Mabel Stark

bliver ofte omtalt som verdens første kvindelige tigertæmmer. I sin 54 år lange karriere trænede hun mere end 150 tigre
Mabel (med fødenavnet Mary Haynie) var en berømt og respekteret tigertræner i 1920ernes USA. Hun blev født 10. December 1889 i Kentucky, USA.
Hendes forældre var bønder og de døde, imens hun stadig var barn. Historierne om Mabel Starks fortid og vej til cirkus er mange. Mabel stark selv
tøvede nemlig ikke med at pynte på sin historie, når hun blev interviewet til
pressen. Man mener dog, at hun startede sin karriere som eksotisk danser
i forskellige omrejsende tivoli. Senere optrådte hun med udspring. Og omkring 1910 var hun med i et hestenummer i AL G Barnes cirkus.
Men Mabel Stark drømte om at arbejde med cirkus farligste dyr tigeren.
I 1911 fik hun lov til at gå i lære hos den ungarske dyretræner Louis Roth,
som brugte belønninger frem for afstraffelse, når han trænede de store
katte.
Mabel Starks første optræden med rovdyr var i et blandet nummer med 2
tigre og 2 løver. Siden arbejdede hun sig op til at arbejde med hele 18 tigre
på en gang. Og snart var hun hovedatraktionen i USAs største circus “The
Ringling Brother and Barnum & Baileys Circus”

Mabel Starks signaturkostume var en hvid læderheldragt, hvid hjelm og
hvide høje støvler Hendes yndlingstiger var Raja, som hun passede fra den
var helt lille. Hun trænede den til at udføre et brydenummer med hende.
Det fik publikum til at tro, at hun blev overfaldet. Når de opdagede, at alt
var instuderet på forhånd, var jublen og lettelsen stor.

Men Mabel kom også ud for flere ægte overfald fra tigre. Hun sagde selv,
at hun havde flere ar, end en tiger har striber. Mabel Stark vendte dog altid
tilbage til tigerburet, om det så var med forbindinger eller stok. Det værste
angreb Mabel blev udsat for skete i 1926 og slog hende næsten ihjel. Cirkus
var blevet forsinket pga regn, og tigrene var ikke blevet ordentligt fodret før
forestillingen. Under Mabels nummer angreb 2 våde sultne agressive tigre
hende. Selv beskriver hun angrebet således:

”Sheik var lige bag mig. Han fik fat i mit venstre lår og rev. Han efterlod en
5 cm dyb flænge, der skar helt ind til knoglen og næsten adskilte mit venstre ben lige over knæet…Jeg kunne mærke, hvordan blodet væltede ned i
begge mine støvler, men jeg ville gennemføre nummeret…Zoo hoppede ned
fra sit postament, fik fat mit højre ben og hev mig ned på jorden. Da jeg
faldt, slog Sheik ud med en pote. Han ramte siden af mit ansigt og skalperede mig næsten..Zoo brølede dybt og bed mig igen i benet. Han begyndte
at ryste det ,og imens han plantede sine forpoter med sine kløer dybt i mit
kød, begyndte han at tygge…Jeg forestillede mig i hvor mange stykker, jeg
ville blive revet. Jeg var mest af alt bekymret for publikum…Jeg vidste, at
det måtte være et rædselsvækkende syn, hvis min krop ville blive revet fra
hinanden for øjnene af dem. Og alle mine tigre ville blive stemplede som
mordere, og dømt til at leve resten af deres liv i små bure, frem for at
mærke friheden i den store manege og glæden ved at arbejde. Den tanke
gav mig styrke til at kæmpe”. Mabel Stark overlevede mirakuløst, men blev
syet med 376 sting og fik aldrig håret på den ene side af hovedet tilbage.
I løbet af 30-erne arbejdede Mabel med at træne tigre og løver til film. Hun
var for eksempel stand in for skuespilleren Mae West i en løvetæmmerscene i filmen ”I am no Angel”. I 1938 begyndte hun at arbejde i Jungleland:
en dyrepark der var specialiseret i at træne dyr til film. Der arbejdede hun,
til hun i 1968 79 år gammel blev fyret af parkens nye ejer.
Men Mabel var ikke klar til at gå på pension. Hendes største ønske var at dø
I kløerne på en tiger. Den skæbne havde hun dog overlevet, og blev fundet
død I sit hjem få måneder senere af en overdosis medicin.

