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En ordinär typhuslåda blev till ett skimrande skifferhus med extra allt. 
Arkitektparet Zalecki i Askim lyckades rentav addera en utsikt.

Text Mark IsITT Foto UlF Celander koordinator PernIlla area Åsberg

Från uteplatsen leder terrasseringar  
ner till det vidsträckta naturområdet.  

I en av murarna syns ett fasadelement 
från en sekelskiftesfastighet som paret 

brukade passera på väg till jobbet.  
Zaleckis köpte fasaddelen när huset revs. 



 01/2013 75

 askims Utsiktsväg 1! Med ett litet aber – 
här fanns ingen utsikt alls.

Arkitektparet från Warszawa köpte 
huset för tolv år sedan efter att ha bott 
i Skövde i tio och längtat sig halvt ihjäl 
efter en storstad och ett arkitektkontor 
med konstnärliga ambitioner.

Det blev Göteborg. Och Gert Win-
gårdhs kontor uppe på Kungsgatans 
puckel. Han på våning sex och hon på 

våning fem. Han som heter Jacek Zalecki och hon som heter Ma-
ria Zalecka men som uttalar sina namn Saouentzki och Saouentzka. 
Med långt mer esprit och attityd än stavningen antyder, alltså.

Samma paradox präglar deras hus. Egentligen är det ett typhus 
vilket som helst, tillverkat i Hultsfred 1945. »Man ser dem fortfa-
rande i bostadsannonserna nästan varje dag«, säger Jacek. Från början 
hade det tegelpannor och vitmålad träpanel och stor parabolantenn. 
Askim ligger vid havet i sydvästra delen av kommunen – men i dag 
är denna äktsvenska typologi kamouflerad till något som elaka gran-
nar kanske liknar vid en borg. Eller en kameleont. Ett bepansrat och 
slutet hus som tar färg från den bergiga omgivningen. ›

Det polska arkitekt-
paret Jacek Zalecki 
och Maria Zalecka 
köpte huset för tolv 
år sedan. Huset 
byggdes ursprung-
ligen 1945 och  
Zaleckis köpte det 
av de första ägarna.

Vardagsrummet är 
helt orienterat mot 
söder. 3,40 meter 
höga fönster inramar 
omgivningarna och 
solstrålarna släpar 
över golvet.
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Den lätta 
tillbyggnaden i 

glas och ribbor i 
lärkträ blir en fin 

kontrapunkt till 
den arketypiska 

villaformen.
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»Först hade vi tänkt oss en spånfasad«, säger Jacek.
»Men det fungerade inte…«, säger Maria.
»…för vi lät ett prov i ekträ…«, säger Jacek.
»…stå ute…«, säger Maria.
»…i ett helt år…«, säger Jacek.
»…och den fick en massa svarta svampprickar…«, säger Maria.
»…eftersom luftfuktigheten är så hög nära havet«, säger Jacek.
Så det fick bli skiffer. På både tak och väggar. Bara den uppgla-

sade tillbyggnaden mot baksidan har klätts i ribbor av lärk. Säkert 
för att redovisa vad som är nytt och gammalt och inte förvanska 
den ursprungliga husvolymen.

»Vi ville inte ha för många material i fasaden«, säger Jacek, »utan 
önskade oss ett samlat, nästan monolitiskt, uttryck.«

Planlösningen är i och för sig inte så olik den som var, privat och 
offentligt är tydligt funktionsseparerade, men redan i hallen märks 
det att allt inte står »äktsvenskt« till. Skorna trängs på golvet – Ja-
ceks och Marias två barn bor fortfarande hemma – men det lilla 
rummet är öppet i två plan, du ser upp till övervåningen varifrån 
solljuset strömmar och gör hallen nästan rymlig.

Därifrån leds du bort från ljuset och in i dunklet som är sov-
rumsdelen som med stängda dörrar manar vidare, in under en tung 

järntrappa och ut i vardagsrummet som – det varde ljus! – är helt 
orienterat mot söder. 3,40 meter höga fönster inramar omgivning-
arna och solstrålarna släpar över golvet, dammet dansar i ljuskvas-
tarna. Härifrån läser du av hela husets historia och dimensioner i 
ett ögonkast. Främst tack vare trappan som går som ett svart tusch-
streck genom huset, från övervåningen som åstadkommits genom 
att höja nocken ett par meter, via det ursprungliga vardagsrummet 
ner till tillbyggnaden med sitt mer industriella uttryck.

»När vi har gäster är det här vi dukar upp«, säger Maria och 
stampar med hälen i plankorna och gör en gest mot en öppning i 
väggen. Där inne ligger köket, smalt och kompakt – lättjobbat. 

»Och serveringsöppningen fyller en funktion till«, säger hon och 
ställer sig vid spisen. Pekar tvärs genom de öppna rummen. »Ser 
du?«

Och det gör jag. En väderbiten tall. Den står långt där borta, 
utanför fönstren och bortom terrassen och planteringarna och är 
inte särskilt märkvärdig men det finns ingen chans att jag skulle 
kunna missa den.

»Vi har orienterat hela huset mot den där tallen«, säger Jacek 
stolt. »Vi tycker den ser ut som ett bonsaiträd. Hoppas den över-
lever länge.«

›

›

Trappan går som ett svart 
tuschstreck genom huset; 

stegen i svartoljad ek 
och plattstål bärs av en 
obehandlad och rostig 

järnbalk.

»svenska arkitekter vågar för lite! 
Det är byggnorMerna soM DöDar all lust.«

När paret Zalecki först kom till Sverige 
bosatte de sig i Skövde. Ett av få design-
företag i stan var Olby design varifrån var-
dagsrumsborden kommer. Mattan tillhörde 
tidigare Marias mamma. Fåtöljen heter  
USA 45 och är ritad av Folke Ohlsson.
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En och samma vinkel går 
igen på flera ställen i huset, 
bland annat i den cortenståls-
kantade trädgårdsgången 
och i mötet mellan tak och 
tillbyggnad. 

Vilket förstås minner om en urgammal japansk idé, att lyfta in nog-
samt valda landskapsvyer. Det är ett sätt att skänka liv till asketiskt ge-
staltade interiörer. Men det går inte att kalla paret Zalecki/Zalecka för 
asketer. Den pråliga öststatsdesignen är dem främmande. »Vi har ju bott 
i Sverige i över 20 år nu«. Men svenskt minimalistiska är de inte. 

»Svenska arkitekter vågar för lite«, säger Jacek. »Deras verk är ganska 
enformiga. Det är delvis byggnormernas fel, de dödar all lust.«

Främst märks gestaltningsviljan i tillbyggnaden, i det 25 kvadratme-
ter stora vardagsrummet. I stället för plankgolv är där slipat betonggolv, 
väggarna är tjocka som murar med djupa nischer, takhöjden krymper, 
fönster växer och ingenting är återhållsamt. Bara den begränsade mate-
rialpaletten håller ihop uttrycket som väl bäst kan beskrivas som dekon-
struktivistiskt.

»Vi ville skapa kontraster«, säger Jacek och pekar på rummets två olika 
karaktärer. Dels soffgruppen med sina olika möbelfynd och arvegods 
som hukar under det skyddande taket: »Hemtrevligt.« Och dels fönster-
väggen och den vidsträckta terrassen, komplett med vattenspegel: »Vild 
natur.«

Vild natur som syns ännu bättre från övervåningen. 
Därifrån ser Jacek och Maria hela Askimsviken.                               ¥

›

Från den övre terrassens 
båda solstolar, designade 
av Björn Hultén för H55-

utställningen i Helsingborg, 
syns Askimsviken. 

Bilden nedan: Såväl tak 
som väggar är klädda i 

skiffer, ett material som 
Maria Zalecka förälskat sig i 

under ett radhusprojekt 
i Helsingborg. Skiffern 

ger villan ett nästan 
monolitiskt uttryck. 

»hela huset är riktat Mot Den Där tallen… 
hoppas Den överlever länge.« 
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Badrummet på 
övre våningen med 
egenhändigt gjuten 

betongskiva. 
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