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Robert Åsbacka: Glömda rum. Schildts & Söderström 2022. 

 

I det svenska folkhemmets övergivna rum 

 

Årets Tollanderpristagare Robert Åsbacka är aktuell med romanen ”Glömda rum”, som är en 

uppföljare till fjolårets bok ”Kistmakarna” och den andra delen i en planerad trilogi om politik och 

människor i vår samtid.  

Stilsäkert lakoniskt, med driv, humor och ett varmt hjärta för han sin berättelse vidare, skickligt 

gestaltande ett samhällsperspektiv via enskilda individer som hankar sig fram i de nedre sociala 

skikten, ständigt på gränsen att slås ut.  

Romanen kan läsas helt fristående, för de bakgrundsuppgifter som behövs för att hänga med i den 

fortsatta berättelsen om den sextioåriga finlandsbördiga författaren Erik i Eskilstuna ges en längs 

med vägen.  

När den här delen startar hösten 2019 har Erik och Sonja slagit ihop sina påsar i en höghuslägenhet 

tillsammans med hunden Stella, husses särskilda vän och följeslagare. Öldrickandet har Erik lagt av 

med och vardagen rullar på, men någon större omvälvning har relationen inte fört med sig.  

Sonja tillbringar dagarna i Hoffmans föreningslokal för AA, vilket inte har något med anonyma 

alkoholister att göra utan syftar på Arena för Arbetarhistoria. Där följer hon med inspelade 

kommunfullmäktigemöten och försöker få grepp om vilka som hör till majoriteten och vad den 

”nyliberala epoken” betyder. Med näsan fastklistrad vid skärmen tittar hon på avsnitt från olika 

säsonger – som hon kallar dem – dels av intresse, dels av närsynthet. Att glasögon kan skada synen 

har hon läst någonstans och Eriks motargument förmår inte rubba hennes övertygelse. 

Hoffman malar på om kommunpolitik, socialdemokrati och föreningsliv oavsett om någon lyssnar 

eller inte. Framför allt är han engagerad i en bok om industrimagnaten August Stålberg och 

låstillverkningens historia och har lyckats få loss medel från Arbetsförmedlingen för det, och även för 

att anställa Erik som något slags redaktör.  

Erik åtar sig Hoffmans risiga manus för att det är svårt att säga nej till hans förslag i allmänhet, men 

också för att han behöver inkomsten och en ursäkt att slippa sina egna tröga skrivprojekt.  

Lugnet i tillvaron störs inte bara av Hoffmans ideliga ringande utan också av en kort amorös historia 

med My. När Eriks snedsteg uppdagas ber Sonja honom ta sitt pick och pack och försvinna – 

barmhärtigt nog till hennes kontor som hon tillfälligt kan undvara, för hon har ett praktiskt sinne och 

vart skulle han annars ta vägen? Men hunden får han inte, vilket visar sig vara ett dåligt beslut på 

många sätt. 

I samma byggnad som AA huserar också Elisabets konsultbyrå för karriärcoaching. Hon har nischat in 

sig på arbetslösa akademiker och framför allt på att försöka få dessa på bättre tankar än att 

återvända till universitetsvärlden. Eftersom hon aldrig har några kunder ägnar hon tiden åt att dricka 

kaffe, röka, läsa filosofiska verk och prata med Erik.   

Det är Elisabet som får Erik att börja röka igen och som bidrar till att han börjar frekventera 

karaokebaren Hyddan. Via hennes förmedling får han också ett deltidsjobb som lagerarbetare inom 

trävarubranschen och en bostad som löneförmån i en övergiven bruksmiljö i Hälleforsnäs.  



Övergivna miljöer, eller glömda rum, spelar en viktig roll i berättelsen, precis som romantiteln 

antyder. Efter Kåres bortgång (en vän/bekant från förra romanen) går Erik igenom hans hopsamlade 

material om bortglömda rum typ skyddsrum, fabriker, bergrum, militära anläggningar och nedlagda 

tågspår. Mot bakgrund av det kan man se det svenska folkhemmet som romanens största glömda 

rum där vilsna medborgare försöker hitta någonstans att leva och verka.  

Eriks reflektion allra sist i berättelsen, att det är vardagen som är det stora och svåra att hantera och 

att om den fungerar så går resten av sig själv, uppfattar jag som romanens lågmälda sensmoral. Och i 

kombination med det inledande mottot, Anne Carson-citatet ”I wish I were two dogs then I could 

play with me”, blir det en både jordnära och absurd helhet, inte så olik verkligheten.   

Det som gör romanen så sympatisk är den lika ärliga som förlåtande blicken på människoliv som 

varken är anmärkningsvärda eller dolt heroiska men som finns och som bara därför har värde.  
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