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GUNNTORP. För 50 år 
sedan följde han Gröna 
vågen och flyttade från 
Göteborgs puls till naturen i 
Ale. Det Pelle Dalberg inte 
vet om vår kommuns natur är 
inte värt att veta. 

Alekuriren följde med på 
en vandring till ett av hans 
många smultronställen, 
fågeltornet vid Grosjön.

– Åk bara efter mig!
Det är ord och inga visor 

när Pelle Dalberg ska guida 
oss längs bilvägen upp mot 
Gunntorp.

När vi slutligen stannat i 
en liten hemmagjord parke-
ringsficka i utkanten av en 
äng fortsätter färden till fots 
mot skogsbrynet.

Med vana rörelser röjer 
han bort kvistar från stigen 
med en sekatör. I fjärran 
skymtar Grosjöns blanka 
vatten och till vänster breder 
ett majsfält ut sig. På andra 
sidan stigen susar det i den 
lummiga lövskogen och inne 
bland bladen håller träd-
gårdssångarna en konsert i 
dur.

– Här är en sluttning med 
en ovanligt fin lövskog. Lägg 
märke till blandningen av 
tjocka och smala trädstam-
mar. Det tyder på att skogen 
är orörd, säger han.

Naturen i Ale kommun 
är av skiftande karaktär och 
kan, enligt Pelle, delas in i tre 
delar: älven, jordbruksbyg-
den och skogen. Det är också 
vad som gör den så speciell. 

Tillsammans med några 
andra entusiastiska indivi-
dualister, som han själv säger, 
skrev han under 90-talet två 
böcker om Risveden, Det 
vilda Risveden och Upptäck 
din hembygd – Sevärdheter i 
Risveden. Han fascineras av 
den orörda naturen, liksom 
av dess växt- och djurliv. Det 
är just därför vi vandrar på 
just den här stigen. Områ-
det kring Grosjön är mycket 
rikt på fåglar och just därför 
beslutade man sig för några 
år sedan att bygga ett fågel-
torn där.

Smörblommor invaderar
Pelle Dalberg stannar till och 
pekar upp mot en trädstam.

– Ser ni fågelholken där 
med siffran 10 på? Det bety-
der att vi gått halvägs. Här 
har man valt att snitsla stigen 
med fågelholkar istället för 
att använda till exempel röda 
plastband.

Han påpekar också att 
småfågelholkar gärna kan 
sitta så pass lågt, att man 
kan rensa dem utan hjälp av 
stege.

– Jag tar ju inte med mig 
en stege ut i skogen och 
ingen annan heller, så därför 
blir de inte rensade. Det är 
trevligt att göra vintertid när 
innehållet i dem är fryst.

Den torra marken inne 
i skogen är smyckad med 
vita liljekonvaljer, men när 
vi kommer ut på den stora 
ängen som sträcker sig ner 
mot sjön har floran skiftat 
färg till gult.

Han har inte mycket till 
övers för smörblommor och 
inte hundkex heller för den 
delen.

– Det är miljöförstöring-
ens fel att dessa kvävegyn-
nande växter blommar upp 
överallt och 

tar över. Andra mer speciella 
sorter som kattfot kan inte 
konkurrera och därför ser 
man inte den så ofta nu för 
tiden.

Efter ännu en stunds 
promenad bland Midsom-
marblomster, Ekorrbär 
och Gökört har vi slutligen 
kommit fram till fågeltornet 
vid vattnet.

Där uppe står Elin Bjö-
resund lutad mot träräcket 
med kikaren framför ögonen. 

Hon hoppas på att få syn 
på havsörnen som ofta ses i 
området.

– Jag brukar åka ut hit 
tidigt på morgonen och sätta 
mig och titta, säger hon och 
blickar ut mot Kanadagässen 
som promenerar på en liten 
udde med sina ungar.

Hon är med i styrelsen för 
Naturskyddsföreningen i Ale 

och har liksom Pelle varit 
med och byggt tornet.

Många favoriter
Pelle Dalberg njuter vid sitt 
smultronställe som ligger 
inbäddat bland Sälgen. Men 
fågeltornet vid Grosjön är 
bara ett av alla ställen i Ale 
han fastnat för. Han har så 
många att det är svårt att ens 
välja ut ens ett tiotal.

– Surtetrakten tycker jag 
ofta glöms bort. Där finns 
mycket av intresse. Vättle-
fjälls sjösystem, som visar 
vattnets stora betydelse förr, 
alla spår efter glasbruksepo-
ken med mera, säger han och 
fortsätter:

– Risveden är ett mäk-
tigt skogsområde med flera 
naturreservat. Den nya pro-
menad- och cykelvägen längs 
älven mellan Älvängen och 
Bohus är helt fantastisk.

Innan färden bär av hemåt 
tar han upp sin kikare och 
tittar ut över sjön i hopp 
om att få en skymt av den 
omtalade havsörnen. Men 
den håller förmodligen till 
på något annat av Ales alla 
smultronställen.

I strövarens fotspår…I strövarens fotspår…

FAKTA
Fågeltornet vid Grosjön, som är 
det enda i Ale, byggdes av Natur-
skyddsföreningen 2009-2010 med 
hjälp av ideell arbetskraft och 
med bidrag från många givmilda 
sponsorer. 

– Mot fågelriket

En del platser passeras obemärkt. 
Andra fastnar i alla våra sinnen och tilldelas en plats i våra hjärtan. 
Man behöver inte åka långt för att finna dessa oförglömliga platser. 

Det kan räcka med att titta runt hörnet för i Ale kommun ligger smultronställena tätt.

Antecknar. I en bok som ligger i fågeltornet vid Grosjön rapporteras vilka fågelarter som observerats i området. Elin Björe-
sund och Pelle Dalberg är nyfikna på att få en skymt av den omtalade havsörnen som brukar ses i området.

En favorit. Pelle Dalberg har många smultronställen i Ale 
och fågeltornet vid Grosjön hamnar högt upp på listan.
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