
Tularnas betydelse 
Tularnas namn, antal rörelser och diagram symboliserar oftast heroiska figurer eller händelser 

från Koreas historia. 

 

CHON-JI: Betyder ordagrant ”himlen och jorden”, vilket syftar på att det i orienten 

tolkades som världsskapelsen och början på mänskligt liv, därmed är det den första tullen. 

Tullen består av två liknande moment vilket representerar himlen och jorden. Tullen har 19 

rörelser. 

 

DAN-GUN: Den heliga Dan-Gun var den legendariske grundaren av Korea år 2333 före 

vår tidräkning (f. Kr). Tullen har 21 rörelser. 

 

DO-SAN: Pseudonym för patrioten Ahn Ch’ang-Ho (1876-1938) som ägnade sitt liv år 

fortsatt utbildning av Korea och den självständiga rörelsen i Korea under den tiden. Tullen har 

24 rörelser. 

 

WON-HYO: Den munk som introducerade Zen-Buddhismen i Silla riket år 686 efter vår 

tidräkning. Tullen har 28 rörelser. 

 

YUL-GUK: Pseudonym för den stora filosofen och lärlingen Yi L (1536-1584) som fick 

smeknamnet ”Confucius of Korea”. De 38 rörelserna i tullen syftar på hans födelseort på 38° 

lat. Diagrammet (±) betyder lärling. 

 

JOONG-GUN: Hette patrioten An Joong-Gun som mördade Hiro-Bumi Ito, den första 

Japanska generalguvernören i Korea. Även känd som mannen som ordnade den så kallade 

Korea-Japanaffären. De 32 rörelserna i tullen representerar herr An’s ålder när han avrättades 

i Lui-Shung fängelset (1910). 

 

TOI-GYE: Pseudonym för lärlingen Yi Hwang (1600-talet), en auktoritet inom neo-

confucianismen. De 37 rörelserna symboliserar hans födelseplats på den 37° latituden. 

Diagrammet (±) betyder lärling.  

 

HWA-RANG: Hette ungdomsgruppen ”Hwa-Rangdo” som har sitt ursprung i Silla 

dynastin för ca 1350 år sedan. Denna grupp var den egentliga katalysatorn till att Koreas tre 

dåvarande riken enades till ett rike. De 29 rörelserna symboliserar den 29:de infanteri 

divisionen, där Taekwon-do utvecklades.  

 

CHONG-MO: Födelsenamnet på amiral Yi Sun-Sin av Yi Dynastin. Det ryktades om att 

han byggde det första tankfartyget (Kobukson) år 1592 vilket ses som en föregångare till 

dagens U-båt. Anledningen till att tullen avslutas med den vänstra handen i attackläge är för 

att symbolisera hans ångerfulla död, eftersom han inte fick en chans att visa sin enorma 

potentiella kraft då den dämpades av hans visade lojalitet till sin kung. Tullen har 30 rörelser 

 

KWANG-GAE: Namngiven efter Gwang-Gae-Toh-Wang, den 19de kungen av 

Konguryoriket. Han återvann alla förlorade områden, till och med större delen av Manchuria. 

Diagrammet (±) symboliserar expansion och återvinst av förlorade områden. De 39 rörelserna 

syftar till hans 39 årliga ledarskap. 



 

PO-EUN: Pseudonym för Chong Mong-Chu (1400-talet) som var en känd poet. Hans dikt 

”Jag skulle aldrig tjäna en annan herre fastän jag skulle bli korsfäst hundra gånger om” är 

känd bland koreanska medborgare. Han var också pionjär på vetenskapsfältet. Diagrammet (-) 

representerar hans fläckfria lojalitet till kungen och landet vid slutet av Koryo Dynastin. 

Tullen har 36 rörelser. 

 

GE-BAEK: Namngiven efter Ge-Baek, en stor general i Baek Je-riket (år 660 efter vår 

tidräkning). Diagrammet (I) representerar hans stenhårda militära disciplin. Tullen har 44 

rörelser. 

 


