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Sparkles the Fire Safety Dog
Clarksville, Arkansas

"Vi elsker deg, Sparkles!" har blitt ytret av 
tusenvis av små barn siden Sparkles kom inn 
i brannmannen Dayna Hiltons liv i mai 2003. 
Som et uvurderlig medlem av brannvesenet 
har Sparkles hjulpet til med å spre kunnskap 
om brannsikkerhet gjennom Johnson County 
RFD#1 brannvesen avdeling og Keep Kids 
Fire Safe Foundation, og har med dette nådd 
ut til millioner av barn og deres foresatte.  
      
    

Sparkles historie

Sparkles har bistått Johnson County RFD#1 bran-
nmenn and Keep Kids Safe Foundation i hundre 
av brannsikkerhetsprogrammer på både lokal og 
nasjonal basis. Etter hun ble adoptert har hun 
nådd langt, hun har assistert brannvesenet,deltatt 
i en kongress-briefing i Washington DC,  og hun 
har opptrådt på FOX and Friends i N e w 
York og PPS Kids Sprout. Et bilde av henne 
har blitt vist på storskjerm på times square i 
New York, og hun har til og med vært med på å 
redde to familiers liv. Men når det er sagt, så har 
ikke alltid livet vært rosenrødt for Sparkles. 
 
I april 2003 begynte Hilton å lete på nettet etter 
en dalmatiner hun kunne adoptere inn i familien, 
og da fant hun ”Daisy” på en omplasseringsnett-
side. På siden sto det at Daisy var en rolig hund, 
og elsket barn, og etter å ha sett øynene hennes 
falt hun helt for henne. Men begeistringen falmet 
fort etter hvert som hun fant ut at Daisy hadde 
levd et krevende liv og hadde blitt reddet fra et 
hjem der det bodde 62 andre hunder.  
     
Etter en fireukers adopsjonsprosess dro Hilton 

og mannen hennes til Tulsa, Oklahoma, for å 
møte deres prikkete hund. Hun observerte barna 
som var til stede under adopsjonsarrangementet, 
og bemerket at de ble umiddelbart tiltrukket av 
Daisy. Da hun rullet over på ryggen og lot barna 
klappe henne på magen, visste både Hilton og 
hennes mann at Daisy var den perfekte tilegg til 
familien deres. Etter at Daisy hadde blitt 
vandt med sine nye omgivelser og sitt nye hjem 
i Clarksville, tok Hilton sin firbente venn med til 
brannstasjonen så hun kunne treffe kollegaene. 
Da hun spurte om forslag til et nytt navn til Dai-
sy, kom det mange flotte forslag, men ett navn 
skilte seg ut, og det var “Sparkles!” (=glitrende/
gnistrende) Det var et perfekt navn for henne, 
siden hun hadde en slik herlig sprudlende per-
sonlighet. Hun syntes det var så morsomt å være 
med på brannstasjonen, og var virkelig i sitt rette 
element.     
     
Sparkles blir med i brannvesenet

En dag bestemte Hilton seg for moro skyld å 
se om Sparkles kunne demonstrere hvordan 
man kryper langs bakken. (Kryping er en av de 
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viktige sikkerhetsreglene som lærere og fored-
ragsholdere informerer om). Med en godbit i den 
ene hånden og et videokamera i den andre, lærte 
Hilton Sparkles å krype, og en firbent lærer var 
født! Det var da Hilton innså at hun hadde fått 
seg en ny partner som kunne hjelpe henne å dele 
budskapet om brannsikkerhet.

Siden den dagen har Sparkles deltatt i et man-
gfold av arrangementer, inkludert “Les med 
Sparkles”. I fire år besøkte Sparkles Clarksville 
grunnskole, og stakk innom hvert klasserom en 
gang i året. Det var to grunner til dette, det ene 
var for å forsterke viktigheten av brannsikkerhet, 
og den andre var for å finne ut om budskapet 
hadde satt seg hos barna.

Sparkles og Hilton deltok alltid på hvert “Les 
med Sparkles” arrangement. Hilton leste høyt 
fra boken “Sparkles the Fire safety dog”, mens 
Sparkles så på. Etter hun hadde lest ferdig, gikk 
Hilton til barna for å finne ut hvor mye de hadde 
lært, hva som hadde satt seg og hva som trengte 
ekstra repetisjoner. Hvis et barn sa at hun eller 
han ikke var helt sikker på hva man gjorde i en 
spesiell brannrelatert situasjon, brukte Hilton tid 
på akkurat dette, og gikk over det med hele klas-
sen. Belønningen for å sitte stille hele timen var å 
få klappe Sparkles på slutten av den.  
     
En annen fordel med “Les med Sparkles” pro-
grammet var at det fremmet leseegenskaper og 
skapte leseglede. Hvert barn fikk en tegning av 
Sparkles uten prikker, og etter å ha lest en bok et-
ter fritt valg, fikk barna tegne en prikk på hunden. 
Hvis barnet klarte fem prikker eller mer, fikk det 
et spesielt Sparkles bokmerke i belønning. 
     
Sparkles deltar også i andre presentasjoner om 
brannsikkerhet sammen med brannvesenet. Etter 
at brannmennene har snakket om brannsikker-
het, viser Sparkles viktigheten av å krype langs 
bakken, komme seg ut, og gå til møteplassen. 
Hun later som om hun ligger og sover i sengen 
sin, helt til hun hører brannalarmen. Da hopper 
hun ned og kryper langs gulvet, og går deretter til 
møteplassen. Dette har vist seg meget effektivt 
til å fremme det riktige handlemønster når det 

kommer til brann. Sparkles er også hovedperso-
nen i en prisvinnende, kritikerrost barnebok og 
lydbok, “Sparkles the Fire Safety Dog”, skrevet 
av Hilton (denne kan kjøpes fra amazon.com 
og Firehouse Dog Publishing). Bokens prem-
iss er enkelt; Sparkles deler sin entusiasme for 
brannsikkerhet, og oppdaterer barn og foresatte 
med riktige handlemønster og rutiner når det 
kommer til brannsikkerhet. Boken har en peda-
gogisk utforming, og er basert på universitetet i 
Oklahomas publikasjoner; “Brannsikkerhet for 
barn”. 

Boken til Sparkles har fått æren av å ha hjulpet 
til med å redde livet til to barn og deres fami-
lie. Fire år gamle Angelica delte denne historien 
med Hilton: "Jeg lå i sengen min under dynen 
da røyken kom. Jeg krøp ut av sengen og krøp 
langs gulvet akkurat som Sparkles viste meg. Jeg 
sa ‘kom igjen, pappa’, du må komme deg ned på 
gulvet og krype slik som Sparkles.” 
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Sparkles har gjort det enkelt for andre å spre 
viktigheten av brannsikkerhet, og hun har en 
egen hjemmeside (http://www.sparklesthefire-
safetydog.com), Facebook fanside (http://www.
facebook.com/pages/Sparkles-the-Fire-Safety-
Dog/58302653884?ref=mf), hvor hun deler 
brannsikkerhetstips. Hun har også en egen blogg 
(http://www.sparklesthefiresafetydog.blogspot.
com), en side om brannsikkerhet (http://www.
sparklesthefiresafetydog.com) og hun "kvitrer" 
til og med på twitter(http://www.twitter.com/
sparklestfsd)!     
     
I nesten ti år har Hilton viet seg til å lære barn 
og unge om brannsikkerhet, og i september 2009 
grunnla hun stiftelsen “Keep Kids Safe” (http://
www.keepkidsfiresafe.org). Stiftelsen er en 
fortsettelse av Sparkle og Hiltons arbeid med å 
hjelpe til å redde liv og minske fysiske og matri-
elle skader som følge av brann. 
Målet til stiftelsen er å utvikle og distribuere ma-
terialer om brannsikkerhet som kan brukes i un-
dervisning, hjemme hos barn og deres foreldre, 
brannstasjoner og andre organisasjoner. 

Sparkles assisterer brannmann Dayna Hilton med en brann sikkerhetspresentasjon 
for barn

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Da var faren hennes allerede desorientert på 
grunn av at han hadde stått i det røykfulle rom-
met, men heldigvis klarte han å bli med Angelica 
ut av huset, fortalte de modige brannmennene 
senere til Hilton. Med en gang faren hadde kom-
met ut døren, tok de ham til sykehuset der han 
var innlagt en hel uke. Rett etter de hadde kom-
met ut av det var huset overtent.  
     
Et utvalg overskrifter i mediene år etter denne 
hendelsen er følgene: 
 “Sparkles the Dalmatian has her Paw on the Pulse 
of Fire Safety” (Chicago Tribune), “The Students 
Sparkles Saved” (Tulsa Public School website), 
“Sparkles the Dog Saves the Day” (KJRH Tulsa), 
og “Safety Tips from Sparkles Pays Off” (KOTV 
Tulsa), med mange flere. Sparkles har vært med 
i FIDO Friendly Magazine, DogSport Magazine, 
Dog Fancy Magazine and Tulsa Pet Magazine og 
var på forsiden av Chicago Pet Directory.Våren 
2010 dukker hun opp i Parent Magazine og i 
2011 dukker hun opp i en bok om inspirerende 
hunder, skrevet av det tidligere CNN nyhetsank-
eret Daryn Kagan. 
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Det går ikke en dag uten at Hilton tenker på An-
gelica og hennes historie, og hun er takknemlig 
for at Angelica og faren hennes er i live. Det 
Sparkles og Hilton driver med gjør de ikke for 
egen økonomisk vinning, men for å hjelpe barn 
som Angelica. I følge Hilton går hver minste del 
av henne til å spre kunnskap om brannsikkerhet. 
     
Sparkles møter Frankie

Nylig dro Sparkles og Hilton den lange turen fra 
Clarksville i Arkansas til Elkhart Lake i Wiscon-
sin, for å møte Frankie “the Walk ‘n’ roll dog” 
og hennes eier, Barbara Techel. De var nemlig 
invitert til å være med på noen veldig spesielle 
prosjekter sammen med Frankie.

Dachsen Frankie har fått en skade i ryggraden, og 
går nå ved hjelp av en hunderullestol. De siste to 
årene har Frankie hjulpet barn i alle aldre med å 
se at alle utfordringer kan overkommes, og med 
en positiv innstilling og viten om at på tross av 
deres utfordringer, kan de bidra til samfunnet på 
deres helt unike måte.
Tidligere har Frankie og Sparkles skapt his-
torie, da de i februar 2010 “møttes” via Skype 
under Frankie og Techels foredrag på Clarks-
ville grunnskole (http://www.frankieandsparkles.
com/2010/02/frankie-and-sparkles-make-histo-
ry.html).

Mens de var i Wisconsin, holdt Barbara, Frank-
ie, Sparkles og Hilton en felles presentasjon 
for første gang til elever på Elkhart Lake/Glen-
beulah Elementary School. Der snakket de om 
brannsikkerhet og oppmuntret barn til å hjelpe de 
med spesielle behov. Det samme gjorde de via 
skype til en skole i Canada. 

Begivenheten var spesiell fordi de fire vennene 
gikk inn for å lære bort viktigheten av å dele 
sikkerhetsregler også med de som har spesielle 
behov. I følge “ National Fire Protection Associa-
tion er fysiske handikap en faktor i omlag 360, 
eller 13 %, av alle dødsfall som følger av brann 
i hjemmet. For mer informasjon om Frankie og 
Sparkles og deres eventyr kan du besøke bloggen 
deres; http://www.frankieandsparkles.com 

Fremtiden

Kommende prosjekter for Sparkles inkluderer 
en barnebok titulert “Sparkles goes to Boston, 
a Sparkles the Fire Safety Dog Activity book” 
og flere e-bøker om brannsikkerhet. Sparkles og 
Hilton gleder seg til å skype med klasserom over 
hele verden, og forhåpentligvis inkluderer det 
deres nye venner fra Norge!  For mer informas-
jon om Sparkles skype-besøk, se Hiltons blogg:  
http://www.frankieandsparkles.com
     
Avslutning

Sparkles har virkelig funnet sitt kall, og Hilton 
er veldig takknemlig for at de har hverandre. 
Ifølge ‘The National Fire Protection Associa-
tion` dør det et menneske i USA grunnet brann 
hvert 30. sekund.  Sparkles og Hilton håper på at 
de kan hjelpe til med å bedre denne statistikken, 
en bok, og et foredrag om gangen. Ifølge Hilton, 
har Sparkles sine barnevennlige egenskaper og 
hennes evne til å illustrere brannsikkerhet vært 
fantastisk å følge opp igjennom årene 

Takk til Dayna Hilton som har skrevet innlegget 
til Da-nytt     
og Nina Hedvig for oversettelsen! 

Barn liker å dele sine bilder med Sparkles og 
Spanner
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