
VÄSTRA ENEBY (LT)
– Border collien visar
vad den tycker och 
känner med mimik,
öron och svans. Det är
den hundras som har
allra lättast att lära sig.
En border collie kan lä-
ra sig uppåt 350 ord.
Och det är en speciell
kultur runt vallhundar.

Det berättar Jörgen och
Kicki Olsson som tillsammans
har en flock på åtta border col-
lier i åldrarna tolv till ett år.
Det innebär att vid sidan av
jobbet så består livet av... hun-
dar - uppfödning, träning och
tävling.
Lördag eftermiddag i Västra

Eneby. Milt och soligt. Åtta
svartvita hundar fulla av energi
stormar fram över gårdsplanen.
För ett otränat öga ser de unge-
fär likadana ut, men Kicki och
Jörgen vet förstås precis vem
som är vem. Ingen hund är na-
turligtvis den andra lik – de har
olika personligheter.
– Jag känner till och med

igen dem i mörkret, säger
Kicki.
Både Kicki och Jörgen har

en lång hundhistoria. Jörgen
är uppvuxen med dem.
– Farsan skaffade den första

border collien 1969 och jag

fick min första egna 1982. Så
det är svårt att tänka sig ett liv
utan dem. Jag var också bonde
fram till 2007.
– Ja, det märks att Jörgen är

uppvuxen på foderbordet, sä-
ger Kicki. Han och jag har väl-
digt olika bakgrund när det
gäller hundar. Jag har min
bakgrund i brukshundar, bör-
jade med schäfer och är in-
struktör inom Svenska Bruks-
hundklubben.
– Kicki kan hund, och vi

försöker hjälpa varandra när vi
tränar hundarna, säger Jörgen.
– Vi är pedagoger båda två,

fortsätter Kicki som är special-
pedagog till yrket. Jörgen är lä-
rare i Kinda musikskola.

Engelska kommandon 
Hundarna är ivriga att få

jobba. Instinkten hos border
collien är stark. Det är en arbe-
tande hund som inte passar så
bra som enbart sällskapshund.

Jörgen och Kicki tar med sig
Safe, Sweep och LLL (uttalas
Ellen) ut i hagen där sex får går
omkring.
Jörgen berättar att man nor-

malt jobbar med en hund i ta-
get och Sweep får börja. Jörgen
styr hunden med en blandning
av kommandon på engelska,
visslingar och andra ljud.
– Engelska kommandon är

standard och har sina rötter i
1800-talets Skottland där her-
darna på hedarna började job-
ba med border collie. Away,
Come by, Lie down, Stand,
Well do är några av de kom-
mandon som ska få Sweep att
driva fåren dit Jörgen vill att de
ska gå.
– Hundens  medfödda in-

stinkt är att alltid vara på mot-
satta sidan flocken i förhål-
lande till herden, berättar Jör-
gen.
– Sweep är vår bästa hund,

säger Kicki. Han går på trots

att han vet att han kan få stryk.
Det är tuffa tag att till exempel
valla kvigor som inte blivit val-
lade förut. Då kan hundarna
åka på rejäla smällar.
– Ja, han är otroligt stark i

relation till djuren, tillägger
Jörgen.
Fyråriga LLL får ta över ef-

ter en stund och bland annat
visa hur man delar en fårhjord
i två. Det är imponerande att
se på. Och man kan se att hun-
darna har en stark, egen vilja.
Det är inte alltid de gör som de
ska. Man kan till och med tro
att de emellanåt retas lite med
herden.

Köpte Rob
Jörgen och Kicki har två

valpkullar på gång i början av
nästa år. De tränar hundarna
och säljer  en del av dem. De
tar också emot hundar från
andra håll och tränar dem.
– Jag sålde min bästa hund

för ett par månader sedan, be-
rättar Jörgen. Jag har en kom-
pis vars hund blev skadad, och
han behövde en vältränad
hund. Men nu har jag fått en
ny istället som jag bara har haft
i två veckor.
– Jag köpte Rob till Jörgen.

Det kändes som att han be-
hövde en till, säger Kicki med
ett leende.  Rob är grisvallare

från början, så han behöver lä-
ras om lite. Det är inte samma
sak att valla grisar som att valla
får.

Träning och tävling
Förutom träning så är det

också tävling som gäller. I täv-
lingarna bedöms hur bra hun-
den förflyttar får på ett djur-
vänligt och i förväg uppgjort
sätt. Jörgen har ställt upp i
många SM, han har också varit
med i svenska landslaget och
bland annat tävlat i EM.
–Men det var länge sen nu,

säger han. Men vi har tänkt att
börja tävla lite mer igen. Safe,
som är ett år, kommer att bli
en riktigt bra hund. Och så har
vi Ben som är importerad från
Skottland.
–Olika hundar är bra på oli-

ka saker. Alla har sin personlig-
het, men alla vallhundar är
lättlärda. Och den bästa belö-
ningen för dem är att få fort-
sätta att jobba.
– Vi är väldigt glada åt vår

flock på tre hanar och fem tikar.
Alla har sin rangordning. När
det kommer in en ny hund ut-
ifrån så fungerar det bra. Att ha
åtta hundar är inte jobbigare än
att ha fyra, säger Kicki Olsson.
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KINDA I Länstidningen finner du varje vecka minst en sida med reportage från var och en av Östergötlands 13 kommuner. Trevlig läsning!

Det händer
Evenemangstips

i  Kinda  kommun

Fotoutställning:
Avgrunden
En fotografisk bildresa till
ödeplatser och förfall med Jan
Jörnmark.
Tid: T o m 12-12-02.
Plats: NevaBooks fotogalleri,
Rimforsa.

Fotoutställning 
Café Bergdala
”En bild säger mer än tusen
ord”. Fotoutställning på Café
Bergdala. 
Tid: T o m 12-11-30. 
Plats: Café Bergdala, Kisa.

Julbasar PRO
Försäljning av skänkta hant-
verk, snickerier och mycket
mer. Underhållning av Alve
Gustavsson, Kaffeservering
och lotterier.
Tid: 12-12-01, kl 15-17. 
Plats: Kindagård, PRO-loka-
len, ingång från Grönede-
gatan.

Jul i Kinda
Jul i Kinda i Tidersrum i
Prästgården
Tid: 12-12-01, kl 12-16. 
Plats: Prästgården, Tiders-
rum.

Hornjul 
Försäljning av hantverk, hem-
bakat bröd, karameller, ho-
nung, handarbeten, smycken,
ostkaka, lotterier m m. Serve-
ring. Välkomna önskar Horns
marknadsförening.
Tid: 12-12-01, kl 10-14. 
Plats: Gårn, Horn.

Kisa kyrka 
första advent
Inled julskyltningsdagen med
att ta med familjen till Kisa
kyrka och återinvigning av
Sockenstugan som handikap-
panpassats. 
Tid: 12-12-02, kl 11 i kyrkan
och kl 12 i Sockenstugan. 
Plats: Kisa kyrka.

Julstämning på 
hembygdsgården
Servering av risgrynsgröt med
skinksmörgås samt kaffe med
dopp. Slöjdare och hantver-
kare visar och säljer sina alster.
Vi julpysslar, tillverkar kran-
sar och säljer hembakade lim-
por, bröd m m. Lotterier.
Tid: 12-12-02, kl 13-18. 
Plats: Kisa hembygdsgård.

Utställning
SKRATT photos by/©micce
Skratt förlänger livet och får
oss att minska i vikt. En rad
hastiga ut- och inandningar
och rytmiskt spända och av-
slappnande stämband som
ger ett karaktäristiskt ljud och
precis som gäspningar har
skratt en smittande effekt. 
Tid: T o m 12-12-04.
Plats: Kisa bibliotek.

Julkonsert
Musikskolans årliga julkon-
sert, i år i mysiga Godtem-
plargården i Rimforsa.
Tid: 12-12-05, kl 19-21. 
Plats: Godtemplargården.

DIN FACKMAN I KINDA

Vi gör det enkelt för dig.
Ring så berättar vi mer
om våra prisgrupper. Storgatan 16 Kisa · 0494-108 15
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fr. 995:- fr. 1995:- fr. 2995:- fr. 3995:-

Kalmarvägen 1 · Kisa 
Tel 0494-103 66

Bygga nytt, bygga om, renovera?
Vi är ditt lokala byggföretag med kultur- och miljöansvar. Egna 
hantverkare med stor kompetens. Stor maskinpark med bland 
annat manliftar, självgående skyliftar och teleskoplastare.

”Bygger och renoverar allt från slott till koja”

Vi lagar all mat från grunden: Sillen, köttbullarna, 
jansson, rödbetssalladen och alla de andra 

julbordsläckerheterna.
Start LÖRDAG 1 DEC med kvälls julbord kl 18 med
efterföljande LIVEMUSIK i puben, fram till kl 01.
Därefter lördagar och söndagar, kl 12-16. Andra tider är ni
välkomna vid beställning, med minst 10 stycken deltagare
När du vill ha ”bara det allra nödvändigaste”, beställer du
en JULBUFFE för 150:-, eller en kall JULTALLRIK för

165:-, Varm JULTALLRIK för 145:-
När du vill ha det lite festligare beställer du en trerätters

JULMENY för 350:-
Välkomna med frågor och beställningar 

på tel: 0494-122 22

e-post: hakan@kisawardshus.se • www.kisawardshus.se

JULBORDSTIDER
Kisa Wärdshus & Hotell

Ingen ska vara
ofrivilligt ensam.

Röda Korsets frivilliga gör
 livet lättare för många
 ensamma i Sverige – varje
dag. Med ditt bidrag kan 
vi hjälpa fler.
Stöd oss med 100 kr
genom att sms:a ALDRIG
ENSAM  till 72 900 eller
ge din gåva på bankgiro
900-8004.
Tack!
www.redcross.se

Jörgen och Kicki

har åtta läraktiga 

medarbetare

Tuffa tag som vallhund

Jörgen Olsson på promenad med
hela flocken: Sweep, Rob, Ben,
Belle, Fly, Safe, LLL och Grace. 

Fyraåriga tiken LLL (uttalas Ellen) fokuserar på arbetet.


