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Johanna Nilssons senaste roman Det gröna djupet plockar upp och fantiserar vidare på Karin Boyes 

dystopiska dagboksroman Kallocain. Väl värd en genomläsning. 

När Karin Boyes dystopiska dagboksroman Kallocain gavs ut på 1940-talet hade den undertiteln 

Roman från 2000-talet. Johanna Nilssons senaste bok, Det grönare djupet, är en fantasi om vad som 

hände sen och det visar sig att problemställningarna fortfarande är lika aktuella. 

Kallocain är ett porträtt av en stats strävan för att uppnå maximal repression, men också en skildring 

av hur människan anpassar sig till omänskliga förhållanden. Det grönare djupet är en efter-flykten-

skildring, en fantasi om vad som hände med Linda Kall efter att hennes makes, Leo Kalls, berättarröst 

har tystnat. 

Nilssons fortsättning är betydligt längre än Boyes ursprungstext, men det känns rimligt att Linda Kall, 

som är sin egen person och skriver under helt andra förutsättningar, har en mer litterärt utbroderad 

röst än sin vetenskapligt rapporterande man. 

Linda, vars erfarenhetsvärld tidigare har bestått av Världsstatens krav på total underordning, får i den 

extremliberala Ökenstaden utrymme att fundera över det goda samhället, det mänskliga tillståndet 

och skillnaden mellan ideal och krass verklighet. 

Hur skulle då detta goda samhälle se ut? Kanske ett samhällsideal likt det vi lärt oss om i skolan – en 

dröm om något lagom liberalt, lagom reglerat, lagom kollektivt, lagom individualistiskt, lagom 

kapitalistiskt (eller är byteshandel bättre?). 

Och det slår mig att jag har sett det förut, dystopier där drömmen om ett nytt samhälle (i den mån 

den finns) är fragment av något som liknar våra egna ideal. Det får mig att undra: Handlar sådana 

dystopier i någon mån om att försäkra oss om att vi egentligen redan har lösningarna, att vi bara 

behöver använda dem rätt? 

Kanske är en av dystopiernas roller att vara ett sätt för oss att få syn på oss själva, att vara varning 

och motivation, tröst och något för tanken att ta spjärn emot. 

Men får jag inte läsa lite väl genomförda och omskakande fantastika utopier, lite ”hur”, snart börjar 

jag tro att den enda utopin nutidsmänniskan är kapabel att drömma någotsånär sammanhängande 

om är semestern. Samtidigt kommer denna känsla ur att Nilsson faktiskt tar vara på dystopin som 

kontrast för att utforska längtan efter något bättre. 

Tyvärr så snubblar romanen mot slutet på detaljer och skeenden som är viktiga för att berättelsen 

ska hålla i trovärdighet. Sådant som är livsfarligt och svårt blir för lätt, det känns konstruerat för att 

berättelsen ska gå ihop, vilket skadar läsarens tillit. 

Trots det är detta en roman som är värd sin tid, förslagsvis strax efter en genomläsning av Boyes 

Kallocain. 
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