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Tarot finnes rundt oss hele tiden og overalt:

Arketypene  
i bybildet

Bilde av Hermes utenfor børsen i København. 
Foto: Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock



er noe evig trygt over Eremitten. Kanskje 
det er derfor et norsk forsikringsselskap har 
valgt å avbilde ham i logoen sin?

Vår kultur er full av myter om vise menn 
som kommer seg opp på et fjell for å finne 
gudenes ord eller åndelig viten, for så å dele 
med folket. De greske gudene holdt til på 
Olympus-fjellet, og de gammelnordiske 
æsene hadde tilholdssted på Åsgard. Moses 
ble gitt de 10 bud fra Yahveh på Sinaifjel-
let. Japanske dr. Usui kanaliserte reiki oppe 
på et fjell og tok denne healingmetoden 
med seg til folket slik at de kunne bli 
friske. Mytene forteller oss hvem vi er, og 
arketypene er de universelle bildene vi alle 
deler slik at vi kan forstå hva historien vil 
si oss. 

:: Tekst: Tonelise Rugaas 
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De fleste lever fort og hektisk i våre dager. Det er ikke 
ofte man ser at medmennesker i full fart gjennom hver-
dagen tar seg tid til å se seg rundt, løfte hodet og ta til 
seg arkitektoniske detaljer, statuer, skulpturer og symbol-
ske detaljer i bildekunst. 

Undertegnede er like skyldig som de 
aller fleste. Det er fristende å småløpe 

for å komme tidligst mulig til bestem-
melsesstedet, hvilket er svært forståelig en 
iskald vinterdag. Er skynde-seg-holdningen 
nødvendig til og med på behagelige dager? 
Kan det hende vi går glipp av symbolver-
dien i miljøet rundt oss?

Vi nordmenn er flinke til å bruke natu-
ren, og legger i større grad merke til detaljer 
rundt oss når vi kommer ut av tettbygde 
strøk. Kanskje det også finnes inspirasjon 
i bybildet hvis vi trekker pusten, tar et 
øyeblikk av gangen og ser oss rundt med 
undrende blikk?

Faktum er at det er mulig å finne eventyr 
og magi rundt oss til enhver tid. Det var 
en gang, for ikke altfor lenge siden, at taro-
tisten Tonelise ankom Bergen i forbindelse 
med høstens kursturné. Dagen var varm, 
koffertene var tunge, man hadde ankom-
met fra nordligere strøk og var altfor varmt 
påkledt. Det ble tvingende nødvendig å 
sette seg heseblesende på en benk på torget 
for å trekke pusten, løfte hodet og strekke 
nakken oppover.

Magikeren Hermes
Der var han, Magikeren! Den greske guden 
Hermes; vakkert støpt i bronse, med sin 
caduceus hevet og vinger på hjelmen og 
støvlene, høyt oppe på en søyle festet til et 
kjøpesenter. Haka datt. Hermes er Magike-
ren – kort nummer én i tarot. Han forteller 
at det er greit å ta vare på oss selv, og at vi 
selv er nummer én i våre liv. 

Caduceus er en stav med vinger, et 
solsymbol med slanger. Staven bæres av 
Hermes, gudenes budbringer og guiden til 
dødsriket. Den er beskytter av handelsfolk, 
gjetere, gamblere og det kommuniserte 
ord. Caduceus er også et anerkjent symbol 
for forhandling og diplomati, to felt hvor 
balanse og felles interesser er idealer. 

Merkur styrer kortet Magikeren. Det 
handler om kommunikasjon, gjerne mot et 
publikum. Det er på tide å bli sett og hørt. 
Magikerens fire elementære våpen ligger 
foran oss – Staven, Mynten, Begeret og 
Sverdet. Ånden er over oss, og vi peker mot 
bakken. Når vi jorder inspirasjonen vår, 
kan vi kommunisere klart og få til ting.

Denne energien kan hjelpe til med å 

selge sand til 
Sahara om det 
ønskes. Derfor 
står det også en 
statue av Magi-
keren Hermes 
utenfor Børsen i 
Oslo (bildet tv.) 
Perfeksjon er en 
illusjon. Hermes’ 
magiske energi 
kan brukes til 
mangt og meget. 
Han er min store 
helt uansett!

Etter dette 
ble det stadig 

morsommere å titte seg rundt. Arketypene 
i tarot finnes overalt. De minner oss om 
hvor stor rolle bildeboken tarot spiller i 
den vestlige verdens psykologi, kunst og 
kulturhistorie. 

Tarot er et komplett spirituelt system, og 
langt fra kun et spådomsverktøy. Det en-
gelske ordet for «spådom» er «divination», 
som ordrett oversettes til «divinisasjon» 
eller «guddommeliggjøring». Tarot viser oss 
at alle er hellige, og at mennesket tilhører 
et kosmos hvor individet er i konstant 
bevegelse fra arketyp til arketyp.

Det er interessant å oppdage arketypene 
på bytur hvor som helst i verden, men opp 
til en selv om man vil la seg glede eller 
inspirere av deres nærvær.

Eremitten med lampen
En av tarotstudentene i Bergen oppdaget 
Eremitten på et podium over et inngangs-
parti i byen. Eremitten er bildet av arkety-
pen Senex – vismannen på fjelltoppen. Han 
kommer seg til topps for å finne ånden 
og lyset, noe han sier at han har hatt med 
seg hele veien i lampen som han holder i 
hånden. Lampen er symbolet på ånd.

I den andre hånden holder han staven 
sin. Staven er et av magikerens elementære 
våpen og er symbolet på ildelementet – 
viljen og utholdenheten vår, en av kardinal-
dydene. Eremittens oppgave er å klatre 
ned fra fjellet for å lære bort visdommen 
og åndeligheten. Det han har å lære oss, er 
evig visdom. Derfor står følgende hugget 
i stein ved føttene hans: «Tiden går.» Det 

Tonelise Rugaas 
veksler mellom å bo 
i Norge, London og 
California. Hun har 
erfaring som tarotist 
og klarsynt helt fra 
barndommen. Hun 
er Master NLP-co-
ach med John Grin-
der som mentor. I 2014 turnerte hun 
Norge, og holdt utsolgte tarotkurs i 
11 norske byer. Hun kommer tilbake 
i 2015 og vil tilby en 10-dagers 
tarotskole i et gammelt bedehus på 
Sørlandet, Målselv i Troms og på 
Averøya. Tonelise har en praktisk 
og kunnskapsrik tilnærming til 
tarot. Hennes første bok, som er det 
første utfyllende bokverk om tarot 
skrevet på norsk, kommer ut i 2015. 
Kontakt henne på toneliser@yahoo.
co.uk. Nettside: www.tonelise.net

Eremitten i Bergen.  
Foto: Henriette Sagmo
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Rettferdigheten 
I løpet av reisen gjennom landet vårt duk-
ket arketypen Rettferdigheten opp på veg-
gen til NRKs hovedkvarter i Kristiansund. 
Rettferdigheten står for justis. Hun holder 
et sverd i ene hånden. Sverdet er også et av 
Magikerens elementære våpen. Det peker 
rett opp og er symbolet på luftelementet – 
tankens kraft, rettferdighet, balanse og ev-
nen til å skjære gjennom. Kombinert med 
vekten hun holder i den andre hånden, 
et globalt symbol på likevekt og balanse, 
blir resultatet Justis – en annen av de fire 
kardinaldydene. Kortet heter «Justice» på 
engelsk, hvilket er en tanke mer utfyllende.

Jeg lurte likevel svært på hva denne arke-
typen gjorde på veggen til en mediebedrift? 
Det stemte ikke. Etter å ha spurt en hygge-
lig, lokal dame om bygningen hadde vært 
brukt til noe annet tidligere, kom det fram 
at her hadde det vært både politistasjon 
og rettssal for ikke så altfor lenge siden. 
Eureka! Denne arketypen finner man ofte 
i skulptur- eller statueform på rettssaler 
overalt rundt omkring. Verden falt tilbake 
på plass, og alt var igjen vel i landet.

Tårnet – Lindesnes fyr
På Norges sydligste 
utpost står Lindes-
nes fyr, en svært 
vakker og nyttig 
bygning fra 1915. 
Fyret og dets belig-
genhet fikk meg til å 
tenke på tarotkortet 
Tårnet. Det er vær-
hardt. Man trenger 
å ledes av lyset for 
ikke å knuses eller 
bryte sammen mot 
elementene. 

Er man villig til fullstendig overgivelse, 
istedenfor å være stabeis og tviholde på 
ideer og situasjoner utgått på dato, kan 
man bruke lyset fra lampen til å komme 

seg trygt i land. Etter hvert roer det seg 
rundt en. Mens det står på som verst, kan 
tårnet være et personlig fengsel som man 
har konstruert for beskyttelse. Det krever 
mot å forlate åstedet og omfavne funda-
mental forandring. Etter denne prosessen 
kommer sola fram, og man kan kjenne på 
varmen og kjærligheten til seg selv og livet 
for øvrig.

Tre sverd utenfor Stavanger
Før det var på tide å reise fra gamlelandet 
for denne gang, viste De tre sverd (bildet 
over) seg rett utenfor Stavanger. Dette er 
en tung energi. Det er mye konkurranse 
på gang. Kanskje man må forholde seg 
til tap og hjertet blør litt, eller kanskje 
man er tvunget til å være borte fra sine 
kjære? Fordelen er at man kan forholde 
seg til fakta og komme seg videre med mer 
lærdom i kofferten. Livet er ikke enkelt, 
men alt er synlig. Skulpturen er ikke blant 
de mest gledesfylte, men den er vakker og 
monumental. Det er som regel på tide å 
reise videre.

Det var bilde av Thor Heyerdal på 
halefinnen da flyet tok av fra Gardermoen 
på vei til London. Den relativt moderne 
oppdageren lærte svært mye av evig visdom 
og arkaiske metoder fra fortidens kulturer. 
Det er viktig å huske på.

To beger på en husvegg
I en taxi på vei 
inn til London ble 
oppmerksomhe-
ten dratt mot en 
husvegg av et skarpt 
lys som skinte ut av 
vinduet. På veggen 
befinner det seg et 
relieff av De to be-
ger. Dette er et symbol på likeverdig part-
nerskap, godt samarbeid og god dialog hvor 
partene har like mye å komme med og ser 
hverandre uredd og ærlig inn i øynene. De 
to beger er i tillegg en arketyp for god helse, 
mulig fremtidig manifestasjon og vekst. 
Slik ble livet en stund. At denne arketypen 
finnes, kan man være takknemlig for.

Verden i Sacré-Coeur
En person som er kjent med tarot, finner 
mange fascinerende kunstverk å løfte 
blikket mot hvor som helst i den vestlige 
verden eller Egypt. Det er ikke nødvendig 
å være ekspert for å legge merke til tarot 
rundt oss. 

Et av de mest slående eksempler er mo-
saikken i Sacré-Coeur-katedralen i Paris, 
som stod ferdig i 1912. En av kuplene viser 
tydelig en blåkopi av den siste arketypen 
i hoved-arkana-sirkelen i tarot, trumf 
nummer 21, Verden. Likheten er mer enn 
påfallende. Det er ikke tvil om at kunst-
neren har laget sin kopi av arketypen i 
katedraltaket. 

Mosaikken er meget vakker, og viser 
gudinnen som danser uanstrengt etter at 
syklusen er komplett og illuminasjonen er 
oppnådd. De fire elementene er til stede 
i hjørnene av mosaikken, akkurat som i 
kortet – løven (ild), tyren (jord), den myto-
logiske fuglen griff (luft) og kjærlighetens 
engel Venus (vann). Gudinnen befinner seg 
i sentrum av bildet og er dermed et bilde 
på det femte element (kvintessensen). Hun 
innehar rollen som personifisert ånd eller 
lys, og forstår at alt liv er hellig. Dette er 
litt av en seier. Derfor er hun omringet 
av en laurbærkrans. Det er ikke vanskelig 
å forstå hvorfor et slikt bilde ikke virker 
fremmed i en kirke, til tross for sin okkulte 
opprinnelse. Likheten med tarotkortet er 
til å måpe av.

Beger i fransk katedral
Videre 
sørover i 
Frankrike fin-
ner man mid-
delalderbyen 
Carcassonne. 
Byen er på 
FNs liste over 
verdens mest 
verneverdige 
og vakreste 
steder. Det 
har bodd 
folk her siden 3500 f.Kr. Katedralen ble 
påbegynt i det 13. århundre. I et hjørne av 
katedralen finner man et lite alter utskåret i 
tre. Alteret viser et vakkert beger, og en sol 
er i ferd med å falle oppi.

Rettferdigheten i Kristiansund
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Begeret er et eldgammelt symbol på det 
hellige feminine, mottakelige element, 
ofte sett i sammenheng med månen. Noen 
kaller begeret for «den hellige gral», men 
det kommer an på hvilken tradisjon man 
kommer fra. Siden begeret symboliserer 
vannelementet, er det også et bilde på 
den kjærligheten de gamle grekere kalte 
agape – kjærligheten til alt som er hellig, 
inkludert anerkjennelsen av en selv som 
hellig individ. 

Solen har i uminnelige tider symbolisert 
det strålende, livgivende og maskuline ild-
elementet. For å skape noe som helst må ild 
og vann møtes. Tenk på yin og yang.  Det 
hadde ikke vært noen hel sirkel hvis ikke 
begge elementene var representert.

Begeresset i tarot viser identisk symbo-
lisme. For at det skal finnes kreativitet, 
kjærlighet, flyt og vekst, trenger man at 
ånden (den hvite duen) slipper solsymbolet 
(livskraften) ned i det mottakelige elemen-
tet vann, slik at liv kan vokse. Kun da kan 
noe manifesteres. Det finnes en tydelig 
parallell til nattverden, og det er derfor 
ikke unaturlig at denne tarot-arketypen har 
sneket seg inn i religiøs kunst.

Yppersteprestinne i LA
Det skorter 
ikke på 
arketyper i 
gatebildet i 
den såkalt 
«nye» verden 
heller. Los 
Angeles er 
proppfull av 
disse. Solid 
plassert over 
hovedinn-
gangen til 
den nyeste 
katedralen i 
byen finner 
man trumf 
nummer to i tarot, Yppersteprestinnen. 
Adressen er 555 Temple Street. Katedralen 
sto ferdig i 2002. 

Det er påfallende at denne månegudin-
nen ser ut til å vokte en moderne, katolsk 
katedral med en slik addresse. Hun 
hører hjemme i et tempel og er vakker 
der hun står med utstrakte armer, mørk 
som månen. Over henne er det bygget en 
forgylt sirkel, slik at solen kan skinne ned 
på henne og reflekteres i halvmånen ved 
føttene.

I tarot er Yppersteprestinnen ofte per-
sonifisert av Isis, den egyptiske gudinnen 
for helse, kjærlighet og stor visdom. Isis var 
også beskytter av natur og magi, og styrt 
av månen. Yppersteprestinnen er en av de 
mest intuitive arketypene i tarot, og er i 

dialog med det hellige i sitt indre.
I kortstokker fra det 14. århundre og tid-

ligere het kortet Den kvinnelige pave, La 
Papessa. Dette var upopulært blant makt-
haverne i Vatikanet, så hun ble senere kalt 
Yppersteprestinnen av samtidige tarotister, 
slik at disse kunne unnslippe inkvisisjonen 
og beholde livet. Det var svært hyggelig å 
treffe på henne i Temple Street.

Sverdkonge ved rådhuset
Rett over 
gata treffer 
man på den 
strenge, 
men 
rettferdige 
Sverd-
kongen. 
Han er en 
autoritær, 
analyse-
rende og 
idealistisk 
herremann 
med lang 
erfaring og 
høy intel-
ligens. Han 
hører på gode argumenter og gjør seg opp 
mening basert på fakta og bevisets stilling. 
Man kan ikke bestikke ham, og han har 
ikke sans for føleri. Han er i full stand til å 
gjøre seg opp en mening om saken uten as-
sistanse, og da han er konge av luftelemen-
tet, har han overblikk der oppe ifra.

Naturlig nok finner vi ham hugget ut av 
stein på veggen av rådhuset, der han med 
strengt oppsyn og rustning som beskytter 
mot alle slags angrep (inkludert verbale 
og kriminelle) ser rett gjennom en. Han 
tviholder på lovens bok og sverdet sitt, som 
han bruker til å skjære gjennom uklarheter 
med. Her er han i sitt rette element for sin 
personlighet. 

Åtte mynter i LA
Det er viktig 
å jobbe 
disiplinert 
og målrettet 
om noe skal 
utrettes. At 
man er dyktig 
i jobben sin 
og forholder 
seg til én ting 
av gangen, 
hjelper på. 
Litt ydmyk-
het skader aldri. Om man viser disiplin, 
konsentrasjon og arbeidsvilje, er det mulig 
å komme langt med det man gjør. Kan-

skje man kan begynne i ny jobb i tillegg? 
Naturligvis finner man Åtte mynter på 
veggen til arbeidsdepartementet i Los An-
geles. Noe annet hadde ikke vært logisk.

Hollywood-stjerne
På vei hjem stopper 
jeg for å drikke kaf-
fe med en venn som 
har en vakker hage. 
Hagen er merkelig 
stille, og trafikkstøy 
finnes nesten ikke. 
Beplantningen er 
fredfull og vakker, 
og jeg kjenner at jeg 
slapper av. Det er en 
fontene i midten av dette stedet som kana-
liserer inspirasjon, håp og senkede skuldre. 
Man føler seg tatt vare på, selv midt inni 
nye konstellasjoner i hjertet av Hollywood. 
Er det dette man kaller en Hollywood-
stjerne?

Solen i Venice Beach
Noen ganger 
regner det, 
og humøret 
er ikke alltid 
på topp. Det 
finnes dager 
hvor man 
ikke finner 
bilnøklene 
og telefonen 
er utladet. På 
disse dagene 
er kaffen kald 
og brusen 
varm, og man er våt på føttene. Da er det 
naturlig å småløpe mot bestemmelsesstedet 
mens man stirrer i bakken og mumler for 
seg selv, gjerne iblandet noen saftige nord-
norske gloser. I hvert fall i mitt tilfelle.  

Slik var situasjonen for noen dager 
siden i Venice Beach. Jeg mumlet for meg 
selv at jeg er kald og savner sola. Så løftet 
jeg blikket. Rett foran øynene mine, lent 
opp mot en vegg i en regntung hage, står 
Solen. Det var kanskje ikke den sola jeg 
hadde i tankene, men likevel fungerte 
maleriet av tarotkort nummer 19, Solen, 
som påminner om at alt er vel. Sola er 
alltid oppe et sted, selv om vi ikke ser den. 
Til og med om natten eller i den nor-
ske mørketiden skinner sola og gir liv og 
energi andre steder på planeten. Det er til 
å bli glad av. 

Det begynner med at man tar seg til å 
bevege hodet opp, ned, til venstre og til 
høyre i tillegg til å se rett frem. Det er 
utrolig hva som finnes å legge merke til 
eller la seg inspirere av. 
Løft blikket!

Yppersteprestinnen i Los 
Angeles.

Sverdkongen

Åtte mynter.


