
Mingaskador
Mr X var en hiist, fbdd 1991, med minga
skador i bagagel. Han hade f6tt en hrirn-
stddsfraktur 1997, hoger bak. Efter
opererationen vrickade han sig under kon-
valescensen. Han hade haft navelbrick, fbtt
en pinne i bida frambenen med antibiotika-
behandling som fdljd, en infektion efter
kastrationen ocksi med antibiotika som
ftljd, blivit sparkad pi hdger bogspets med
6dem och diverse andra wickningar och
skiirsir. Sommaren 2000 fick han en aller-
gisk reaktion. Han s6g ut som en Michelin-
gubbe och cortisonbehandlades. Han
lyckades fi en luftvtigsinfektion pi djur-
sjukhuset och fick antibiotika.

Han fick problem med senan hOger bak
niir han var I br. Ar 2000 svullnar senan
igen och han fick antibiotika. Det iir en knuta
pi senan och det kiinns som det sitter ni-
got i knutan.

Ranghiig dubbelnatur
Mr X iir en dubbelnatur. Sniill mot miinnis-
kor och ri mot andra hiistar. Den enda han
accepterar nigorlunda iir iigarens unghast,
som han nu gir med och ocksi ar viildigt
bunden till. Mr X bestiimmer helt river ung-
hbsten. Han iir otroligt rangh<ig och
hingstig. Ger sig inte ftir nigon ens vid strid.
Han gick tillsammans med sin mamma fiam
tills hon dog, niir han var 7 tr. Efter detta
skriimmer han livet ur ston; tidigare var han
Ok med ston. Allt liv fcirsvann ur honom
ndr mamman dog, siiger iigaren. Han blev
ett tag viildigt deprimerad, trots att mam-
man inte stod i samma stall som Mr X niir
hon togs bort.

Mr X viigrar att hoppa och det verkar
som han inte kan koordinera sig vid hopp-
ning. Han har civerhuvudtaget svirt att
slappna av och spiinner sig liitt. Han visar
direkt niir nigot inte passar, och han ger
sig aldrig niir han bestiimt sig fdr nigot.
Mona liimnade iviig honom till inridning,
och di skrek han frin sdndag till torsdag.
Han ville hem och slet i Monas kliider niir
hon kom fdr att hillsa pi honom.

Han gir inte in om inte unghiisten gir in
florst. Han blir helt vettlds om han blir en-
sam. Farrunt och skriker. Hanblev alldeles
tokig niir unghiisten rymde en ging ur
hagen.

Mr X iilskar mat. Ger Mona mat i hagen
si kissar han p5 den ena hcigen h6, ftir att
fi ha bida hdgarna fcir sig sjtilv. Han vill
inte ha n6gon annan hiist i niirheten ndr
han iiter, men dr aldrig aggressiv mot den
som utfodrar honom.

Han vill vara i centrum. Han blir aldris

trcitt hur mycket han iin rids. Vid bestraff-
ning gir han undan. Han skulle aldrig gi
till anfall, trots sitt humdr. Han iir aldrig riidd
ltir n6got niir Mona iir med. Blir os?iker om
nigon osdker person leder honom.

Ater normalt med salt. Transport iir Ok,
men han vill ur si fort de kommer fram.
Jiittenyfiken och blir upphetsad niir de 6r
pi nya platser och vill se allt. Nya mdnnis-
kor iir spiinnande och han kommer giirna
och hiilsar. Pratar med Mona niir hon kom-
mer. Han iir mycket svartsjuk och jagar bort
andra hiistar som kommer i niirheten, dock
inte unghiisten.

Han vill inte bli borstad pi magen an-
nars dlskar han rykt. Grinar lite illa nar
sadelgjorden dras.

Han har roliga hovar. Den ena ser ut som
en strut och den andra fl1.ter ut. Han har
haft cigonproblem pi sommaren.

Ruta som behandling
25 juni 2001
Jag funderade civer vad hans konstitution
kunde vara, men kiinde mig inte helt sdker
pi n6got medel. Jag kom ihig att framlidna
djurhomeopaten Monika Littorin, pi en
frireliisning om Ruta, pratat om hiiltor och
knutor pi senan och di niimnt Ruta som
bra medel. Eftersom det var ett akut pro-
blem och han hade en knuta pi senan, be-
stiimde jag mig ftir att prova Ruta. Jag kon-
trollerade om medlet kunde stiimma med
hans bildi owigt och gav sedanRutaD200,
2 doser under I dag.

Uppfiiljning
9 juli
Efter nigra dagar kommer det en tjock gul
gegga ur dgonen. Vid kastrationsiirret blev
det en knuta inne i huden och den bdrjade
lossna som en sirskorpa. Mona drog loss
den och det blcidde kraftigt. Det var hirda
gula knutor under. Det liikte sedan fint.
Bullen pi senan mjuknade; den hade fun-
nits dar och varit hird i flera 6r. Gallorna
6kade kraftigt, men gick snabbttillbaka. Nu
anviinder han benet mer. Han haltar, men
har mer svikt i steget och har ocksi liingt
stegen. Nu belastar han iiven hdger, niir
han skabdrja 96. Tidigare bcirjade han all-
tid med viinster.

20 juli
Idag kunde Mona knappt se hiiltan.

2 augusti
MrX har tidigare haft entendens till patella-
upphakning, men denna har blivit mycket
biittre nu. Han iir inte si orolis niir han iir

ensam och har ocksi stitt och kelat lite
med unghiisten. Hiiltan iir biittre. Skrittar
pi med fart nu mot tidigare niir han drog
benen efter sig. Hugger ej efter unghiisten
liingre niir Mona tar ut den fdre Mr X.

30 augusti
Unghiisten hade rymturhagen, men MrX
stod lugnt kvar. Hiiltan iir i princip helt
borta. Ingen patellaupphakning. Sniillare
mot unghtisten. Mycket glad och verkar
helt fcirt indrad. Helt annan skritt.
Kastrationsiirret Ok igen. Knutan pi senan
6r kvar. Ogonen helt Ok, trots flugor.

30 oktober
De har nu flyttat till ett n14t stiille och Mr X
?ir helt lugn. Skriker inte efter unghiisten
liingre. Ogonen iir bra. Ingen patellaupp-
hakning alls. Snubblar inte liingre. Tidigare
var han viildigt snubblig. Glad. Arret bra.
Knutan pi senan kvar.

Ett ir senare
Jag gav aldrig n6got annat medel, efter-
som hiisten svarade si bra pi Ruta. Men
visst undrarjag om han verkligen var en
Ruta-konstitution.

Jag ringde upp dgar et den 26 nov. 2002,
alltsa drygt ett 6r efter virt senaste samtal.
Mr X har varit hel sedan okt. 2001, vilket
bara det iir en bedrift med tanke pi alla tidi-
gare skador. Han vaktar inte maten och kan
vara ensam inne. Han balanserar sig an-
norlunda i skogen. Tidigare snubblade han
hela tiden. Han ?ir mindre sp?ind och vigar
nu gi pi grus, vilket han var r?idd ftr innan.

Rubriker ur repertorier
De rubriker jag tittade specielltpS var:

Mind (mentalt)

Irritability (Irri tu ad)(2)
Discontended (Missndjd) ( 1 )
Anger(Ilska) (l)

Quarrelsome (Sdker brik) ( 1)
Contradiction - disposition to contradict
(Sageremot) (1)
Arxiety (Oro) (2)

Stomach (mage)
Appetite - increased (Okad hunger) (l)

ravenous (Enorm hunger) (1)

Emergency (ur Murhpy)
Tendons, - injuries (Senskador) (3)
lumps and nodes after (Knrilar och bulor
efter skada) (l)
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