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» ... jag sträckläser. Per T Ohlsson är en av landets säkraste politiska
skribenter ... « Dagens Nyheter

»Med nerv, inlevelse och stor sakkunskap (berättar Per T Ohlsson)
om hur Sverige blev Sverige Det är en ytterst levande och

mångfacetterad skildring som kommer att få många läsare.« Svenska
Dagbladet

»Detta verk är rena njutningen för alla med intresse för politisk
historia. En blivande klassiker i sitt slag.« Skånskan

»Ohlssons imponerande verk bör ha stora möjligheter att bli
standardverket om vår moderna historia.« Populär Historia

Modernt och efterlängtat standardverk!

April 1917. Området framför riksdagshuset fylls med tusentals
demonstrerande arbetare. De bildar en svart ridå, perforerad av bleka



ansikten härjade av näringsbrist. Första världskriget rasar. Sverige är
avspärrat. När polismästaren skall ge signal till sina styrkor att

anfalla folkmassan ingriper kommissarie Anders Gustaf Kempe och
förhindrar ett blodbad, möjligen också ett inbördeskrig.

Detta är öppningsscenen i det moderna standardverket Svensk politik,
som sträcker sig från 1809 och fram till våra dagar. Författaren Per T
Ohlsson är prisbelönt journalist, Senior Columnist i Sydsvenskan och
har tidigare skrivit flera böcker om svensk politik. Här skildrar han
den politiska framväxten under 200 år: reformerna, kompromisserna

och de viktiga förgrundsgestalterna.

Konfrontationer har ingalunda saknats, men motsättningarna har inte
tillåtits gå över styr. Besinningen har segrat. Gång på gång har starka
personligheter, likt Kempe, gripit in i skeendet och lagt grunden till
kompromisser. Den samförståndsandan förklarar, kanske mer än
något annat, varför Sverige blivit ett av världens anständigaste

samhällen.

Denna uppdaterade och reviderade tredje tryckning av boken
innehåller även kapitel om resultatet av riksdagsvalet 2014 samt

om decemberöverenskommelsen.

»Det finns en precision här som är beundransvärd. Äntligen har
statsvetenskapliga institutioner fått ett standardverk över den

praktiska politiken att sätta i händerna på studenterna.« Expressen

»Redan nu beskrivs boken som ett standardverk, trots att den precis
har kommit ut men omdömet har goda förutsättningar att stå sig. En

mer lättillgänglig skildring av svenskt politiskt liv, och en mer
spännande skildring av dess inte alltid särskilt upphetsande
verklighet, är svår att på rak arm komma på.« Barometern

»Per T Ohlsson lyckas hitta spänningen i det politiska samförståndets
Sverige ... rappt och skickligt skriven, väl underbygd och med sinne

för dramatik och etsande repliker.« Sydsvenskan

»En fantastisk bok. Man lär sig så mycket nytt ... jag bara älskar
vartenda ord, varenda sida i den här boken.« Louise Epstein i

Sveriges Radio P1

»På ett föredömligt överskådligt sätt och på ett lättillgängligt språk,
presenteras det politiska Sverige under 200 år. En stimulerande
skildring, som ibland lyfter fram överraskande detaljer som betytt

mycket i ett större utvecklingsskeende.« Bibliotekstjänst

»För alla som intresserar sig för samhällskunskap är boken en
guldklimp.« Dast Magazine



»Ohlssons bok är mycket saklig och han lyfter även fram företeelser
som ofta brukar glömmas bort i historieskrivningen.« Sändaren
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