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Robert Åsbacka, Kistmakarna. Schildts & Söderströms 2021 

 

När bara kistan återstår av döden 

 

Robert Åsbackas nya roman ”Kistmakarna” är förankrad i en svensk samtidsverklighet och skriven ur 

ett underdogperspektiv. Det är svart humor utan humor och socialt engagemang utan engagemang. 

Det är en avförtrollad värld renons på allt vad metafysik och mystik heter och dess yttersta 

konsekvens syns i att det enda som återstår av döden är kistan.  

Ändå är det på sätt och vis en berörande roman, kanske för att den inte är cynisk utan mest bara 

försöker hanka sig fram på de villkor som är möjliga, och för att det är svårt att bedöma var gränsen 

går mellan det skildrades förutsättningar och berättelsens. Det går väl inte att skriva laddat om det 

som har förlorat sin laddning. Det går inte att skriva mångbottnat ifall mening inte finns. 

Berättelsens jag är den sextioårige författaren Erik som har tappat tron på sitt skrivande men som 

måste få ur sig några romaner till för att kunna ansöka om konstnärspension och trygga sin framtida 

ekonomiska situation. 

Hans författarkarriär visar en nedåtgående kurva med usla försäljningssiffror, makulerade böcker och 

ett refuserat manus, vilket tvingat honom att sälja sin bostad, hålla noga koll på antalet ölburkar han 

köper och försöka hitta andra utkomstmöjligheter. En sådan är medlemskap i socialnämnden, för 

vars möten han får ett blygsamt arvode.  

Även om Erik knappast tror sig göra någon faktisk insats i sammanhanget rimmar 

förtroendeuppdraget med hans värdegrund som gammal socialdemokrat. Att socialdemokratin 

befinner sig i ett tillstånd av fritt fall får han bekräftat av de dagliga nyhetsrapporterna om Stefan 

Lövens och andra politikers förehavanden, som han resignerat följer med. 

Erik är frånskild sedan sju år tillbaka och funderar ibland över hur det har kunnat gå som det gått. 

Men han kommer inte så mycket längre än till samma smärtpunkt: att det plötsligt en dag visade sig 

att frun utbytte heta sms med en georgisk älskare.  

I och med skilsmässan förlorar han också kontakten med hennes söner, som han uppfostrat som sina 

egna; på sin höjd skickar de honom sporadiska Snapchat-meddelanden som raderas så fort de 

öppnas.  

Med ungdomsförälskelsen Hanna från 80-talets gemensamma kampsporttid återupptar han 

visserligen kontakten, men det sker med samma avsaknad av riktning och satsning som präglar hans 

tillvaro i stort. Det gäller för övrigt också andra karaktärer. 

Eriks lösning på sitt bostadsproblem är att kampera på föreningslokalen för Arbetarkultur och 

Historia. Den ligger i Eskilstuna i en gammal industrimiljö som håller på att omvandlas till 

bostadsområde, med en byggarbetsplats och däckbytesfirma som närmaste grannar. Orten dras med 

invandrarproblematik och ungdomsbrottslighet, och ljusen, blommorna och mjukisdjuren på platser 

där ännu ett våldsdåd med dödlig utgång begåtts ingår i den dystra stadsbilden. 

Tack vare boendearrangemanget har Erik inte bara tak över huvudet utan också ett nödtorftigt 

socialt sammanhang och ett föreningsliv som i all sin obestämdhet strukturerar tillvaron för honom 



och de övriga luggslitna existenserna Kåre, Sonja, Hoffman och andra. Det vänsterorienterade e-

Bladet ges ut mellan kaffekokande och diskussioner om vem som i tiderna mördade Olof Palme. 

Någon hittar också på att dra igång en studiecirkel, eftersom det utbetalas understöd för sådan 

sysselsättning, och den makabra verksamhetsidén är att tillverka likkistor för eget bruk.  

Fokuseringen på denna materiella och handfast ceremoniella sida av döden, liksom något i 

mansportätteringen och berättarstilen, får mig att tänka på Kari Hotakainens roman ”Kantaja” som 

handlar om en man med tillfälligt jobb på en begravningsplats. Över huvud taget känns Åsbackas 

huvudperson manligt finsk i sin fåordighet, passivitet, sina anspråkslösa krav, sin stoiska hållning och 

lågintensiva hjälpsamhet.    

Romanen är indelad i tre årstider: höst, vinter, vår. Det är knappast skäl att se någon djup symbolik i 

att berättelsen slutar där sommaren småningom kan börja, men det är likafullt en positiv avslutning 

med plats även för kärlek. Naturligtvis en kärlek som är bristfällig och trivial, en spillra av gångna 

tiders högre ideal, men ändå.         

Jag läser Åsbackas roman som en lägesbestämning av ett tillstånd i kulturen och som en gestaltning 

av individer som varken kan urskilja stjärnbilderna på himlen eller några metaforiska linjer i sitt eget 

liv. Men i den gestaltningen finns ingen misantropi utan bara robust ömhet.     
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