
Namn, ålder och var bor du? 

Jag heter Matti Holmgren och är född 1970. Kommer ursprungligen från Jämtland men bor 

sedan 1991 i Jokkmokk. 

Hur kommer det sig att du har rasen siberian husky? 

Av misstag köpte min mor en siberianvalp för att hon inte ville få in en Vorsthe i huset. Jag 

’beslagtog’ denna valp och som då 14 år gammal (1984) friluftstokig pojk släpade Lobo och 

jag runt på varandra i skogsmarker och fjäll.  

Jag tvivlar starkt på att jag själv skulle sålt någon hund till en köpare som den vi var då men 

jag är evigt tacksam för att vi fick det förtroendet. Någon gång måste man ju få börja. 

Hur många hundar har du idag och hur aktiverar du dem? 

Tillsammans med min sambo har vi idag 52 Siberian Huskys. Vi använder dem som 

brukshundar för vår turistverksamhet och de utgör hela stommen för vår försörjning. Med 

andra ord är vi helt och hållet beroende av deras arbetsförmåga. 

Under säsong behöver vi ha 40-44 arbetande hundar. Då kan jag operera med grupper med 5 

gäster på långturer samtidigt som Stina har ett storspann (12-14 hundar) hemma för att köra 

kortturer. Till detta har vi sedan yngre hundar som ännu inte går i arbete. 

Vi kör även en del långdistanstävling (senast 2014), medeldistans (senast 2006) sprint (senast 

2012). Fokus ligger dock på långdistans och expeditionskörning/turkörning). 

Sommartid aktiveras hundarna i en större rasthage där vi arbetar med flocken socialt och på 

individnivå. Vi har ofta hundar inne i huset och i princip alla våra vuxna hundar kan vi ha lösa 

under uppsikt. Kontakt och lyhördhet är A och O när man sedan arbetar med hundarna.  

Höstträningen sätter vi igång med i början av augusti. Vi tränar mycket spanndiciplin och 

spannlydnad. Hundarna skall stanna och starta på kommando, vara tysta och lugna i 

körsituationer osv.  

Har du några förebilder inom rasen? 

Här vill jag inte svara på frågan. En av mina första förebilder körde nämligen grönlandshund 

och hette Klas Wallmark. Han var naturbevakare i Jokkmokk och använde sina hundar som 

turhundar och körde jaktturer med sitt spann. Det var Klas som visade att ett hundspann kan 

vara tyst även vid starten och att man inte behöver spår för att ta sig fram. 

 

Annars skulle jag nog nämna Reijo Jäskeläinen som har Polar Speeds kennel i Finland. Han 

körde mycket bra med sina hundar och showade gärna med sitt fantastiskt väldresserade 

spann. Hans kennel bestod mestadels av Igloo Pak blodslinjen vilket även vi har byggt stora 

delar av Working Husky kennel på. 

 

Skall vi kolla historiskt så vill jag hålla Doc Lombard (Igloo Pak kennel) mycket högt 

tillsammans med Harris Dunlop (Zero kennel). Dessa två siberian huskyförare är de som avlat 

fram de hundarna som jag idag får att gå bäst. 



Vi skall ju sedan inte glömma Mr Seppala himself som jag mycket gärna skulle haft en 

pratstund med. Jag är nämligen mycket intresserad av hur han tränade, hur han levde, och hur 

hans kontakt var med de hundar som han körde. Vad var det som gjorde att han på den tiden 

körde snabbare än vad man kan göra idag med dåtidens utrustning, foder och hundar. 

Bästa polarhundsminne eller upplevelse? 

Jag har inget sådant som är så mycket bättre än allt annat… Jag kör så mycket och får så 

många fina stunder i princip varje vecka. Jag står ofta bak på släden med en klump i halsen 

helt rörd över mina hundar och den fina naturen jag får leva i. Så fantastiskt! 

Vad gör du/ pratar med hundarna om när ingen ser eller hör dig? 

Jag ÄR oftast bara. Håller i huvudet på dem. Känner tyngden av deras huvuden i mina händer. 

Känner samhörigheten. Borrar in näsan i deras päls och drar ett djupt andetag och känner 

doften av päls. 

Har du några framtidsplaner och mål för hundarna och dig själv? 

Körmässigt så vill jag fortsätta att köra turister och främst de långa turerna. Tävlingsmässigt 

så är det främst långdistans somm Femundlöpet och Finnmarkslöpet där jag vill se hur pass 

bra det går att köra med renrasigt siberianspann mot alaskan huskyna. Räcker inte tiden till att 

köra dessa långa löpen som tar mycket av vår säsong i anspråk så kör jag gärna någon 

medeldistanstävling på 50-150km eller kanske någon sprint bara för skoj. 

Avelsmässigt ligger fokus på att avla fram hundar med riktigt bra arbetshuvud. De skall vilja 

arbeta långt och länge. Här skiljer vi på hundar som tycker att det är kul o springa lite gran 

och hundar som är hårda arbetshundar.  

Har du någon polarhundsbok, film, tv eller internet som du vill rekommendera till 

andra rasfantaster att ta del av? 

’Winning strategies for long distance muschers’ av Joe Runnyan. 

’Pälsjägarliv’ av Helge Ingestad. 

’Wasa wasa’ mfl av Harry MacFee 

’Mot fjällens ände’ av Nicklas Bloom. 

Har du någon egen hemsida eller blogg där vi kan läsa mer om dig och dina hundar? 

Kennelsida: www.workinghusky.com 

Blogg: www.mattisblogg.se 

Företagssida: www.jokkmokkguiderna.com 

Vem vill du se som nästa månads medlemsprofil? 

Egentligen finns det många här som skulle vara intressanta. Både yrkesförare, tävlingsförare 

och turförare. Nybörjare likväl som de som har hållit på länge. 

http://www.workinghusky.com/
http://www.mattisblogg.se/
http://www.jokkmokkguiderna.com/


Jag skulle nog vilja lyfta en familj med ett litet tur och friluftsspann. Då vi sålde första hunden 

till dem bodde de i lägenhet på 5:e våningen och den hunden har nog kostat dem minst en 

miljon kronor vilket vi även förvarnade dem om. Nu driver de en internet shop och kör hund. 

Camilla Inghe och Mattias Hammarström i Kiruna. 

 


