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Hoffkortene og deres personligheter:

Hoffkortene er menneskene
i tarot

I tarot representerer hoffkortene menneskene som utfører handlingene, og det er disse
16 personlighetene som uttrykker de forskjellige energiene i psyken og livet til den som
blir lest for.

Visconti-kortstokken er fra
1400-tallet, og ble bestilt av
Visconti-familiedynastiet i dages
Italia som miniatyrer for å henge
på veggen. Siden de ble behandlet som
kunstverk, er dette den første kortstokken som har overlevd intakt, med unntak
av et par kort. Den gangen hadde
man ikke oppfunnet trykkpressen og
kortene ble malt individuelt – 78
enkeltstående bilder ble
levert.

Om skribenten:

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-coach med John Grinder 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
Mennesker beveger seg gjennom flere energier uttrykt i de forskjellige hoffkortene
hver eneste dag.
For eksempel kan en kvinne som jobber
med handel eller eiendom og er en autoritet
i sitt fag, uttrykke energien i hoffkortet
Myntkongen i jobbsammenheng. Er det
påkrevd å megle mellom ansatte, tar hun
på seg rollen Begerkongen uttrykker. Et-

astrologiske kart, eller identifisere seg selv
eller andre som kun én av disse 16 personlighetene vi har til rådighet i tarot. Vi
beveger oss blant og mellom disse forskjellige personlighetene hele tiden, også internt
i oss selv og privat.
Vi ser bort fra kjønn når vi tolker hoffkort,
med en aksept av den jungianske arkety
pen Selvet. Det er en helhetlig personlighet

til kjønn i denne sammenhengen er irrelevant. Om man tar alder og kjønn bokstavelig når man tolker hoffkort, står man
igjen med et svært begrenset menneskesyn,
og tolkningen blir unyansert og trang i
forhold til menneskets valgmuligheter.

De fire dysfunksjonelle
familier

Hoffkortene består av fire grupper av fire
personligheter, som hver har et av Magikerens elementære våpen til rådighet.
Jeg kaller de 16 hoffkortene «De fire
dysfunksjonelle familier», og har valgt å
behandle alle sammen som de folkene og
personlighetene de er ved å intervjue alle
16, istedenfor å beskrive dem bak deres
rygg. Vi forholder oss til menneskene i
tarot, og de fortjener sjansen til å presentere seg selv, akkurat som hver enkelt person
man respekterer.
Som vanlig vil jeg begynne med å presentere det letteste elementet i mikrokosmos
– ild, representert i Stavene. I tillegg er
det naturligvis høflig å begynne å samtale
med den som har mest autoritet i stav- eller
ildfamilien: Stavkongen.

Stavenes hoff har det til felles at de er bærere av ildelementet. Det synes i fargevalgene i kortene. Her er Stavfamilien designet
av Pamela Colman-Smith for Rider White kortstokken – verdens mest populære tarotkortstokk.
terpå, vel hjemme når hun lager middag og
legger barn, tar hun rollen som Myntdronningen uttrykker. Om hun i tillegg jobber
med et privat kreativt prosjekt eller er
nyforelsket, går hun i rollen som Begerdronning. Dagen etter er det nødvendig å
reagere raskt og kjempe for gjennomførelsen av en intellektuell idė: Hun er Sverdknekten. Om kvelden deltar hun på kurs, og
tar da inn energien til Myntpasjen. Og slik
fortsetter det.

Selvet

Eksemplet over viser at det er altfor enkelt
å tolke hoffkortene etter soltegnet i noens

og sjel, en sammensetning av Anima, den
feminine siden av oss, og Animus, den
maskuline siden av enhver personlighet.
Selvet gjør at folk er folk i tarot.
Da hoffkortene uttrykker personlighetens forskjellige energier, kan en kvinne
uttrykke og virkeliggjøre energien til en
konge. En mann kan uttrykke og virkeliggjøre energien til en dronning i forskjellige
situasjoner han står overfor i livet.
Alder ser man også bort fra i tolkning av
hoffkort. Pasjer og knekter er ikke alltid
unge personer. Alle som har opplevd en
eldre herre flørte med en dame, eller truffet
et meget modent barn, vet at alder i tillegg

Stavkongen med egne ord:

– Jeg tar vare på mitt folk med lideskapelig
driv, sann vilje, humor, energi og integritet.
Jeg tror på gode familievedier, og jeg tenker
på hver eneste person i mitt kongerike som
familie.
– Jeg er den fødte oppfinner, og jeg har stor
glede av å introdusere nye oppfinnelser og
gjenstander i kongeriket mitt. Jeg hører på
folket når det er nødvendig å vurdere justis,
nye kommunikasjonssystemer samt hva
som er riktig å innføre for å forbedre riket
visuelt.
– Jeg tror de beste ideer kommer fra
mennesker som har en intim tilknytning
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til virket sitt, slik at jeg for eksempel velger
å la meg inspirere av og samtale med en
dyktig bonde før jeg gjennomfører nye
tiltak innenfor jordbruk.
– Jeg er en visjonær autoritet, og jeg
benytter meg av kunst og kreativitet for å
understreke en fremtidsrettet holdning til
ledelse. Det er viktig for meg at menneskene i riket mitt kan leve i en harmonisk
atmosfære, i et rike i fredstid. Jeg kan ikke
ta all æren for slikt, men jeg er sikker på at
folket mitt ser at jeg er en ærlig autoritet,
og blir inspirert av dette, og ser at dette
gjør det mulig å leve side om side i respekt
og fred.
– Jeg har blitt sammenliknet med Aleksander den store. Det kan jeg like, og jeg
finner det morsomt. Det er viktig for meg
å forene folket i et felles mål. Jeg visualiserer gjerne enderesultatet og jobber meg
bakover i tid, for slik å oppnå mål som
planlagt.
– Jeg er en fleksibel og tilpasningsdyktig
idémaker, noe som fungerer fint når jeg
planlegger strategier, leder og flytter rundt
på mennesker som befinner seg i maktposisjoner som kan gjennomføre strategiene
og idéene effektivt.
– Jeg liker å se vestover, da det er der jeg
kan se oppfyllelsen eller kulminasjonen av
oppgavene mine som leder og autoritet. Jeg
vil alltid sørge for å ha siste ord, og jeg understreker min autoritet med lidenskapelig
sann vilje, som symbolisert i det elementære våpen jeg holder fast på mens jeg ser
vestover mot horisonten.

Stavkongen lurer på:

Leder du med integritet, ærlighet og
lojalitet?
Er du tilpasningsdyktig og fleksibel?
Er du en åndelig leder? Tror du på det du

leder deg selv mot? Du trenger ikke være
evangelist eller religiøs for å lede med ånd.
Husker du på at ilden kommer fra lidenskap og driv? Tør du kjenne på dette i deg?
Når Stavkongen dukker opp i tarot, kan du
kanskje spørre deg om dette.

Stavdronningen med egne
ord:

– Mine barn kan være ville av seg, men det
er meg de kommer til når de trenger ro.
Jeg er deres åndelige rådgiver, og jeg har
en rolig kvalitet over meg som er merkbar
blant andre mennesker.
– Jeg er glad for denne egenskapen, da
mengden med ild i min varmblodige
familie til tider kan føre til temperamentsfull kommunikasjon. Det er jeg som
bandasjerer menneskers blåmerkede ego, og
fungerer som megler i opphetet debatt.
– Det har tatt tid å kultivere disse egenskapene i meg selv. Jeg har lært meg kommunikasjon og åndelig måtehold etter som
jeg har blitt eldre og funnet modenhet. Jeg
har observert hvordan kongefamilien min
oppfører seg privat, og lært at det ikke nytter å roe ned ilden med mer ild. Dette er
ineffektivt sammeliknet med min nyfunne
evne til å roe ned.
– Jeg har selv et kraftig temperament! Jeg
blir rød i kinnene med det samme noen
setter spørsmålstegn ved min autoritet, spesielt i forbindelse med utfordring av tro og
ideologi. Jeg har imidlertid erfart at subtil
taktikk som sjarm, humor, rolig tonefall og
lav stemme er en meget mer effektiv måte å
få motstanderne over på egen side,
sammeliknet med det å gå i forsvarsposisjon.
– Jeg har brukt tid på å forstå lederskap,
drama og kreativitet. Det jeg sier, har en
dobbel betydning, og jeg taler med hensikt!

De jeg taler til, oppfatter muligens bevisst
bare det jeg sier på overflaten, men jeg passer på at jeg påvirker mine undersåtter på
et dypere plan ved å plante ideer i hjertene
deres i forbindelse med at jeg taler.
– Jeg elsker folket mitt og familien min.
Jeg er sosial og elsker å være blant mine
undersåtter, og å bli sett og lagt merke til.
Jeg vet at vårt forhold er gjensidig.
– Jeg forstår ild-elementet. Jeg tjener
med ære og nobilitet. Jeg oppmuntrer til
balanse og harmoni i mitt kongerike, og
beveger meg elegant mens jeg passer på
at min skjønnhet og indre ild blir lagt
merke til. Min lidenskap kombinert med
min menneskelighet er det som gjør meg
magnetisk.

Stavdronningen lurer på:
•
•
•
•

Hva er dine naturlige evner og kreative talenter?
Hva vil skje om du utviklet ditt aristokratiske image, og vet du hva nobilitet
i lederskap er?
Bruker du rolig, lidenskapelig kraft
som et redskap for intuitiv vekst?
Er du klar over makten som ligger i
sjarm, humor og karisma?

Stavknekten med egne
ord:

– Jeg har mine egne ideer om hva som
er kreativt, og hvordan det meste skulle
kunne utføres, og jeg er ikke sky når det
gjelder å sørge for at disse ideene kommer i
rampelyset. Jeg har ikke alltid den klareste
visjonen som finnes, men jeg forstår bedre
enn de fleste hvordan man kommer til
målet. Jeg vet til og med om de beste
snarveiene!
– Jeg har ikke tid til metodikk og pragmatikk.

Denne kortstokken kalles Thoth Tarot, og er utrolig vakker. Kortene ble malt av Lady Frieda Harris, som enkeltstående akvareller i konsultasjon med Aleister Crowley. Crowley og Harris ble ferdige på 40-tallet og kortstokken er i dag en av verdens mest
populære. Stavenes hoff viser at kortene tilhører ildelementet både via bildebruk, valg av symbolisme og fargevalg. Orginalene
henger i Warburg Institute i London, et bibliotek som spesialiserer seg innen okkult og magisk humanisme og kunst, og som er
tilknyttet Universitetet i London.

Stavknekten lurer på:
•
•
•
•

Trenger du å få opp farten? Hopp opp
på hesten, så kan jeg ta deg med et
stykke på nye eventyr!
Er du klar for morsomme opplevelser?
Blir du med på reiser?
Hva skjedde med din kreative stemme? Har du mistet den, og hva trenger
du å gjøre for å finne den igjen?
Hvorfor bryr du deg om hva andre sier
og gjør?

Stavpasjen med egne ord:

– Jeg er her for å minne deg om at intelligens ikke alltid har sitt utspring i erfaring
eller alder. Jeg er naturlig smart, og ting er
som regel akkurat slik jeg observerer dem.
Det er lurt å spørre meg hva min mening
er når det gjelder det kreative. Pass på at du
spør meg hvordan jeg tror dette kommer til
å utvikle seg i fremtiden i tillegg.
– Jeg er den eneste i min familie som har
beina godt plassert på jorda. Men jeg brenner for svært høye idealer, særlig når det
gjelder lojalitet med en selv og ens sanne
vilje eller gode idé. Jeg aksepterer autoriteter hvis jeg finner at jeg har noe å lære av
disse, men jeg kan ikke settes i bås eller behandles som dørmatte. Jeg bestemmer selv
hvem eller hva jeg gir oppmerksomhet til.
– Jeg elsker å snakke foran grupper og
forsamlinger, og kan snakke i timesvis om
mine visjoner og idealer. Jeg snakker gjerne
for deg om du lar meg få lov.
– Jeg er lojal mot alle jeg er glad i og minner deg om viktigheten av å være lojal mot
deg selv.
– Jeg er meget visjonær og ser mot øst,
fordi det er der nye ideer kommer fra. I
Østen stiger solen opp. Bare ikke be meg
om å holde meg til samme sak eller idé for
lenge. Jeg trenger å være fri. Det er derfor
jeg fascineres av nye, eksotiske steder.
– Jeg er morsom og interessant som reise-

frende, fordi jeg åpner øynene dine til nye
avenyer av intrige og nytelse. Jeg trenger
ikke innkvarteres luksuriøst, da jeg er fullt
i stand til å ta vare på egne behov. Bare
pek i hvilken som helst retning, og jeg vil
finne mat, en seng å sove i og sørge for å ha
planlagt neste skritt før solen står opp.
– Jeg viser respekt, men sparsommelig er
jeg langt fra! Jeg trenger virkelig hjelp med
finansiell planlegging! Penger og budsjetter
forstår jeg lite av, men jeg er likevel godt
likt. Man vet at jeg kommer med gode
nyheter, akkurat som en tidlig moden
ungdom gjerne gjør. Kanskje er ikke dette
min første reise på planeten?
– Når jeg innfinner meg gjennom tarot,
husk at jeg er en muse som er der til inspirasjon og lojalitet til Selvet. Vær klar til å
motta gode nyheter som skyter deg høyere
opp i kreativitetens og ideenes rike.

Stavpasjen lurer dessuten
på:
•
•
•
•

Vil du ta med min lojalitet til Selvet
på nye eventyr?!
Hallooooo! Viser du deg selv oppmerksomhet?
Får du med deg de gode nyhetene?
Er du lojal mot deg selv, ideene dine
og den sanne viljen din?

Når man
er på nye eventyr
og lærer bort tarot i
Los Angeles, er det ikke
dumt å la seg inspirere av
Stavknekten. Han er alltid
på farten med budskapet
sitt, har sterk vilje og har
ikke noe å være redd
for.
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Om du vil oppføre deg som en dinosaur,
sitter jeg ikke og venter på at du skal
komme i gang. Men om du har stagnert og
trenger inspirasjon, ring meg! Jeg kommer
med startkablene du trenger. Hold deg fast!
Dette blir raskt og morsomt og helt sikkert
litt av en tur!
– Jeg er er laget av dobbel ild. Mitt familievåpen er ildelementet i Stavene, og siden
jeg er knekt, sitter jeg på hesten min – et
transportmiddel som får meg fra A til
B fortere enn den raskeste løper. Jeg har
hestekrefter! Noen liker meg ikke fordi jeg
har det travelt, men det synes jeg er deres
problem. Jeg er klar over at jeg kan være
eksplosiv til tider, men det skjer bare når
jeg ikke blir lyttet til eller når jeg kjenner
meg misforstått eller behandlet med lite
respekt.
– Jeg er ikke redd for mangt og meget, og
vil konfrontere hvem det skulle være med
tuppen av lansen min.
– Jeg elsker å sjarmere mennesker rundt lillefingeren, og jeg liker å observere hvordan
folk reagerer på min til tider sjokkerende
oppførsel. I sannhet er det jeg som gjør at
festen blir morsom. Jeg elsker å le, og jeg
vet at jeg kommer til å få deg til å le. Det er
enkelt for meg å forføre deg, fordi jeg har
sjarm i bøtter og spann. Jeg gifter meg ikke
med deg, men du kommer garantert til å
ha det gøy så lenge det varer!
– Min far Stavkongen forsøker å holde meg
litt under kontroll, men denne taktikken
virker slett ikke. Jeg er alltid klar for å
bryte ut og erobre nye territorier. Når
pappa lar meg slippe meg løs, er jeg det
sterkeste våpen i hans arsenal fordi jeg er
kjapp, modig og til tider ganske hensynsløs
i min fremtoning. Jeg overrasker folk og er
motivert til å sørge for at jeg får viljen min.
Dette gjør at jeg kan være svært effektiv.
– Når jeg besøker deg gjennom tarot, kommer jeg for å riste litt i deg. Jeg får deg til å
bevege deg og kanskje til og med inspirere
deg til et paradigmeskift i livet ditt. Pass
på hvor du ender opp etter at jeg har dratt,
for der er det ubegrensede muligheter som
venter på deg! Det er varmt der jeg kommer
fra, og dit tar jeg deg med!

