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Vilja valla ren
Vi åkte till Jokkmokk för att valla renar. Bara så där.  

Sedan kom vi hem, och ingenting är längre som förut.
TEXT Cecilia Öfverholm  FOTO Carl-Johan Utsi, Maria Klang, Lena Åkesson, Tess Edsvärd
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”Det låter  
väldigt idylliskt 
men är ett hårt 

arbete”

J ag håller pappret i handen och läser:
”Jämnt och bra skall och ett fint arbetssätt med 

renarna. Duktig på att hushålla med sin energi 
och vallar outtröttligt.” 

En mattes stolthet vet knappt 
några gränser. Det fina intyget är 

resultatet av några dagars vallningskurs med 
Leila Nutti på kennel Vájsás i Jokkmokk. 

Nu sitter vi i köket hemma hos Leila och 
känner oss belåtna, både på mat och upple-
velser. Leila har lagat den samiska rätten 
suovas (”man kan säga att det är som vår 
snabbmat”, säger hon) och till det gräddat det magiskt goda 
brödet gáhkku. Vi äter tills det är slut. Minusgraderna och 
aktiviteterna från morgon till kväll har gjort oss hungriga 
och rödblommiga. Med oss har vi de tre lapska vallhun-
darna Ila, Lisa och Vilja, två gamla damer och en i medel-

åldern. Tanken var att de skulle få träffa renar innan de blev 
för gamla, och nyfiket fanns undran om hundarna skulle 
förstå vad de skulle göra. 

Den lapska vallhundens uppgift är att valla 
renar och för att klara det behöver de vara 
uthålliga och klara av att självständigt tänka 
och arbeta. De behöver ha ett bra skall, vara 
envisa och ha tålig päls och tåliga tramp-
dynor. Under vissa arbetspass i renskötseln 
springer nämligen hunden tio mil på en dag. 
Frågan var om våra damer var predestine-
rade för sin uppgift? Vi skulle snart få veta.

Det sprakar i brasan när vi kommer till hotell Akerlund 
den första kvällen. Vi lyssnar på Leila Nutti som håller en 
föreläsning om renhunden, dess historia och hur den 
används idag. Det kommer att bli spännande dagar, det 
känns redan nu. Bara att få prata om hundar är ju under-
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bart, men efter 22 timmar på tåg (jo, vi blev lite sena) börjar 
ögonlocken så småningom bli tunga.

– Vi börjar tidigt i morgon. Jag hämtar er här klockan 
9. Då åker vi hem till mig och låter era hundar träffa en 
tamhärk, säger Leila.

Vilken hund i vårt gäng skulle visa sig vara den mest lämpade 
renvallaren? Vi hade ingen aning. Det enda vi visste var att 
vår trio bestod av tre väldigt olika personligheter. Och under 
de gnistrande morgontimmarna skulle alla få gå runt hus-
knuten hemma hos Leila Nutti för att för första gången stå 
öga mot öga med en ren, och inte vilken ren som helst, utan 
den mäktige Milo, en tämjd och kastrerad hanren.

Ila reagerar starkt, skäller kraftfullt och ”ställer” tam-
härken direkt. Lisa vänder genast tillbaka, verkar hellre 
vilja sitta kvar i den varma bilen.

– Hundarna har så olika energier. En del kan verka helt 
ointresserade av renarna och hålla sig nära sin matte, medan 
det egentligen är tvärtom och de har full koll, säger Leila. 

Vilja följer sin ägare Lena Åkesson och det märks tydligt 
att de är ett team som brukar arbeta tillsammans med djur 
hemma på gården på Värmdö. Men någon tamhärk tänker 
Vilja inte valla – ännu.

Långhelgen från torsdagskvällen till söndagen har ett 
späckat schema. Syftet med vallningslägret är just att låta 
hunden (alla typer av vallhundar är välkomna) få valla 
renar, men det är bara den ena delen. Den andra handlar 
om samernas kultur, historia och samtid. Leila Nutti är en 
av många unga samer som i dag aktivt arbetar för att sprida 
kunskap om samisk kultur. I programmet ingår därför 
föreläsningen, ett besök på Ájtte museum och en kväll på 
Silba Siida. 

– För alla som åker på vallningslägret för första gången 
är det ett krav från min sida att man deltar i hela paketet. 
Vill man återkomma året därpå kan man välja att bara boka 
in sig på vallning och gemensamma måltider, säger Leila.

Många samer är bosatta i Jokkmokk, som ses som ett 
samiskt nav. Leila Nutti har ett hus här, men under våren 
och sommaren bor hon och hennes familj i Badjelánnda 
nationalpark i sommarbeteslandet Vájsá, så att de kan vara 
nära renarna. Det låter väldigt idylliskt men är ett hårt 
arbete. På ett par generationer har renskötseln i princip 
förändrats från nomadism till en motoriserad värld. Det 
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Ilas första riktiga 
kontakt med 
renvallning. 
Skallet sitter.

Ila har fått till 
det typiska 
uttrycket för en 
lapsk vallhund.

Lisa har mycket energi, något 
som passar renvallning i dag 
när mycket av jobbet sköts 
med skoter.
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moderna skogsbruket, utbyggnaden av vattenkraft och 
satsningar på infrastruktur är bara några förhållanden som 
påverkar rennäringen stort. Samerna måste flytta renarna 
över större områden mellan vinter- och sommarbeten. En 
del renar måste till och med köras på lastbil för att arbetet 
ska vara möjligt.

Renhundens uppgift ser olika ut beroende 
på vad som ska göras under de olika årsti-
derna. De stora förflyttningarna kräver 
uthållighet, vid rensamlingen krävs att 
hunden skäller mycket och har kropp, päls 
och psyke att klara av långa, hårda arbets-
dagar i oftast kargt väder. Under sommaren 
vill man ha en lugnare och följsammare 
hund som lyder kommandon bättre. 

– På vintern, när vi använder motorfordon i vår sameby, 
vill man ha hunden mer självgående men på sommaren, då 
vi samlar för fots och då kalvarna och vajorna är känsliga, 
vill man bara ha en hund som skäller i dalgångarna och som 
man kan kontrollera, säger Leila.

Senare samma eftermiddag är det dags för våra lapska 
vallhundar att bekänna färg inne i hagen där flera renar 
vistas. Ila visar sig vara metodisk och Vilja försiktig. När 
det blir Lisas tur dyker samerna upp som om de vore tjur-
fäktare i filmen Tjuren Ferdinand: ”Henne vill vi ha!” 
utbrister de. Lisa är het och framstår nästan som aggressiv, 

men har en energi som ger effekt. 

– Hon är en perfekt hund för den moderna 
rennäringen där vi använder mycket 
skotrar, säger Leila.

Motoriseringen kräver en annan typ av 
hund och nu eftersöks Lisas energi för att 
arbetet ska flyta på.

– För de långa förflyttningarna skulle 
jag välja Ila, som sparar sin energi och är 

uthållig. För sommarens arbete skulle jag välja Vilja som är 
följsam och mjuk men ändå bestämd. Och i stunder där 
arbetet ska gå snabbare skulle jag välja Lisa, säger Leila.

På gamla fotografier syns ofta den lapska vallhunden vid 
sin renskötares sida, bakpå skotern eller tätt intill i kåtan. 

”Lisa är het och 
framstår nästan 
som aggressiv, 

men har en energi 
som ger effekt” 
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Lisas energi får till och 
med tamhärken Milo att 
röra på påkarna.

Leila Nutti med sina lapska 
vallhundar Hedda och Riggu.
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Men den specifika rasen lapsk vallhund har egentligen inte 
varit det viktiga, utan för en renskötare har alltid funktionen 
stått i fokus. Det är anledningen till att samerna korsat olika 
raser för att hitta den perfekta kombinationen. Andra vallare 
som gärna används är kelpie och border collie, och den 
ovanligare men populära huntaway från Nya Zeeland. Den 
är större och korthårig och driver ofta renhjorden hårdare. 
En del renskötare gillar det, andra inte.

- I Jokkmokk har det också funnits en unik ras: Jokk-
mokksrasen, säger Leila.

Den är väldigt lik en lapsk vallhund, men den är enbart 
svart. I dag är den nästan utdöd. 

– Min vän Elisabet Nejne Vannar har fört stamtavla över 
deras jokkmokkshundar så att man kan följa hundarna 
tillbaka i tiden, säger Leila.

Som i förbifarten råkar hon också nämna att det just nu 
finns en kull gudomliga valpar som är så nära den ursprung-
liga Jokkmokksrasen man kan komma. Och kan det möj-
ligtvis vara så att vi skulle vilja titta på valparna? Snart 
sitter vi återigen i Leilas bil. 

Runt bordet hemma hos familjen Vannar blir diskussio-
nerna intressanta, och Leila vill gärna studera avelsmate-
rialet vidare. Hon skriver nämligen en bok om renhundar 
tillsammans med Anna Kuhmunen. De saknade just en 

     FAKTA LAPSK VALLHUND
® Ursprung. Finland. Troligen kom hunden till 
Fennoskandien med samerna. Då var samerna ett 
folk som levde på jakt och fiske. När samerna sedan 
övergick till renskötsel blev renvallning hundens 
huvudsyssla.

® Egenskaper: Den lapska vallhunden är en skäl-
lande vallare. I dag är den alltmer populär även som 
sällskapshund och används i olika hundsporter som 
exempelvis agility. Den är lugn, vänlig, energisk, 
och arbetsvillig. Den är lyhörd gentemot sin förare 
och ska kunna slappna av när det inte är dags för 
arbete, och kunna arbeta uthålligt och under svåra 
förhållanden.

® Mankhöjd: Hanhundar  
48-54 centimeter i mankhöjd,  
tikar 43-49 centimeter.

® Skötsel: Lättskött, minimal 
pälsvård men fäller rejält två gånger 
per år.

4  ››

Leila ger tamhärken Milo lite lav. 

Leila Nutti.
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”En duktig hund gör tio renskötares jobb”

Anna Kuhmunen
Leila Nutti

Boken CE av Anna 
Kuhmunen och 
Leia Nutti om 
renvallarhunden 
finansieras av 
Statens kulturråd, 
Region Norrbotten, 
Sámediggi, Kungliga 
Patriotiska Sällskapet, 
Framtidsbanken och 
Jokkmokks Kommun. 
Finns på www.
stoorstalka.com, cirka 
350 kronor.

sådan bok och bestämde sig för att skriva en själva. I skri-
vande stund är boken klar att lanseras.

Det är nästan omöjligt att lämna kullen med de unika, 
värdefulla jokkmokksvalparna. För hur 
kan detta kafferep maxas på något vis? 
Det hela är mycket enkelt, förklarar 
Leila, och sätter kurs mot Silba Siida och 
Anna Kuhmunen.

Äventyren tar liksom aldrig slut. 

Snart passerar vi Polcirkeln och inser att långkalsonger, 
sockar, mössa, dunjacka … ja det är en perfekt utstyrsel för 
en girls-night-out med Leila och tre lapska vallhundar. 
Kanske saknas bara en näsduk, för strax bränner tårarna 
bakom ögonen. Och det är inte bara på grund av den öppna 
elden mitt i kåtan, det beror mer på Anna Kuhmunens jojk 
som går rakt in i hjärtat, hon jojkar hennes förstfödde son. 
En jojk som inte får spelas in – den får bara upplevas. Elden 
sprakar, renfällarna som täcker marken värmer. Vi har just 
ätit pizza med renkött och lingon, druckit kaffe med ost i 
och lyssnat på ännu fler samiska historier, myter, barn-
domsminnen och livserfarenheter. Ila, Lisa och Vilja har 
funnit sig tillrätta precis som de vet att det här är deras rätta 
habitat. Utanför kåtan är det minus 25 grader och ett spe-
lande norrsken lyser upp i nattsvarten. Det är upplevelsens 
natt en bit utanför Jåhkåmåhkke som är lulesamiska för 

Jokkmokk. På vägen tillbaka till stan stannar vi till för att 
kunna traska några steg på självaste Polcirkeln. Det är så 
enormt exotiskt. Och långt borta i minnet är den utma-

nande tågresan hit, nu värd varenda 
extra timme. ®”För en renskötare 

har alltid funktionen 
stått i fokus”

Vilja, Lisa och Ila är hemma igen, men tycks 
ha tagit Jokkmokksvädret till Värmdö.

Hundar hemma hos 
familjen Vannar 
som vill återskapa 
jokkmokksrasen. I dag 
är det så här nära man 
kan komma.


