Rasen alaskan malamute
-ursprung, tillblivelse och tidiga historia
Av Louis Liljedahl

Det faktum att vi idag inte riktigt vet hur den ursprungliga eskimåhunden från Alaska verkligen såg ut,
gör rasens tillblivelse och tidiga öden till en ganska spännande, men på samma gång också oviss historia.
Ursprunget för de hundar, som ligger till grund för de tidigast registrerade malamuterna, är i flesta fall
dessutom oklart. De historiska källorna ger nämligen motsägande information och man måste således
kritiskt värdera de olika versionerna om vad som faktiskt hände...............................................................
I många rasböcker om malamuten står att våra hundar härstammar från Alaska, vilket är en sanning med
stor modifikation. Faktum är att det mesta ursprungsblodet inte kommer från Alaska utan från Kanada. Den
knapphändiga och mestadels saknade dokumentationen om hur ursprungshunden i Alaska såg ut innan
den vite mannen kom dit, gör det dessutom svårt att med större säkerhet veta hur det egentligen förhåller
sig med den saken. Det verkar ha funnits en ganska stor variation hos den ursprungliga eskimåhunden i hela
arktisområdet i fråga om utseende och storlek. Den storväxta typen som beskrivs från Alaska har troligtvis
funnits över hela det arktiska området i norra Nordamerika och var således sannolikt inte speciell för Alaska.
Det påstås också att Malamutens rötter går många
tusen år tillbaka. Detta har ingen vetenskaplig
grund, utan dagens polarhundar i Nordamerika
härstammar från Thule-kulturen, som uppstod för
cirka tusen år sedan...........................................................
Liksom alla andra av människan skapta hundraser
kom alaskan malamute till genom selektionsavel
av en befintlig landras, eskimåhunden. Denna
uppvisade, och uppvisar än idag, en stor variation
i utseende, storlek, pälsfärg och färgteckning etc.
och det var hundindivider av en alldeles speciell typ
som valdes ut och som sedan utgjorde avelsbasen
för rasen alaskan malamute. Antalet individer som
utgör avelsbasen för rasen är endast cirka 40 stycken.
Ursprunget
Eskimåhunden, d.v.s. den hundtyp som funnits hos folk
över hela Arktis i historisk tid, har varierat i utseende

och storlek. Den var normalt en medelstor hund med
en mankhöjd på 50-60 cm och med en vikt på ca. 2035 kg, båda könen inräknade. Mer ovanligt var större
hundar. De kunde bli en bit över 60 cm i mankhöjd
och väga upp till 45 kg. Hunden kunde ha alla färger
med osymmetriskt eller symmetriskt utseende.............
Begynnelsen
Dagens alaskan malamute härstammar från hundar
som framför allt kom från hela norra Kanada, från
Yukonterritoriet i väst till Labrador längst i öst samt
från Grönland och Alaska. Det är således inte helt
korrekt när man påstår att det enbart var hundar från
Alaska som renodlades till den ras vi har idag. Idén att
skapa en inhemsk amerikansk ras fick Eva Seeley och
projektet tog sin början på den amerikanska östkusten
på 1920-talet, strax före den stora depressionen.

Eva Seeley
Eva Seeley, som hette Brunell innan hon gifte sig med
Milton Seeley, bodde 1923 i Massachusetts och var
ansvarig för en vinterkarneval i sin stad då hon läste
om veteranen Arthur Walden. Han hade bl.a. arbetat
som hundförare i Alaska och nyligen återvänt till
civilisationen och då tagit med sig en del hundar hem.
Walden hade gjort succé med en uppvisningskörning
några år tidigare, och då tänkte Eva Brunell att ett spann
äkta slädhundar skulle göra susen i den egna stadens
karneval. Hon kontaktade följaktligen Walden, som
nappade på idén att komma till Worchester och åter
visa upp sina slädhundar för allmänheten. På detta sätt
fick Eva Brunell sin första slädtur med Walden som Eva Seeley med ett spann malamuter.
förare och hans berömda ledarhund Chinook i täten.
Nu hade Eva Brunell smakat på hundkörning och var
Planen tar form
fast för livet! Hon och hennes fästman Milton besökte kort därefter Waldens kennel Chinook och fick där
Paret Seeley fick som sagt idén att skapa en egen
inhemsk amerikansk ras, malamuten från Alaska.
Milton hade redan innan han träffat Eva varit i Alaska,
en resa som nog var ämnad att han skulle försöka
glömma förlusten av sin första fru, som dog tidigt.
Där måste han ha sett eskimåhundar, vilket säkert
ökade intresset för att genomföra rasprojektet. En
förutsättning för att det skulle lyckas, var vetskapen om
att det fanns slädhundar nära dem, nämligen de som
skulle användas under en expedition till Antarktis.
Antarktisexpeditionerna
I USA förbereddes flera expeditioner för utforskning
av Antarktis under ledning av amiral Byrd, och bland
annat behövdes slädhundar som transportmedel.

Eva Seeley med sina malamuter.
åka med på fler turer med hundspann. Hundarna som
han hade uppvisningskört var dock inga riktiga eskimåhundar utan en stor blandrastyp med hängöron
och kort päls och såg ungefär ut som en hovawart.
Walden hade emellertid ”riktiga” eskimåhundar också i sin kennel, vilka skulle användas till en antarktisexpedition som amerikanska flottan planerade.

Evas man Milton Seeley.

Walden blev anställd av Byrd och ansvarig för att
anskaffa dessa, och det var i denna veva som paret
Seeley blev partners i Waldens kennel Chinook.
Paret Seeley hjälpte Walden med att ta fram
hundmaterial, dels genom nyanskaffning och
dels genom egen avel. Parallellt med detta projekt
arbetade paret Seeley med sitt egentliga intresse,
att få fram hundar som kunde bli erkända som de
två raserna alaskan malamute och siberian husky.
Till den första antarktisexpeditionen (Byrd I 192830) skickades 100 hundar, de flesta skänkta av Frank
W. Clark, den ledande kännaren och uppfödaren av
eskimåhundar på den tiden. Han hade en kennel
i New Hampshire samt en filial i Labrador, Clark
Trading Company, dit han anskaffade draghundar
från när och fjärran, flest dock från Labrador, som ju
ligger i östra Kanada. Eskimåhunden som fanns där
kallades för ”labrador husky”. Termen ”husky” var den
gängse termen för polarhundar och har inget med den
moderna rasen siberian husky att göra. Och när man
pratade om ”malamute” så menade man vanligtivs
en stor eskimåhund. Det fanns f.ö. inga helt ”rena”
polarhundar någonstans i Nordamerika, utan troligtvis
var de alla med eller mindre uppblandade med
europeiska hundar, vilket började redan på 1600-talet.

Upptagningsområdena för antarktisexpeditionernas
hundar markerat med gult.

ut individer och renodlade sina två raser, alaskan
malamute och siberian husky. De hyste konstant ca.
200 hundar i sin kennel Wonalancet, och de som kom
dit beskrivs som så – ”I Wonalancet Kennels fanns stora
hundar och små hundar, vita hundar och bruna hundar,
vargliknande hundar och fogliga hundar.”... ”Den första
gruppen – alaskans, de var korta i kroppen och ganska
grova, med bra skuldror och starka tassar. De vägde
omkring 29 kg och valdes i princip för sin snabbhet.
Eskimåhundarna var en aning tyngre, i snitt 32-34 kg.
Inte så snabba som alaskans men de besatt istället mer
styrka. Så de valdes för att balansera spannen. Då det
gäller Manitobahundarna så var de magnifika hundar.
De var stora och hade grov benstomme samt kraftfulla
Det var från dessa ”eskimåhundar” av mångahanda skuldror, breda tassar som tjänade som snöskor, samt
typer och utseende som Eva och Milton Seeley valde hade en tjock, ordentlig päls. De vägde från 36 till
50 kg.”... ”Att reda ut resten av hundarnas ursprung
utmynnade bara i meningslösa försök att indetifiera alla
dessa korsningar.” (Brevoort-Walden & Pain, 1937).
Som man förstår av det ovan citerade, var terminologin
inte samma som idag. Att alaskahundarna skulle vare
små, snabba hundar tyder på att det antingen var
sibiriska hundar man menade eller att de inhemska
alaskahundarna var uppblanadade med dessa. Som
det också sägs i citatet, var troligen de flesta hundar
så uppblandade att det egentligen inte alls gick
att få till en vettig klassifikation och terminologi.

Walden med sin ledarhund Chinook.

En av Frank Clarks malamutelika Labrador huskies.

Frank Clark med sina eskimåhundar, som också kal�lades Labrador Huskies.

En av Frank Clarks Labrador Huskies.

med 30 hundar från Alaska. I verkligheten var det
50 hundar i den sändningen. Hon påstår att ScotHuvudinkomsten i kennelverksamheten fick paret ty tagit fram Rowdy och en till, som han visade för
Seeley för de hundar som de tränade och sålde, framför henne och sa ”De här är den riktiga typen för fraktallt till de olika antarktisexpeditionerna. De korsade hund i Alaska.” I en annan version (Cowan, 1989)
även bl.a. malamutetypen och siberian huskytypen säger Allen att Rowdy var ett exempel på ”old-time
vars avkommor användes på expeditionerna. sled dog of the Klodike” (som ju ligger i Kanada!).
Man försåg även den andra expeditionen (Byrd II,
1933-35) och den tredje (Byrd III, 1939-41) med Vad som försvårar utredningen om Rowdy är att det
hundar samt även armén under andra världskriget. även finns olika versioner om hur han egentligen hamnade hos paret Seeley. En version är att en av hundförarna från antarktisexpedionerna, Ed Goodale, preRowdy of Nome
senterade Rowdy for Eva Seeley 1932 (Mifsud,1988),
Paret Seeley ägde i början endast ett fåtal hundar av den först efter det att expeditionen avslutats och en del
sort som de ansåg vara av malamutetyp och var således överlevande hundar tagits hem (Brooks & Wallis,
tvungna att skaffa fler hundar för sitt projekt. En hund 1998), medan i andra versioner får Eva Seeley se Rowsom de fick tag på var en ung hane som hette Rowdy. dy i Waldens kennel
redan 1927, d.v.s. innRowdy är kanske den mest välkända av Seeleys första an den första antarkhundar, men hans ursprung och tidiga öde är lite svårt tisexpeditionen, som
att få klarhet i, eftersom det finns flera motsägande startade 1928 (Seeley
versioner om detta. Den äldsta versionen står Eva & Lane, 1930).............
Seeley själv för. Hon skriver 1930 i sin bok tillsammans .....................................
med Martha Lane att Rowdy var en ”Labrador husky”
som endast lystrade till franska kommandon, vilket ju
tyder på att hunden hade växt upp i den fransktalande,
östra delen av Kanada. Att Rowdy kom från Labrador
bekräftas också av Ed Moody, som var anställd vid
Waldens kennel och som muntligen berättat för
flera nu levande personer att hunden kom därifrån.
Hundarna ifråga var skänkta av Clark, som var
den huvudsakliga förmedlaren av hundar till
antarktisexpeditionerna. Grönlandshunden Bessie,
som vi kommer att läsa mer om längre fram, var
f.ö. också med i denna sändning..............................

Rowdys öde är extra
fascinerande, för väl på
Antarktis var uppläg- Rowdy of Nome.
get så, att en viss del av
hundarna skulle bli mat åt sina kompisar på hemväg
från de längre färderna. Det var samma cyniska sätt
som Amundsen tog sig fram och åter till sydpolen.
Således blev de sämre arbetande hundarna satta upp
på dödslistan, och en av de olyckligt lottade hundarna
var just Rowdy. Men Goodale, som hade Rowdy i sitt
spann, fattade tycke för hunden och bad att man skulle göra ett undantag, vilket till slut gjordes, och Rowdy
Eva Seeley ändrar sen sin story (Seeley, 1953) och på- kunde följa med hem efter expeditionens avslutande.
står i sin artikel i boken ”The complete alaskan Malamute” som hon författade tillsamman med Maxwell Amiral Byrd, som var expeditionsledare, planerade
Riddle 1977. att Scotty Allen försåg Waldens kennel fler expeditioner till Antarktis och tänkte först behålla
de hundar som kom hem, men ekonomin medgav inte

