viktigt för dem att ha en av de hårdaste na-
turstenarna, det var aldrig tal om kalksten eller marmor. Det skulle vara granit, 
gnejs eller diabas. En annan viktig faktor i valet var att det skulle vara en lokalt 
producerad sten, att importera från Kina var inte ett alternativ. Inledningsvis 
tittade de på Vångagraniten men upplevde den som alltför röd. De ville även 
ha mycket liv i stenen eftersom tanken var att stenen och vattnet skulle vara 
levande, som kontrast till det avskalade. De fastnade slutligen för 
Bårarpsgnejsen eftersom den var så varierad och dessutom fick så olika ka-
raktär beroende på ytbearbetning. Samtidigt var den utmanade eftersom de 
inte kunde styra exakt hur stenen såg ut, som ett levande material var varje 
sten unik. Lösningen blev att lägga stenen i mönster. Tillsammans med entre-
prenören Byggom beställdes gnejs från Naturstenskompaniet enligt arkitek-
ternas önskemål. Sedan lades den i mönster utifrån de aktuella färgspektra 
som de levererade stenarna hade. 

 Att ha natursten på golvet var alltså ett relativt enkelt beslut, men att 
även ha det i poolen var en mer öppen fråga. Det handlade om städbarhet 
och halkskydd, men även huruvida det skulle gå att garantera att den satt 
kvar. Den kritiska punkten var själva plattsättningen och att den blev rätt 
gjord. Därmed blev hantverkarna en viktig faktor och de gjorde ett fantastiskt 
arbete enligt Mattias Andréasson.

 Det blev en resa för arkitekterna att få med sig byggaren på valet av 
material, men idag ifrågasätter ingen beslutet. Materialmässigt blev det inte 
mycket dyrare, det krävdes mer projektering och underarbetet var lite mer 
komplicerat. Plattsättarna var skeptiska till en början, men kunde efteråt 
konstatera att det egentligen inte varit någon skillnad mot att sätta vanliga 
plattor.
 Mattias Andréasson är nöjd med valet av natursten, han menar att det 
ger en annan mer exklusiv känsla, samtidigt som det egentligen inte är dyrt 
– de kunde ha valt keramiska plattor som skulle varit dubbelt så dyra. Dess-
utom lyfter han de hållbara egenskaperna, både miljömässigt och ekono-
miskt, eftersom natursten håller så länge utan att behöva något direkt 
underhåll.
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Grunden till Åkersbergs säteri lades 1687 då Henning Olsen, senare adlad till 
Ankargrip, erhöll ett hemman i Höör av Karl XI för sina insatser under kriget 
mot Danmark. År 1697 övergick säteriet till släkten Cronacker. I samband 
med storskiftet kring 1740 blev gården flyttad från byn invid kyrkan till sin 
nuvarande plats, med utsikt över sjö, skog och åkrar.
Åkersberg hade sin glansperiod under 1860–1870-talet med omfattande 
djurhållning, stora odlingar, bränneri, jästfabrik, kvarn och ett mycket gäst-
fritt hus. 

 Åren efter 1882 skiftade ägandet mellan några militärer av högre rang. 
1918 blev en vändpunkt i Åkersbergs historia då gården köptes av Lunds 
stifts kyrkliga ungdomsförbund med avsikt att inrätta en folkhögskola ”på 
kristelig och social grund”. Men då stiftet redan hade nio andra folkhögsko-
lor anslogs aldrig medel till detta. Istället började man 1920 successivt bygga 
upp en Lanthushållsskola. Kurserna som hölls på gården fick med tiden ett 
gott renommé, skolan var till exempel först i Sverige med att utvärdera elek-
trisk spis och djupfryst mat. När Malmöhus läns landsting lade ner skolan 
1986 övertogs gården av Höörs kommun som fram till 1991 hyrde ut lokaler-
na till blandade verksamheter.

EN PLATS FÖR 
EFTERTANKE 
SEDAN 1760
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Lunds stift tog över
Den första juli 1991 blev Stiftelsen Lunds Stiftsgård ägare till fastigheten. Efter 
en omfattande renovering och nybyggnad av bland annat kapell, hotell och 
ett nytt kök invigdes gården den 15 september 1993 och blev då Lund stifts 
kurs- och konferensgård, numera Stiftsgården Åkersberg.

 Verksamheten flöt på men efterhand blev beläggningen lägre och eko-
nomin sämre. 2011 började man se över verksamheten och förstärkte styrelsen 
med personer från näringslivet. Den överhängande frågan på dagordningen 
var en ny strategi för stiftsgården. Det stod klart för alla att det inte räckte 
med att förvalta den, den behövde utvecklas. Efter en tids resonerande kom 
de fram till att det behövdes någon form av bredare attraktion som drog folk 
både vardag och helg, året runt. En besöksmagnet.

 Det var då idén om att bygga en spa-anläggning föddes. Den skulle, vid 
sidan av konferenserna och kyrkliga läger som utgjorde den mesta verksam-
heten, även dra privatgäster. Man var också överens om att det skulle vara ett 
nedtonat spa, som inte tog emot eventuella svensexor eller möhippor. Utan 
en plats för eftertanke och stillhet. 

 I slutet av 2018 invigdes så Andrum Spa och redan ett halvår efter pre-
miären var det tydligt att det blivit just den publikmagnet man hoppats på. 
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FAKTA 34
Byggår: 2018
Arkitekt:  Johan Sundberg Arkitektur
 Mattias Andréasson
 Blasberg Andreasson Arkitekter
Byggherre: Byggom
Stenleverantör:  Scandinavian Stone
Stenproducent:  Naturstenskompaniet Sverige AB 
 

Produktion:  Navigator Communication, Malmö
Fotograf:  Peo Olsson, Lund



Norra Bjärlövsvägen 14, 291 95 Färlöv
Tel: 044-738 00

info@naturstenskompaniet.se

naturstenskompaniet.se

Naturstenskompaniet ingår i Naturstenskompaniet International AB, Sveriges största företagsgrupp specialiserad 
på naturstensprodukter. Egna stenbrott för graniter och Ölandssten kompletteras med importerade stensorter. 
Detta gör oss till en komplett leverantör av anläggnings- och byggnadssten. 


