
Vi är på väg hem till Alede-
mokraternas partiledare, Jan 
A Pressfeldt i Skönningared. 
Ett stenkast från bostaden 
markerar en ståtlig pjäs sin 
närvaro på en liten kulle. 
Den bär texten:
"Stenen restes till minne av Tre 
Konunga Slaget i Skönninga-
red anno 1101. Ättlingar i byn 
reste stenen."

– Det är jag som har rest 
den. Har du bara belägg för 
vad du skriver så är det okej. 
Alla vet ju att det förekom 
strider i området. Kanske 
inte just här, men någonstans 
måste stenen stå. Jag tyckte 
den gjorde sig bra här. Det 
är många som stannar och 
tittar, säger Pressfeldt och 
ser både klurig och klok ut.

Aledemokraterna går in i 
sin fjärde valrörelse och opti-
mismen är påtaglig.

Lägger av
– Lyckas vi inte ta makten 
nu, då lägger åtminstone 
jag av. Så många självmål 
som den rödgröna majori-
teten har gjort i Ale under 
den här perioden torde väl 
vara rekord? Vi har mer 
eller mindre Sveriges sämsta 
grundskola, ett gymnasium 
som varken klarar ekonomin 
eller  att bevara attraktions-
kraften och ett företagskli-
mat som hela näringslivet 
fnyser åt. Lägg därtill att de 
höjer skatten och planerar 
att bygga ett nytt kommun-
hus med flotta kontor åt sig 
själva samtidigt som barnen 
inte ens får lära sig räkna och 
skriva. Jag har svårt att tro 
att det är detta aleborna vill, 
men vi får väl se, säger Press-
feldt.

Det verkar ganska 
uppenbart vilken valfråga 
du tänker driva?

– Skolan, skolan och 
skolan. Det är det mest fun-
damentala i kommunen och 
måste fungera. Jag är per-

sonligen ingen expert på vad 
som måste göras, bara att det 
måste ske. Det finns däremot 
personer som kan det här 
med utbildning och de måste 
få resurserna, de får inte 
hamna i ett nytt kommun-
hus, menar Pressfeldt.

Om Aledemokraterna 
hamnar i majoritetsställning 
efter valet är han också klar 
med vilka förändringar han 
helst vill genomföra.

– När skolan har fått sitt, 
så vill jag förenkla bygglovs-
givningen. Du ska i princip 
kunna få ett bygglov rakt 
över disk. Detaljplanelägg-
ningen måste också skyndas 
på så vi får igång byggna-
tionen i Ale på allvar, säger 
Pressfeldt.

Ni har alltid pratat om 
stora rationaliseringar. 
Hur blir det med dessa?

– Vårt förslag om att slå 
samman förvaltningar har ju 
övriga partier redan accepte-
rat och den förändring som 
nu sker är vi arkitekterna 
bakom. Det tog tolv år, sen 
lydde även de rödgröna, 
svarar Pressfeldt rappt.

Han har varit politiskt 
engagerad sedan tonåren. 
Karriären började i Folkpar-
tiets ungdomsförbund, men 
när han väl flyttat till Ale 
övertygades han av hästkar-
len Hugo Hamnegård (M).

– Vi gjorde ett kanon-
val och jag gick rakt in från 
gatan till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Det var på 
den tiden då Evald Malm (S) 
styrde. Det var en rak karl 
och vi hade många heta dis-
kussioner, även en och annan 
dispyt. Men, det ska du veta, 
Evald skickar fortfarande jul-
kort, avslöjar Pressfeldt och 
vi påminns om en tavla från 
stallet.

– Ja, den på Göran 
Johansson. Han har jag 
alltid gillat. Vi kommer bra 
överens, intygar Pressfeldt.

Vad han däremot inte är 
överens om är införandet av 
trängselskatter.

–Det är inte rimligt att 
de som pendlar ska betala 
utbyggnaden av götebor-
garnas infrastruktur. Vi var 
lovade en folkomröstning. 
Det blev intet. Dessutom 
har kommunfullmäktige 
inte heller givit sitt samtycke 
ändå har den politiska majo-

riteten företrätt Ale och ställt 
sig bakom förslaget. Det är 
politiskt svineri!

Sleipners Hyrverk är Jan A 
Pressfeldts stora fritidssysselsättning, 
så stor att den stundtals har hållit 
honom sysselsatt på heltid. Första 
hästen han köpte var en travhäst i 
Gunnebo. Av en ren slump fick han i 
nästa veva syn på en annons om en 
gård Skönningared. Köparen lottades 
fram och den utvalde hette Jan A 
Pressfeldt. Året var 1973 och en häst 
blev sedan många fler, som mest nio. 
Antalet vagnar och droskor som också 
började med en har idag blivit 22. 
Pressfeldts samling är unik och är i sig 
ett eget museum.

Här finns bland annat vagnar från 
det danska hovet.

– Den kom jag över i Köpenhamn 
när jag skulle lämna in en vagn för 
renovering. Då var den helrenoverad 
och helt suveränt fin. Jag köpte den 

på stående fot. Sen fick drottningen 
Margareta se den på en bild och 
ville till varje pris köpa tillbaka den, 
men jag har tackat nej vid två tilfäl-
len. Istället har jag lånat ut den till 
det danska hovet. Det är en merit, 

berättar Pressfeldt stolt.
Den äldsta vagnen i samlingen är 

från 1840. Imponerande 170 år och 
fortfarande som ny.

I hallen finns dessutom en stor 
mängd originalutrustning, uniformer 

och tillbehör. Det kulturhistoriska 
värdet är garanterat helt unikt.

– Det bara blev så här. Numera 
ringer folk till mig och skänker gamla 
saker som de har hittat hemma och 
som de tror att jag kan ha glädje av.

Han har minskat på antalet kör-
ningar, men bröllop och andra celebra 
arrangemang kommer han inte undan.

– Jag kör om jag har lust. Det finns 
inte så många kvar att köra. Det är 
"knugen" som jag fortfarande inte har 

fått köra, men annars har jag bockat 
av Kronprinsessan Victoria och Drott-
ning Silvia, minns Pressfeldt.
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Jan A Pressfeltd har byggt ett eget museum med gamla anrika vagnar och droskor. Här sitter Janne i drottning Margaretas favorit och här är "äldst" i klassen.

Museidirektören har nobbat drottning Margareta

Pressfeldt är redo för slaget om Aleredo för slaget om Ale
SKÖNNINGARED. Alekuriren tänker hälsa på 
hemma hos samtliga partiledare inför det stun-
dande valet.

Först åkte vi till Skönningared där Aledemokra-
ternas Jan A Pressfeldt bor.

Som väntat riktades skarp kritik mot det röd-
gröna styret i Ale, mindre väntat var avslöjandet 
att det gamla kommunalrådet Evald Malm (S) 
fortfarande skickar julkort...

JAN A PRESSFELDT
Ålder: 67
Bor: Skönningared
Familj: Gift med Birgitta, två vuxna 
barn.
Yrke: Fastighetsmäklare
Politisk förebild: Gösta Bohman (M) 
och Margret Thatcher
Om jag vore ett djur: "Då skulle jag 
vara en hingst"

Intressen: Hästar, husbil och fiske.
Lagar jag i köket: Stekt torsk eller 
rotmos med fläsklägg.
Bjuder jag hem på middag: Nelson 
Mandela. "Han har lite dignitet och 
det skulle vara kul att snacka lite 
med honom".
Smultronställe i Ale: Skönning-
ared.


