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Legionärerna : en roman om baltutlämningen Per Olov Enquist boken PDF Den 1 september 2018 är det 50 år
sedan Per Olov Enquists roman Legionärerna introducerade begreppet dokumentärroman i den svenska
litteraturen. Den nu aktuella 50-årsutgåvan kommer att innefatta ett nyskrivet förord, utförliga kommentarer
och en författarintervju som sätter in romanen i sitt alltigenom avgörande tidsmässiga sammanhang.
Så här skrev Enquist själv om boken i originalupplagans förord: "Detta är en roman om baltutlämningen, men
om beteckningen roman förefaller någon stötande, kan den ersättas med reportage eller bok. Min avsikt var
att ge en helt objektiv och exakt bild av denna i svensk samtidshistoria helt unika politiska affär.
Jag har, som kommer att framgå, misslyckats med att ge en objektiv bild. Jag tror inte denna objektiva bild är
möjlig att ge. Min avsikt har inte i första hand varit att upprätta ett monument över en baltisk tragedi. Jag har
i stället, så noggrant som möjligt är, velat beskriva ett svenskt dilemma."
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