
draghund, desto mer kunde den dra, var filosofin. 

En av hundhandlarna som försåg Alaska med 
hundar var George Voelker i Ishpeming, Michigan. 
Han köpte upp alla storväxta hundar han kunde 
uppbringa, framför allt mastiffer, sankt bernardshund 
och newfoundländare, och skickade dem till 
Seattle och Vancouver för vidare transport till 
Alaskas och Kanadas guldgrävardistrikt. Sonen 
Paul hjälpte till i hundkommersen och kom så 
småningom själv till Alaska, där han själv  också 
körde hundspann. När han på 1930-talet återvände 
hem, fortsatte han faderns kennel, som hette M’Loot. 

Paul Volkers ursprungsmaterial till vad som skul-
le bli den s.k. M’Loot-typen hade mycket varieran-
de ursprung. En del hundar kom från guldgrävar-
nas Alaska, en del från armén i Montana och andra 
var mackenzie river huskys från Kanada, som var 
en blandning mellan de mindre lokala eskimåhun-
darna/indianhundarna och mastiffer. Ytterligare an-
dra av hans hundar var eskimåhundar från Kanada.  

Paul Volker var oerhört produktiv och sålde ett 
mycket stort antal hundar över hela USA. Han körde 
själv med sina hundar, men saluförde dem som 
sällskapshundar. Voelker registrerade aldrig någon 
av sina hundar, och efterhand som hans hundtyp 
blev mer och mer populär, drog han sig tillbaka från 
hundvärlden och, som han kallade det, hundhysterin. 
Han gick till och med så långt att han ändrade sitt 
namn till Don Pablo för att slippa offentligheten! 
Med tanke på det ursprungsmaterial Paul Volker 
använde i sin avel så är det inte så underligt, att den 
hundtyp som han tog fram uppvisade betydligt större 
variation både i utseende, pälsfärg och storlek jämfört 
med hundar från den första blodslinjen, den s.k. 

Kotzebuetypen, som Eva Seeley fick erkänd som ras. 
M’Lootblodet finns i många av våra malamuter idag.
En intressant detalj i sammanhanget är Voelkers 
försäljningsannons som säger en hel del om hans 
hundars härkomst. Här kan man läsa följande: 
”Remember the Malemute is a round eyed dog and 
not slant eyed as are the several varieties of Arctic 
Husky” (”Kom ihåg att malamuten är en hund med 
runda ögon, inte med snedställda ögon som de många 
varianterna av den arktiska huskyn.” Översatt av mig.)

Den tredje eller Hinman/Irwin-linjen

Förutom Kotzebue- och M’Loot-hundar fanns även 
de som kallas ”Den tredje linjen” och som egentligen 
bara bestod av några få individer. Dave Irwin hade 
gjort en strapatsrik resa med sina slädhundar från 
Alaska till östra Kanada, som han senare skrev några 
böcker om. Han tog några hundar med sig hem, men 
det är oklart varifrån dessa kom. En vän till Irwin, Dick 
Hinman, köpte några av de här hundarna av honom. 
Hinmans egna hundar kombinerades med Irwins och 
korsningen, som sades tillhöra ”Hinman/Irwin-lin-
jen”, kom sen att utgöra ett allvarligt hot mot de väl-
etablerade Kotzebuehundarna i utställningsringarna.

Paul Voelker, kennel M’Loot, med sina hundar.

Dave Irwing med några av sina hundar.



Syntesen

Den som stod för föreningen av blodslinjerna var en 
viss marinofficer, som under andra världskriget kom 
till Labrador där han såg sin första polarhund, som 
han kallade malamute. Troligtvis var det bara den 
större varianten av den s.k. labrador husky som han 
såg. I vilket fall blev han därefter fast för polarhundar 
resten av livet. Mannen var Robert Zoller, som efter 
kriget kom i kontakt med både M’Loot- och Kotzebue-
hundar och han gillade dem båda, var och en på sitt 
sätt. Kotzebue-hundarna ansåg han vara mer enhetliga 
i storlek och typ och ha förnämliga huvuden, bakdelar 
och rörelser, fint temperament, men de var för små i 
hans tycke. M’Loot-hundarna tyckte han hade dålig 
front, raka benvinklar med styltig gång samt ibland 
dåligt temperament, men de var utmärkta i storlek. 
Zoller tänkte nu försöka förena de goda egenskaperna 
hos de båda linjerna. Han tog då även i mixen med 
en avkomma till Irwins Gemo, som var den bästa 
”malamuten” som han dittills hade sett. Zollers kennel 
hette Husky-Pak, och här fick man fram hundar 
som dominerade utställningarna under mer än ett 
decennium i femtiotalets Amerika. Nu hade en ny typ 
av stora och mäktiga malamuter gjort en succéartad 
entré på scenen och meningsskiljaktigheternas 
vindar bröt snart ut i full storm.....................................

Raskrig och fredskompromiss om rasbeskrivningen

Som vi såg innan, blev man tvungen att öppna rasens 
stambok på nytt 1947. De som förespråkade Eva Se-
eleys linje, d.v.s. de mindre Kotzebue-hundarna, blev 

såklart inte glada, medan ägare till M’Loot-hundar 
blev desto muntrare. Det bittra raskriget hade startat. 
De stora hundarna som hade M’Loot-blod sig, och 
som Zoller ansåg vara de bästa malamuterna, blev 
nedvärderade    av  Eva Seeley och anhängare av Kotze-
bue-linjen. Det gick till och med så långt att Eva Seeley 
anmälde Zoller till amerikanska kennelklubben för att 
falskeligen ha påstått att hans hundar var malamuter, 
medan de i själva verket var icke-rashundar, allt enligt 
Seeley. Zoller blev rentvådd, men innan denna rätte-
gång ägde rum hade kampen om standarden rasat. 

Eva Seeley godkände således inte de stora M’Loot-
hundarna eller ”Zollers blandning” som gav ännu 
större hundar. Men de senare hade vunnit mycket 
över Kotzebue-hundarna i utställningsringarna och 
majoriteten av medlemmarna i den amerikanska 
malamuteklubben tryckte på för en förändring 
i rasstandarden, av den enkla anledningen att 
även deras storväxta telningar borde hamna inom 
ramen för standarden. Den viktigaste frågan 
handlade således om storleken. Det tog mer än 
två år för en kommitté att arbeta fram och förse 
malamuteklubben med ett förslag till ny standard. 
Då det gäller storleken blev det hela en kompromiss. 

Det kan tilläggas att de välkända malamutemännisk-
orna Earl och Natalie Norris från Alaska, som kört 
hund i hela sitt liv, var emot att öka storleken i stan-
darden. De framförde goda argument baserade på 
vad draghundar kan prestera i förhållande till storle-
ken. De hänvisade också till oldtimers i Alaska, som 
höll med om att en kroppsvikt omkring 35 kg var det 
optimala för en tungt arbetande polarhund, som ju 
malamuten skulle vara. Hundar över 40 kg var alls 
inte bra. Tydligen vägde dessa tunga argument lätt 
emot dem som ägarna av de större hundarna angav. 
De sistnämnda ställde i princip bara ut sina hundar 

Robert Zoller med sin mäktige hund, 
Ch. Apache Chief of Husky-Pak.

Ch. Gripp of Yukon. första registrerade champion i 
rasen.


