
detta. Därför beslöt han att avliva hundarna. Då tog 
hundföraren Norman Vaughan, som också varit med 
på Antarktis, över dem, men det gick inte så bra att ha 
dem på hans fars farm med alla de andra djuren. Då 
tog Rowdys gamle gynnare Ed Goodal över dem. Till 
slut kunde inte heller han hålla så många polarhundar 
och i den vevan skänkte han Rowdy till Eva Seeley.

Det slutliga beviset för Rowdys ursprung finns dock 
att läsa på Byrd Polar Institute vid Ohio State Uni-
versity i en av inventarielistorna inför den första 
Antarktisexpeditionen. Här står det att endast 5 
slädhundar från Alaska kom med på expeditionen, 
Terra (nr. 60), Nova (nr. 63), Mutt (nr. 70), Dinny 
(nr. 65) samt Coyote (nr. 65)....................................

Dessa hundar kom till Waldens kennel Chinook ge-
nom Scotty Allens försorg tillsammans med 45 an-
dra slädhundar från Alaska, som inte kom med på 
expeditionen............................................................... 

Ytterligare hundar som togs med till Antarktis var 16 
av Waldens chinook-hundar och 79 slädhundar från 
Labrador som skänkts av Frank W. Clark. Dessa hun-
dar var ”Labrador Eskimo Dogs” s.k. ”Labrador Hus-
kies” och bland dessa fanns nummer nr. 77 Rowdy.

 Första  kullen av malamutetyp

Eva Seeley skriver 1953 att deras första kull av AM var 
från ett par hundar som Scotty Allen försåg dem med 
från Alaska. Hanens var Rowdy, men tiken nämndes 
aldrig vid namn. En av valparna var Taku of Kotzebue 
som sen blev en viktig avelstik. I sin bok från 1977 
skriver Eva Seeley dock att deras första kull av liknande 
ursprung var den mellan Yukon Jad och Bessie. 

Eva och Milton Seeley fick som gåva av Walden sin 
första tik, Bessie. Enligt henne (1953, 1977) skulle 

Walden ha fått tag i 
Bessie av en alaskabo, 
vilket ger intryck av 
att hon således skulle 
komma från Alaska. 
Detta motsägs av alla 
andra källor, inklusive 
hennes egen första från 
1930, där Bessie sägs 
vara en grönlandshund. 
Möjligen kan hon 
ha varit en av Pearys 
hundar, som han 
vid hemkomsten 

annonserade och sålde bort. Hon fanns, som 
tidigare nämnts, med på den sändning som kom 
från Labrador....................................................................

En annan hundkörarveteran var norrmannen Leon-
hard Seppala. Han var hundförare i Alaska under 
guldruschen och blev berömd för sitt deltagande i 
serumtransporten med hundspann. När han drog 
sig tillabaka från det nordliga äventyret, tog även han 
några hundar med sig hem.  De flesta av dessa till-
hörde en mindre hundtyp från Sibirien och som sen 
skulle bidra till skapandet av rasen siberian husky. 
En av hans hundar var dock en hane av större sort, 
Yukon Jad från Dawson i Yukonterritoriet i Kanada. 
Troligen var han en s.k. mackenziehund,  även kall-
lad mackenzie river husky, d.v.s. en blandning mellan 
eskimå/indianhund och mastifftyp, ofta newfound-
landshund. Honom köpte paret Seeley till sin tik 
Bessie, som med denne fick fyra hanvalpar, Gripp, 
Tugg, Kearsage och Finn. Gripp of Yukon blev f.ö. den 
första registrerade malamuten som blev champion.

Som alla förstår fanns ju inga papper på dessa 
föräldrahundar, och problemet var att få deras 
avkomma registrerade i den amerikanska 
kennelklubben. Det fanns hårda, strikta regler för 
hur man skulle gå till väga för att få en ny ras erkänd. 
Kravet som paret Seeley ställde på hundarna som de 
skulle avla på var, att de skulle likna de hundar som 
Walden och Allen sett i området vid Kotzebuesundet 
i Alaska. I princip skulle de likna Rowdy, Bessie och 
Yukon Jad. Tiken Bessie ansåg Eva Seeley dock vara lite 
för liten, då hon endast vägde 24 kilo, men hon hade 
malamutetypens kroppskonstitution. Yukon Jad och 
Rowdy, å andra sidan, som vägde 36 kg, ansågs vara 
stora, så de fick representera den övre storleksgränsen. 

I paret Seeleys kennel avlade man även på ytterligare en 
hundsort, den mindre slädhundstypen från Sibirien, 
som sen skulle bli siberian husky. Sibirienhunden var 
ju inte heller erkänd som ren ras, och man ville därför 
skapa en standard för den också och få den godkänd. Yukon Jad.

Bessie närmast kameran.



Man jämförde de olika hundtyperna som man hade 
med varandra och beslöt vilka egenskaper som skulle 
renodlas och som respektive ras skulle uppvisa. Således 
skulle malamuten vara en kraftigare och lite större 
hund än huskyn.  Den förra fick inte ha blå ögon och 
skulle vara muskulös, medan huskyn fick ha vilken 
ögonfärg som helst och skulle ha en smäckrare kropp. 

Man ville även göra åtskillnad mellan den ”vanlige” 
eskimåhunden och sina renodlade raser. Den förra 
uppvisade inte sällan en s.k. snap tail, d.v.s. svansen 
var hårt ringlad liggande an mot ryggen. Denna 
svanstyp ville man inte ha hos vare sig malamuten 
eller huskyn, vilka skulle bära svansen som en plym 
med gott om ljus mellan nedhängande svanstipp och 
rygg. Man gjorde sina parningskombinationer och 
selekterade ut de hundar som såg ut som man önskade 
att malamuten respektive siberian huskyn  skulle se ut. 
Malamuten skulle i princip likna förebilden Rowdy. 
Efter sju års gediget selektionsavelsarbete kände 
paret Seeley sig redo för att få sina hundar bedömda.

Vid den här tiden hade de allra flesta hundar okänt 
ursprung, men endast de som såg ”renrasiga” ut 
användes vidare. Om avkomman avvek för mycket 
från den föreslagna standarden sorterades de och 
föräldradjuren ut från vidare användning i avel. När 
det slutliga erkännandet av rasen kom, fanns dock 
fortfarande många hundar med okänd härkomst kvar. 
Dessa fick ställas ut i en speciell klass ”övriga hundar” 
och kennelklubben gav dispens till registrering om 
hunden kunde få ihop ett visst antal championpoäng 
(enligt det amerikanska systemet för championat). 
Efterhand skärptes kraven så att om en hund med 
okänd härkomst skulle kunna registreras, var den 
tvungen att bli champion först. När ett tillräckligt 
antal hundar hade registrerats på detta sätt, kunde de 

bli registrerade på riktigt. Båda Seeleys raser, alaskan 
malamute och siberian husky, blev erkända 1935 
och därmed stängdes avelsboken för respektive ras. 

Nya hundtyper med i leken

Antarktisexpeditionerna förde det goda med sig 
att Eva Seeley i begynnelseskedet kom i kontakt 
med enorma mängder polarhundar. Det negativa 
med dessa expeditioner var att den befintliga 
malamutepopulationen decimerades så till den 
milda grad, eftersom de flesta aldrig återvände hem, 
att det till slut  endast fanns en handfull individer  
kvar av de registerade malamuterna. Därför blev 
man tvungen att släppa in nya hundar i avelsboken, 
som öppnades på nytt 1947. De flesta nytillskott 
var dock inte alltid likadana som den ursprungliga 
sort som Seeley hade grundat standarden på, 
den s.k. Kotzebuelinjen (den första blodslinjen), 
utan tillhörde ofta betydligt större och resligare 
hundtyper i andra färger, annan kroppsbyggnad etc. 

M’Loot, den andra blodslinjen

Den 16 augusti 1886 fann man guld i Klondike i 
den kanadensiska provinsen Yukonterritoriet som 
gränsar till Alaska. Det var startskottet till en massa 
lycksökare att söka sig till områdena i norr. Vad man 
bland annat behövde var ett pålitligt transportmedel 
på vintern och ett överlägset sådant var hundspannet. 
Eftersom praktiskt taget varje guldgrävare behövde 
ett hundspann, blev det snabbt ont om draghundar 
och ett hundspann var snart värt sin vikt i guld. 
Problemet löstes genom att man helt enkelt tog in 
hundar från de lägre staterna. Man blev emellertid 
tvungen att blanda in eskimåhundblod i de flesta av 
sina medhavda hundar, eftersom de förra ofta hade en 
för nordlandet lämplig päls, i motsats till de senare. 
Blandningshunden blev kanske lite mindre än den 
importerade men större än eskimåhunden. Ju större Milton Seeley matar hundar vid Wonalancet Kennel.

Amiral Byrd tackar Eva Seeley för hennes insatser.


