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På spaning efter hästsvansar

Mika Waltari: ”Mikael Hakim”, 1949.

Baksidestexten till boken Mikael Hakim av Mika Waltari väckte mitt intresse att låna min
väninnas bok i Finland och bära tegelstenen med mig hem till Stockholm. Jag tog fram den
en månad innan jag skulle åka till Centralasien trots att jag förmodligen inte skulle hinna läsa
den färdigt, nästan tusen sidor, jag som dessutom sällan läser fiktioner. Men så fångad blev
jag av Waltaris språk och berättelsen om två finska bröders äventyr i det osmanska (eller
ottomanska) riket att jag fastnade, totalt fångad i 1500-talets historiska religionskrig mellan
muslimer och kristna.
Författaren och historikern Mika Waltari lyckades dra in mig i en värld där jag sedan befann mig dag efter dag; jag bara storknade av hans ordvändningar, humor, ironi, understatements, detaljkunskaper, häpnadsväckande monologer och dialoger om livets och krigens
meningslöshet. Och hur tro och övertygelse driver människor att döda varandra för en simpel
trosskillnads skull vare sig det gäller de egna inom samma religion eller de ”otrogna” avgudadyrkare, oavsett vilka religioner det än gäller.
Jag ska inte recensera boken utan går in i en märklig företeelse som inom den osmanska
armén delades ut som en högst begärlig utmärkelse, en hästsvans. Den dyker upp titt som tätt
i boksidorna: på en hög påle framför ett tält, hängande baner framför janitsjarinfanterier*, den
fördes fram på stänger i marscherande förtrupper för att senare stickas ned på marken framför
en tältplats. Olika antal svansar utanför tältet angav av vilken grads officerare som hade sitt
säte där, och den markerade platsen för irrande soldater i strid att samlas hos rätt befäl. Framför allt framgår det i romanen hur gärna arméns olika kårofficerare såg framemot en sådan
hedersutmärkelse vilken medförde en större dagslön, en allt tyngre klirrande penningpung att
hänga i livbältet.
* Elitinfanterisoldater som utgjorde sultanens personliga livgarde i det osmanska riket.

Till slut googlade jag på hästsvans. Vad tror ni kom fram? – I alla fall inte den hästsvansen.
Men med lite ytterligare sökord fick jag till slut fram en boktext:
"...in Turco-Mongol Central Asia ...the tug (horse-tail banner) also used yak and
bigcat tails; five, seven or nine being reserved for a ruler or subordinate khan
during the pre-Islamic period. Smaller tugs were also attached to war-drums."
"...the Central Asian tug or yak-tailed pennant ...entered the Middle East with
various waves of Turkish nomads and soldiers. The number of tails indicated rank,
and although this device had pagan origins it continued to be used by many Turco-
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Muslim armies such as that of the Ottoman Empire where... [it] was called tugh.
Here six tails were reserved for the Sultan, lesser numbers being used by senior
officers. Variations on the tugh were seen in post-Mongol Iran where it was sometimes combined with an ordinary flag, and also among various Anatolian dervish
brotherhoods where very simple forms of tugh had tufts of wool instead of animals'
tails..." (Nicolle, 2004, Sourcebook.)

Jag fick också fram en tecknad bild av hästsvansar och ett foto av hästsvansen i ett mausoleum. Inte såg den mycket ut för världen, tyckte jag.

Hästsvans tuk (även roßschweile, bunchuk) och tuk i Gur Emirs mausoleum i Samarkand.
(Bild: Public Domain och Free download.)

Jag har en god vän som heter Tuqan Tuqan, han är palestinier och föddes i en välbärgad familj i Nablus 1945. Eftersom hästsvansen kallas för tuk, tug, tugh frågade jag Tuqan om hans
namn hade nån anknytning till hästsvans. –Nej, det hade det inte, utan tuq betyder ”pärla” (-an
anger pluraländelse, ”pärlband”) på arabiska, förklarade han. Jag mejlade honom sen texten
och bilderna ovan.

Jag ska hitta en tuk
Jag bestämde mig för att hitta hästsvansar på min Centralasienresa, bilden ovan är ju från
Samarkand, ett av resmålen som nu låg framför mig. Och sen skulle jag ju kunna skoja med
Tuqan och inte släppa ämnet/svansen, som skulle bli ”min/vår grej” – det här kan ju bli roligt,
men framför allt måste jag ta reda på mer om hästsvansens betydelse. Så när vi hade kommit
till Khiva i Uzbekistan frågade jag vår lokale reseledare Umit om han kände till vad hästsvans ”tuk” är. Det visste han, beläst som han var som vi förstått av hans berättarstil blandad
med myter och humor. Han lovade visa mig var jag kunde fotografera en sådan.
När guidningen var slut för dagen, påminde jag honom om hans löfte att visa mig platsen
för tuk. –Ja, där borta mittemot kamelen om du minns var den stod där vi tidigare passerade
den, svarade han, och pekade samtidigt åt riktningen. Det skulle vara ett stenkast dit; men när
Umits arbetsdag var slut lät han inget dra ut på tiden utan smet snabbt och elegant iväg till sin
fritid.
Jag anade redan att jag inte skulle hitta någon tuk ”dit bort” Umit viftade åt, men jag höll
blicken skarpt mot alla höjder, såg kamelen, och gick sen till ett par sidogator – hästsvansen
skulle ju stå ”där nånstans utanför en byggnad”. Jag gick fram till två kvinnor som satt vid en
museientré men de kunde inte engelska. Jag började härma en häst, satt på hästrygg och gnäggade ”iiihahaaa”, vände mig om och gestikulerade med handen mot en tänkt hästsvans – ”tuk”.
Och sen visade jag med handen runt om i höjden letandes ”where”? Kvinnorna försökte förstå
mig utan att brista ut i skratt. Sen ropade de på en förbipasserande flicka och sa något. Flickan
tog mig till en närliggande restaurang för att framföra min fråga där. En servitör kom fram
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men förstod inte vad jag menade med hästsvansar, ordet tuk sa honom ingenting. Jag försökte också visa med handen att jag menade just en svans så diskret jag kunde för att inte
restauranggästerna hann se mitt mimspel och tro att jag fått solsting, hett som det var i Khiva.

Nästa dag i Bukhara
Någon tuk fanns inte där helt enkelt och nästa dag beklagade Umit att han rått mig gå till fel
ställe, men att han nu lovade att jag säkert idag skulle få se min hästsvans när vi kom i närheten av den under guideturen. Vi hade kommit till Bukhara. Och länge dröjde det inte heller
när han kom till mig och pekade åt ett håll där jag redan själv kunde se hästsvansen hängandes uppe i en enormt hög stång. Han och gruppen gick vidare åt annat håll.
Nu fick jag den förevigad, men så lång var pålen att svansen var svår att fångas inom ett
och samma bildomfång. Tuks placering i städer och i landskap är alltid en symbol för en helig
plats, har jag förstått, och mycket riktigt står den på utsidan vid en bakdörr till Kalyanmoskén.
När jag såg medresenären Gertrud avvika från guidningen vinkade jag henne till mig och
pekade på hästsvansstumpen i höjden. Hon hade tidigare fått höra från mig om mitt skoj och
mitt personliga ”uppdrag” på resan, och nu stod vi där tillsammans och tittade uppåt på den
märkliga svansen, och som det också tydligt syntes, var sliten av historiens blåst och vindar.
Bara några spretiga strån återstod.
Självklart skulle Tuqan få bilderna jag lyckas ta av tuk. För hans namns ära, vilket som.

Tuk i Bukhara (symbolen för hög militärdignitär) hänger på utsidan av Kalyanmoskén (byggår 1514)
till vänster om porten. Kan pålen vara nära tio meter lång?

Samarkand
Vetskapen om min hästsvansspaning hade väl spritt sig till flera gruppmedlemmar, för ett tu
när vi i Samarkand står i Gur Emirs mausoleum kommer Izabella till mig med ett brett leende:
Tarja, titta där, en hästsvans! –Näh, men där står den, tack Izabella, som svarade att det faktiskt var hennes man Martin som såg den först och bad säga till! Och jag rusade dit för att
fotografera. Men det var inte lätt att få in skärpan med min automatkamera, men en bild blev
det.
När jag nu jämför min blåa bild med en bild på Internet så hade jag spanat efter hästsvansen i ett gyllenskimrande rum. Förmodligen framträder rummet i gyllene skiftningar i
blixt- eller elbelysning när rummet i själva verket var blått med gyllene infattningar och inskriptioner.
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Ljusskiftningar i Gur Emir.

(Foto: Linsay Watt.)

I mausoleet ligger Timur Lenk (1336–1405) begraven med två söner och två sonsöner. Hans
namn betyder Timur den halte.* Han var tidernas stora och en illa beryktad fältherre som var
en grym erövrade. Han etablerade ett imperium omfattande hela Centralasien, från Indien till
Turkiet och delar av Mellanöstern.
* Det berättas att den sovjetiske antropologen Mikhail Gerasimov i juni 1941 öppnade Timur
Lenks krypta för att fastställa äktheten av hans påstådda skador. I graven hittade han orden:
”Den som öppnar denna grav, släpper ut en invaderare som är grymmare än jag.” Nästa dag
invaderades Sovjetunionen (som Samarkand då tillhörde) av Hitler.

Jag skickade ett SMS till Tuqan: ”Have seen two tuks, one outdoors one indoors.” När vi
sedan, efter några dagar till i Samarkand, kom vidare till Kirgizistan såg jag en människa på
landsvägen som inte ens Tuqans barn skulle kunna urskilja att det inte var han. Jag tog en bild
på ”honom” för att senare skoja med min vän, att jag sett honom speja efter hästsvansar han
med. Jag har ju ”bevis”:

Landsväg i Kirgizistan.

Tuqan i Dalarna.

Tuks spridning
Timur Lenks arméer var effektivt organiserade under hans hästsvansstandard. Den högsta
militärrangen i armén var emir som hade tiotusen soldater, en tuman, under sitt befäl. Alla
befälhavare hade tuk som deras insignier, en lång lans med en hästsvans (eller fler) fäst vid
spetsen.
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Tuks användning kom att sträcka sig från Japan till Europa. Genom Djingis Khans härjningar upptogs denna förislamisk stäppstandard också till Korea och Japan. Den japanska
tuken var, i stället för häst- eller jaksvans, tillverkad av oljat papper. Stormogulen Babur i
Indien beskrev i sina memoarer på 1500-talet att man i den mongoliska yaksvansceremonin
sprejade tuken med jäst jakmjölk (airag, kumys), kryddor och smörfett (ghee). Tuk förknippas
med totemiska kultföreställningar så livsviktiga som häst och jak varit för de nomadiska
folken. Den ottomanska tuken bestod vanligtvis av svarta eller bruna hästsvansar i motsats till
den mongoliska jaksvansen som lämnades vit eller färgades med olika färger. I Mongoliets
öppna landskap markerar tuk (eller sulde) också heliga platser och helgedomar.

Mongoliets högsta valör i sedel med nio tuks. Valutan heter tögrög (tukrik).

Dokument hittas
Tillbaka hemma skickade jag honom bilden från Kirgizistan och skrev att han var avslöjad, att
också han varit där och letat efter tuk!? Och så fick han mina hästsvansbilder. Och en hel del
annat material som jag nu vid det här laget får fram hur lätt som helst eftersom Google ”känner till” mina intressen och därför hittat hästsvansar åt mig som går under olika namn beroende på vilken historisk tidsperiod det handlar om eller vilka länder.
Men som kronan på verket, eller ska jag säga guldknoppade hästsvansen på pålen, skickar
Tuqan mig detta mejl:
Från: Tuqan Tuqan
Ämne: Re:
Datum: 15 maj 2015 16:14:58 CEST
Till: Tarja Salmi-Jacobson

”Hi,
Went back to my library.
From the book: The history of the Tuqan Family in Nablus Mountain (by Mustafa AlAbbasy, 1990) – on one source for the name Tuqan:
“The name is related to Turkish language and the military rank given to the Tuqan princes
by the Ottoman state …, in appreciation for their services and status they were awarded
the “Tug” (“Tuq” in Arabic), and it is known that such an honor was given by the Ottoman
state to successful leaders and governors. The historian Al-Nimer confirms that, and that
the Mawalis were loyal to the state and for that they were awarded the honor rank of
Prince of Princes with two tugs and so became known as the Tuqans”.
In Arabic, the double form of the word “tuq” is pronounced as “tuqan””
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–Haha, jag ”visste” väl det! Tuqans fru bara utropade: ”I love it! I love it!” Och jag gratulerade Aida för att hon i själva verket gift sig med en riktig prins! Det roliga är dessutom att
Tuqan är en jazzfantast såsom jag, och vi har en gemensam favoritballad ”Some day my
prince will come”.
Min väntan på prinsen var alltså inte förgäves. Men att det var jag som kom att ”kröna”
honom, det kunde väl inte vara annat än att gudarna spelat spratt med oss.

(Foto: Wikimedia Commons.)

Janitsjarers musikfest i Turkiet, 2018.

Genom ett dekret av Sultan Mahmud II upphörde utmärkelserna med tuk på 1800-talet efter
en 400-årig tradition. Idag används hästsvansen i flera länders militär parader till exempel i
Mongoliet men även i Polen där den heter bunchuk.
*
– Text och bild: Tarja Salmi-Jacobson

