
...SaM I STAMTAVLAN kallasfbr Barking-Beautyfbddes den 11 februari 1997.

Det kom sig av att "MerryMac Crazy for You" blev p~satt av den i

skbnhetstavlingar valmeriterade "MerryMacgoing toihe Top".

Min hund Maia har anvants till n~got annat an till f~fanga tavlingar i

skonhet. Maia har under lang tid hafttilluppgiftatt vaka bversocialt svaga

medborgares allmantillst~nd. Och i denna uppgift har hon gjort mer nyttaan

m~nga av sina valmeriterade rastrander!

Nar jag och min hustru till slutbestamde ossfor aft skaffahund, var det

framst for aft JAGville ha hund, men inte minst lika'Vikt!gt, for aft underlarta

mirtjobb sam socialarbetareoch behandlingsassistent iStockholm. Art valet

foJI p~ Irlandsk terrier var sjalvklart. Lika sjalvk1ar var, aft vi sjalva inte skulle

valla ut valpen.
Vi overlat ansvaret p~ uppfodaren Lena Birath i Skattkarr. Art hunden

skulle anvandas i arbete med tilltufsade ungdomar och psykiskt

funktionshindrade missbrukare var glasklart och att hunden aldrig skulle

stallas ut p~ n~gon skonhetstavling var det inte tal om. Vihar aldrig ~ngratart

vi valde en av Lenas valpar och vi har aldrig ~ngrat art vi Jat Lena bestamma

vilken valp sam passade.

MAIAS FORSTA DAG MED STOCKHOLMS SKINNSKALlAR

Efter en traumatisk bilresa, bort fran Lena och sina syskon i Varmland till

Stockholm, blev det for valpen an varre dagen etter, I en lokal med ett 20-tal

skinnskallar pa ett forskrackligt humor tick val pen uppleva sin forst a dag

utan nagot annat stod an landets varsta ogarningsman sam alia luktadesurt

av gardagens fyllefest.
Maia, sam valpen kallades, borjade sin forstadag med att bit a skinnskallen

Klossen i stortan. Den valdiga Klossen hadenamligen tagit av sig sina stora

kangor och en fotsvett sam kunde fatt en elefant att $vimma lade sigsom en

unken dimma i lokalens allaskrymslen. Jag tror attdet var sa. att Maia

uppfattade situationen sa sam hundar gor nar de serveras tjurmuskel. Pang

pa rodbetan innan nagon annansnorgodiset.



t\lassen ocn t\ristin.

Sedan Klossens ta blivit omplastrad begav han sig med star vrede mot

Maia for att drapa henne. Maia daremot begav sig med star gladje mot den

valdJge draparen och kastade sig over honom och fallde honom till golvet och
)

brottades med-honom och slickade och nafsade honom sa som bara en

modig irlandare kangora.Och Klossens vrede avtog och en karlek stralade

om honom nar han tog valpen i sin famn och begav sig till tqaletten for att

hamta en skvatt vatten i en smutsigkaffekopp.

Val tillbaka tlokalen sade han med barsk stamma aft valpenhadanefter

skulle heta Maia af Engelbrekt eftersom detta var den dagda den store

Engel.brektskulle firasmed holmgang och barsarkert qchhelastan skutle

rlvas. Darpa skvatte han lite avdet smutsiga vattnet over varDen och

namngav henne och svor henne evigtrohet.

Om Maias ttd bland skinnskall.arna ar inte mycket mer att saga an atthon

efter detta alltid hade ett mycketspec!e.l'tforhal.Jandetitl manni.skorsom

luktade sprit och ensamhet..



Fbljande ord skrevs i MICA-projektets slutrapport:

" Att arbeta med psykiskt funktionshindrade missbrukare i projektet har det

aven ingAtt forst en och sedan tvA hundar. Den engelska springer spanieln

Nisse och den irlandska terriern Maia.

Det ar svArt att fork lara det stora vardet sam ligger i att ha hund

tillsammans med mAlgruppen.. Den kravlosakarlek ett djur visar infor ass

manniskor ar i sig en sjalvlakande kraft.Att alltid motas av viftande svansar

och biota hundpussar oavsett vilket humor du sjalvar pAgor attdagen kan

bli lite Ijusare.

En hund sager heJler aldrig emot den har inga egna Asikter och denfoljer

dig vardu an gAr. Hurskont det kan varaforen vilsen sjal attfA sova en stund

lutad mot en 1evande varelse mAste upplevas for att forstAs. Det ligger ocksA

ett start yarde i attfA visa omsorgover en annan varelse sam ar merutlamnad

At andra an vad du sjalv ar."

Las om MICA-projektet, se hem~idan..,
htt p: Ilwww.geocities.com/filbxter/Rasen-Maia

MAX HOBSTIG

Maja.


