
Fortsättning om Dixi - welshponny med svår bronkit 
 Jag, Kerstin som äger Dixi tar nu över efter Ann-Britt (Dixis homeopat) för att skriva färdigt 
denna fantastiska berättelse om en stark och levnadsglad ponny som trotsade alla odds. 

Ann-Britt avslutade berättelsen i december 2007 och då hade Dixi varit sjuk mer eller mindre 
i 14 månader, men de sista 5 månaderna sedan vi började med homeopatiska preparat hade 
Dixi till största delen varit pigg och ibland har hon förefallit fullt frisk. Vintern och våren som 
kom följdes av ungefär samma scenarium, det jag kunde skönja efter många månaders 
skrivande om väder, temperatur och Dixis allmäntillstånd var att det var övergångarna mellan 
olika vädertyper som hon mådde sämst av. 

Under januari och februari 2008 pendlade Dixi mellan lite och mycket hosta ett par dagar i 
veckan, andningen var rätt så bra och allmäntillståndet var riktigt bra. Under den här tiden 
gick Dixi på bl.a. Opticorten samt homeopatmedel. I slutet av februari kom så en liten 
vändning, andningen blev bättre än på länge och många dagar gick utan hosta. Mars kom och 
Dixi blev bättre, jag började med hennes konstitutionsmedel i styrka LM där jag varierade 
antalet dunkningar efter behov. Jag kände att jag vid det här laget var rätt så säker på vad Dixi 
behövde och hon svarade för det mesta inom 2 timmar på dropparna. Den 4/4 började jag med 
LM 2 men det var endast sporadiskt som hon behövde dem och den 25 april fick jag nya 
droppar av Ann-Britt och de skulle Dixi ta i 5 dagar. Maj månad inleddes med en fullt frisk 
liten Dixi åtminstone kändes det så. Planerna på att Dixi kanske var så frisk att hon kunde 
betäckas stöttes och blöttes här hemma och naturligtvis också med Ann-Britt. Vi kom fram till 
att ston som bär ett föl oftast mår mycket bra och det kändes också att Dixi behövde få en 
uppgift så att hon även psykiskt skulle må bra, så det bestämdes att hon skulle gynundersökas 
hos ”sin” veterinär och ansåg hon att Dixi var frisk nog att betäckas så skulle vi börja leta 
hingst.  

Alla som följt Dixi kan nog förstå den känsla som jag uppfylldes av när veterinären sade att 
Dixi såg FANTASTISKT fin ut och att det faktiskt var dags med en gång att köra till hingst 
(vilken tur att jag redan varit i kontakt med en hingstägare och berättat vilka omständigheter 
som rådde). I början av juni blev Dixi konstaterad dräktig och då grät både jag och min dotter 
av lycka. Dixi kunde dock fortfarande få återfall, men det dröjde ända till 31 juli innan jag 
behövde ge henne en dos av sitt medel. Under hela sommaren klarade Dixi sig men 
naturligtvis blev jag orolig så fort det blev omslag i vädret, men inte förrän i oktober behövde 
hon droppar igen. I slutet av november var det dags för droppar igen.  

När jag nu sitter och försöker sammanfatta året 2008 så inser jag om igen vad mycket positivt 
som har hänt. Under det årets sista månad har jag inte skrivit något alls om droppar och 2009 
fortsatte i samma positiva stil. Dixi växte rejält på bredden och mådde under hela våren bara 
bra, hon nedkom två veckor för tidigt med en stor och rejäl hingstunge. Dixi hade redan fölat 
när jag kom ut i stallet och jag hade inte anat någonting fem timmar tidigare när de fick 
kvällsmat. Jag hade oroat mig en del för fölningen att den skulle ta för mycket på hennes 
krafter men hon var inte minsta svettig och var pigg och med hela tiden när den lille kämpade 
sig upp på benen. Det är nu slutet av oktober och de mår båda två underbart bra, Dixi fick 



droppar den första kvällen när jag stallade in dem och likaså morgonen därpå men har inte 
hostat sen jag vet inte när och hon är nu igång och blir riden cirka 15 -20 minuter ett par 
gånger i veckan och jag vet inte vem som myser mest av att få komma ut av Dixi eller min 
dotter. Jag är som ni nog redan förstått lite orolig av mig när det gäller Dixi, och det jag nu 
ibland funderar på det är hur hon ska må när fölet är avvant eftersom jag har fått höra hur bra 
det är för ston att ha ett föl vid sidan. Jag avslutar nu historien om Dixi och hoppas att hon får 
fortsätta vara frisk för det hjälper ju inte att gå och fundera hela tiden utan vi får se tiden an . 


