
De skrev boken om  
samernas hundar

Vallhunden är renskötarens högra hand 
och arbetskamrat. Leila Nutti och Anna Kuhmunen har skrivit en bok 

om samernas duktiga, hårt arbetande hundar. Nu är deras största 
dröm att hitta en levande stubbrompa.

TEXT ANNA-BRITTA STÅHL  

Människans bästa vän
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Faktum är att trots snöskotrar och 
motorcyklar så växer intresset 
för vallhundar i Sápmi. Det är 

framför allt de yngre renskötarna som 
söker sig bakåt i traditionerna och åter-
igen driver ren med hjälp av fyrbenta 
vallare. Man använder främst australi-
an shepherd, australian kelpie och den 
i Sverige oregistrerade huntaway. 

För det fungerar inte med vilken 
vallhund som helst.

– Hunden måste kunna skälla när 
den arbetar, för när renarna som 
befinner sig i täten hör hunden driva på 
hjorden längst bak fortsätter de framåt. 
Skallet skiljer renvallarhunden från 
vargen som jagar ljudlöst. Därför ris-
kerar en tystgående hund att skrämma 
renarna och skingra flocken, förklarar 
Leila Nutti, som föder upp lapsk vall-
hund i Jokkmokk.

Tillsammans med Anna Kuhmunen 
har hon skrivit boken Če – en duktig 
hund gör tio renskötares jobb, som byg-
ger på intervjuer med äldre och yngre 
renskötare. Če är det nordsamiska 
ord som renskötarna använder när de 
kallar på sina hundar. Idén till boken 

föddes när de båda, som lever med ren-
skötsel, ville veta mer om hundens roll 
i den samiska kulturen och upptäckte 
att det fanns ytterst lite skrivet. 

– Vi har vuxit upp med historier om 
duktiga hundar och ville veta mer. Att 
hunden varit viktig märks inte minst i 
att vi stött på ett drygt hundratal hund-
namn i de samiska språken, berättar 
Anna Kuhmunen. Till exempel Tjaaph 
som betyder svart på sydsamiska.

Funktion före utseende

Som läsare är det lätt att fascineras av 
alla berättelser om hundens roll i den 
traditionella renskötseln. Renskötarna 
har alltid vetat vilken sorts hund de ve-
lat ha. Funktion har gått före utseende, 
de har avlat på duktiga individer och
ibland även korsat in raser de trott på, 
berättar Leila Nutti. 

– Vi ser boken som en chans att spri-
da kunskap om samisk kultur och våra 
renvallarhundar. I dag använder vi inte 
det kränkande ordet lapp längre och jag 
hoppas att vi så småningom får döpa om 
lapsk vallhund till renvallarhund. 

Respekten för den hårt arbetande 

”Om jag är ute ensam kan jag lämna 
hunden bakom renarna och själv styra 
hjordens kanter. Jag fungerar som en 

dåtida hund och min hund som en 
gammaldags renskötare”

Olof T Johansson

Hunden Tjokko och Arild Skaltje  
på väg till vinterbetesland, 1990-tal.

Leila Nutti och Anna Kuhmunen 
med hundarna Riggu och Rissla.
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medhjälparen löper som en röd tråd  
genom renskötarnas berättelser. Än  
i dag kan en duktig renhund få sin egen 
jojk. Och de flesta samer lär sig tidigt 
att man aldrig ska tala om avlivning när 
hunden hör på eftersom den förstår 
när man pratar om döden. 

– Banden mellan hundarna och vårt 
folk är extremt starka. Tittar man på 
äldre fotografier av samer så är hunden 
oftast med. Den var människans högra 
hand, vi hade inte klarat oss utan den, 
konstaterar Anna.

Stubbrompan från Norge

Anna och Leila har även stött på 
hundraser som inte är registrerade hos 
Svenska Kennelklubben. Ett exempel 
är stubbrompan, en uppskattad svart, 
korthårig renvallare med ”ståöron” 
som verkade i sydsamiska områden. 
Den har fått sitt namn av att den saknar 
svans och kallades ibland för ”bïesse”, 
björn på sydsamiska. 

– Stubbrompan sägs komma från 
Snåsa i Norge där många äldre minns 
den som en duktig medhjälpare och 

kamrat. När en stubbrompa dök upp 
förr i tiden så visste alla att renskötarna 
var i närheten. 

– Dessvärre befaras rasen vara 
utdöd. Min högsta dröm är att någon 
ska höra av sig och berätta att de har en 
stubbrompa, säger Anna Kuhmunen. 

Ljus framtid för lapsk vallhund

Många lyfter också fram den svarte 
vallaren av jokkmokkstyp som en klok, 
samarbetsvillig och trogen kamrat. 
Bland favoriterna märks även svensk 
lapphund, som hade sin storhetstid 
i antal när renskötarna fortfarande 
vandrade med renarna eller åkte 
skidor. Inom den moderna renskötseln 
används även hundar med andra för-
mågor än de gamla trotjänarna.

– I dag ska hunden helst rymmas på 
en snöskoter, motorcykel eller 
fyrhjuling och kunna hålla sig 
kvar även när det går fort. Och 
orka springa långa sträckor i 
ett högt tempo.

Men det snabba och mo-
derna är inte alltid det bästa. 

Vallhunden har egenskaper som inga 
motorer i världen kan ersätta och Leila 
Nutti anar en ljus framtid för lapsk vall-
hund som hon föder upp. En ras som 
för övrigt räknades som finsk lapphund 
fram till 1960-talet. 

– Då upptäckte man att det fanns 
stora skillnader inom rasen och regist-
rerade lapsk vallhund för sig. Den är 
känd för sin täta, tjocka päls och tassar 
som klarar kall och hård snö. Rasen 
passar särskilt bra häruppe eftersom 
den kan jobba i temperaturer ner till 
minus 30 grader.   

Fotnot: Sápmi sträcker sig från Idre i södra 
Dalarna upp till Treriksröset i norr. 

Människans bästa vän

”En renskötare utan hund  
är inte mer än halv”

Per Anders Vannar

Če - en duktig hund gör 
tio renskötares jobb kostar 
349 kr och kan beställas via 
www.vajsas.com

Anta Pirak 
med hund, 
1950-tal.

Leilas mor-
mor Susanna 
Nordqvist och 
hunden Valle, 
fotograferade 
för bara några 
år sedan.

Renvallare vid 
Nuortap Ahtjek.
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