
146 TIMMARS TÄVLING
Efter en vecka –146 timmars tävling– kom Arthur och 

hans nya vänner till mållinjen. Den herrelösa gatuhunden 
fullföljde inte bara loppet, utan han vann också en vän och 
en familj. Mikael beslutade att ta med honom till Sverige.

FLYTTEN TILL SVERIGE
Mikael var tvungen att göra mycket pappersarbete 

för att få tillstånd att ta med sin nya vän till Sverige. När 
Arthur placeras i en bur och fick dela rum med hundratals 
resväskor, tänkte han förmodligen: Vad har jag gjort fel? 
Varför har mina nya vänner lämnat mig? Men han var inte 
övergiven. Han var på flygresa till Sverige, på hundars vis!

Efter den långa resan från Ecuador till Sverige, fick 
Arthur tillbringa fyra månader i karantän. Det var viktigt att 
kolla att Arthur inte hade någon smittsam sjukdom med till 
Sverige. Men detta kan man inte förklara för en hund!

Äntligen kom den dag då Arthur, gatuhunden från Ecua-
dor, fick träffa sin familj i Sverige. Hunden som i många år 
vandrat ensam och ledsen gata upp och gata ner, har nu 
en fin familj. Han har lärt sig att skälla på svenska. “Vov, 
vov!” säger Arthur. Mikael har till och med skrivit en bok 
om honom. Hunden Arthur är en kändis!

EN TROFAST VÄN
Arthurs äventyr får mig att tänka på oss, du och jag. 

Bibeln lär oss att vara goda och lojala vänner.
En trofast vän är alltid lojal, betyder att vara en trogen 

vän när det går bra och när det inte går så bra. Kung So-
lomon, som skrev dessa fina ord, sa också att en verklig 
vän står oss närmare än en bror. 

Gud älskar dig och vill hjälpa dig att vara en god vän. 
Var trofast och lojal, precis som hunden Arthur!

en smuttsiga och såriga gatuhunden hade 
ett sorglig och ensamt liv. Han var ädel och 
godhjärtad, men ingen visste om det. Hans mor 

hade övergivit honom när han var liten och ingen 
hade brytt sig om att ge honom ett hem. Han hade 
inte ens ett namn. 

Hunden var ensam och bortglömd, lämnad åt 
sitt öde. Men en dag förändrades allt. Nu ska jag 
berätta för dig hur den bortglömda gatuhunden fick 
ett ädelt och heroiskt namn, som passade utmärkt 
till hans goda hjärta. 

Han fick inte bara ett namn, men också ett hem 
och en familj. Mer än så... han fick ett nytt hemland.

WM I FRIIDROTT
I november 2014 hölls i Ecuador ett VM i friidrott. 

Femtio lag från olika länder sammanstrålade för att 
tävla i löpning, klättring, cyckling och kajakpaddling.

Ecuador ligger i nordvästra Sydamerika, drygt tio tusen 
kilometer från Sverige. Sverige deltog med ett lag av fyra 
idrottare, som leddes av Mikael. Laget började med fyra, 
men slutade med fem! Den ensamma och smuttsiga gatu-
hunden valde att bli med dem!

DET BÖRJADE MED EN KÖTTBULLE
Det finns en legend från gamla tider om en ädel och 

exemplarisk kung som ledde sitt rike ur fattigdom och 
förtryck till ett bättre liv. Hans namn var Arthur. Den herre-
lösa gatuhunden fick namnet på denne kung tack vare sin 
lojalitet och hängivenhet till det svenska VM-laget.

Det hela började med en köttbulle. Mikael och hans team 
hade stannat en stund för att vila och äta. Då närmade sig 
den smutsiga och illaluktande hunden, med ett fult sår på 
ryggen. Hunden såg så utsvulten ut att Mikael gav honom 
en köttbulle. Mums! Den smuttsiga gatuhunden hade aldrig 
ätit något så gott. Han bestämde sig genast att Mikael 
skulle bli hans vän, och efter det följde han troget med det 
svenska VM-laget.

Idrottarna fortsatte sin färd, och Arthur gick med dem. 
Om du någonsin har varit i djungeln vet du att det är inte 
lätt att ta sig fram igenom träd och snår. Det regnar mycket 
och marken är lerig. Ibland fick idrottarna plumsa i lera upp 
till knäna. Och Arthur följde med dem!

När det var dags att paddla 59 km i kajaken, sade orga-
nisatörerna att det var förbjudet att ta med hunden. Mikael 
fick lämna Arthur kvar på stranden. Men hunden med det 
ädla hjärtat ville inte skiljas från sina nya vänner.

När laget paddlade iväg utan Arthur, simmade hunden 
efter dem. Mikael var tvungen att improvisera sin paddelte-
knik för att Arthur skulle få följa med. Mest fick Arthur sitta i 
knäet på Mikael. Den trogna hunden ville inte överge dem.

En trofast vän är alltid lojal. Ords. 17:17 SVL
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Från Ecuador till Sverige: 
gatuhunden som fick ett hem

För att läsa om hunden Arthur, gå på nätet och skriv i sökaren: hunden Arthur från Ecuador


