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BOKNOTISER 

A. Howard & Richard West: The Mak
ing of The Prime Minister. Jonathan 
Cape, 25 s. 

Efter mönster av Th. Whites berömda 
bok om Kennedys valkampanj, the Mak
ing of the President, har författarna 
tecknat de senaste ledarkriserna inom 
de stora brittiska partierna och förra 
årets valkampanj. Intressantast och 
tyngst vägande är den detaljerade 
skildringen av hur Harold Wilson, ge
nom en kallblodig intern valkampanj 
- med skickligt utnyttjande av mot
ståndarlägrets splittring - lyckades 
manövrera ut sin huvudmotståndare 
George Brown i striden om arvet efter 
Gaitskell. Uppenbarligen har de haft 
svårare att komma i verklig kontakt 
med toryledaren - porträttet av Sir 
Alec Douglas Home blir långt mindre 
levande och nyanserat än bilden av 
hans motståndare. Sammanfattnings
vis: en utomordentligt instruktiv och 
välinformerad skildring av de ledan
de personerna och grupperna i brit
tisk politik just nu och den bakgrund 
mot vilken de agerar. 

D. E. Buller & A. King: The British 
General Election 1964. Macmillan, 
45 s. 

En översikt över underhusvalet som 
särskilt utmärker sig för sin rikedom 
på statistiskt material.- Valet betrak
tas redan som en milstolpe i brittisk 
politik därigenom att för första gång
en kampanjmetoder av "amerikansk" 
typ, med flitigt utnyttjande av opini
onsmätningar och reklampsykologi 
kom till användning. Paradoxalt nog 
hindrade dock båda partiledarnas per
sonligheter PR-experterna att så myc
ket som de själva ville dominera val-

rörelsen. Wilson ansåg sig själv vara 
tillräckligt mycket professionell för 
att klara saken efter eget huvud- och 
Sir Alec alltför uppenbart, oförställt 
och uppriktigt sig själv för att Kenne
dy-Nixon-metoderna helt skulle kun
na slå igenom. - Bland mängden av 
statistiska data kan nämnas, att libe
ralerna synes ha dragit ungefär lika 
mycket från båda de stora partierna, 
möjligen med en viss tendens att ta 
flera röster från labour än från tories. 
Labour hade sina avgörande fram
gångar i dc "nya" medelklassgrupper 
som Wilson så målmedvetet riktat in 
sig mot. Däremot förlorade labour 
kuriöst nog väljare i de båda lägsta 
inkomstgrupperna. 

Björn Molin: Tjänstepensionsfrågan. 
En studie i svensk partipolitik. 
Akad, avh. Göteborg. SUB, 28 kr. 

Den aktuellaste av undersökningar -
påbörjad redan innan ATP-frågan av
gjordes. Med stöd av till alldeles över
vägande delen redan offentligt mate
rial - utredningar, yttranden, debatt
protokoll, presskommentarer o. s. v. 
- har författaren följt frågans utveck
ling från den s. k. åkerströmska motio
nen om en allomfattande obligatorisk 
tjänstepensionering 1944 fram till av
görandet. I stor utsträckning utgör 
resultaten, naturligt nog, av bekräftel
se av självklarheter eller allmänt kän
da förhållanden, som t. ex. att pen
sionsfrågan undan för undan blev 
starkt politiserad! Av betydande in
tresse är den systematiska beskriv
ningen av hur partierna fungerar, ett 
försök att skapa en teoretisk modell 
för studiet av ett centralt avsnitt av 
beslutsmekanismerna demokratisk 
politik. L. C. 
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