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ffrtty on. kallad Harry, iir en Morgan
I Ihingst ftdd | 982. Han iir en mcirk fux
medvitman.

Marianne Rappenberg, som iiger hiis-
ten tillsammans med sin man Rolf, ringer
mig den 28 februari i 6r och beriittar att de
hittat hingsten Harry liggande framstupa i
hagen. Hon var riidd fdr att de skulle be-
hdva avliva honom. Han l5g pA sina fram-
ben och hade bitit sig i underliippen n2ir
han ftill. De vet inte vad som hant, eller
hur liinge han legat s6, men hiisten miste
ha ramlat "handl6st" framit. Han frck ha
hjAlp f<lr att kunna resa sig och sedan
smiirtstillande fcir att kunna 96 in i stallet.
Han var viildigt vinglig, <igonen snurrade
och han sig mycket konstig ut.

Veteriniiren trodde att det var korsflor-
lamning. Jag rekommenderade Amica och
Rhus tox. Marianne hade D6 hemma och
gav det var l0:e minut och ' plussade" (ge-
nom att spiida och skaka) mellan varje gang
fdr att hcija potenseringen. Eftersom till-
stSndet var si akut valde jag att gcira si
istiillet frir att hon skulle viinta ph att jag
skickade medel. Han fick 9 doser av varje
medel. Efter 3 timmar var han biittre. Han
fick Amica D30 och Rhus tox. D6 pi mor-
gonen den I mars och morgon och kviill
den 2 mars.

Gradvis fiirbiittring
I mars: Hiisten 2ir biittre. Rcir sig i boxen.
Srullen pi insidan av hdger bak. Veterin?i-
ren tror attHany kan ha fliikt sig niir han
ftll. Jag rekommenderar Bellis perennis
C30. Vi tar di bort Rhus tox., men fortslit-
ter med Arnica. Han ffir Arnica och Bellis
pi morgon och kviill den 3 och 4 mars.
4 mars: Svullnaden har gitt ner. Veterinii-
ren tiftar pA honom den 3 mars och tror att
ryggraden och ev. halskotpelaren kan ha
fitt en smiill och att en blcidning trycker.
Niir Marianne tog ut Harry ur stallet och
han bdjde ner huvudet, ramlade han om-
kull.
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Jag ordinerar Hypericum (Hyper.) fiir ev.
skada mot ryggraden. Fortsiitter med
Arnica en dag till och gerHlper.3 ggr/dag
fdrsta dagen och sedan Hyper., enbart, yt-
terligare2 dagar, morgon och kviill. Samti-
digt med Hypeq iiter han Opticorten.

Prognosen var viildigt d6lig ftir Harry de
fcirsta dagarna. Veterintiren sade att de
miste kunna se en fdrbiittring efter tv6
veckor fcir att det ska vara hopp om livet.
Harry bAttrade sig dock fort och veterinii-
ren var helt fdrbluffad vid sitt iterbesOk
efter en vecka. Harry sig i princip ut som
normaltigen.
5 mars: Harry mdr riktigt bra. Han klarar av
dOrr och trciskel mycket biittre, och han fir
triiffa sin kompis en halvtimme pi girds-
planen. Han 2ir lugn niir han iir sjiilv inne i
stallet igen. Tidigare, efter skadan, var han
mycket orolig niir han var sjiilv inne. Komp-
isen ville inte heller gi ut ur stallet och liimna
Harry ensam inne. Detta iir inte alls deras
normala beteende.
6 mars: Harry kan ruska pi huvudet igen.
Rdr sig bra i boxen och iir pigg.
7 mars: Pigg och glad niir han fir gi ut pi
girdsplanen. Ater med god aptit. Vinglade
till en ging niir han kom ut men gick an-
nars biittre idag. Han gir lite ostadigt och
ftirsiktigt.

Uppfiilj ning med konstitution
8 mars:  Jag gor  en konst i tu t ions-
bestiimning ftir att f<irscika stabilisera lii-
get nu niir den akuta fasen tir dver. Sulphur,
Sulph., iir det medel som bast stiimmer in
pi Harry. Harry iir en mycket trevlig hingst.

Alltid "polerad", dven i damers siillskap.
Han iir mycket god viin med Titan, sin
valackkompis. Han biter eller sparkar ald-
rig.

Jag sdker givetvis p6 alla vanliga rubri-
ker med r2idslor, tcirst, aptit osv, men viiljer
ocksi att titta pt lite "skaderubriker". Han
iir otroligt ktinslig f<ir sol och trivs biist pi
vintern. Rubrik: "Sun - exposure to the
sun och - sunburn". Han hade blivit f6r-
kyld och febrig efter vaccination tv6 ginger
och dAr Ar Sulph stort. Han hade haft otro-
ligt mycket rundmask niir de kcipte honom
som f01 och iiven pA rubriken "Rectum

Worms- complainst och roundworm" finns
Sulph. Han iir kiinslig fcir insektsbett, rub-
rik "Skin Stings of insects". Om jag tittar
ph rubriken "Ataxia" (djuret dr
okoordinerat och vinglar) hittarjag Sulph,
och det varju s6 han betedde sig vid ska-
dan. Pi rubriken "Vertigo Bending -
forwards" finns Sulph. Jag antar att han
blev yr niir han bdjde sig framit/ner&t och
ramlade.

Full fart igen
Harry fbr Sulph. C30 1 gltngldag3 dagar.
Den l0 mars klarar han att gi framit och
nosa pi marken samtidigt utan problem.
De har bdrjat med smi promenader. Den
15 mars g5r de en halvtimmas promenad i
skogen och 45 minuter dagen diirp6.

Han fir ett iterfall den 17 mars. Han har
vinglat till ett par ginger niir han gjorde en
lite hiiftig rcirelse och niir han snubblade
till lite. De hade provat att slappa ihop hiis-
tamanhgra dagar, men nu var Harry vlil-
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Du hittar oss pa nedanstiende adresser.
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