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”Kom då Frille! Frille, kom!” Det är inte precis en hund Uffe Johansson 

kallar på, utan en fiskgjuse, en vild, vacker och mäktig rovfågel som 

han döpt till just Frille. För fjärde sommaren i rad har Frille passat på 

att skaffa sig lättfångad föda med hjälp av Uffe. Men det är först i år 

som Uffe fått gjusen att ta fisk ur handen.

TEXT & BILD KERSTIN MAURD

Uffe och Frille 
– en osannolik historia om två udda kompisar 
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Det känns som en alldeles osannolik histo-
ria… Inte kan man väl få en vild fiskgjuse att 
äta ur en människas hand. Vi har sett klip-
pet på YouTube, filmat av Uffe Johanssons 
kompis Totte Wallin. Men ändå, det är svårt 
att tro det.

Det är flyttningstider i fiskgjusens värld 
(början av september 2008) så det är lite 
osäkert om Frille är kvar. ”Han har stuckit”, 
säger Uffe och ser ganska dyster ut när vi 
kommer. ”Han mötte mig inte när jag åkte 
ut med båten som han brukar”. Inte heller 
har Uffe hört Frille, frun och de två ungarna i 
boet. Men tyst, vad är det där för läten? Jodå, 
alldeles säkert fiskgjuse.

”Jaha, då var nog Frille nedåt Björkfjärden 
och fiskade. Han såg mig inte när jag körde 
ut.” Uffe börjar plocka upp de medhavda 
abborrarna, hämtade från frysen. De är nyss 
upptinade, några rejäla abborrar som nästan 
kunde fileas och stekas. ”Jag måste ha fisk med 
mig meddetsamma jag kommer ut. Frille är 
hungrig. Frille kom! Kom nu, Frille!”

UFFE BÖRJAR LOCKA, sätter en abborre på 
”frillepinnen” och... se där! Mycket snart 
kommer fiskgjusen och cirklar runt båten på 
låg höjd, fäller ned landningsställen (benen), 
ställer vingarna så att hastigheten bromsas 
och sätter snabbt klorna i fisken på pinnen 
i Uffes hand.

Uffe fick otrevliga hack i fingrarna av fisk-

gjusens klor när han hade abborrarna direkt i 
handen så han konstruerade ”frillepinnen”, en 
liten bit rundstav med en spik. Scenen upp-
repas fem, sex gånger. Uffe Johansson sätter 
en abborre på pinnen och ropar på Frille som 
kommer och tar fisken hem till boet och sin 
hungriga familj. ”Nu är dom mätta”, konsta-
terar Uffe när Frille inte kommer mer.

Uffe är ute på sjön i stort sett varje dag 
och pimplar. För tre år sedan började han 
kasta abborre åt den fiskgjuse som flög över 
honom varje dag. ”Nu möter han mig så fort 
jag åker ut. Därför har jag fisk med mig, från 
frysen. Han måste få mat på en gång. Jag har 
ju lärt honom att kommer han till mig så har 
jag fisk.” Men, förklarar Uffe, fågeln är inte 
beroende av honom utan fiskar själv till gjus-
familjens behov, precis som andra fiskgjusar.

VI ÄR GANSKA NÖJDA med att ha fått se det 
märkliga mötet mellan människa och vild 
fågel. ”Mig och min båt känner han ju igen, 
men Frille brukar kunna vara lite reserverad 
när det är nya människor med. Till nästa år 
ska jag skaffa en högfrekvent visselpipa och 
vissla på honom och kanske en sittpinne till 
båten för att se om jag kan få honom att sätta 
sig där”, förklarar Uffe.

Kerstin Maurd
Enköpings-Posten, 
Box 918, 
745 25 Enköping

Redaktionell kommentar: 
Ovanstående historia har ursprungligen publicerats i 
Enköpings-Posten, men då den är så fantastisk och 
i högsta grad har anknytning till fågelvärlden vill vi i 
redaktionen att än fler skall få ta del av den och, inte 
minst, bilderna. Efter välvilligt medgivande av Kerstin 
Maurd, reporter på EP, publicerar vi hennes berättelse 
även här i FiU. Fotografierna är tagna av henne.

 


