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Hvad enten du skal til Egypten, Jordan, Marokko 
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så er denne artikelsamling relevant for dig. 
Her introduceres islam gennem en artikel om 
Muhammed efterfulgt af en artikel om de første 
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kvindekamp i Mellemøsten og islamisk feminisme, 
som er forfatterens speciale. Artikelsamlingen 
afsluttes med to artikler om henholdsvis arabiske 
opdagelsesrejsende og de spændende basarer, som 
stadig kan opleves overalt i Mellemøsten. God 
læselyst!
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Silke - en velbevaret hemmelighed
Før hemmeligheden om silkeproduktion kom til 
Europa, havde europæerne mange forestilligner 
om, hvordan og hvad den blev produceret af 
- mange mente, den var lavet af bark. I Kina har 
man produceret vævet silke helt tilbage i det tredje 
årtusinde før vor tid.

Selvom kineserne forsøgte at hemmeligholde 
detaljerne om produktionen af silke, så spredtes 
hemmeligheden, efterhånden som silkevejshandlen 
begyndte at tage fart. Allerede i cirka år 300 efter 
vor tid, begyndte inderne at lave silke, og i det 6. 
århundrede mestrede perserne ligeledes håndværket.

Kejser Justinian i Det Byzantinske Rige (det øst-
romerske imperium), som lå i en evig strid med 
perserne, fik hemmeligheden om silkeproduktion fra 
to indiske munke, der senere rejste til Indien for at 
hente æg, der kunne udklækkes til silkeorme. Herefter 
satte byzantinerne deres egen silkeproduktion op, 
men det forblev imidlertid en lille produktion.

Europas største aftager af silke var Venedig, som 
havde en stor tekstilindustri, der konstant manglede 
silke. Venetianerne købte silke af både perserne 
og byzantinerne, men da de skulle bruge enorme 
mængder fortsatte de ydermere importenen af 
kinesisk silke fra deres handelsstationer i Sortehavet. 
På trods af det store behov for silke lærte venetianerne 
først hemmeligheden om silkeproduktion i det 13. 
århundrede, da de deltog i korstogene.

Da italienerne havde lært hemmeligheden bag 
silkeproduktion og havde modtaget æg til at sætte 
en hjemlig produktion op, spredtes hemmeligheden 
hurtigt til resten af Europa. Selv kong Christian IV 
(1577-1648) forsøgte at producere silke i København 
(i Silkegade bag Illum). Forsøget varede imidlertid kun 
i syv år (1620-1627), da man manglede tilstrækkelig 
viden til at få et godt resultat. Desuden var det 
umuligt at dyrke morbærbuskene (silkeorme er yderst 
kræsne) i det danske klima, hvorfor man anvendte 
skorzonerblade - i nyere tid har man imidlertid 
indført en mere vinterhårdfør morbærbusk, hvorfor 
det i dag er muligt at producere silke i Danmark.

Af Jesper Petersen

Silkevejen havde sin storhedstid, da 
verdenshandelen gik over land gennem 
Centralasien. På trods af navnet var silke 
imidlertid kun en af mange varer, der blev 
handlet med. Betegnelsen stammer fra den tyske 
opdagelsesrejsende Ferdinand von Richthofen 
(1833-1905), som anvendte betegnelsen Die 
Seidenstrasse til at betegne en ganske specifik øst-
vest handelsrute, der blomstrede for cirka 2000 
år siden.

Silkevejen bestod imidlertid ikke blot af én 
handelsvej mellem øst og vest; den var et enormt 
handelsnetværk, der forbandt Kina, Persien, 
Indien, Mellemøsten og Europa. Handelen har 
eksisteret i årtusinder, og det er derfor vigtigt at 
være opmærksom på, hvilken periode der omtales, 
når betegnelsen Silkevejen anvendes. Forskellige 
ruter synes at have været vigtige i forskellige 
perioder; eksempelvis forbandt Silkevejen 
Baghdad med Kina under Det Abbasidiske Kalifat 
(750-1258) og Rusland med Indien i nyere tid - 
en gren af handelsnetværket, som har fået navnet 
Ravruten, forbandt endda vikingernes højborge 
i Norden med Centralasien. Von Richthofens 
betegnelse fra 1800-tallet anvendes i dag ofte i 
flertal (silkevejene) til at betegne det enorme 
handelsnetværk. Størstedelen af ruterne gik 
over land gennem Centralasien, hvor byer som 
Bukhara, Samarkand og Khiva tjente enorme 
formuer.

Centralasiens silkevejsbyer
Allerede da Aleksander den Store (356-
323 før vor tid) erobrede Centralasien var 
Afrosiab (senere Samarkand) en blomstrende 
handelsby med store forsvarsmure. Murene var 
nødvendige, eftersom byerne konstant lå i strid 

Silkevejsbyerne lå typisk beskyttet bag store 
forsvarsmure med voldgrav omkring. Den 
umiddelbare fjende var nomadestammer, som 
udnyttede enhver mulighed til at plyndre karavaner 
og dårligt beskyttede byer. På billedet ses porten til 
khanens borg i Khivas gamle by.
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Ulugh Beg
Timur Lenks barnebarn Ulugh Beg overtog magten 
i Samarkand i 1411, selvom han hverken var særligt 
interesseret i politik eller særlig dygtig til at regere. 
Han var tværtimod optaget af videnskaberne og 
blev i sin samtid kendt for sin, ifølge Samarkands 
muslimske lærde, manglende overholdelse af islams 
bude. Ulugh Beg holdt mange store gilder med 
masser af alkohol, og efter sigende gjorde han ikke 
meget for at skjule det overfor kleresiet.

Ulugh Beg var en dygtig matematiker og blev særligt 
kendt for sine observationer på stjernehimmelen. 
Han lod et toetagers observatorium bygge med en 
enorm sekstant i midten, hvorved han kunne tegne 
det mest præcise stjernekort, verden hidtil havde set. 
Han udgav i 1437 sine observationer, som hurtigt 
blev spredt i den muslimske verden; men værket 
ankom først i Europa efter, at Tycho Brahe (1546-
1601) havde udgivet sit stjernekort, som var en 
smule mere præcist.

I sin regeringstid byggede Ulugh Beg skoler, 
hvor der blev undervist i videnskaberne, 
hvilket hurtigt gjorde ham upopulær blandt de 
muslimske lærde, som dengang havde monopol på 
uddannelsesinstitutionerne. Da Ulugh Beg langsomt 
mistede kontrollen til kleresiet, besluttede han sig 
for at tage på pilgrimsrejse til Mekka, hvilket uden 
tvivl ville styrke hans position i islamiske kredse. 
Han nåede imidlertid kun en lille dagsrejse væk, da 
en af hans medrejsende halshuggede ham - det viste 
sig senere, at hans ældste søn havde planlagt mordet 
for dermed at kunne overtage magten i Samarkand.

Det enorme observatorium, som Ulugh Beg havde 
bygget i Samarkand, blev destrueret efter hans død. I 
dag ses kun den lange stenrende, hvori observatoriets 
store sekstant stod.

med nomadestammerne, som brugte enhver 
lejlighed til at plyndre karavaner og silkevejsbyer. 
Typisk har de rige silkevejsbyer betalt tribut til 
stammerne for at beskytte handelen og undgå 
plyndringer.

På Alexander den Stores tid handlede sogdianerne  
i Centralasien med Kina, Persien og Indien, 
og deres hovedstad Afrosiab var derfor en 
usædvanligt kosmopolitisk by. Silkevejene har 
op gennem historien været samlingsstedet for 
alverdens religioner og kulturer. Samtidig har 
regionens rigdom været vidt kendt, hvorfor man 
aldrig har kunnet opnå stabilitet. Cirka en gang 
hvert århundrede, siden Alexander den Stores 
ankomst, har et nyt dynasti overtaget magten.

Et internationalt handelsnetværk
Krige og missionærer spredte teknologiske 
fremskridt mellem civilisationerne. Eksempelvis 
anvendte buddhistiske missionærer papir til at 
nedfælde deres religiøse skrifter på. For at lave 
papir skal man blot bruge en ramme med en 
fin si indeni, og den kunne buddhisterne tage 
med sig, når de rejste. Således udbredtes den 
kinesiske teknologi for papirproduktion fra 
Kina til Centralasien, da budhistiske munke 
missionerede her i det fjerde århundrede efter 
vor tid. Araberne begyndte at producere papir i 
Baghdad efter at have erobret Centralasien, hvor 
de fik adgang til faglærte papirhåndværkere. 
De italienske havnebyer importerede store 
mængder papir men lærte først selv at producere 
papiret omkring det 13. århundrede. Til 
gengæld fik italienerne hurtigt effektiviseret 
produktionsmetoden og lavede derfor store 
mængder billigt papir af høj kvalitet, som de 
begyndte at eksportere mod øst - således vendte 
handelsretningen pludseligt.

Papirproduktion var langt fra den eneste 
teknologi, som spredtes langs Silkevejen. 
Eksempelvis udbredtes teknologier indenfor 
stål, glaspusteri, silke, krudt, kompasset et 
cetera ligeledes. Særligt efter mongolernes 
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Registan Square med Ulugh Begs madrassa (skole) beliggende til venstre i billedet er en af de flotteste pladser i 
Centralasien. De to andre madrassaer er bygget af Shaybaniderne i det 16. århundrede. Moskeernes minareter, 
ydervægge og hvælvinger er udsmykket med noget, der ved første øjekast ligner geometriske mønstre. Det er imidlertid 
arabiske inskriptioner, hvori der står Allah, Muhammed og Muhammed er Guds profet.
På kvindernes internationale kampdag den 8. marts 1927 tændte bolsjevikkerne bål på pladsen, hvor kvinderne 
forventedes at brænde deres traditionelle beklædning. I løbet af de efterfølgende to år blev der tændt bål adskillige 
gange.

erobringer spredtes teknologi og viden hurtigt, 
da øst og vest begyndte at sende delegationer til 
hinandens hovedstæder. I denne periode kom 
produkter som for eksempel is (frossen fløde) 
og pasta (nudler), der i dag forbindes med 
det italienske køkken, ligeledes ad Silkevejen 
til de italienske havnebyer, da italienske 
handelsmænd begyndte at rejse mod øst for at 
oprette handelskontorer.

Selve handelen foregik ved hjælp af guld-, sølv- 
og kobbermønter, som var udstedt af de enkelte 
magthavere. Mønternes vægt ændrede sig ofte, 
men da de ikke havde en værdi ud over deres 
metalværdi, kunne de let veksles til udenlandske 
mønter, der vejede det samme. Eftersom 

metalvalutaen var besværlig at transportere, 
revolutionerede mongolernes introduktion af 
pengesedler i en kort periode handelen - valutaen 
døde imidlertid hurtigt, da khanen trykte flere 
pengesedler, end han havde metalværdi for.

Når handelskaravaner ankom til byerne, blev de 
anvist en plads på en af byernes karavanseraier, 
hvor der var plads til at overnatte. Her blev 
varerne fortoldet, inden de blev frigivet til handel 
i byens basar, og herefter fandt karavanefolket 
typisk logi andetsteds i byen. Det var desuden 
almindeligt, at den lokale khan indkaldte enkelte 
handelsrepræsentanter fra karavanerne til hoffet 
for at orientere sig om politiske begivenheder i 
det område, hvorfra karavanen kom.
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Samarkand - Centralasiens juvel
Usbekistans nationalhelt Timur Lenk, som 
erobrede området fra Tyrkiet i vest til Indien i øst, 
besluttede i 1370 at gøre Samarkand til hovedstad 
i sit storrige, der inkluderede det nuværende 
Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tajikistan, 
Turkmenistan og en del af Afghanistan. I løbet af 
de efterfølgende 35 år forvandlede han byen til en 
næsten mytisk by - størstedelen af de byggerier, 
der er bevaret i Usbekistans silkevejsbyer, er 
enten bygget af timurerne (dynastiet der startede 
med Timur Lenk) eller i tiden efter.

Samarkand blev under timurerne Centralasiens 
økonomiske og kulturelle centrum, og samtlige 
regenter synes nærmest at have været besat af at 
bygge stort. Det omkringliggende rige smuldrede 
imidlertid kort tid efter Timur Lenks død, da hans 
sønner løsrev sig en efter en fra centralmagten 
i Samarkand. Timurerne var imidlertid en af 
de få familiedynastier, der holdt på magten i 
Centralasien i mere end et århundrede - dog 
myrdede og bekrigede de hinanden indenfor 
familien for at få den fornemme titel khan, og 
det var derfor ikke en særlig fredelig periode.

Da Vasco Da Gama i 1498 fandt vejen til Indien, 
gik der ikke mange år, før handelen over land 
mellem øst og vest stagnerede, og de europæiske 
magter blev herefter selvforsynende med 
Silkevejens luksusvarer ved hjælp af kolonier.

Slavemarkedet i Khiva
Da de europæiske stormagter koloniserede det 
meste af verden i løbet af det 16. århundrede, 
stagnerede handelen langs Silkevejen. Til gengæld 
blomstrede en ny handel, der gav rigdom til 
området; nemlig handlen mellem Rusland og 
Indien.

Blandt de Turkmenske stammer var det førhen ikke 
usædvanligt, at kvinderne “iførte sig” hele familiens 
formue. I dag anvender de stadig smykkerne ved særlige 
lejligheder som fødsler, omskæringer, bryllupper og 
begravelser.
Smykkerne bæres ofte som symboler, der indikerer 
kvindens status som værende eksempelvis gift eller ugift.  
Nogle smykker bæres som amuletter, der ofte har et lille 
hulrum, hvori der kan lægges korancitater - der kan også 
anvendes andre magiske genstande som for eksempel 
spejle. Amuletterne anvendes blandt andet til at beskytte 
spædbørn mod “det onde øje” og holde sygdomme væk.
Turkmenernes smykker er ofte lavet i massivt sølv og 
kan i enkelte tilfælde veje flere kilo stykket. Smykkernes 
værdi fastsættes i høj grad på baggrund af design i 
modsætning til moderne smykker, hvis værdi blandt 
andet afhænger af materialevalget.
Socialt har kvindesmykker i hele Centralasien fungeret 
som en pensionsopsparing - i dag ses det særligt i form 
af guldtænder. Gennem livet fik kvinder flere og flere 
smykker, og den dag ægtefællerne ikke var i stand 
til at forsørge hinanden mere, indløstes værdierne 
efterhånden, som behovet kom.
Det skal i øvrigt nævnes, at kvinder i mange 
nomadestammer bidrager betydeligt til familiens 
indkomst, da meget af den fine brugskunst bliver 
produceret af kvinder i hjemmet.
På billedet øverst ses et brystsmykke, som sættes på 
tøjet og vejer cirka et kilo. Dette smykke anvendes som 
statusmarkør.

Hver region i Centralasien har sin egen tradition 
indenfor brugskunst. Centralasiens kunsthåndværkere  
udmærker sig stadig indenfor tæppeknytning og keramik
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Førhen gik kvinderne i de turkmenske stammer 
ofte med amuletter om halsen. Her ses en forgyldt 
sølvamulet med enkelte indlagte sten. I cylinderen, som 
ses i midten af smykket, kan lægges korancitater eller 
andre beskyttende genstande. Amuletten skal primært 
beskytte bæreren imod “det onde øje” og sygdom - de 
anvendes i dag ofte til at beskytte spædbørn.

Alle turkmenske smykker er symmetriske, og når en 
kvinde bærer armbånd, har hun altid et på hver arm. 
Selvom turkmenerne er muslimer, så er mange af 
motiverne i deres smykker præ-islamiske. Symbolerne 
stammer ofte fra stammernes kosmologi og mytiske ideer, 
som traditionelt afbildedes ved hjælp af dyremotiver og 
mønstre, der menes at have en magisk effekt.

Varerne kom fra Indien via Bukhara til Khiva 
og blev herfra solgt videre til Rusland, hvorfor 
tsaren ad flere omgange i 1700-tallet foretog 
militærekspeditioner ind i det nuværende 
Usbekistan – hvis russerne overtog regionen, 
kunne de handle direkte med Indien uden 
mellemmændene.

I 1819 var det hverken lykkedes russerne at 
undertvinge Khiva eller Bukhara, hvorfor de 
indledte en mere langsigtet annektering. Samtidig 
med at russerne byggede forter i grænselandet, 
tilbød de nomaderne russisk statsborgerskab. 
Khivas magtfulde khan reagerede ved at true 
alle russere, der bevægede sig ind på hans 
territorium, med at blive henrettet eller solgt 
på byens slavemarked. Det var derfor en yderst 
farlig mission, kaptajn Nikolay Muravyov begav 
sig ud på, da han i 1819 rejste til Khiva som 
handelsmand for at rekognoscere for den russiske 
hær.

Muravyov beretter om slavehandelen, som blev 
drevet af alle store byer i regionen: “Kirgiserne 
har lavet en forretning ud af at fange russere 
ved Orenburg-grænsen og sælge dem [som 
slaver] i Khiva, men det siges, at der er lige så 
mange russiske slaver i Bukhara, som der er i 
Khiva. Disse stakkels mennesker bliver sat 
til at udføre det hårde arbejde, som hverken 
turkomanerne eller khivaborgerne er i stand 
til at udføre. De modtager ingen betaling 
udover 80 pund mad [cirka 36 kilogram] om 
måneden og en overfrakke (Kaftan) fra tid til 
anden. De sælger alt, hvad de kan undvære af 
deres månedlige madration, og sammen med 
lejlighedsvise smårapserier kan de skrabe lidt 
penge sammen. Når de har nok til at betale 
deres egen værdi (cirka 20 til 30 tillas), hvilket 
sjældent forekommer i løbet af mindre end 
20 års arbejde, køber de deres frihed fra deres 
herre, hvorefter de sættes fri. Det er imidlertid 
ikke tilladt for dem at forlade Khiva, og ved den 
mindste mistanke om at de vil forsøge at flygte, 
bliver de henrettet.”
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Centralasien bugner stadig med traditionelle produkter fra Silkevejens tid. Det skyldes i høj grad, at kvinderne har 
holdt traditionerne indenfor brodering, tæppeknytning, farvning af filt og mange andre håndværk ved lige. Hver 
region og stamme har hver sin stil, hvorfor de lokale ofte kan identificere kunstgenstandendes oprindelsessted ved at 
kigge på mønstre, farvevalg et cetera. På billedet ses tre tilskuere til det årlige ridestævne i Kirgisistan, hvor ryttere 
fra hele Centralasien mødes hvert år i juli. Ved stævnet sælger de rejsende brugskunst fra deres hjemstavn, hvorfor 
udvalget her er usædvanligt stort.

Slavemarkederne i Khiva og Bukhara var de største 
i regionen, og Muravyov beretter om handelen 
på markedet i Khiva, som stadig eksisterer i dag - 
dog uden slavehandel: “En ung russer (op til 25 år 
gammel) indbringer fra 60 til 80 tillas. Persiske slaver 
er meget billigere. Af sidstnævnte er der cirka 30.000 
i Khiva, men der er ikke mere end 3.000 russiske 
slaver. Perserne, som bliver fanget af turkmenerne nær 
Astrabad, bliver ført ind på markedet i grupper af 5, 
10 og nogle gange 30. De, som har fanget slaverne, 
bekymrer sig ikke om dem på vejen [til Khiva], og 
hvis slaverne bliver udmattede, efterlader de dem 
til at dø på stepperne uden at få samvittighedsnag. 
Ved ankomst til Khiva tager slavehandleren [som har 
fanget dem] på slavemarkedet med dem. Køberne 
samler sig omkring slaverne, besigtiger og undersøger 
de stakkels væsener, og de prutter om prisen, som 
om de var i færd med at købe heste.”

Slavehandelen kunne imidlertid også gå 
den modsatte vej: “Af og til kidnappede  
turkmenerne slaverne i Khiva for at bringe 
dem tilbage til Persien, hvor deres forældre,  
som ofte kunne betale klækkeligt, købte dem 
tilbage. Mens jeg opholdt mig i Khiva, blev 
adskillige af sådanne grupper bragt til markedet, 
solgt og taget [tilbage] til landsbyerne. Att 
Chapar købte en 16-årig dreng, der var søn af 
en rig købmand fra Astrabad, for en ret stor 
sum penge kun med det for øje at sælge ham 
tilbage med stor profit.” Muravyov beskriver 
ligeledes, hvordan udsigten til et tilbagesalg 
påvirker prisen, da drengens 14-årige søster 
blev slæbt fra marked til marked uden at 
blive solgt, da sælgeren ville have 80 tillas og 
desuden tilstrækkeligt med vævet stof til en 
frakke.
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Slaverne blev behandlet meget forskelligt. Mens 
persiske slaver skulle lade sig omvende til deres 
herres religion, fik russiske slaver normalt lov 
til at beholde både deres tro og til at sætte deres 
religiøse ikoner op. Russiske slaver fik endda 
lov til at udføre deres nattebøn og fejre to af de 
kristne højtider (Muravyouv skriver dog ikke 
hvilke).

Muravyovs rejse gik gennem terræn, der kun var 
lidet kendt, og hans rejsebeskrivelse vakte derfor 
enorm opsigt, da den blev udgivet i St. Petersborg 
i 1822. Allerede inden udgivelsen havde et fransk 
og et tysk forlag sikret sig retten til at udgive 
bogen i oversættelse, hvorfor den i 1823 udkom i 
Paris og i 1824 i Berlin.

Silkevejen i dag
Selvom Centralasien under Sovjetunionen fik 
anlagt jernbaner, er regionen i dag på ingen måde 
et knudepunkt for verdenshandelen. Begrebet 
silkevejen anvendes dog stadig som metafor for 
olieledningerne, der går gennem Centralasien!
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Kalta-minareten blev opført fra 1851-1855. Bygherren 
Mohammed Amin Khan ville bygge en minaret, der 
var højere end Bukharas Kalon-minaret (se billedet side 
46). Han døde imidlertid inden minareten blev færdig, 
og byggeriet gik herefter i stå.

Hovedsmykker var juvelen blandt kvindesmykker i 
Turkmenistan. Smykket på billedet bæres ovenpå en  
høj filthat, sådan at de lange vedhæng ligger pænt 
omkring hattens sider. Ofte bar kvinder også smykker i 
form af kæder med vedhæng i håret.

Både Centralasien og Iran har en lang tradition for 
knytning af tæpper. I dag produceres mange af de 
fineste tæpper i landsbyerne, og tæppehandlerne fra 
byerne kører derfor fra by til by for at købe varer til 
deres butikker. Særligt Turkmenistan er kendt for sit 
tæppehåndværk, hvorimod mange af de mere nordlige 
egne laver fine filttæpper.
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