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indiens 
hästar

rajasthan i indien möter 
vi polohästarna och fullblo-
den från kapplöpningsbanan, 
men också den urgamla in-
diska Marwarihästen, känd 
för sin tapperhet, tålighet och 
förmåga att utstå hetta. och 
vi får en titt i stallet hemma 
hos den legendariske överste 
Garcha. text och foto ardina strüwer

När vi hälsar på i polospelaren och 
hästuppfödaren överste Garchas 
stall visar hans många hästskötare 
runt – men ingen av dem talade 
någon engelska.
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vi besökte rajasthan, där hästen sedan urminnes 
tider spelat en stor roll. På palatsens väggar finns 
vackra hästbilder och på silke, papper och mineral-
stenar avbildas hästen som miniatyrer.  Det går att 
följa hästen under 3500 år av indisk historia. 

I dagens Indien handlar det mycket om kapplöp-
ning, polo och uppfödning av passande fullblod. 
Den urindiska krigshästen, Marwarin, har ingen 
plats på galoppbanorna, men i sägnerna och på någ-
ra få stuterier lever den vidare. 

överste kuldeep singh garcha är en modern 
man med många järn i elden. Han är över det sjuttio, 
men det hindrar honom inte från att fortsätta med 
playboylivet – ragga vilt och spela polo. 

Överste Garcha föder upp engelska fullblod för 
galopptävlingar. Efter karriären på banan blir de V

polohästar eller används för avel. Uppfödningen 
ligger alldeles intill staden Jaipur.  Hästpolon har 
ju sina rötter i Indien och här finns mer än tret-
tio poloklubbar. Säsongen är kort – december till 
april, sedan sätter hettan stopp för hästar, ryttare 
med klubbor. Maharadjan Jaipur Sawai Man Singh 
var en fanatisk poloanhängare och spelade in i det 
absolut sista. Han dog med sporrarna på efter en 
match 1970. Överste Garcha hade ingen skuld i det, 
men en av Maharadjans fruar (den tredje) var den 
hästtokige överstens älskarinna.

värmen är ett stort problem för den indiska 
hästbranschen, eftersom den större delen av året är 
både för varm och torr för att hästarna riktigt ska 
trivas. Trots det anordnas mängder av galopptäv-
lingar och polomatcher och den indiska armén har 
flera stuterier där man föder upp indiska halvblod. 
Enligt Indian Times är ridsporten på stark fram-
marsch i Indien.

Den inhemska hästen Marwarin är visserligen 
en mycket tålig ras, men har inte samma medvind 
som de mer internationella hästraserna. Den har 
levt länge under utrotningshot, men idag verkar 
det som om rasen åtminstone för ögonblicket är 
räddad. Den naturligt sunda hästen med sin tunna, 
silkeslena päls är perfekt för det indiska klimatet 
och åtminstone i hjältesagorna kunde den springa 
tvärs över öknar utan att vila. Numera ordnas ma-
wariutställningar varje år och rajan Bhupat Singh av 
Umaid Nagar har startat en avelsförening.

 

Polohätarna utfodras 
med foderkorgar i 
samband med re-
sorna till tävlingar.

Hästarna står på sand och 
torvströ och stallväggarna 
tjocka för att ge svalka.

En del av foderstaten består av 
lucern och hackad halm:
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I Indien finns inga vanliga 
inredda hästbussar. Istället 
reser hästarna på lastbils-
flak som bäddats med halm. 
Hästskötarna reser även de 
på lastbilsflaket. Lastbilarna 
målas och smyckas rikligt med 
många färger och dekorationer.
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fAKtA
• Flera researrangörer 
erbjuder hästresor till 
Indien och då främst till 
Rajasthan:
hastsportresor.se
greenways.se
hippotours.se

• Organisationen Intact 
driver verksamhet med 
hästterapi och ridterapi 
för funktionshindrade 
barn i Indien. Ibland tar 
de även emot volontärer 
för arbete med hästarna 
och barnen på skolor i 
Indien: intactsvanner.com
  

I New Delhi färdas 
man med bil, 
tuktuk, rikshaw 
eller med häst 
och vagn. Den här 
Marwarihästen är 
uppstallad längs 
en husvägg under 
natten.  Inget 
riktigt stall kan-
ske men den har 
ett fint halsband 
på sig

Överste Garchas avelshingst 
Sharp Attack är ett engelskt 
fullblod importerad från USA.
Sharp Attack får sin dagliga 
dusch av sin groom som bor 
med hela sin familj bakom 
stallet. 

Hästpolon härstammar från In-
dien. Här finns över trettio olika 
poloklubbar och en av dem är 
”Jaipur Riding and Polo Club” 
som ägs av colonel Kuldeep 
Singh Garcha, en mytomspun-
nen polospelare.

I baren på Jaipur Riding and 
Polo Club sitter man säkert i 
sadeln. 
Polosäsongen är kort: Man spe-
lar mellan december och april. 
Sedan blir det för varmt. De 
största tävlingarna hålls i New 
Delhi, Jodhpur och Jaipur


