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EN KORT HISTORIE OM TAROT 
Der er blevet skrevet meget om oprindelsen af Tarotkort. Der er flere kilder, der hævder at 
de første spillekort blev introduceret til Europa omkring slutningen af det fjortende 
århundrede af Mamluk-sultanatet, som lå i Egypten. Dette kortspil havde samme farve som 
de tidlige Tarot kort, der indeholdt kulørerne sværd, stave, kopper og mønter eller 
pentakler. 
 
De første kendte Tarotkort er blevet dokumenteret fra området Milano, Ferrara og Bologna 
i det nordlige Italien omkring år. 1.430 til 1.450. Senere blev der tilføjet yderligere trumfkort 
til den fælles pakke med fire farver. Disse blev kaldt carte da trionfi, triumfkort. Efterhånden 
som andre kort blev tilføjet, blev de til sidst kendt som trionfi, som blev til 'trumf' på 
engelsk. Det tidligste litterære bevis på eksistensen af carte da trionfi kommer fra en skriftlig 
erklæring i retsbøgerne i Firenze i år 1.440. 
 
De ældste tarotkort er fra femten fragmenterede bunker malet i midten af det femtende 
århundrede til Visconti-Sforza-familien, som var Milanos herskere fra år 1.447-1.624. 
 
Det siges at hver eneste Tarotkort er levende. 
 
Guderne / energierne 
At tro der findes sådan en ting som ”tilfældigt” kommer fra mangel på forståelse på hvordan 
én eneste handling kan starte en kædereaktion af handlinger. 
 
Alt som sker i denne verden er resultatet af den første handling til alle handlinger gjort indtil 
nu, og forsat. Alene at du læser dette nu, er en handling, som forandre udkommet af andre 
handlinger. 
 
Et Tarotkort trækkes med den besked som hører til øjeblikket til den person kortet trækkes 
til. Det er en metode hvorpå Guderne eller bare energierne fra en usynlig verden kan 
kommunikere med mennesker i den synlige del af verden, ved at energierne sørger for det 
kort de vil fortælle noget med er det man trækker. 
  



Spørgsmål til Tarotkort 
At spørge Tarotkort om Ja eller Nej, er det samme som at man er usikker på sig selv. Ideen 
med Tarotkort er man skal blive bedre til at stole på sine egne følelser, visioner og behov, og 
være stærk til at følge den sande sti for sig selv, den sti som føles rigtig for kun sig selv. 
 
Spørg f.eks. sådan i stedet; 
 

1 Hvordan vil min fremtid blive hvis jeg vælger noget til… 
 

o Tolk det kort du trækker, og føl efter om du kan lide det svar 
§ Prøv at visualiser at det kortet viser allerede er sket, og prøv at leve 

dig ind i det scenarie og mærk efter i hele dit væsen om det er noget 
DU vil, om det fæles godt for DIG. 

 
2 Hvordan vil min fremtid blive hvis jeg vælger noget fra… 

 
o Tolk det kort du trækker, og føl efter om du kan lide det svar 

§ Prøv at visualiser at det kortet viser allerede er sket, og prøv at leve 
dig ind i det scenarie og mærk efter i hele dit væsen om det er noget 
DU vil, om det fæles godt for DIG. 

 
Vælg ud fra dine følelser, visioner og behov hvad du skal gøre i den situation du har spurgt 
Tarotkort om råd om. 
 
 
  



A R C A N A  
 
Ordet Arcana er latinsk arcanum, som betyder hemmelighed. 
 
ARCANA 
De 76 kort i en traditionel Tarot Deck er opdelt i to typer kort; 
 

- Major Arcana / Trumfkortene 
o Består af 22 individuelle kort også kaldet "Nøgler". 

  
- Minor Arcana  

o Består af 54 tillægskort. 
 
Major Arcana anses for at være de vigtigste kort fordi de repræsenterer de dybere, mere 
meningsfulde aspekter eller spirituelle komponent i livet, som f.eks. kærlighed, død eller 
djævelen. 
 
Minor Arcana ofte ses som "forstærkere" til Major Arcana, og udfaldet af disse kort 
afhænger ofte af den person, der laver spådommen. Minor Arcana kort repræsenterer 
karaktertræk, personlighedstyper, temperamenter og andre individuelle aspekter. 
 
 
Nøgler 
Der vil være tilknyttet et kort afsnit med "nøgle" eller "primære" ord med hver nøgle. De 
bruges generelt, når du bruger kortene til spådom. En elev af Tarot bør være opmærksom 
på nøglerne, fordi de beskriver handlinger eller følelser forbundet med eller stimuleret af 
den Nøgle. Når du bruger Tarotkort til spådom, blandes bunken, og en hånd 'spredes'.  
 
Vender rigtigt eller omvendt 
Hvis et kort vises på hovedet eller omvendt, kan det betyde en negativ handling. 
Eleven af Tarot bør indse, at dette er et aspekt af kortet. Der er en dobbelthed af alt, og 
dette skal forstås. Ligesom et sværd er et offensivt såvel som et defensivt værktøj. 
 
Negativt og positivt 
At en handling ses som negativt, antyder tilbagegang i ens udvikling. Et kort som vender på 
hovedet, kaldes negativ men skal opfattes som positivt fordi det antyder hvor man skal 
arbejde mere med sig selv, for at opnå fremgang på det pågældende område. 
 
En positiv handling, antyder fremgang i ens udvikling. 
  



 
De fire dragter 
De 56 kort i Minor Arcana er opdelt i fire slags; 
Stave, kopper, sværd og mønter (også kaldet pentakler). 
 
ACES (Esser) – Et´ere 
Ace (essere) også kaldet ét´ere, viser ofte en hånd komme fra en sky. Esser kaldes bl.a. 
et´ere fordi de symbolisere ny begyndelse eller tidlig stadie. Esser kan også indikere i hvilken 
af Jordens 4 sæsoner en ny begyndelse vil begynde, hvilket kan aftydes fra det astrologiske 
stjernetegn på Esserkortet. Andre gange kan sæsonen aflæses på kortets scene, som 
indikerer hvilken sæson af året.  
 
De 4 Esserkort er; 
 

- Essernes Kop   (Ace of Cups) 
- Essernes Pentakler  (Ace of Pentacles) 
- Essernes Sværd (Ace of Swords) 
- Essernes Stave  (Ace of Wands) 

 
Hofkortene 
Der er fire hofkort, som i spådomme repræsentere de personer vi møder. 
 
De 4 Hofkort (Court Cards) er; 

- Dronning  (Queen) 
- Konge   (King) 
- Ridder   (Knight) 
- Siderne  (Pages) 

 
Hvordan Tarot fortolkes 
At vælge dit yndlingskort vil tilfredsstille din nysgerrighed, hvilket har en dybere betydning. 
Du bliver bevidst om, hvilke ønsker og interesser du i øjeblikket har fokus på. 
 

- Hvilket af de 78 kort er din favorit i øjeblikket? 
- Hvilken del af kortet fanger din opmærksomhed? 
- Hvilket element kan du bedst lide? Hvad er dets budskab? 

 
At opdage dine personlige behov og frygt er hovedelementet i at arbejde med Tarot på egen 
hånd. Du kan gentage denne øvelse så ofte du vil.  
 
Avancerede elever i Tarot kan lære meget fra Tarotkort, som mindst er deres ynglingskort.   
 
Hvilket kort forstår jeg mindst?  ->  Lær at forstå det kort ! 
 
  



Dragterne i Tarot 
Dette er det vigtigste værktøj til den individuelle fortolkning af kort. Filosofien om de fire 
elementer Ild, Vand, Luft og Jord går langt tilbage til den antikke græske tænker 
Empedokles. 
 
Tarotkort dragter er listet herunder; 
 
Stave - WANDS 
Ildelementet, personlige drifter og handlinger. Stave repræsenterer den menneskelige vilje, 
livskraften, livsglæden, selvhævdelse, kreativitet og vækst. Stavenes verden er intentionens, 
handlingens, engagementets, erkendelsens og magtens verden såvel som virksomhed, 
præstation, identitetsfølelse, selvsikkerhed, intuition, entusiasme og succes. 
 
Kopper - CUPS 
Vandelementet, følelser og personlige behov. Kopper repræsenterer psyken, det indre liv og 
det ubevidste. Koppernes verden er en verden af følelser, stemninger, den indre stemme og 
spirituelle erfaringer. Kopper står også for sans og personlig mening, glæde, sorg, tomhed 
og opfyldelse. 
 
Sværd - SWORDS 
Luftelementet, sindets våben, repræsenteres af Sværd som kan betyde mental energi, 
bevidsthed, viden og intellektet. Sværd´enes verden er en verden af viden og valg, ideer og 
domme samt tanker og begreber, den bevidste opfattelse af verden og sig selv, af 
originalitet, frihed, læreprocessen og klarhed. 
 
Mønter / Pentakler - PENTACLES 
Jordelementet, økonomi og talenter. Mønter, også kendt som pentakler, repræsenterer den 
fysiske krop, fysiske erfaring, manuelle evner og personlige talenter, materielle 
omstændigheder og miljøer. Mønternes verden er en verden af resultater, fakta, produkter, 
sanselig opfattelse og fornemmelser samt arbejde, natur, fællesskab, jordnærhed, 
selvsikkerhed og sikkerhed. 
 
  



Farvers betydning 
 
Rød 
Spænding, energi. lidenskab, kærlighed, begær, hurtighed, styrke, kraft, varme, aggression, 
fare, ild, blod, krig, vold, alt intenst og lidenskabelig, oprigtighed, lykke (kun i Japan) 
 
Pink 
Symboliserer kærlighed og romantik, omsorg. ømhed, accept og ro. 
 
Gul 
Betyder glæde, lykke, forræderi, optimisme, idealisme, fantasi, håb, solskin, sommer, guld, 
filosofi, uærlighed, fejhed, jalousi, begærlighed, bedrag, sygdom, fare og venskab. 
 
Blå 
Fred, ro, kulde, ro, stabilitet, harmoni, enhed, tillid, sandhed, tillid, konservatisme, 
sikkerhed, renlighed, orden, loyalitet, himmel, vand, teknologi, depression, 
appetitdæmpende. 
 
Lilla 
Royal, adel, spiritualitet, ceremoni, mystisk, transformation, visdom, oplysning, grusomhed, 
ære, arrogance, sorg, afholdenhed. 
 
Orange 
Energi, balance, entusiasme, varme, levende, ekspansiv, flammende, kræver 
opmærksomhed. 
 
Grøn 
Symbolsk for natur, miljø, sund, held og lykke, fornyelse, ungdom, forår, generøsitet, 
frugtbarhed. jalousi, uerfarenhed, misundelse, ulykke, energi. 
 
Brun 
Jord, stabilitet, ildsted, hjem, udendørs, pålidelighed, komfort, udholdenhed, enkelhed og 
komfort. 
 
Grå 
Sikkerhed, pålidelighed, intelligens, standhaftig, beskedenhed, værdighed, modenhed, solid, 
konservativ, praktisk, alderdom, tristhed, kedelig, sølv symboliserer ro. 
 
Hvid 
Ærbødighed, renhed, fødsel, enkelhed, renlighed, fred, ydmyghed, præcision, uskyld, 
ungdom, vinter, sne, godhed, sterilitet, ægteskab (Western kulturer), død (østlige kulturer), 
kulde, klinisk. 
 
Sort 
Magt, seksualitet, sofistikeret, formalitet, elegance, rigdom, mystik, frygt, ondskab, 
ulykkelighed, dybde, stil, tristhed, anger, vrede, anonymitet, undergrunden, sorg, døden 
(Vestlige kulturer), stramninger, løsrivelse. 



 
Hvordan at læse Tarotkort 
At fortolke symbolerne er kun én del af arbejdet med Tarot, du skal også samle modet til at 
se dine egne følelser og de ukendte aspekter af dig selv i øjnene. 
 
Det er bedst at starte med øvelsen »et kort om dagen«. Træk et kort om morgenen eller om 
natten, som vil symbolisere dagens opgaver, motivere dig til den kommende dag eller 
hjælpe dig med at reflektere over dagen der er passeret. 
 
Her er nogle brugbare metoder; 
 
Tre kort for dagen 

1 -> Din situation lige nu 
2    -> Din opgave 
3    ->    Din løsning   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stjernen 
      1   ->   Din situation lige nu 
      2   ->   Dine opgave 
      3   ->   Hvad der er svært for dig 

4   ->   Dine styrker 
      5   ->   Dine mål 
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Det keltiske- eller Sol-korset 
      1   ->   Startpunkt 
      2   ->   Krydsende kort, supplement til kort 1 
      3   ->   Chancer, kulmination, bevidste side 
      4   ->   Grundlæggende, basis, ubevidst side 
      5   ->   Fortiden 
      6   ->   Fremtiden 
      7   ->   Indre styrke, indre attitude 

     8   ->   Udefrakommende påvirkninger, og  
                 attituden du præsentere til verden 

      9   ->   Håb og det du frygter 
      10  ->  Udkom, mål, handling 
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Tarotkort fortolkninger 
 
Tarotkort bruges i særlige loger og ordener, til at uddanne et nyt medlem til at blive den 
bedste version af sig selv.  
 
Det siges at det urgamle Hebraiske spirituelle uddannelsessystem Kabbala, benytter 
Tarotkort i undervisningen. 
 
Ka betyder Sjæl 
Ba betyder Krop 
Allah betyder Gud 
 

Ka-Ba-Allah -> Kabala  -> At forbinde ens sjæl og krop med Gud 
 
Gud kan være en eksistens inde i dig selv, det højeste du kan blive som menneske på Jorden. 
 
 
Detaljeret fortolkning 
Første sektion for hvert Tarotkort, beskriver Tarotkortet i detaljer ud fra et Kabala 
synspunkt. 
 
Simpel fortolkning 
Anden sektion for hvert Tarotkort, beskriver meget simpelt om Spådommen, efterfulgt af 
advarsler og råd, og til sidst en anbefalet handling. 
 
 
 
  



Nr. 0 – THE FOOL - NARREN 
Narren er det første kort i Major Arcana. Narren er forbundet med tallet 0. Nøglen ”Narren” 
repræsenterer den måde, hvorpå den absolutte magt præsenterer sig for ens sind.  
 
Kortet repræsenterer konceptet om, at intet kan bekræftes positivt. Kortet symbolisere det 
hebraiske bogstav er Aleph, der betyder "tyr" eller "okse". 
 
Aleph er symbolet på kreativ kraft og er symbolet på tæmningen af naturen som 
repræsenteret ved at tyren tæmmes til at blive oksen som pløjer marken som hjælp til 
mennesket. 
 
Åndedrættet er ekstremt vigtigt og symboliseres af Narren. Åndedrættet er første aspekt af 
livet en nyfødt gør. Kortet er tegnet på luft. Narren vises i begyndelsen af sin rejse uden 
grænser og ubegrænset potentiale. Solen, der står op bag ham repræsenterer begyndelsen 
på hans rejse. Han vender mod nordvest, retningen af det ukendte. Han ser opad, mod 
himlen eller Ånden. Han er ved at træde af en klippe ind i den materielle verden, som er 
åben for hans skabelse. Han har alle de værktøjer og ressourcer han har brug for i posen på 
staven for at skabe sin verden, men på dette stadium er posen ikke åbnet endnu. Den hvide 
rose i hans venstre hånd repræsenterer renhed og uskyld. 
 
Han har en vogter i den lille hvide hund, som vil beskytte ham under hele hans rejse, men 
som også vil presse ham til at lære de lektier som Narren kom her for at lære. Bjergene bag 
Narren repræsenterer Åndens rige, som han lige har forladt og vil bruge sit liv på at forsøge 
at genvinde. 
 
Nøgleord forbundet med Narren 
Begyndelser, ny start, håb, uskyld, fri ånd, blind tro og spontanitet. Hvis kortet vises i opad 
retning. 
 
Vender kortet på hovedet under spådom 
Naivitet, tåbelighed, farer, hensynsløshed og risikovillighed. 
 
Hurtig betydning 
 

Spådom betydninger 
Spontanitet, frihed, at tage risici. Svært ved at planlægge fremad. 

 
Advarsel / råd 
Tøven, frygt for risiko. Muligvis forsigtighed, forberedelse. 

 
Handling 
Tid til at handle spontant som man føler for, uden planer eller endda tanker. 

  



Nr. 1 - THE MAGICIAN – MAGIKEREN 
Denne nøgle (kortet) repræsenterer begyndelsen eller starten på processer, og kontrollen 
med underbevidsthedens kræfter. 
Kortet symboliserer nedbringelse af "ideer" til den materielle verden, repræsenteret ved 
bordet. Magikeren er forbundet med planeten Merkur og bærer med sig dygtighed, logik og 
intellekt. Magikerens nummer er 1, nummeret for begyndelser. Dette er det første trin i det 
praktiske arbejde med okkultisme. Magikeren er broen mellem åndens verden og 
menneskehedens verden. Magikerens højre hånd holder en stang løftet mod himlen, og 
hans venstre hånd peger mod jorden. 
 
Magikeren tager Universets kraft og kanaliserer det gennem sin egen krop og leder det til 
det fysiske plan. Over magikerens hoved er symbolet på evigheden og omkring hans talje er 
en slange, der bider i sin egen hale, et andet symbol på evigheden. Hans magiske bord 
rummer alle fire dragter i Tarot, som hver repræsenterer et af alkymisternes fire primære 
elementer; Ild, Vand, Luft og Jord. 
 
De fire elementer symboliserer passende brug af sind og hjerte, krop og sjæl i 
manifestationsprocessen. De fire elementer repræsenterer ideen om at kombinere specielle 
lyde og ideer på den rigtige måde til at producere ekstraordinære resultater. Det omtales 
ofte som "ords kraft". Magikerens kjortel er hvid, som symboliserer renheden og uskylden, 
der findes i tåben, men hans kappe er rød, der repræsenterer verdslig erfaring og viden. I 
blomsterbedet ved hans fødder gentages denne dualitet i blandingen af rene hvide liljer og 
tornede røde roser.  
 
Denne nøgle, som dens tal figurativt repræsenterer, peger på et centrum eller en 
koncentration af formative energier.  
 
Denne nøgles (kortet) primære betydning 
Magt, dygtighed, virkelighed, illusion, koncentration, handling, opfindsomhed. 
 
Hvis kortet vender omvendt under spådom 
Manipulation, dårlig planlægning, latente talenter. 
 
Hurtig betydning 
 

Spådom betydninger 
Klar og fokuseret, vanskelig. Kan håndtere enhver situation. At få dette kort betyder, 
at du kan handle magisk i en krise og i tider med forandringer, at gøre ting der kan 
virke umuligt. 
 
Advarsel / råd 
Forvirring. Svært ved at fokusere din energi. Det kan være nødvendigt at vente i 
stedet for at handle i øjeblikket. 
 
Handling 
Fokuseret vilje kan transformere en situation. 

  



Nr. 2. - THE HIGH PRIESTESS – YPPERSTEPRÆSTINDEN 
Hvor nøgle 1, magikeren, repræsenterer kontrollen med underbevidsthedens kræfter, 
repræsentere nøgle 2 (Ypperstepræstinden) handlingen underordnet af det objektive sind 
kontra selvbevidstheden i nøgle 1.  
 
Underbevidstheden er hjemmet for vores erindringer og oplevelser. Ypperstepræstinden 
symboliserer den universelle underbevidsthed ved den skriftrulle eller bog hun har. Det er 
den halvt åbenbarede og halvt skjulte Torah som repræsentere den eksoteriske, skjulte lære 
og højere viden. Kortet symbolisere en skriftrulle, som den sande dygtige elev, håber at få 
adgang til som indeholder alle optegnelser (Akasha) af fortiden, nutiden og fremtiden. 
 
Ypperstepræstinden er også kendt som en falden engel ved navne som Persephone, Isis, 
Corn Maiden og Artemis, som alle vedrører Månen. Hun sidder ved selve porten til det store 
mysterium, hun sidder mellem mørket og lyset, repræsenteret af søjlerne Jachin og Boaz, 
der stod ved døren til Salomons tempel, en metafor for vores væsens tempel. 
 
Granatæblerne på gobelinen er hellige for Persephone. De er et symbol på pligt, fordi 
Persephone spiste granatæblefrø i underverdenen, som tvang hende til at vende tilbage 
hvert år. Den blå kappe Ypperstepræstinden bærer, er et symbol på viden og begyndelsen 
på det underbevidste, der flyder ud og fortsætter gennem mange af nøglerne. 
Ypperstepræstinden bærer kronen af Isis, der symboliserer den tredobbelte gudinde. 
Solkorset på hendes bryst er et symbol på balance mellem maskulin og feminin.  
 
I skødet har hun "Skriftrullen af viden". Månen under hendes venstre fod viser hendes 
herredømme over ren intuition. Håndfladen angiver sindets frugtbarhed og kuben hvor hun 
sidder, er jorden. 
 
Nøgleord når kortet vender opad 
Intuition, højere kræfter, mysterier, mystik, initiering, intuition og underbevidsthed. 
 
Nøgleord når kortet vender omvendt 
Skjulte dagsordener og behovet for at lytte til indre stemme. 
 
Hurtig betydning 
 

Spådom betydninger 
Stilhed, evnen og nødvendigheden, til at bevare roen i ekstreme situationer. Indre 
fred, åndelig mystik. 
 
Advarsel / råd 
Bevægelse mod passion, følelsesmæssig involvering. Del viden eller følelser med folk 
omkring sig. Et behov for at handle på noget. 
 
Handling 
Forbliv stille. Tid til at være stille og bare lytte og forholde sig i ro. 

  



Nr. 3 - THE EMPRESS - KEJSERINDEN 
Kejserindens nøgleord er multiplikation og tilskrives tallet 3. Det er handlingen med at øge 
“kreativ fantasi” i ens mentale liv. Det hebraiske bogstav Daleth betyder ”en dør” og for 
Kabbalisterne er det symbolet for indgang eller passage. En dør er et feminint symbol, der 
repræsenterer genfødsel. Daleth repræsenterer det feminine generationsorgan og den 
alluviale jord ved flodmundingen, som vi kalder deltaer. Dette er det samme som det fjerde 
bogstav i det græske alfabet ∆ som hedder delta, og det er også et af de ældste symboler på 
guddom. 
 
Det tidligste symbol på en guddom er trekanten, som også er et feminint symbol og betyder 
”en dør” eller ”en vej”. Kejserinden er den arketypiske jordmoder, Anima, det feminine 
princip, Demeter, Freyja og frugtbarhedens gudinde. Kejserinden styres af Venus, planeten 
for kærlighed, kreativitet, frugtbarhed, kunst, harmoni, luksus, skønhed og nåde. 
 
Hovedtrækket ved dette kort er kejserinden selv, en kvinde i fuld figur med blondt hår og en 
fredelig og rolig aura om hende. På hovedet bærer hun en krone af stjerner, der viser 
hendes forbindelse til det mystiske område med engle og feer. Hun er klædt i en mønstret 
granatæbleklædning som symbol på frugtbarhed, og sidder på et luksuriøst udvalg af hynder 
og flydende rødt fløjl med et symbol af Venus på. 
 
Kejserinden er omgivet af en smuk frodig skov med en strøm der løber gennem den, og 
demonstrerer kejserindens dybe følelsesmæssige forbindelse med Moder Jord og liv. Dette 
er den samme strøm, der startede fra ypperstepræstindens klæder. Kejserinden er 
portrætteret siddende med en følelse af fred, mens hun er omgivet af træerne og vandet, 
der giver hende den foryngede energi fra naturen. Dette kan være særligt vigtigt i nutidens 
verden med høj stress. I forgrunden springer gylden hvede op af jorden, hvilket afspejler 
overflod fra en nylig høst. 
 
Nøgleord når kort vender opad 
Fertilitet, kvindelighed, skønhed, kreativitet, natur og overflod. 
 
Det omvendte kort repræsenterer nøgleordene 
Kreativ blokering, afhængighed af andre. 
 
Hurtig betydning 
 

Spådom betydninger 
Passion, frugtbarhed, optimisme. En påmindelse om at omfavne livet i barske 
øjeblikke. Kan repræsentere kærlighed, men også moderskab. 
 
Advarsel / råd 
Forsigtig. Behovet for at tænke og planlægge, i stedet for at handle ud fra følelser. 
 
Handling 
Et øjeblik til at udtrykke din passion med stor selvtillid. 

  



Nr. 4. – THE EMPEROR - KEJSEREN 
Kejseren er supplementet til kejserinden, men hvor kejserinden symboliserede 
"multiplikation", repræsenterer kejseren "orden". Andre repræsenterede begreber er 
system, regulering, ledelse og tilsyn. Det er afklaring af selvbevidste ideer, der fører til 
fornuftens aktivitet. Kejseren er det maskuline princip, Animus og patriarken. Han 
repræsenterer magt og autoritet. Substantiv for kejser betyder "den der sætter orden". 
 
Kejseren er knyttet til kejserinden for uden hendes manifesterende magt, der frembringer 
former, ville Kejseren ikke have noget at overvåge. Kejseren har et langt, hvidt skæg, et 
symbol på hans oplevelse. Som arketype er det almindeligt at se maskuline autoritetsfigurer 
eller faderfigurer med langt hvidt skæg. Det tyder på, at denne mand har tilegnet sig mange 
års visdom og erfaring, og han er værd at lytte til, fordi han har set konsekvenserne af sine 
handlinger på egen hånd. Kejseren er magikeren, der har frembragt fornuftens ideer til nu 
at blive transformeret fra kaotiske billeder til håndterbare tanker og former. 
 
Bag hans trone er golde bjerge, og selve tronen er dekoreret med fire vædderhoveder, der 
repræsenterer intellektuelle højder, beslutsomhed, handling, initiativ og lederskab.  
 
Vædderen er også et symbol på det astrologiske tegn Vædderen, kejserens astrale hersker. I 
hans højre hånd har Kejseren en Ankh, det egyptiske livssymbol, og i hans venstre er en 
kugle der repræsenterer den verden, han hersker over. Den orange baggrund og kejserens 
røde tøj symboliserer hans passion og Mars 'energi til handling i livet og de udfordringer, det 
byder på. 
 
Vigtige konceptord er 
Autoritet, faderfigur, retfærdighed, struktur og solidt fundament. 
 
Hvis kortet er omvendt 
Dominans, overdreven kontrol, stivhed og ufleksibilitet. 
 
Hurtig betydning 
 

Spådom betydninger 
Magt, autoritet, kontrol, sociale strukturer, embedsmænd. Evnen til at forsvare 
noget, eller at indtage en autoritetsposition. Kan betyde faderskab. 
 
Advarsel / råd 
Stædighed bliver blødere, bliver mere medfølende, men muligvis svag. Svært ved at 
udøve autoritet. 
 
Handling 
Tag ansvaret. Forsvar det, der er værdifuldt for dig.  



Nr. 5 - THE HIEROPHANT - HIEROFANTEN 
Hierofanten er kendt som ypperstepræsten i nogle kortdæk, og i andre ældre kortdæk 
”Paven”. Hans tilskrivning er hørelsen, der også refererer til det hebraiske bogstav Vav. 
Hierofanten er den maskuline modpart til Ypperstepræstinden. Han er kejseren, for begge 
er symboler på "faderen". Han er også kendt som Chiron og Shamanen. Hierofanten styres 
af stjernetegnet Tyren. Hierofanten er repræsenteret af en religiøs figur og traditionelt vist 
siddende i et formelt kirkemiljø eller et sted hellig for temaet for det specifikke Tarot-dæk. 
Han har tre detaljerede beklædningsgenstande på sit kontor, der repræsenterer de tre 
verdener. Kronen han har på har tre niveauer. Hans højre hånd er hævet i velsignelse; den 
samme hånd tryllekunstneren har løftet. Mens Magikeren tog rå kraft fra universet og 
manifesterede den på det materielle plan, kanaliserer hierofanten den magt gennem, hvad 
samfundet kan acceptere. Det tredobbelte scepter er endnu et symbol på hans 
herredømme over de tre verdener. De krydsede nøgler repræsenterer en balance mellem 
det bevidste og underbevidste sind og låser mysterierne op. Foran ham knæler to indviede 
som repræsenterer lyst og viden. Hierofantens opgave er at bringe de to indviede under 
selvbevidsthedens åg, som er et redskab der bringes over skuldrene og to elementer kan 
bæres lettere. Selvbevidsthedens skuldre skal bære de to elementer Lyst og Viden. 
 
Nøgleord 
Guddommelig visdom, inspiration, genstridig styrke, slid, autoritet, udholdenhed, 
vedholdenhed, undervisning, gruppeidentifikation, overensstemmelsestradition og 
overbevisninger. 
 
Hvis kortet vender på hovedet 
Begrænsning, udfordring af status quo. 
 
Hurtig betydning 
 

Spådom betydninger 
Tradition, især religiøs lære, der giver trøst eller retning. Overensstemmelse med 
traditionelle måder at handle og undervise på. Lydighed mod autoritet. Eventuelt 
ægteskab. 
 
Advarsel / råd 
Gå din egen vej. Oprør mod tradition. Overfladiskhed eller godtroenhed. 

 
Handling 
Find en lektion i traditionel lære. En tid til at indordne sig. 

 
  



Nr. 6 – THE LOVERS – De elskende  
De elskende repræsenterer ideen om par af modsætninger, herunder den særlige 
modsætning det selvbevidste og ubevidste former for mental aktivitet. Den vigtigste lektion 
er, at universet i alle detaljer viser kærlighedens kraft, som skaber en harmonisk balance 
mellem forskellige modsætninger, så der manifesteres i orden.  
 
Planeten Merkur styrer det tegn, der er forbundet med De elskende, som er Tvillingerne.  
De to figurer i De elskende kortet er velsignet og beskyttet af luftelementet som er 
ærkeenglen Raphael, i luften omkring dem. Engle repræsenterer generelt forfining af 
jordiske ønsker. En af egenskaberne for luft er kommunikation, der er nødvendig for et 
sundt forhold. Den violette kappe på englen repræsenterer royal og herredømme, et symbol 
på hvor vigtig denne diskrimination fører til kontrol af forholdene. 
 
Solen skinner klart over parret, hvilket giver varme og tryghed. Jorden for deres fødder er 
grøn og frugtbar og antyder liv og lykke. De fem æbler på træet bag kvinden repræsenterer 
de fem sanser, hvilket angiver, hvor vigtig sensuel romantik er for kvinden. Slangen i det 
frugtfyldte træ bag kvinden antyder historien om Adam og Eva, menneskehedens fald fra 
nåde og verdens fristelser. Slangen er også et symbol på sanserne såvel som kraften fra 
slangerne Ida og Pingalia som når i balance resultere i kundalini. Flammerne bag manden 
repræsenterer lidenskabens flammer, hvilket angiver mandens primære bekymring. Der er 
tolv flammer der repræsenterer de tolv stjernetegn, symbolet på tid og evighed. Manden 
ser på kvinden, der ser på englen, der sammen danner trekanten af guddom. Denne trekant 
angiver den bevidstes vej til det underbevidste til det overbevidste eller fra fysisk lyst til 
følelsesmæssige behov til åndelige bekymringer. Bjerget er et symbol på opnåelse og 
erkendelse, mens vandet er et feminint symbol der angiver balance mellem de to. 
 
Nøgleordene er 
Kærlighed, forening, relationer, potentiale, udfordring, modsætninger, justering af værdier 
og valg. 
 
Hvis kortet vender på hovedet 
Disharmoni, ubalance og forkert justering af værdier. 
 
Hurtig betydning 
 

Spådom betydninger 
Et stærkt forhold, især romantisk. Eller et vigtigt valg. 

 
Advarsel / råd 
En tid til at handle alene. Vær forsigtig med valg som føles dårlige for en. 

 
Handling 
Oplev kærlighedens og forholdets åndelige kraft. 

 
  



Nr. 7 – THE CHARIOT - CHARIOTEN 
Et af de vigtigste principper for denne nøgle er "viljens" kraft. For okkultisten er vilje en ting 
i sit eget liv, der konstant pulserer med universets motiverende energi. Det er en magt, der 
er tilgængelig for os alle. Dette ses specifikt ved, at individet i Chariot kortet ikke styrer 
sindets kraft og dermed understreger behovet for at gå gennem livet med den overbevidste 
kraft af sindet. Man styrer gennem viljestyrke på samme måde som magikeren frembringer 
kræfterne ovenfra. 
 
Chariot kortet er forbundet med det astrologiske tegn Krebsen. Han sidder i en baldakin 
med seksspidsede stjerner, der repræsenterer de himmelske påvirkninger af de fire 
elementer, da de påvirker alle ydre manifestationer. Tårnene vist i baggrunden 
repræsenterer den sande udvikling af viljestyrke. Halvmånerne på mandens skuldre vender 
udad for at henvise til den dannende verden. Symbolerne på hans tunika er alkymiske 
symboler, der repræsenterer åndelig transformation af mennesket. Firkanten betegner 
Jorden, et tegn på viljestyrke. Laurbær og stjernekrone angiver menneskets højeste 
opnåelse i åndelig udvikling. Vingerne på vognen repræsenterer inspiration og det 
hinduistiske tegn på foreningen af  det Feminine og Maskuline. De sorte og hvide sfinxer er 
gådeforkæmpere og repræsenterer vores sanser, når de måler og tester vores opfattede 
manifesterede materielle verden. 
 
Nøgleordene er 
Kontrol, viljestyrke, opstigning, sejr, motivation, påstand og beslutsomhed. 
 
Hvis kortet vender på hovedet  
Manglende kontrol, retning og aggression. 
 

Spådom betydninger 
Stærk vilje, der overvinder problemer i stedet for at løse dem. Succes. Muligvis 
isolation. 
 
Advarsel / råd 
Tvivl, svaghed. Nogle gange beder du om hjælp eller ser støtte. 

 
Handling 
En tid til at handle modigt med det samme. 

 
  



Nr. 8 – STRENGTH - STYRKE 
Under en gylden himmel klapper en kvinde forsigtigt en løve på panden og underkæben. 
Kvinden stirrer ned på løven med et fredeligt smil på ansigtet og ser ud til at have succes 
med at tæmme dette vilde dyr. Det faktum at styrke er repræsenteret af en kvinde 
indikerer, at dette kort er fokuseret på ren mental og åndelig styrke. Hun har 
uendelighedssymbolet over hovedet, det samme symbol der ses ved Magikeren. Hendes 
hvide kappe er den fra kortet ”Fjolset”, det uskyldige fjols der angiver en renhed i ånden. 
Det blå bjerg i baggrunden er det falliske symbol set i kortet ”De elskende”. Løven er et 
symbol på vores dyriske lidenskaber og ønsker. Selve løven stikker tungen ud. Dyr der 
forbereder sig på at bide, holder tungen i munden. Denne løve er glad for at underkaste sig 
og overgive sig til kvinden. Kvinden overvinder løven med en stille styrke, der kun kan 
komme indefra. Hendes venstre arm repræsenterer åndelig mental indsats, mens højre arm 
repræsenterer fysisk anstrengelse. Hendes højre arm holder bare, mens venstre arm udøver 
alt pres. Hun bærer et bælte og en blomsterkrone og står ubeskyttet i et åbent grønt felt. 
Kronen på hendes hoved repræsenterer det fyldigste, smukkeste udtryk for naturen og 
forbigående liv. Tegnet forbundet med Styrke kortet er Løven. 
 
Nøgleord 
Styrke, mod, tålmodighed, mestring, underkastelse, ego, kontrol og medfølelse. 
 
Omvendt kort 
Svaghed, tvivl i sig selv, mangel på selvdisciplin. 
 

Spådom betydninger 
Indre styrke, mildhed, stor selvtillid uden behov for at bevise dig selv. Forbindelse 
med dyr. 

 
Advarsel / råd 
Tvivl, svaghed, følelse afskåret fra det der nærer dig. Bed om hjælp nogle gange. 

 
Handling 
Brug blid styrke til at tæmme en farlig situation. 

  



Nr. 9 – HERMIT - EREMITTEN 
Eremitten står alene, som et symbol på dygtighed og profeti, på toppen af et bjerg med en 
lanterne i hånden. Bjerge symboliserer typisk præstation og vækst. Eremitten har nået sit 
åndelige højdepunkt og er klar til at dele hans viden med andre. Han kigger ned ad den vej 
han har valgt, men lyser og forsætter alligevel på oplysningens vej, og han er forpligtet til sit 
mål om ultimativ opmærksomhed. Stjernen i lygten er en sekskantet stjerne, som er 
Salomons segl, et symbol på visdom. Eremittens stav er patriarkens stav, et symbol på den 
smalle indvielsessti og et symbol på magt og autoritet. Staven repræsenterer eneboerens 
evne til at bruge sin isolation og viden han har opnået som et redskab på sin vej, til at nå 
endnu højere bevidsthedsniveauer. Staven er i eneboerens venstre hånd som er forbundet 
med de åndelige og underbevidstheden. Sneen ved hans fødder repræsenterer højderne af 
åndelig opnåelse. Han bærer usynlighedens grå kappe. Hans hemmeligheder er kun for dem 
der seriøst søger dem, og for dem der er villige til at bestige højderne til visdom. Astrologisk 
repræsenterer Eremitten herredømme, men også ophøjelsen af planeten Merkur samt 
korrespondancen med det astrologiske tegn Jomfruen. Tallet 9 betyder perfektion, visdom 
og opnåelse af mål samt søgen efter sandhed. 
 
Eremitten står for mange nøglebegreber 
Sjælsøgning, ensomhed, meditation, introspektion, at være alene og den indre vejledning 
der følger med ro. 
 
Kortet vender omvendt 
Isolation, ensomhed, tilbagetrækning. 
 

Spådom betydninger 
At være alene. Modenhed og visdom. En lærer eller åndelig vejleder. 
 
Advarsel / råd 
Bliver mere aktiv, mere involveret i andre mennesker. Muligvis umodenhed. 
 
Handling 
En tid til at trække sig fra involvering, men være villig til at lede, når andre er klar. 

 
  



Nr. 10 – WHEEL OF FORTUNE - LYKKEHJULET 
Lykkehjul kortet repræsenterer "Ezekiels hjul", Ezekiel 1: 6, og er en glyph af evig bevægelse. 
Lykkehjulet er yderst symbolsk. Englen i øverste venstre hjørne er den astrologiske 
Vandmanden, ørnen er Skorpionen, løven er Løven og tyren er Tyren. Disse er de fire faste 
stjernetegn, men alle har vinger, der angiver stabilitet midt i bevægelse og forandring. 
Bogen, de hver især har i deres hænder er Toraen, der repræsenterer visdom. På selve 
Lykkehjulet er de hebraiske bogstaver YHVH (Yod Heh Vau Heh), Guds uudsigelige navn. 
Mellem disse bogstaver er TORA (læst mod uret) eller TARO (læst med uret), som også 
oversættes til TAROT. Slangen nede på venstre side af lykkehjulet er den egyptiske gud 
Typhon, ondskabens gud. Slangen repræsenterer også den livskraft, der falder ned i den 
materielle verden. Anubis som opstiger på højre side af hjulet er Hermes, et symbol på 
intelligens, visdom, opstigende eller vores skyggeside. Sfinxen på toppen af hjulet 
repræsenterer livets gåder. Det indre hjul indeholder de alkymiske symboler for kviksølv, 
svovl, vand og salt. Disse er livets alkymiske byggesten og repræsenterer de fire elementer 
som skaber denne verden. Den ydre cirkel repræsenterer den materielle verden. De otte 
eger i hjulet repræsenterer den universelle strålingsenergi samt de otte sabbatter i et år. 8 
betyder også hjerteenergi og magi. Den blå baggrund repræsenterer visdom. Vækst er kun 
mulig ved rotationsprincippet, den kontinuerlige bevægelse af tidens hjul. Lykkehjulets 
bevægelse producerer energi der vil manifestere sig i den fysiske form, som er roden 
okkultister omtaler som den indre ild eller "vand" i skabelsen. 
 
Planeten af dette kort er Jupiter, den mytiske hersker over guderne. Det er ophøjet i 
Krebsen. Jupiter er planeten for muligheder, vækst, succes og ekspansion. Tallet 10 er en 
højere oktav af tallet 1, hvilket giver kvaliteterne ved 1, som også betyder ny begyndelse. 
 
Opretstående kort betyder 
Held og lykke, karma, foranderlighed, erfaring, livscyklusser, skæbne og et vendepunkt. 
 
Omvendt kort 
Uheld, negative ydre kræfter og ude af kontrol. 
 

Spådom betydninger 
Skæbnen, livets vendehjul. Noget er ved at ændre sig. At tage en chance. 

 
Advarsel / råd 
Forsinkelser, når vi forventer at noget ændrer sig nu. Forvirring. Forsøger at modstå 
skæbnen. 
 
Handling 
Accepter skæbnens vendinger. Lad begivenhederne ske. 

 
  



Nr. 11 – JUSTICE - RETFÆRDIGHED 
Ligevægt er grundlaget for det store værk. "Ligevægt kommer kun med balancen mellem to 
kræfter. For den dygtige mester er dette i en tilstand af evigt liv. For den studerende dygtige 
er det et mål, der nås og tabes igen, det undvigende livets eliksir. Det hebraiske bogstav, 
Lamed eller ox-goạd siger alt. Ox-goad bruges til at holde oksen, os, fremad, selv når tiderne 
er hårde. Retfærdighed styres af det astrologiske tegn Vægten og kortnummeret er 11. 
Vægten styrer nyrerne, hvis funktion er at opretholde vores blod i en tilstand af kemisk 
ligevægt.  
 
Retfærdighedsfiguren sidder i hendes stol, klædt i rødt, Mars farven - handlingens farve. 
Dette kalder os symbolsk til handling , at vi skal forsætte fremad på stien. Hun holder et 
sværd i højre hånd og vægte i venstre. Hendes kappe er grøn, farven tilskrives Venus. Hun 
bærer en krone med en lille firkant på, der repræsenterer velordnede tanker. Læg mærke til 
låsen, der holder kappen sammen. Firkanten er loven, der beskytter cirklen og den evige 
tilstand af forening i os alle. Sværdet er tveægget, skærer begge veje, hvilket betyder 
upartiskhed. Sværdet peges opad, hvilket betyder sejr. Sværdet i hendes højre hånd 
demonstrerer også den logiske, velordnede tankegang der er nødvendig for at give fair 
retfærdighed. Vægten er i hendes venstre, åndelige, intuitive hånd og viser, at logikken skal 
afbalanceres med intuitionen. 
 
En lille hvid sko dukker op under hendes kappe og minder os om de åndelige konsekvenser 
af vores handlinger. Den lilla klud, der er draperet bag hende betyder medfølelse, og de grå 
søjler repræsenterer den fysiske verdens begrænsninger. 
 
Nøgleordene forbundet med retfærdighed 
Retfærdighed, upartiskhed, barmhjertighed, beslutsomhed, retfærdighed, opfattelse, 
sandhed, årsag og virkning og lov. 
 
Kortet vender omvendt 
Urimelighed, mangel på ansvarlighed og uærlighed. 
 

Spådom betydninger 
Sandhed, ærlighed, selvopfattelse. Retfærdighed. Behovet for at handle retfærdigt. 
Et retfærdigt resultat i en retssag. 

 
Advarsel / råd 
Manglende balance, at give andre skylden for egne valg. Mulig skævhed i et juridisk 
spørgsmål. 

 
Handling 
Tid til fuldstændig ærlighed. Du skal fungere som en agent for retfærdigheden.  



Nr. 12 – THE HANGED MAND – DEN HÆNGTE MAND 
Begrebet nøgle 12 er relateret til lov om tilbagetrækning. Det understreger konceptet om, 
at den dygtige har brug for at træde væk fra populær tro, og opsøge det skjulte okkulte. 
Kortet er knyttet til nøgle 12, Mem, som betyder vand eller hav og direkte vedrører det 
metafysiske "vand", der refereres til i esoteriske tekster. For at en student kan forstå 
begrebet "vand", skal studenten forstå, at ligesom vand reflektere tingene på hovedet, skal 
ting man opfatter nogle gange vendes om for virkelig at se det rigtige billede. 
 
Den hængte mand viser en mand hængende, på hovedet, fra det levende verdenstræ, 
forankret i underverdenen og støtter himlen. I betragtning af det rolige udtryk på hans 
ansigt, menes det, at han hænger på træet af sin egen vilje. Hans højre fod er bundet til 
træet, men hans venstre fod forbliver fri, bøjet ved knæet og gemt bag hans højre ben. Hans 
ben danner tallet 4, som refererer til fornuft eller i dette tilfælde omvendt af fornuften. 
Hans arme er bøjede, med hænderne holdt bag ryggen og danner en omvendt trekant 
svarende til tallet 3. Tallet 12 er et produkt af 3 og 4 (3x4=12). Manden er iført røde bukser, 
der repræsenterer menneskelig lidenskab og den fysiske krop, en blå frakke for viden og 
gule sko der repræsenterer hans høje idealer. Omkring den hængte mands hoved er en 
lysegul glorie, der viser åndelig opnåelse, på den grå baggrund der kan betyde usynlighed, 
eller i dette tilfælde en falsk følelse af usynlighed. Dette er kortet for den ultimative 
overgivelse, at blive suspenderet i tide og for martyrium at ofre til det større bedste for alle. 
Kortet er et tegn på at meditation kan hjælpe med at bryde gamle mønstre, adfærd og 
dårlige vaner, der begrænser en. Den herskende planet er Neptun, planeten som bringer 
inspiration og mediumskab, suspension, forpligtelse, fred, transfiguration (forandring), 
begrænsning, at give slip og ofre er nøgleord. 
*Esoterisk betyder ”Viden for kun en lille gruppe” 
*Okkult betyder ”Skjult viden” 
 
Omvendt kort 
Martyrium, ubeslutsomhed og forsinkelse. 
 

Spådom betydninger 
Sidder fast i en dårlig situation, eller tilknytning til dybe værdier? Måske skulle man 
kigge efter lyset der skinner i spørgerens ansigt. 

 
Advarsel / råd 
Lad andres meninger påvirke dine handlinger. Eller løslad dig selv fra en situation. 

 
Handling 
Afvent. Modstå eventuel pres fra andre ved at være knyttet til dine dybeste værdier. 

 
  



Nr. 13 – DEATH – DØDEN 
Det mest frygtede kort, fordi det minder om døden. I det okkulte (skjulte) er der flere 
betydninger for begrebet død.  
 
Tallet 13 symbolisere Månen, som betyder viden og visdom, fordi Månen har 13 cyklusser 
på et 12 måneders år. 12 + 13 = 25 = 7, som er et heldigt tal. 
 
Mennesket frygter døden, men forstå at døden betyder forvandling, opløsningen af én form 
som giver plads til fødslen af en ny form i samme fysiske liv. Det er først når den gamle form 
nedbrydes, at energien i den gamle form frigives for at kunne reformeres i en ny struktur. 
Dødsnøglen (DØDENS kort 13) er således en meget vigtig nøgle til modtageren, for den 
betyder nedbrydning af gamle ideer, og gamle mønstre / dele i personligheden og fødslen af 
nye ideer, og en forbedret personlighed. I mange afbildninger af Dødskortet viser det en 
dødsmager, der skaber ødelæggelse men det viser også genfødsel eller vækst af nye former. 
Dødskortet viser selve Døden der rider fra nord til syd. Fra uvidenhedens mørke til 
fuldkommenhedens lys. Døden fremstilles som et skelet, da knoglerne fysisk er den del af 
kroppen som overlever døden. Når der er afbildet et skelet er der traditionelt to anomalier i 
skelettet; Den første er et unormalt vrid lige over bækkenet, og det andet er endnu et vrid i 
nakken. Kraften repræsenteret af skelettet skal vrides eller vendes for at udføre sin højeste 
funktion af genfødsel. I nøglen (Tarotkortet),hvor døden er klædt på, indikerer rustningen 
han har på at han er uovervindelig. Hesten som Døden rider på er hvid, renhedens farve. 
Døden er derfor den ultimative renser. Alle ting genfødes frisk, ny og ren. Banneret som 
Døden bærer, har en sort baggrund der indikerer fravær af lys. Den hvide rose på den anden 
side indikerer skønhed, renselse og evigt liv. I baggrunden af kortet er der en opgående sol, 
et tegn på evigt liv. Solen ser ud til at "dø" hver nat, men genfødes frisk og ny hver morgen. 
De to søjler vogter porten til Solen og symboliserer den viden, der er nødvendig for at opnå 
evigt liv. Døden er styret af Skorpionen som er styret af Mars. Både død og arv er forbundet 
med det ottende hus i horoskopet, huset er tildelt til Skorpionen. 
 
Når nøglen (Dødens Tarotkort)) vender opad vil nøgleord være 
Slutninger, begyndelser, forandring, genfødsel, transformation, at give slip, tab eller gevinst, 
optimisme og overgang.  
 
Omvendt Tarotkort 
Modstand mod forandring, behov for revurdering og frosset fast i tiden. 
 

Spådom betydninger 
Dramatisk forandring. Slutningen af noget, og begyndelsen af noget nyt. Accept fører 
til nyt liv. 
 
Advarsel / råd 
Modstå forandringer, klamre sig til gamle måder. Noget, man tænkte over, viser nyt 
liv. 
 
Handling 
Et øjeblik til at frigive hvad end man klamrer dig til. Vær som et barn, når tingene 
ændrer sig omkring en.  



Nr. 14 – TEMPERANCE - AFHOLDENHED 
På Afholdenhedskortet, står en vinget engel Michael, Solens engel og ildelementet. Englen 
har en fod på tørt land repræsentativ for den konkrete manifestation af den materielle 
verden, og en fod i vandet repræsentativ for de kosmiske sindsstoffer. I denne position 
repræsenterer hun også behovet for at "teste vandene", før hun springer hovedet ud i 
ukendte omstændigheder. Her dæmper hun den lunefulde flyvning af den tåbe, der hopper 
uden at tænke sig om. Trekanten inde på firkanten på hendes kappe repræsenterer kvinden, 
der er beskyttet af naturloven. Dette er undertiden vist som en syvkantet stjerne, der også 
står for mestring på grund af den færdighed der kræves for at danne den ud af en 360 
graders cirkel. I hendes hænder holder hun to kopper, som hun bruger til at blande vand. 
Kopperne repræsenterer det under- og superbevidste sind. Dette er Mem-vandet og læren 
om Den hængte mand. Vandet, der strømmer mellem dem, går faktisk fra den nederste kop 
til den højere, hvilket betyder at vandet stiger fra et lavere plan til et højere plan. Det 
tempererede individ blander modsætningerne og finder en balance i livet ved at undgå 
ekstremer. 
 
Det astrologiske tegn er Skytten, læreren om sandhed, entusiasme, tolerance og skønhed. 
Skytten har også at gøre med drømme, visioner, religion og filosofi. Her er der en 
systematisk formulering af ideer med et ønske om at verificere dem ved at indhente viden. 
Skytten betyder lange rejser, den dygtige students lange vej. 
 
Opretstående kort 
Balance, mådehold, tålmodighed, ligevægt, fred, formål og mening. 
 
Omvendt kort 
Ubalance, overskud og mangel på langsigtet syn. 
 

Spådom betydninger 
Ro og selvtillid midt i krisen. En mellemvej mellem ekstremer. Nøgternhed. 
 
Advarsel / råd 
Udsving i følelser eller adfærd. At miste sin selvfølelse. Drukkenskab. 
 
Handling 
Et øjeblik, hvor man kan finde magisk kraft i ro og koncentration. 

 
  



Nr. 15 – THE DEVIL - DJÆVEN 
Djævelens kort skildrer en Djævel, en skabning der er halv mand og halv ged. I mange myter 
blev geden betragtet som et urent og lystigt dyr. Geden symboliserer også en syndebuk, den 
person eller ting som folk bruger til at projicerer den ringere side af sig selv på, for at få det 
bedre med sig selv. Således er Djævelen den syndebuk, vi bebrejder for vores problemer i 
livet. Djævelen er et af de frygtede kort, som mange ser som ond. Faktisk har Djævlen et 
meget vigtigt koncept at lære fra sig. Kortet er nøgle 15, viser som viser at trældom er en 
illusion. Kæderne der holder de to figurer "bundet" til djævelen, er faktisk lavet af papir. De 
repræsenterer, at man ofte ser sig selv bundet til situationer af illusion og misforståelse. Når 
vi betragter vores verdener ved forestillinger og observationer, er de ofte falske eller dårligt 
fortolket på grund af mangel på klar viden eller misforståelse af det, vi observerede. Men 
efterhånden som den dygtige skrider frem, er man i stand til at bryde denne illusionens 
bånd og komme videre. Djævelen har vinger som en vampyrflagermus, et dyr der suger 
livsblodet ud af sit bytte. Dette er symbolsk for, hvad der sker, når vi giver fuld kontrol over 
vores rå ønsker og misforståelser. Vi mister vores vitalitet og livsenergi. Djævelen har et 
næsten hypnotisk stirrende blik, der drager en i hans magt. Hans øjne betyder at vores egne 
øjne både fysiske og symbolske, ofte er kilden til vores bedrag. Over ham er et omvendt 
pentagram, der betegner den mørkere side af magi og okkultisme. Et symbol på dybet af 
mørke misforståede oplevelser i en selv. Ens egen sjæl ved godt hvad sandheden er, og ens 
eget bevidsthed kan bedrage en, og ændre ens forståelse af oplevelser til noget dårligt, og 
dermed lænkes man til dem. Ørnens ben og fødder refererer til Skorpionen, som styres af 
Mars der er ophøjet i Stenbukken. Manden og kvinden bærer små horn som Djævlen - de 
bliver mere og mere som djævelen, jo længere de forbliver lænket til deres misforståelser 
og frygt. Begge har haler - et yderligere symbol på deres dyriske eller "lavere" tendenser. 
Lænker om manden og kvindens hals  er så store de bare kan tage lænkerne af, men de er 
så forblændet af illusionen af lænkerne at de bliver ved med at være lænket, til de forstår de 
dybe mørke oplevelser i dem selv, og frigør sig fra dem = At tage lænkerne af fortiden og 
komme videre. Manden er det Maskuline, og kvinden er det Feminine i en selv. 
*15 = 6 = Hexagram = 666 = Kroppen og Ego´et = det dyriske i en selv. 
 
Opretstående kort 
Trældom, afhængighed, seksualitet, prøvelse af styrke, skygge, transformation og 
materialisme. 
 
Omvendt kort 
Frigørelse, løsrivelse og strøm genvundet. 
 

Spådom betydninger 
Mørke, frygt, situationer eller afhængighed, der ser ud til at slavebinde en. 
Alternativt vilde tid, overskridelser. 
 
Advarsel / råd 
Gennemskue illusioner. Befrielse. Restitution fra afhængighed, eller dagen efter en 
vild fest. 
 
Handling 
En tid til at gå ind i mørket i sig selv, og opdage hvad der gemmer sig der. 



 
Nr. 16 – THE TOWER - TÅRNET 
Kortet signalere anden fase af åndelig udfoldelse, opvågnen fra drømmefølelsen, fra 
mareridt om misforståelse og trældom til at se en klar virkelighed. Nøgle 16 er et billede af 
ødelæggelse, men lynet er superbevidsthedens glimt. Det er nedbrydningen af det gamle 
jeg, der er symboliseret ved tårnet, barrieren eller skallen, vi selv bygger for at beskytte 
vores indre. Oplevelsen af åndelig udfoldelse er en destruktiv proces. At bryde eller 
ødelægge alle de sædvanlige forkerte ting og forkerte handlinger. Den falske følelse af 
personlig vilje og personlig selvaktion skal ødelægges for at større magter kan blomstre. 
Kortet Tårnet viser et højt tårn, der ligger oven på et skævt bjerg. Lynet viser, at der er en 
aktiv kraft i arbejde i denne fase af livet. Lynet rammer og flammer brister fra bygningens 
vinduer, der symboliserer Mars´s reproduktionskraft. Man ser folk springe fra tårnet i 
desperation og ønsker at flygte fra sådanne ødelæggelser og uroligheder. Manden 
repræsenterer selvbevidsthed, og kvinden underbevidsthed. Tårnet betegner menneskelig 
fejl og uvidenhed. Det fysiske billede af tårnet repræsenterer ambitioner bygget på falske 
præmisser. Lynet nedbryder eksisterende former for at give plads til nye, og repræsenterer 
et pludseligt, kortvarigt glimt af sandheden, et glimt af inspiration, der nedbryder strukturer 
af uvidenhed og falsk ræsonnement. Læg mærke til, at lynet er orienteret fra højre mod 
venstre, fra himmel til jord og fra ånd til materie. De faldende personer svarer til den 
lænkede mand og kvinde i kortet Djævlen. De falder tungest, fordi den pludselige 
tilstrømning af åndelig bevidsthed repræsenteret af lynet fuldstændig forstyrrer alle vores 
gamle forestillinger om forholdet mellem underbevidsthed og selvbevidsthed. Det er tid til 
elevens udvikling, hvor fysisk omstilling ofte er påkrævet før vi kan vove os til højere 
bevidsthedsniveauer. Flammerne er faktisk de hebraiske yods. Der er 22 flammer, der 
repræsenterer 22 Major Arcana i Tarotkort, for hvert bogstav begynder med et yod. De grå 
skyer er ulykkens skyer, der regner på alle uden diskrimination. 
 
Kortet betyder at ens indre Maskuline og Feminine er ved at blive sat fri af lænkerne til 
fortiden. 
 
Den herskende planet på dette kort er Mars, for Marsstyrken manifesterer sig i drivkraften 
til al vellykket aktivitet.  
 
Opad kort repræsenterer det nøglebegreberne 
Forstyrrelse, frigivelse, omvæltning, pludselig forandring og åbenbaring. 
 
Omvendt kort 
Undgåelse af katastrofe og frygt for forandring. 
 

Spådom betydninger 
Omvæltning, pludselig forandring, et chok. Også åbenbaring, opdagelse. 
 
Advarsel / råd 
Muligvis en afvisning af at acceptere en chokerende opdagelse. 
 
Handling 
Tillad drastiske forandringer, lad dem befri en. 



 
Nr. 17 – THE STAR - STJERNEN 
Nøgle 17 (Tarotkort 17) repræsenterer den tredje fase af åndelig udfoldelse, åbenbaring, 
afsløring og opdagelse. Denne opdagelse eller åbenbaring er en gave fra Isis (Gudinden af 
Venus og Sirius), som gives til eleven. Disse åbenbaringer er over den fysiske opvågnen, 
mere som afsløringer der KUN kommer fra ræsonnementet, når det er helt stille og de 
fysiske sanser lukket for stimuli. Dette er en tid til dyb meditation, når vi søger svar. Dette 
kort repræsenteres af det hebraiske bogstav Tzaddi, der betyder "fiskekrog". 
 
Kortet viser en flammende stjerne, der symboliserer den femte essens eller kvintessens. 
Kvintessensen er det materiale, der fylder universets område over terrestrisk sfære. Nøgle 
17 viser en nøgen kvinde, Isis-Urania, knælende ved kanten af en lille pool. Kvinden har to 
beholdere vand. Hun hælder vandet ud for at nære jorden og for at fortsætte cyklussen af 
frugtbarhed, repræsenteret af det frodige grønt omkring hende. Den anden beholder 
hælder vandet på tørt land i fem små strømme, der repræsenterer de fem sanser. Kvinden 
har den ene fod på jorden, der repræsenterer hendes praktiske evner og gode sunde 
fornuft, og den anden fod i vandet repræsenterer hendes intuition og indre ressourcer og 
lytter til hendes indre stemme. Bag hende skinner en stor stjerne og syv mindre stjerner, der 
repræsenterer ens 7 chakraer. Dette kort repræsenterer et behov for at åbne ens chakraer 
og rense ens aura. Bemærk, at alle stjernerne har otte spidser og symbolisere hjerteenergi 
og tid til at søge ligelig balance mellem ens indre Maskuline og Feminine. Samlet 
repræsenterer koret også syv alkymiske elementer eller metaller: 1-bly, 2-jern, 3-tin, 4-guld, 
5-sølv, 6-kobber og 7-kviksølv. Fuglen i træet i baggrunden en Ibis, tankens hellige ibis der 
roer i sindets træ. 
 
Det 4 chakra er hjertet som er Guld. Over hjertet er sølv, kobber og kviksølv. Under hjertet 
er tin, jern og bly. Ofte starter man i livet som bly og udvikler sig til Guld, et væsen i balance 
med sine følelser. 
 
Kortets astrologiske tegn er Vandmanden, og det alkymiske symbol for opløsning. 
 
Kortet i opret position 
Åbenbaring, håb, spiritualitet, vejledning, fornyelse, inspiration og sindsro er nogle af 
nøgleordene. 
 
Omvendt kort 
Manglende tro, fortvivlelse og modløshed. 
 

Spådom betydninger 
Håb, åbenhed, især efter en krise. Fornyelse, helbredelse, genopretning. 
 
Advarsel / råd 
Holder sig tilbage, svært ved at åbne sig følelsesmæssigt. Muligvis et behov for at 
skjule sine sande følelser. 
 
Handling 
En tid med stort håb og fornyelse. Husk at skinne for andre. 



Nr. 18 – THE MOON - MÅNEN 
Nye relationer afsløres for os i denne fjerde fase af åndelig udfoldelse gennem 
organisationsprocessen for evolutionær udvikling. Dette repræsenteres af de forskellige 
skabninger der er afbildet i denne nøgle 18. Fra det ydmyge væsen der klatrer fra havet af 
universelle sindsmateriale, til ulven og derefter til hunden. Nøgle 18 repræsenterer 
alkymistens praksis med at producere højere, finere og mere følsom natur for bedre at 
opfatte sit arbejde. Dette gøres ved den konstante øvelse af fantasien, der tydeliggør og 
bestemmer vores ønsker og ambitioner, for mentale billeder er mønstre der går ind i vores 
underbevidsthed. Månen er kortet for intuition, dobbeltarbejde, refleksion, drømme og det 
ubevidste. Månen giver lys som en refleksion af Solen, men alligevel er dette lys svagt, 
usikkert og belyser kun svagt vores vej, når vi rejser mod højere bevidsthed. Pølen i bunden 
af kortet repræsenterer underbevidstheden, og Krebsen der kravler ud af pølen 
symboliserer de tidlige stadier af bevidstheden, der udspiller sig. Krebsen er Skorpionens 
kraft. Denne skabning repræsenterer også de ofte forstyrrende billeder, der dukker op fra 
vores indre dybder, såsom egoisme og stædighed. Ulven er et symbol på naturen og hunden 
symbol på kunst. Ulven og hunden repræsenterer begyndelsen på vejen fra de vilde 
aspekter af vores sind til et tæmmet og mere organiseret sind. Stien fører opad, gennem 
tvillingetårnene og over bølgende jord der repræsenterer de op- og nedture, der står over 
for elevens vej til dygtighed. De to tårne, der fører ind i bjergene i det fjerne, er de grænser 
vi sætter mellem os og vores fremkomst i det renere lys. Det astrologiske tegn, der er 
forbundet med dette kort, er Fiskene som styrer fødderne og symbolisere vores rejse på 
stien. Fiskene antyder yderligere det psykiske, modtagelige og mystiske aspekt af værket. 
 
Der er 16 store stråler for Solen, og 16 små stråler fra Månen. Solen er ens Maskuline, 
Månen er ens Feminine. Da de hver har 16 stråler betyder det tid til at balancere ens indre 
Maskuline og Feminine. 
 
Opretstående kort 
Illusion, mystik, psykiske kræfter, angst, usikkerhed, forhindringer og 
underbevidsthed er nøgleord for nøgle 18. 
 
Omvendt kort 
Ulykke og forvirring. 
 

Spådom betydninger 
Vildskab, ukendt territorium. Stærke drømme, psykiske evner. 
 
Advarsel / råd 
En svær tid slutter. Behovet for at acceptere dit vilde dyriske selv. 
 
Handling 
Lyt til dine drømme, dine dyreinstinkter, bare lad dem ske. 

 
  



Nr. 19 – THE SUN - SOLEN 
Nøgle 19 repræsenterer en ny fødsel fra den naturlige menneskehed til den åndelige 
menneskelighed og er den femte fase af åndelig udfoldelse. Det er processen med 
regenerering af ens åndelige identitet. Den nye fødsel er både psykisk og fysisk. På dette 
tidspunkt finder den dygtige ofte en ny måde at leve på. Dette ses ofte i moderation af 
ønsker og overgreb. Den dygtige forstår at kontrollere de ønsker der opstår fra de 
forskellige veje, og ved hvordan og hvorfor. Diæter ændrer sig ofte i den dygtige hvor 
mådehold er nøglen. Nøgle 19 har det hebraiske bogstav Resh tildelt som repræsenterer 
hovedet, som er ens regeringssted. Solen er et billede på optimisme, opfyldelse, daggryet 
der følger den mørkeste nat. Solenergien skinner i os, og vores energi skinner i solen. Som 
kilden til alt liv på jorden repræsenterer Solen kilden til selve livet. Barnet der leger med 
glæde i forgrunden og repræsenterer lykken i vores indre ånd, når vi er i harmoni med vores 
sandeste Selv. De er nøgne og viser sig som de er. Kortet, betyder uskyld og renhed, som 
barndommen burde være. Den hvide hest, som barnet rider på repræsentere styrke og 
åndens renhed. Hesten er uden sadel og kontrolleres uden brug af hænder. Dette er et 
symbol på perfekt kontrol mellem det bevidste og underbevidste, det Maskuline og 
Feminine. Barnet har et orange banner i sin venstre hånd, der viser at kontrollen er gået fra 
det bevidste til det underbevidste. Det orange banner repræsenterer handling og vibration, 
og Solens stråler repræsenterer det samme. 
 
De lige stråler er handling (det Maskuline), mens de bølgede stråler repræsenterer 
vibrationer (Det Feminine), og der er 11 stråler til hver. 11 er tallet for Magi. Solsikkerne i 
baggrunden repræsenterer liv og åndens frugtbarhed under solens næring. Der er fire 
solsikker, der repræsenterer de fire dragter i Minor Arcana, samt de fire elementer. 
 
Den astrologiske korrespondance til dette kort er Solen, som styrer den astrologiske Løven 
og styrer hjertet. Det udånder i Vædderen i sin højeste form. 
 
Opretstående kort 
Livgivende, tillid, sjov, varme, succes, positivitet og vitalitet er nøgleord. 
 
Omvendt kort 
Midlertidig depression og mangel på succes. 
 

Spådom betydninger 
Lykke, klarhed, enkelhed, fremad mod et nyt liv. Godt helbred. 
 
Advarsel / råd 
Kortet bevarer en positiv karakter, men med en vis tvivl eller forvirring, som om 
skyer midlertidigt dækker Solen. 
 
Handling 
Bring mysterier frem i lyset. 

 
  



Nr. 20 – JUDGEMENT - DOM 
Nøgle 20 repræsenterer den sjette fase af åndelig udfoldelse, hvilket er når den personlige 
bevidsthed lige er på nippet til at blande sig med det universelle. Her indser den dygtige, at 
sin personlighed er en manifestation af selvbevidstheden og underbevidstheden. Den 
dygtige lærer at begrebet personlig adskillelse er en illusion, og at man er en del af helheden 
og universet, et aspekt af guddommen selv. Shin, det hebraiske bogstav, der er tildelt nøgle 
20, er det sidste af moderbogstaverne. Shin dannes af tre ildtunger, der stiger op fra den 
brændende base. Lyden af bogstavet Shin er 'shi' og svarer således til lyden af det okkulte 
ordsprog: "VÆR STILLE". 
 
Domkortet viser et antal nøgne mænd, kvinder og børn der rejser sig fra deres grave, 
armene udspredte og reagerer på ærkeenglen Gabriels trompetkald, der svæver højt over 
dem som Månen, og er månens ærkeengel. Skyer omgiver englen, fordi jeg´ets sande natur 
er tilsløret af fremtoninger. Folket appellerer til englen, klar til at blive dømt efter universets 
kraft. De vender indad for at repræsentere indsigt, sindets vending væk fra falske rapporter 
om ydre fornemmelser. I baggrunden er der enorme bjerge eller endda flodbølger, der 
betegner uoverstigelige forhindringer og umuligheden af at undgå dom. Havet 
repræsenterer enden af floden, der strømmede gennem Major Arcana Tarotkort, 
begyndende med Ypperstepræstinden. Gabriels banner er rødt på hvidt, det samme som 
Magikerens tøj. Som med alt i livet er begyndelsen vævet uigenkaldeligt ind i slutningen, og 
slutningen fører til sidst til en ny begyndelse. 
 
Planetherskeren over dette kort er Pluto, herskeren i underverdenen. 
 
Opretstående kort 
Dom, genfødsel, indre kald, evaluering, spørgsmål og absolution. 
 
Omvendt kort 
Selvtvivl og afslag på selvransagelse. 
 

Spådom betydninger 
Stor forandring, fornyelse. Vi er kaldet til at rejse os og leve vores liv på en anden 
måde. Familie eller et forhold genoprettet. 
 
Advarsel / råd 
Modstand mod forandring. Svært ved at tro. 
 
Handling 
Vær opmærksom på tegn og indre antydninger af en transformation. 

 
  



Nr. 21 – THE WORLD - VERDEN 
Kortet ”Verden” , er den sidste nøgle og repræsenterer den syvende fase af åndelig 
udfoldelse, som traditionelt vises med "danseren". Hun er repræsentanten for den 
universelle livets dans. Når den dygtige vender indad til det midterste af sig Selv, findes den 
evige danser, af ligevægtsdansen, for hun flyder i en evig livsdans. Bogstavet Tav er tildelt 
dette kort, hvilket betyder "signatur eller mærke". Det ligner det egyptiske bogstav Tau, 
som de plejede at måle Nilens dybde med. Kortet betyder "verdensbevidsthed". Min krop er 
universet. Når den dygtige opnår dette niveau, opdager den, at centrum for liv og magt i 
hjertet af sig selv er den samme magt, der styrer skabelsesuniverset. Det er den sidste vej 
på Livets Træ, men slutningen er også begyndelsen. Den dansende figur på midten af kortet, 
danser og glæder sig over færdiggørelsen af rejsen og fejre en ny begyndelse. Danseren har 
det ene ben krydset over det andet, ligesom kortet ”Den hængte mand”. Hun er i en 
forstand modsætningen til kortet Den hængte mand, bare i en opretstående position. 
Kortet Den hængte mand ser uendeligt indad, mens danseren i kortet ”verden” ser 
uendeligt udad. Ved tæt inspektion ser danseren ud til at være Feminin, men med ben der 
er Maskuline. Hun vises som verdensdanser, den himmelske Androgyne (mandkvinde) som 
et absolut tegn på perfekt balance mellem ens indre Feminine og Maskuline. I hver af 
hendes hænder holder hun en tryllestav eller stafet, repræsentativ for evolution og balance. 
Den i hendes højre hånd vender mod højre, mens den venstre vender mod den venstre = 
perfekt balance er opnået. Hun er omgivet af en tyk grøn krans, symbol på succes, sejr, og 
præstation, bundet med evighedens røde bånd som danner uendelighedssymbolet, der 
repræsenterer de uendelige belønninger ved positiv indsats for at forbedre både os selv og 
dem omkring os. Inden for laurbærkransen er lysstjerner, der angiver opnåelse af oplysning 
eller kosmisk bevidsthed. Figurerne i hvert af de fire hjørner af ”Verden Tarotkortet” er de 
samme figurer, der vises på Tarotkortet Lykkehjulet. Interessant nok er ”Verden 
Tarotkortet” i høj grad forbundet med Lykkehjul Tarotkortet, hvilket afspejler tidens cykliske 
udvikling og den menneskelige oplevelse. De fire figurer; en Løve, en Tyr, en Kerub og Ørn 
repræsenterer stjernetegnets fire faste tegn – Løven, Tyren, Vandmanden og Skorpionen. 
Disse er symbolsk for de fire elementer, fire kompaspunkter, fire sæsoner og universets fire 
hjørner. Og alle er inden for danserens syn og magt. Planetherskeren er Saturn, symbolet 
for tid. 
 
Opretstående kort 
Destination, færdiggørelse, integration, balance, præstation, rejse og helhed. 
 
Omvendt kort 
Manglende færdiggørelse og mangel på afslutning. 
 

Spådom  betydninger 
Succes, tilfredshed, en åndelig og praktisk følelse af præstation. Vidunderlige nye 
muligheder. 
 
Advarsel / råd 
Tilbageslag og forsinkelser i stedet for fejl. Stabile strukturer, sikkerhed. 
 
Handling 
Alt er muligt 



 
THE MINOR ARCANA 
Minor Arcana kort, er vigtige i Tarot, og et redskab til at opnå yderligere viden på vejen af 
personlig oplysning. Ved at meditere på kortene kan de åbne nye døre til det indre selv. I 
spådomskunst er de adjektiverne og forstærkerne i spådomsprocessen. 
 
Kopper = Vand ≠ Følelser, relationer, følelser og kreativitet 
 
Pentakler = Jorden, Penge, økonomiske ressourcer, materielle besiddelser, karriere og 
fysiske rige 
 
Sværd = Luft, Kraft, rationalitet, intellektet og tankerne 
 
Stave (Wands) = Ild, Inspiration, spiritualitet, ideer og energiflow 
 
Antal kopper, pentakler, sværd, tryllestave er vigtige og giver esoterisk mening og substans 
til det specifikke kort. 
 
THE COURT CARDS (RETTENS KORT) 
Page (Siderne), Knight (Ridder), Queen (Dronning) and King (Konge), er uden for Sephiroths i 
Kabbala systemet, og en forlængelse af Sephiroths egenskaber. Disse kort er i forhold til 
hverdagens træk ved livet. I spådomme repræsenterer det de mennesker, vi møder. 
 
 
  



THE PAGES (SIDERNE) 
Sidekortene er generelt budbringere af nyheder eller oplysninger. Oplysningerne afhænger 
af hvilken side kopper, pentakler, sværd eller tryllestave. Nogle viser handling, nogle viser 
anvisninger som ens opmærksomhed bør følge. Dette symboliseres med hvilken måde Siden 
bevæger sig eller ser ud i forhold til den afbildede forgrund. 
 
 
PAGE OF WANDS - SIDEN AF STAVE 
Siden af stave kortet, ser ud til at være repræsenteret af en velklædt ung mand, der ønsker 
at henvende sig til lytteren med nogle vigtige nyheder. Scenen indikerer, at meget af Sidens 
kreative energi i høj grad kun er et potentiale eller i bedste fald kun en idé. Han holder sin 
stav opad, klar til at ramme jorden med staven for at få nogens opmærksomhed. Han vil 
sikre sig det bliver fyldt med tillid. Hans skjorte er dækket af salamanders design, et mytisk 
væsen forbundet med ild og transformation. 
 
Kortet vender opad 
Inspiration, ideer, opdagelse, ubegrænset potentiale, fri ånd 
 
Kortet vender omvendt 
Nydannede ideer, omdirigerende energi, selvbegrænsende overbevisninger, en spirituel vej 
 
 

Spådom betydninger 
Iver, en ung indstilling til udfordringer. Beskeder, muligvis af kærlighed. 
 
Advarsel / råd 
Tøven, bekymring, bevidst om udfordringer. Muligvis en utro elsker. 
 
Handling 
Vær klar til at begynde på noget, til at erklære egen villighed. 
 

  



PAGE OF CUPS - SIDEN AF KOPPER 
Siden af Kopper, repræsenterer en slags begyndelse eller fornyelse. Han fremstår klar til at 
lykønske nogen med noget godt udført. The Page of Cups er klædt i en blå tunika med 
blomsterprint, så sød og let som en forårsdag. Den unge mand ser ud til at hæve sin kop til 
en skål eller en drink, og bliver i stedet konfronteret med det ildevarslende udseende af en 
fisk der stiger op af sin kop. Fisken synes at tale til ham, fisken symboliserer en idé i 
personens fantasi. Siden af kopper, angiver den overraskende og uventede inspiration, der 
kommer til os fra det ubevidste og åndens rige. Inspiration kommer mest uventet og ofte på 
en måde man skal lære at forstå.. 
 
Kortet vender opad 
Kreative muligheder, intuitive budskaber, nysgerrighed, mulighed. 
 
Kortet vender omvendt  
Nye ideer, tvivlende intuition, kreative blokeringer, følelsesmæssig umodenhed. 
 
 

Spådom betydninger 
Fascination, magi. Et ungt menneske, blid og fantasifuld. 
 
Advarsel / råd 
Luk fantasien af. At blive bedt om at "vokse op". 
 
Handling 
Vær opmærksom på magi i dit liv, især varsler. 
 
 

 
  



PAGE OF SWORDS – SIDEN AF SVÆRD 
Siden af sværd kortet, viser en ung mand, der står midt i hårdt terræn på en vindblæst 
bakketop. Han holder sit sværd i begge hænder. Himlen er fyldt med turbulente skyer, og 
træerne i baggrunden er naturligvis vindblæste, ligesom den unge mands hår. Farvandet bag 
Siden af sværd er hård, og den generelle følelse er at dette kort er af tumultrig energi. Dette 
er et kort, der angiver en forudgående meddelelse om at være på vagt over for afventende 
ændringer. 
 
Kortet vender opad 
Nye ideer, nysgerrighed, sulten efter viden, nye måder at kommunikere på 
 
Kortet vender omvendt 
Selvudfoldelse, alt bliver ved tale, tilfældig handling, hastværk 
 

Spådom betydninger 
Forsigtighed, årvågenhed. At se tilbage til fortiden, mens man bevæger sig fremad. 
 
Advarsel / råd 
Vær forsigtig med tricks eller opbygning af spænding. 
 
Handling 
Forsigtig. Se bag dig, mens du bevæger dig fremad. 
 
 

 
  



PAGE OF PENTACLES – SIDEN AF PENTAKLER 
Siden af pentakler, viser en ung mand, der står alene på en mark fuld af smukke 
friskblomstrende blomster. Bag ham i afstanden til højre er en lund af frodige træer, 
sandsynligvis frugtbærende træer af en slags, og til venstre for ham ligger en nyfældet mark, 
der lover en rig høst. Ligesom alle andre Siderkort er Siden af pentakler et kort med en ny 
begyndelse, inspiration og de indledende faser af et kreativt projekt eller venture. Pentakler 
svarer til jordens alkymiske element, og i denne forstand kan den mønt som Siden besidder, 
symbolisere begyndelsen på sensuel bevidsthed med hensyn til vigtigheden af sundhed og 
andre materielle behov. 
 
*Venture betyder Vovestykke 
 
Kortet vender opad 
Manifestation, økonomisk mulighed, udvikling af færdigheder. 
 
Kortet vender omvendt 
Manglende fremskridt, udsættelse, lær af fiasko. 
 
 

Spådom betydninger 
Fascination, håb. En dedikeret elev, især af magi. 
 
Advarsel / råd 
Distraktioner, tab af formål eller tro, forvirring. 
 
Handling 
Fordyb sig i noget, der fascinerer en. 

 
  



THE KNIGHTS - RIDDERNE 
Ridderne er budbringere der ligner kortene Siderne, men i modsætning til siderne handler 
deres budskab om en langsigtet tilstand eller livsproces, der er ved at ændre sig på godt 
eller ondt. Ridderhestens position angiver processens hastighed. 
 
KNIGHTS OF WANDS – RIDDEREN AF STAVE 
Ridderen af stave kortet, viser en rider på sin hest, som dukker op i intensiteten af ridderens 
søgen efter succes i karriere, økonomi og kærlighedsliv. Ridderens ansigt bærer 
beslutsomheden for en, der lykkes i sin mission. Han er i konstant bevægelse, hvilket kan 
betyde stor generøsitet og lidenskab eller konflikt og rivalisering. 
 
Kortet vender opad 
Energi, lidenskab, inspireret action, eventyr, impulsivitet 
 
Kortet vender omvendt 
Passionsprojekt, hastværk, spredt energi, forsinkelser, frustration 
 
 

Spådom betydninger 
Spænding, energi, selvtillid, der ser fare som en mulighed. 
 
Advarsel / råd 
Tilbageslag, forsinkelser, som om den uprøvede ridder er faldet af sin hest. 
 
Handling 
Søg eventyr, bevægelse, ny oplevelse. 
 
 

 
  



KNIGHT OF CUPS – RIDDER AF KOPPER 
Ridder af kopper kortet, viser en ung ridder der rider på sin hvide hest og holder en kop, 
som om han er en budbringer af en eller anden slags. Han bevæger sig langsomt og kan 
indikere en ændring der kommer, men langsommere end man gerne vil. Hesten 
repræsenterer kraft, energi og drivkraft, og selvfølgelig er farven hvid et symbol på renhed, 
spiritualitet og lys. Ridderen bærer en kappe dækket med billeder af fisk, symbolet på 
ånden, bevidstheden og kreativiteten. Hans hjelm og fødder er bevingede, et symbol på en 
aktiv og kreativ fantasi. 
 
Kortet vender opad 
Kreativitet, romantik, charme, fantasi, skønhed. 
 
Kortet vender omvendt 
Overaktiv fantasi, urealistisk, jaloux, humørsyg. 
 

Spådom betydninger 
Man er på en spirituel søgen. En bringer af helbredelse. Drømmende elskende. 
 
Advarsel / råd 
Uafklarede konflikter. 
 
Handling 
Bevæg dig langsomt, vær opmærksom på følelsen midt i handlingen. 

 
  



KNIGHT OF SWORDS – RIDDER AF SVÆRD 
Ridder af sværd kortet, viser en ung mand, hvis adrenalin ser ud til at pumpe og ser ud til at 
kaste forsigtighed mod vinden. Han er pansret, rider på en kraftig hvid hest, sværdet skinner 
og i det fjerne bliver der ført en kamp. Hestens hvide farve symboliserer renheden af den 
intellektuelle energi, der motiverer rytteren. Hestens sele er dekoreret med billeder af 
sommerfugle og fugle, og ridderkappen er også dekoreret med fugle. Han angriber fremad 
med stor fart og tilsyneladende uden hensyn til de farer, han kan støde på. 
 
Kortet vender opad 
Ambitiøs, handlingsorienteret, drevet af succes, hurtigtænkende 
 
Kortet vender omvendt 
Rastløs, ufokuseret, impulsiv, udbrændt 
 
 

Spådom betydninger 
Mod, heltemod, ensindethed, mulig hensynsløshed. 
 
Advarsel / råd 
Tvivl, frygt, men også forsigtighed. 
 
Handling 
En tid til mod og hurtig bevægelse. Hav mod og gør det. 
 
 

 
  



KNIGHT OF PENTACLES – RIDDER AF PENTAKLER 
På Ridder af pentakler kortet, sidder en ridder på sin tunge plovhest midt på en mark. Han 
tager det helt roligt. I sine hænder bærer han en enkelt guldmønt. Hans øjne afspejler 
omhyggelig tanke og omtanke. Ridderen er engageret i den ofte besværlige, rutinemæssige 
indsats, der kræves for at realisere drømmene i hans hjerte. Han ser på fremtiden og bygger 
fundamentet for at understøtte hans drømme og sine mål. 
 
Kortet vender opad 
Hårdt arbejde, produktivitet, rutine, konservatisme. 
 
Kortet vender omvendt 
Selvdisciplin, kedsomhed, at føle sig fastlåst, perfektionisme. 
 
 

Spådom betydninger 
Dedikeret, hårdtarbejdende, en beskytter, en man kan stole på. 
 
Advarsel / råd 
En der sætter spørgsmålstegn ved sin dedikation, eller beslutter sig for at prøve 
noget nyt. 
 
Handling 
En tid til at arbejde stabilt. Beskyt dem omkring sig stille og roligt. 

 
  



QUEENS - DRONNINGER 
Dronninger repræsenterer generelt kvinder i den manifesterede verden. De repræsenterer 
en faktisk situation eller livserfaring i modsætning til siderne, der repræsenteres som 
budbringere i livet. 
 
QUEEN OF WANDS – DRONNINGEN AF STAVE 
Dronningen sidder på sin trone, der er dekoreret med løver, der vender i modsatte 
retninger; de er symboler på ild og styrke. I hendes venstre hånd og bag hende er solsikker, 
der symboliserer liv, frugtbarhed, glæde og tilfredshed. I hendes højre hånd er en tryllestav, 
der begynder at blomstre af liv. I disse positive aspekter repræsenterer Dronningen af stave 
troskab, varme og næring. Ved hendes fødder er en sort kat, et symbol på intuitionen. Sorte 
katte er typisk forbundet med magi og okkultisme. Katten udtrykker denne dronnings 
uafhængige natur og hendes interesse for okkulte kræfter og magiens energi. 
 
Kortet vender opad 
Mod, selvtillid, uafhængighed, social sommerfugl, beslutsomhed 
 
Kortet vender omvendt 
Selvrespekt, selvtillid, indadvendt, genetablere sin selvfølelse 
 

Spådom betydninger 
Kærlighed til livet, enkelhed. Seksuel energi, men ikke på jagt efter forhold. 
 
Advarsel/råd 
Livet udfordrer en, presser en til at engagere sig i andre. Man kan være god i en 
krise, men kun så længe det føles ok af en selv. 
 
Handling 
En tid til at elske livet og holde alting enkelt. 
 
 

 
  



QUEEN OF CUPS – DRONNINGEN AF KOPPER 
Dronningen af kopper kortet, viser en dronningen i følelsesområdet. Hun beskæftiger sig 
også med evnen til at forudsige livscyklusser. Hun er en smuk, introspektiv kvinde der sidder 
på en trone i udkanten af havet. I sine hænder vugger hun en smuk kop med håndtag 
formet som engle. Koppen er lukket, en indikation på at dronningens tanker stammer fra 
det ubevidste, fra dybden af hendes egen sjæl. Iført en guldkrone og sølvkåbe er hun alene, 
sidder og stirrer på denne kop, som hun holder foran sig med begge hænder på basen. 
Traditionelt er hun forbundet med en gift kvinde med børn, og at være en god mor. 
 
Kortet vender opad 
Medfølende, omsorgsfuld, følelsesmæssigt stabil, intuitiv, i flow med livet. 
 
Kortet vender omvendt 
Indre følelser, egenomsorg, selvkærlighed, medafhængighed (Tilsidesættelse af egne 
følelser, ønsker og behov, for at hjælpe andre hvilket er negativt for en selv).  
 
 

Spådom betydninger 
Stærk og dedikeret. En healer. Intensitet kan være skræmmende. 
 
Advarsel / råd 
Man kan miste sin følelse af service og fare vild i sine egne følelser. 
 
Handling 
Hold ved ens visioner. 

 
  



QUEEN OF SWORDS – DRONNINGEN AF SVÆRD 
Dronningen sidder højt på sin trone med et strengt blik på hendes ansigt, der indikerer at 
ingen kan narre hende. I sin højre hånd holder hun komfortabelt et sværd der peger mod 
himlen, og hendes venstre hånd strækker sig som om hun har noget at tilbyde andre. Hun er 
vant til at få sin vilje især i spørgsmål af stor betydning. Bag hende er en forårshimmel, 
forskellig fra vinterindstillingerne på de fleste andre Sværd kort, og dette har en fremvækst 
og vækstkvalitet i sig. Himlen er klar og repræsenterer hendes klarhed i sindet, når hun 
overvejer intellektuelle spørgsmål. Fuglen over hendes hoved symboliserer sindets evne til 
at svæve over dag-til-dag spørgsmål for at nå frem til passende løsninger. 
 
Kortet vender opad 
Uafhængig, upartisk dømmekraft, klare grænser, direkte kommunikation 
 
Kortet vender omvendt 
Overdrevent følelsesladet, letpåvirkelig, bidsk, koldhjertet 
 
 

Spådom betydninger 
Sorg, men også visdom og håb. Idealisme og klar vision. 
 
Advarsel / råd 
At vende sig væk fra klarhed. 
 
Handling 
Tal sandheden med totalt engagement. Fare for personlig uretfærdighed. 

 
 
 
  



QUEEN OF PENTACLES - DRONNING AF FEMKANTER 
Dronningen af femkanter kortet, skildrer en mørk og magtfuld kvinde, der sidder på en 
trone dekoreret med udskæringer af frugttræer, geder, engle og andre symboler på 
materiel succes og sensuel nydelse. Træet over hende og jorden under hendes fødder er 
rige på blomster og modne planter af enhver slags, og hun holder i sin hånd en enkelt 
gylden femkant, der repræsenterer hendes materielle rigdom. Hendes største fejl er hendes 
langsommelighed til at handle på grund af at være alt for eftertænksom, inden hun 
beslutter sig for at handle. 
 
Kortet vender opad 
Opdragende, praktisk, yde økonomisk, en arbejdende forælder. 
 
Kortet vender omvendt 
Økonomisk uafhængighed, egenomsorg, konflikt på arbejde eller hjem. 
 
 

Spådom betydninger 
Elsker af naturen, følelse af magien i dagligdagen. Muligvis en seer eller en vølve, 
heks eller troldmand. 
 
Advarsel / råd 
Mere involveret i mennesker, sociale strukturer, fælles aktiviteter. 
 
Handling 
En tid til at gå dybt ind i din kærlighed til naturen. 

 
  



KINGS - KONGER 
I lighed med dronningerne, der repræsenterer den kvindelige komponent, repræsenterer 
kongerne den mandlige eller en maskulin komponent i domstolskortene. De repræsenterer 
en situation, hvor der er en mand involveret. Generelt er han ældre og kan være verdsligere 
(materialistisk) i sin adfærd. 
 
KING OF WANDS – KONGEN AF STAVE 
Kongen beskuer horisonten. Hans trone og kappe er dekoreret med løven og salamanderen, 
symboler på ild og styrke. Traditionelt menes han at være en tilfreds gift mand, glad i sin 
situation. Han har råd til at være generøs og lidenskabelig, men der er en strøm af 
brændende temperament, der kan blusse op, selvom hans ydre ser roligt ud. 
 
Kortet vender opad 
Naturlig født leder, vision, iværksætter, ære 
 
Kortet vender omvendt 
Impulsivitet, hastværk, hensynsløs, høje forventninger 
 

Spådom betydninger 
Tillid, lederskab, andres beundring. At acceptere ansvar eller en autoritetsposition, 
mens man hemmeligt længes efter frihed. 
 
Advarsel / råd 
Bevægelse væk fra ansvar. Hårdhed, muligvis vrede over andres forventninger. 
  
Handling 
Tag ansvar, selvom du hellere vil være alene. hemmeligt længes efter frihed. 

 
 
 
  



KING OF CUPS - KONGEN AF KOPPER 
Kongen sidder på sin trone på en grå stenblok, der ser ud til at flyde roligt midt i et uroligt 
hav og bærer en halskæde med en fiskeamulet. Fisken er symbolet på ånd, kreativitet og 
repræsenterer balancen mellem det ubevidste og det bevidste. Bag ham på hans højre side 
springer en anden fisk vildt fra det urolige hav, og til venstre sejler et skib støt i det urolige 
hav. Han er helt rolig trods kaosset. Kongen af kopper, har lært at acceptere sine ubevidste 
impulser og følelser samt at håndtere dem på den modne og balancerede måde, der 
forventes af hans position i livet. 
 
Kortet vender opad 
Følelsesmæssigt afbalanceret, medfølende, diplomatisk. 
 
Kortet vender omvendt 
Selvmedfølelse, indre følelser, humør, følelsesmæssigt manipulerende. 
 
 

Spådom betydninger 
En stærk mand, en leder, især når partneren er med en magtfuld kvinde. Han kan 
undertrykke sin egen følelsesmæssige eller kreative side for at handle ansvarligt. 
 
Advarsel / råd 
Han kan eksperimentere med nye tilgange eller søge nye måder at udtrykke sit indre 
liv på. 
 
Handling 
En tid til at lede følelsesmæssig eller kreativ energi til praktiske formål. 

 
  



KING OF SWORDS - KONGEN AF SVÆRD 
Kongen af sværd sidder på sin kommandotrone og holder et stort opadrettet, tveægget 
sværd i højre hånd, mens venstre hånd hviler blidt på hans skød. På hans venstre finger er 
en ring der repræsenterer Saturn, som er symbol på magt og at tage sit ansvar alvorligt. 
Kongen er en mand som er kedelig og følelsesløs. Han bærer en blå tunika, symbolsk på et 
ønske om åndelig forståelse og en lilla kappe, symbol på medfølelse forbundet med 
intellekt. Bagsiden af hans trone er dekoreret med sommerfugle hvilket indikerer en 
transformation. Der er halvmåner og en engel lige ved hans venstre side øre, placeret for at 
give ham subtil vejledning. Himlen er forholdsvis klar med et par skyer, der repræsenterer 
generel mental klarhed. Træerne i baggrunden fremstår ubevægelige og afspejler kongens 
strenge dømmekraft. 
 
*Alle ringe er et symbol på planeten Saturn 
 
Kortet vender opad 
Mental klarhed, intellektuel kraft, autoritet, sandhed 
 
Kortet vender omvendt 
Stille magt, indre sandhed, magtmisbrug, manipulation 
 
 

Spådom betydninger 
Autoritet, magt, beslutningstagning, men også følelsesmæssig afstand. 
 
Advarsel / råd 
Magt fører til fristelse, muligvis korruption. 

 
Handling 
Accepter ansvaret at træffe beslutninger for andre. 

 
 
 
  



KING OF PENTACLES - KONGE AF PENTAKLER 
Kongen af Pentakler er et kort af verdslig succes, ultimativ opfyldelse, materiel tilfredshed 
og høje ambitioner. Kongen er traditionelt tænkt som en person, der er dygtig i matematik 
og bankfærdigheder i den materialistiske forretningsverden. Han fremstår meget kongelig 
og sofistikeret. For hans fødder og overalt omkring ham er vinstokke, blomster og planter af 
alle slags, der repræsenterer den højeste opnåelse af materiel succes. I sin højre hånd 
holder han sin magts scepter og i sin venstre side holder han en gylden mønt, symbolsk for 
opnåelse af materiel indflydelse. Bag ham er hans slot, et symbol på alt hvad han har bygget 
gennem sin indsats og beslutsomhed. Kongen er stolt af sit økonomiske succes og de 
resultater, som denne succes bringer. 
 
Kort vender opad 
Rigdom, forretning, lederskab, sikkerhed, disciplin, overflod. 
 
Kort vender omvendt 
Økonomisk uduelig, besat af rigdom og status, stædig. 
 
 

Spådom betydninger 
Rigdom, stabilitet, tilfredshed. En velvillig hersker / herskerinde (chef). 
 
Advarsel / råd 
Ens komfort bliver i top, vigtigere end ens ansvar over for andre. 
 
Handling 
Udtryk ens tilfredshed med ejendele og de gode ting i livet. 

 
  



ACES – ESSER – ET´TERE  
De fleste esser, hvoraf der er et til hver kulør, er meget ens. De viser generelt en hånd der 
kommer ud fra en sky. Kortet repræsenterer nummeret 1 og angiver således et begyndende 
eller tidligt stadie. Esser kan også angive i hvad sæson denne begyndelse starter. Dette er 
generelt symbolsk vist på kortet ofte som et astrologisk tegn. Andre gange er det 
baggrunden som angiver hvilken sæson af året. 
 
ACE OF CUPS – ESSERNES KOP 
Essernes kop viser en hånd, der holder en kop der er overfyldt, med fem vandløb. Hånden 
der dukker ud fra skyerne, repræsenterer vores bevidsthed om åndelig energi og 
indflydelse. Stråler fra hånden symboliserer, at man altid skal stole på sin indre følelse, og sit 
hjerte til at vise vejen. Dette er ens indre jeg taler til en. De fem strømme repræsenterer 
åndens og åndens overflod og kraft effekt af åndelig energi på vores fem sanser. En due der 
holder en oblat eller en lille skive i munden falder ned fra oven, hvilket betyder 
inkarnationen og åndens optræden i den materielle verden. Under hånden er et stor hav 
dækket af lotusblomster, der symboliserer opvågning af menneskets ånd. Koppen har et M 
eller et W påskrevet. 
 
M er det 13 bogstav og betyder Månen, fordi månen har 13 cyklusser på 12 solmåneder. 
 
W er det 23 bogstav og giver 5 som betyder naturen. 
 
13 + 23 = 33 = to trekanter oveni hinanden, et symbol for Maskulin og Feminin i perfekt 
balance. 
 
Kortet vender opad 
Kærlighed, nye forhold, medfølelse, kreativitet. 
 
Kortet vender omvendt 
Selvkærlighed, intuition, undertrykte følelser. 
 

Spådom betydninger 
Helbredende, åndelig og fysisk. En frisk start følelsesmæssigt. 
 
Advarsel / råd 
Pessimisme eller tvivl fører til afvisning af en følelsesmæssig gave. 
 
Handling 
Tillad følelser at flyde over og bringe helbredelse. 

 
 
 
  



ACE OF PENTACLES – ESSERNES PENTAKLER 
Som alle esser viser Essernes pentakler en enkelt hånd med en pentakel som kommer ud af 
skyerne. Skyerne repræsenterer "himlen" og repræsenterer det primære element i dragten. 
I Essernes pentakler er landskabet en rig have med blomster, buske, en strømmende å og 
bjerge på afstand, hvilket indikerer velstand, vækst og rigdom. 
 
Kort vender opad 
En ny økonomisk eller karrieremulighed, manifestation, overflod 
 
Kortet vender omvendt 
Mistet mulighed, manglende planlægning og forudseenhed 
 
 

Spådom betydninger 
En god start på et projekt. Tilbud om penge eller arbejde. 
 
Advarsel / råd 
Kan være en falsk start eller besvær. Forbliv praktisk. 
 
Handling 
Et øjeblik med frodighed og overflod. Accepter et tilbud. 

 
  



ACE OF SWORDS – ESSERNES SVÆRD 
Essernes sværd viser en hånd, klædt i hvidt, der holder et opretstående sværd, symbolsk for 
sindet og intellektet. På spidsen af sværdet er en krans, der indikerer succes og sejr, og 
krone der indikerer mental klarhed. Det golde, bjergrige landskab under sværdet afspejler 
dog intellektets ofte kolde natur, og at viden ikke er andet end golde fakta medmindre 
visdom anvendes. 
 
*Gold betyder ufrugtbar 
 
Kort vender opad 
Gennembrud, nye ideer, mental klarhed, succes. 
 
Kort vender omvendt 
Indre klarhed, genovervejelse af en idé, uklar dømmekraft. 

 
 
Spådom betydninger 
Sandhed, belysning, et roligt sind i lyset af vanskeligheder. 
 
Advarsel / råd 
Modstand mod sandheden. Et engagement vakler. Muligvis fanatisme. 
 
Handling 
Tænk meget klart, upåvirket af følelser eller lyst. 

 
 
 
  



ACE OF WANDS – ESSERNES STAVE 
I Essernes stave, rækker en hånd ud fra en sky, som om en åndelig mulighed, eller et tilbud 
fremsættes om at gribe Staven der stadig blomstre, vokser og udvikler sig. Bladene flyder 
ned med vinden som betyder materielle og åndelige fremskridt og balance. I det fjerne til 
venstre er der et slot, der repræsenterer løftet om hvilke muligheder der kan komme.  
Dette kort er ofte relateret til fremtidige begivenheder. 
 
Kortet vender opad 
Inspiration, nye muligheder, vækst, potentiale. 
 
Kortet vender omvendt 
En ny idé, manglende retning, distraktioner, forsinkelser. 
 
 

Spådom betydninger 
Livsenergi, styrke, seksuel vitalitet. Handling i en krise. Løftet om genopretning. 
 
Advarsel / råd 
Svaghed, tvivl, tøven. Nogle gange forsinkelser eller tilbageslag. 
 
Handling 
Det er et øjeblik for energi og vitalitet, grip chancen. 

 



THE TWO´S - TO´ER 
To´ere indikerer generelt involvering med en anden person. Det er en tid til at vente til mere 
afsløres. To´ere indikerer også dualitet, parringen af modsætninger og kreativitet som 
endnu ikke er opfyldt. 
 
TWO OF WANDS – TO STAVE 
Manden i To stave holder en lille globus og står på taget af et slot, med udsigt over et stort 
terræn til højre og et hav til venstre. Kloden i hans hænder repræsenterer, at verden er hans 
østers og der er et enormt potentiale, hvis han kan udvide sin horisont til at omfatte 
bredere livserfaringer. De to stave, betyder virksomhed, energi og vækst. Han forstår, 
hvordan hans ambitioner skal vokse, og han ved hvad der skal gøres. 
 
Kort vender opad 
Fremtidig planlægning, fremskridt, beslutninger, opdagelse. 
 
Kort vender omvendt 
Personlige mål, indre justering, frygt for ukendt, manglende planlægning. 
 
 

Spådom betydninger 
At vælge mellem tryghed og eventyr, ansvar eller lyst. 
 
Advarsel/Råd 
Fare for forbigåelse. Valget bliver mere umiddelbart. Fortryde. 
 
Handling 
En tid til at vælge mellem sikkerhed og nye muligheder. Begge afgørelser er gyldige. 

 
 
 
  



TWO OF CUPS – TO KOPPER 
De to kopper, forestiller en mand og en kvinde, der angiveligt bytter kopper i hvad der ser 
ud til at være en bryllupsceremoni. Dette er et eksempel på balance. De to kopper sender 
med caduceus et positivt budskab til nye partnerskaber, og foreslår at med ære, respekt og 
balance bliver nye relationer givende. Kortet er et symbol på passion og ildenergi og at der 
kan være meget seksuel tiltrækning mellem personerne, hvor man måske får lov til at 
udtrykke sig. Det antyder også en balance mellem åndelig og jordisk kærlighed med 
caduceus stående for livets positive og negative egenskaber.  
 
*Caduceus er staven med to slanger omkring sig, også brugt til det medicinske logo som 
bruges stadig. Slanger er altid et symbol på de to skabende kræfter af alt, plus og minus, 
Maskulin og Feminin. Slangerne er symbol for universets elektromagnetiske strømme, kaldet 
Telluriske strømme, som f.eks kan måles ved Dovsing-metoden (F.eks. to kobberpinde). 
 
Kort vender opad 
Forenet kærlighed, partnerskab, gensidig tiltrækning 
 
Kort vender omvendt 
Selvkærlighed, brud, disharmoni, mistillid. 
 
 

Spådom betydninger 
Mennesker kommer sammen på en kraftfuld måde. Dedikation til et højt formål. 
Traditionelt et romantisk forhold. 
 
Advarsel / råd 
Handler alene, lukker for samarbejde. Skuffelse i et forhold. 
 
Handling 
En tid til at danne en dyb forbindelse med nogen, muligvis, men ikke nødvendigvis 
romantisk. 

 



TWO OF SWORDS - TO AF SVÆRD 
De to sværd, skildrer en kvinde med bind for øjnene, mens hun holder to sværd. Hun sidder 
foran et hav fyldt med klipper, der udgør forhindringer for skibe der har brug for fri passage. 
Bind for øjnene viser at kvinden i dette kort er forvirret over sin situation, og at hun hverken 
kan se problemet eller løsningen klart. Kortet indikerer et dødvande eller problemer forude. 
De krydsede sværd er også symbolske for behovet for en våbenhvile, og kortet indikerer, at 
det aktuelle problem skal løses ved hjælp af logik og intellekt. Den voksende Månen til højre 
for kvinden viser en ny begyndelse opstår ud fra de løsninger, der er findes på dette 
problem. 
 
*Voksende Måne, er når Månen bliver mere og mere lyst op, for hver dag. Indtil den er en 
aftagende Måne som for hver dag bliver mindre og mindre lyst op. 
 
Kortet vender opad 
Vanskelige beslutninger, afvejning af muligheder, et dødvande, undgåelse. 
 
Kortet vender omvendt 
Ubeslutsomhed, forvirring, informationsoverbelastning, dødvande 

 
Spådom betydninger 
Benægtelse, afspærring fra andre. Alternativt en dyb indre tilstand, profeti. 

 
Advarsel / råd 
Væltet, forstyrret, vækket fra en dyb indre tilstand. 
 
Handling 
En tid til at adskilles fra andre, vend din bevidsthed indad. 

 
 
 
  



TWO OF PENTACLES - TO PENTAKLER 
På kortet To pentakler, danser en ung mand mens han jonglerer med to forslag. 
Uendelighedstegnet sløjfer rundt om de to pentakler som fortæller han kan håndtere 
ubegrænsede problemer i et hav af følelser. I baggrunden er  der to skibe som sejler let på 
bølgerne og krydser livets op- og nedture. Manden ser ud til at have et noget bekymret blik i 
hans ansigt, men alligevel danser han på trods af havets turbulens bag ham. 
 
Kortet vender opad 
Flere prioriteter, tidsstyring, prioritering, tilpasningsevne. 
 
Kortet vender omvendt 
Overengageret, desorganisering, omprioritering. 
 
 

Spådom betydninger 
Jonglering eller balancering af forskellige opgaver og ansvar, kan man gøre dem 
legende eller bliver de en byrde? 
 
Advarsel / råd 
At tabe noget, enten bevidst eller fordi det bliver en byrde. 
 
Handling 
Jonglerer luftigt og legende med forskellige prioriteter. 

 
  



THREE´S - TRE´ERE 
Tre´ere indikerer handling med en gruppe. De indikerer også, at der vil være succes efter 
nogle forsinkelser. Denne forsinkelse kan kræve tålmodighed fra individet. At handle for 
tidligt kan resultere i negative resultater. 
 
THREE OF WANDS – TRE STAVE 
På de tre stave, står en mand på en klippe med ryggen vendt, ser ud over havet til fjerne 
bjerge og det usete skib, der er kommet ind. Fra denne højde kan han se alt hvad der ligger 
forude og er opmærksom på forestående udfordringer og muligheder. De tre stave omkring 
ham er solidt plantet i jorden, hvilket afspejler hans engagement i hans fremtidsplaner, 
selvom der kan være forsinkelser. 
 
Kortet vender opad 
Fremskridt, ekspansion, fremsyn, oversøiske muligheder 
 
Kortet vender omvendt 
Spiller småt, manglende forudseenhed, uventede forsinkelser 
 
 

Spådom betydninger 
Nye forehavender, risiko, at handle alene. Sender noget ud i verden. 
 
Advarsel / råd 
Samarbejde med andre, samarbejde. 
 
Handling 
Forpligtelse til nye ting, en ny vej. 

 
 
 
  



THREE OF CUPS – TRE KOPPER 
De tre kopper, er et fejringskort, en mulig forlovelse, graduering eller præstation. Tre unge 
jomfruer danser i ring med deres gyldne bægre hævet i en skål af glæde. Deres arme rækker 
ud til hinanden og de forbinder gennem deres følelser og deres venskab med en anden. 
Hver kvinde i de tre kopper har en laurbærkrans på sit hoved. Kranser af denne type har 
længe været et symbol på sejr og succes. En sødt duftende laurbærkrans er også et symbol 
på beskyttelse, fred, renselse og er et budskab om universets gunst er over os, at vi skal 
vinde i denne fase af vores liv. Hos kvinderne ligger forskellige blomster, der symboliserer 
glæde, skønhed, medfølelse og vækst. Blomster minder os om de gode tider i livet, den søde 
duft af succes den skønhed, der omgiver os, hvis bare vi åbner op for dens tilstedeværelse. 
 
Kortet vender opad 
Fejring, venskab, kreativitet, samarbejder. 
 
Kortet vender omvendt 
Uafhængighed, alenetid, hardcore fest, 'tre er en skare'. 
 
 

Spådom betydninger 
Fest, glæde. Folk kommer sammen. Kvinders energi og støtte. 
 
Advarsel / råd 
Adskillelse. Slut på fest, et behov for at se på hårde realiteter. 
 
Handling 
Et øjeblik til at feste og fejre med venner. 

 
  



THREE OF SWORDS - TRE SVÆRD 
De tre sværd er et enkelt illustreret og grafisk kort med en sværd besked. Et hjerte 
svævende i luften, er gennemboret af tre sværd. Hjertet er symbolsk for følelser og 
skønhed, mens de gennemborende sværd afspejler evnen af logik og magt til at skade den 
fysiske krop og følelser i en person. Himlen er stærkt overskyet og regnen vælter voldsomt 
ned, hvilket repræsenterer et dystert øjeblik i tiden. 
 
Kortet vender opad 
Hjertesorg, følelsesmæssig smerte, sorg, sorg, såret. 
 
Kortet vender omvendt 
Negativ selvsnak, frigørende smerte, optimisme, tilgivelse. 
 
 

Spådom betydninger 
Medfølelse, tristhed, accept af sorg. 
 
Advarsel / råd 
Vanskeligheder ved at acceptere en ubehagelig sandhed. Konflikt mellem 
mennesker, der burde støtte hinanden i en svær tid. 
 
Handling 
Tillad lidelse i dit hjerte, sørg over det tabte. 

 
 
 
  



THREE OF PENTACLES - TRE PENTAKLER 
De tre pentakler, viser en ung lærling der arbejder i en katedral. Foran ham står to 
arkitekter, som står med planerne for katedralen. Lærlingen ser ud til at diskutere sine 
fremskridt hidtil med to arkitekter, og selvom han er mindre erfaren så lytter arkitekterne 
omhyggeligt, da de værdsætter hans mening og hans specialistviden. Der er også en 
anerkendelse af, at denne unge mand er en væsentlig bidragsyder til færdiggørelsen af 
katedralen og arkitekterne vil sikre sig at alle er på samme side. 
 
Kortet vender opad 
Teamwork, samarbejde, læring, implementering. 
 
Kortet vender omvendt 
Disharmoni, fejlstilling, arbejde alene. 
 
 

Spådom betydninger 
Arbejde på højt niveau. Samarbejde, støtte fra andre. 
 
Advarsel / råd 
Handler alene. Konflikt mellem mennesker der burde arbejde sammen. 
 
Handling 
En tid til at samarbejde med andre i arbejdet på højeste niveau. 

 



FOURS – FIRE´ERE 
Fire´ere indikerer vækst og udmøntning af ideer. Fire´ere sætter grænserne for ideer til at 
afklare sig selv og give dem mulighed for at blive manifesteret i den fysiske verden. 
 
FOUR OF WANDS - FIRE STAVE 
På Fire stave kortet, danser et par under en velkomstkrans, bundet mellem fire krystalspidse 
stave. Baldakinen af blomster på de fire tryllestave ligner også bryllupsbaldakinen ved den 
traditionelle jødiske ceremoni og repræsenterer således en tid for opfyldelse og 
tilfredsstillelse ved opnåelsen af et mål. Det er et kort, der viser offentlige relationer, 
færdigheder og arbejde med andre. I baggrunden står en anden gruppe mennesker, lige 
foran et stort slot, også dekoreret med blomster. Det ser ud til, at der bliver afholdt en 
fejring, måske som en hjemkomst eller en fest inde fra slottet.  
De fire stave kortet, viser solidaritet, velstand, fred, overflod og lykke. 
 
Kortet vender opad 
Fest, glæde, harmoni, afslapning, hjemkomst 
 
Kortet vender omvendt 
Personlig fejring, indre harmoni, konflikt med andre, overgang. 
 
 

Spådom betydninger 
Fest, fællesskab, glæde. Pause fra kampen. 
 
Advarsel / råd 
Traditionelt forbliver betydningerne de samme. 
 
Handling 
Fejr, især med familie og fællesskab. 

 
 
 
  



FOUR OF CUPS - FIRE KOPPER 
De fire kopper skildrer en ung mand, der sidder under et træ fortabt i sine egne tanker. Han 
sidder langt væk fra andre i hvad der ligner dyb kontemplation og meditation. Faktisk er han 
så opslugt af dyb kontemplation, at han ikke bemærker koppen som bliver præsenteret for 
ham fra en udstrakt arm. Yderligere tre kopper står ved hans fødder, hvilket symboliserer 
verden og dens attraktioner, men de tre kopper er han kun lidt opmærksom på. I denne 
forstand viser han behovet for at se dybt ind i sit Selv for at opdage de svar, han søger. Ydre 
påvirkninger kan være distraherende og måske ikke føre en til det mål, vi søger, selvom 
disse påvirkninger lader til at være af åndelig karakter. 
 
Kortet vender opad 
Meditation, kontemplation, apati, revurdering. 
 
Kortet vender omvendt 
Tilbagetrækning, tilbagetrækning, check-in for justering. 
 
 

Spådom betydninger 
Et spørgsmål om, hvorvidt man skal gribe en mulighed. Nogen kan måske ikke se 
noget foran ham - eller han kan genkende dets begrænsninger. 
 
Advarsel / råd 
Handling overvinder passivitet. At gribe en mulighed. 
 
Handling 
Overvej mulighederne nøje. Noget godt kan tilbydes, men skynd dig ikke at tage det. 

 
  



FOUR OF SWORDS - FIRE SVÆRD 
De fire sværd kortet, skildrer billedet af en ridder der ligger på en grav, men han er levende. 
De fire sværd antyder, at det er en tid med tilbagetog, eller en følelse af eksil eller en 
kortvarig forvisning. Det farvede glas bag statuen skildrer en kvinde og et barn sammen. 
Et sværd ligger under ridderen, hvilket symboliserer at der kun er ét nøgleproblem, der 
dominerer ens liv på dette tidspunkt. Tre yderligere sværd hænger over ham og peger 
nedad. 
 
Kortet vender opad 
Hvile, afslapning, meditation, kontemplation, rekreation. 
 
Kortet vender omvendt 
Udmattelse, udbrændthed, dyb kontemplation, stagnation. 
 

Spådom betydninger 
Tilbagetrækning, hvile, tilbagetrækning til en indre tilstand. Et behov for helbredelse. 
 
Advarsel / råd 
Ophidselse, vend tilbage til handling. Forbindelse til andre. 
 
Handling 
Træk tilbage fra kamp. Find et sted at hvile og helbrede. 

 
 
 
  



FOUR OF PENTACLES - FIRE PENTAKLER 
De fire pentakler viser en mand, der holder godt fast i sine pentakler eller mønter i en 
meget defensiv holdning, som om han hamstrede dem i frygt for tab. En pentakel er 
balanceret på hans hoved, en klemt mellem hans hænder, og to er sikkert placeret under 
hans fødder. Han sikre sig at ingen rører hans mønter! Så han må blive hvor han er, for hans 
fødder har travlt med at holde mønterne nede. Med andre ord, denne mand er sådan 
bundet til sine ejendele at det er det eneste han kan. På trods af at tallet 4 udtrykker 
solidaritet og formålsstyrke, er der tegn på manglende vilje til at dele, hviket også omfatter 
ens livsenergi til sig selv, hvilket kan være fornuftigt nok, så længe det er balanceret i en 
selv. 
 
Kortet vender opad 
Sparer penge, sikkerhed, konservatisme, knaphed, kontrol. 
 
Kortet vender omvendt 
Overforbrug, grådighed, selvbeskyttelse. 
 
 

Spådom betydninger 
Hamstring, ulighed. Brug af rigdom eller magt til at afskære sig selv fra livet. 
 
Advarsel / råd 
Skjoldet falder, man søger en anden vej, eller livet overvælder en. 
 
Handling 
Hold godt fast i det man har. 

 
  



FIVES – FEM´ERE 
Fem´ere angiver forandring og fluktuation. De indikerer materiel velstand men med materiel 
velstand kommer åndelig fattigdom, der bringer en følelse af ubalance. 
 
FIVE OF WANDS – FEM STAVE 
På De fem stave kortet, vifter fem mænd kaotisk rundt om deres stave uden hensyn til 
hinanden og synes at være i direkte konkurrence med hinanden og involveret i konflikter. 
Dette kort handler om stærk konkurrence. Men ved nærmere observation er deres stave 
kun hævet og rammer ingen. Det er muligt, at de rent faktisk hygger sig i dette kaos hvor 
deres hensigt er at passe på hinanden trods situationen. Mændene bærer forskelligt farvet 
tøj, for at symbolisere de forskellige baggrunde og trossystemer af verdens befolkninger. 
 
Kort vender opad 
Konflikt, uenigheder, konkurrence, spænding, mangfoldighed 
 
Kort vender omvendt 
Indre konflikt, konfliktundgåelse, spændingsfrigørelse 
 
 

Spådom betydninger 
Kamp, konkurrence, endda kamp, men alle passer med en positiv holdning. En 
energisk atmosfære på arbejdet eller med en gruppe mennesker. 
 
Advarsel / råd 
Konkurrencen bliver hårdere, mere aggressiv. Folk kan handle bag nogens ryg. 
 
Handling 
En tid til at nyde konkurrencen, selvom gruppeaktiviteten bliver kaotisk. 

 
 
  



FIVE OF CUPS - FEM KOPPER 
De fem kopper kort, betyder sværhedsgrad, tab og udfordringer, at håndtere tab. 
Figuren på kortet bærer en sort kappe som figuren skjuler sit ansigt i, tilsyneladende i 
fortvivlelse. Ved fødderne er der fem kopper; tre som er væltet og spildt på jorden og de to 
andre bagved ryggen bliver stående. Figuren er kun fokuseret på de væltede kopper. De to 
kopper bagved figuren er uberørt og fulde af løfter. Foran figuren flyder en kraftig flod 
mellem figuren selv og slottet eller hjemmet i det fjerne. Til højre for figuren er en bro som 
kan føre figuren til sikkerheden i huset på den anden side af floden. På trods af fakta, af at 
dette kort er en stærk indikation af tab og trængsel, indikere kortet også et positivt aspekt 
der skal overvejes; 
Når det ser dystert ud, er der udsigt til positive ting. 
 
Kortet vender opad 
Fortrydelse, fiasko, skuffelse, pessimisme. 
 
Kortet vender omvendt 
Personlige tilbageslag, selvtilgivelse, videre. 
 
 

Spådom betydninger 
Sorg over noget tabt eller spildt. Accept. 
 
Advarsel / råd 
Tiden kommer til at komme videre. Vi kan forestille os, at den beklædte figur vender 
sig om, tager de to bægre op og bærer dem over broen til det lille hus. 
 
Handling 
Sorg over det tabte. 

 
  



FIVE OF SWORDS - FEM SVÆRD 
De fem sværd koret viser en ung mand, med et blik af foragt i ansigtet som stirrer på sine 
erobrede fjender. Han besidder fem sværd, hvoraf han har taget de fleste fra de andre 
personer på kortet. De to andre figurer trækker sig ulykkeligt tilbage på afstand, med en 
følelse af sorg og tab. Himlen er overskyet og tumultarisk, hvilket indikerer at noget er 
nedtrykkende på trods af at kampen tilsyneladende er overstået. 
 
Kortet vender opad 
Konflikt, uenigheder, konkurrence, nederlag, sejr for enhver pris 
 
Kortet vender omvendt 
Forsoning, at rette op, tidligere harme 
 
 

Spådom betydninger 
Nederlag, modløshed, følelse af svaghed eller skam. 
 
Advarsel / råd 
Ser ud over tab eller nederlag. Genopretning. 
 
Handling 
Slaget er tabt. Accepter nederlag og gå væk. 

 
 
 
  



FIVE OF PENTACLES - FEM PENTAKLER 
De fem pentakler kortet, skildrer en situation af modgang. På dette kort går et nødlidende 
par gennem sneen udenfor et farvet stærkt oplyst kirkevindue. Kirken er et symbol på 
sørge for åndelig trøst, mens man hjælper dem der har behov for det. 
Manden bruger krykke på grund af sit forkrøblede ben, og kvinden forsøger at dække sig til 
med sit slidte sjal. Begge ser ud til at leve i fattigdom, med få eller ingen ejendele. Dette er 
et kort om at føle sig nødlidende, ensom og forladt. 
 
Kortet vender opad 
Økonomisk tab, fattigdom, manglende tankegang, isolation, bekymring. 
 
Kortet vender omvendt 
Genopretning efter økonomisk tab, åndelig fattigdom. 
 
 

Spådom betydninger 
Trængsel, lidelse. føler sig lukket ude, muligvis på grund af fordomme. Folk, især 
udenforstående, støtter hinanden i svære tider. 
 
Advarsel / råd 
En situation forbedres. Folks bånd kan svækkes, efterhånden som de fysiske forhold 
bliver bedre. 
 
Handling 
En tid til at støtte hinanden, hvor institutioner og autoriteter fejler. 

 
  



SIXES – SEKS´ERE 
Seks´ere indikerer en justering i tanker og holdninger, og evnen til at overskride 
vanskeligheder. Seks´ere er balance og ligevægt og er symboler på den midterste vej og 
angiver ofte en foretrukken vej. 
 
SIX OF WANDS – SEKS STAVE 
De seks stave kortet, skildrer en mand iført en sejrskrans om hovedet, der rider på en hvid 
hest gennem en skare af jublende mennesker, der fejrer hans præstation eller 
lederegenskaber. Den hvide hest repræsenterer styrke, renhed og succesen af et eventyr. 
Staven som rytteren holder, har en krans bundet til sig, hvilket yderligere understreger 
succes og præstation. Han viser gerne andre, hvad han har udrettet i sit liv indtil videre, og 
endnu bedre; de andre omkring ham hepper med ham. 
 
Kort vender opad 
Succes, offentlig anerkendelse, fremskridt, selvtillid 
 
Kort vender omvendt 
Privat præstation, personlig definition af succes, fald fra nåde, egoisme 
 
 

Spådom betydninger 
Optimisme, triumf, evnen til at inspirere andre, især deres tillid og loyalitet. 
 
Advarsel / råd 
Negativitet, tvivl. Muligvis handle alene, eller hold ens planer hemmelige. 
 
Handling 
Man bør lade sig lede og inspirere andre. 
 
 

 
  



SIX OF CUPS - SEKS KOPPER 
Seks kopper kortet, viser seks kopper fyldt med hvide, femtakkede blomster. 
En ung dreng ser ud til at dufte til en blomst og tilbyder denne fyldte kop til et andet barn. 
Det ene barn symboliserer fortiden og det andet barn symboliserer fremtiden, og sammen 
symboliserer de glade gensyn med tidligere venner eller kærester. De deler gamle 
fornøjelser med masser af nostalgi. I baggrunden er der en ældre skikkelse, der går væk, 
som symboliserer vores bekymringer, der lader os lukkes inde i tårnet. Huset symboliserer 
komfort og tryghed, men den golde have symboliserer fortidens tabte og lykkeligere tider. 
Alt er lysegult, hvilket indikerer stor lykke i denne overordnede scene. 
 
*Gold betyder ufrugtbar 
 
Kortet vender opad 
Gensyn med fortiden, barndomsminder, uskyld, glæde. 
 
Kortet vender omvendt 
At leve i fortiden, tilgivelse, manglende legesyge. 
 
 

Spådom betydninger 
Nostalgi, tilbageblik, rosenrøde minder. 
 
Advarsel / råd 
Et mere ærligt blik på fortiden. Bevæger sig mod fremtiden. 
 
Handling 
En tid til at se tilbage på fortiden i stedet for at prøve at komme videre. 

 
  



SIX OF SWORDS - SEKS SVÆRD 
De seks sværd kortet, skildrer en kvinde og et lille barn, der bliver roet over en vandmasse til 
et land, der ligger tæt på. Kvindens hoved er dækket, hvilket indikerer tristhed eller tab, når 
hun bevæger sig væk fra noget i sin fortid. Vandet til højre for båden er turbulent, men 
vandet til venstre er roligt og stabilt, nær det land som de sejler til. 
Selvom der er en indikation af forandring eller tab i Seks sværd koret, og derfor en følelse af 
at bevæge sig væk fra noget, er der også en følelse af at bevæge sig til en mere lovende 
fremtid. Når fornemmelsen og følelsen af et nederlag indtræffer, kan det være bedst at løbe 
fra situationen. Det rolige vand i det fjerne tyder på, at kvinden og barnet nu bevæger sig 
væk fra uro og konflikt til fred og ro, selvom de begge er kede af at forlade deres fortid. I 
båden er seks opretstående sværd, der symboliserer kraften i et rationelt sind over hjertet 
og intuitionen. 
 
Kortet vender opad 
Overgang, forandring, overgangsritual, frigivelse af bagage. 
 
Kortet vender omvendt 
Personlig overgang, modstand mod forandring, uafsluttede sager 
 
 

Spådom betydninger 
Triste minder. Svært ved at give slip på fortiden. 
 
Advarsel / råd 
Forsøg på at frigive fortiden og begynde igen. At bryde en stilhed. 
 
Handling 
En tid til at beskytte andre, til at rejse med dem, hvis det er nødvendigt. 

 
 
 
  



SIX OF PENTACLES - SEKS PENTAKLER 
Seks pentakler kortet, præsenterer en interessant situation, som viser en mand klædt i en 
lilla kappe, symbolsk for hans rigdom og status. I den ene hånd, har han en balanceret vægt, 
der repræsenterer retfærdighed og lighed, og med den anden hånd fodrer han to tiggere, 
der knæler for hans fødder. Dette kort afspejler tilstanden af at være materielt sikker, og 
tyder på, man er i stand til at bruge overfloden i sit liv til gavn for andre.  
De velhavende mennesker deler sin overflod, så stabiliteten bevares. 
 
Kortet vender opad 
At give, modtage, dele rigdom, generøsitet, velgørenhed. 
 
Kortet vender omvendt 
Egenomsorg, ubetalt gæld, ensidig velgørenhed. 
 
 

Spådom betydninger 
Venlighed, næstekærlighed. Nogen, der handler på en retfærdig måde. Beder om 
hjælp. 
 
Advarsel / råd 
En der handler uretfærdigt, eller nogen, der ikke længere har brug for hjælp. 
 
Handling 
Giv eller accepter noget af værdi. 

 
  



SEVENS – SYV´ERE 
Syv´ere betegner en tid med introspektion og eller ensomhed. Det er en tid for udvikling af 
det indre selv gennem tanke og meditation. Det er en tid til eftertanke. 
En tid med at sætte farten ned for at evaluere, hvad der sker, og hvad der kan ske 
hvis individet fortsætter med at skubbe frem uden at overveje konsekvenserne og 
følgerne af sine handlinger. 
 
SEVEN OF WANDS – SYV STAVE 
På Syv stave kortet, står en mand på toppen af en bakke og bliver udfordret nedenfor af 
modstandere; han beskytter det han har. Manden ser ud til at være i en defensiv position, 
idet han voldsomt gengælder dem der angriber ham, og forsvarer hans højere position. 
Dette gøres med energi og mod. 
 
Kortet vender opad 
Udfordring, konkurrence, beskyttelse, vedholdenhed. 
 
Kortet vender omvendt 
Udmattelse, opgivende, overvældet. 
 
 

Spådom betydninger 
Mod, heltemod, isolation. En følelse af en mod verden. 
 
Advarsel / råd 
Muligvis svaghed eller nederlag, men kan også søge en mere samarbejdsvillig tilgang. 
 
Handling 
Dette er en tid til at adskille sig fra andre, at hæve sig over gruppen. 

 
 
 
  



SEVEN OF CUPS - SYV KOPPER 
Syv kopper kortet, skildrer en person der står over for det mystiske udseende af mærkelige 
billeder fra kopper i en svævende sky. Skyer fremmaner ideer, drømme, tanker, illusioner, 
overgange og mystik. Det får den enkeltes hoved til at fyldes med håb og ønsker. De 
forskellige præmier, der fremgår af kopperne, er en blanding af positive og negative 
visioner. I hver af kopperne er der en enkelt genstand, der stiger op af dem som;  
 

1. En slange, der repræsenterer visdom og viden.  
2. En indhyllet figur, der repræsenterer behovet for belysning.  
3. Et menneskehoved, der repræsenterer en ledsager for magikeren.  
4. Et tårn, der repræsenterer stabilitet og magt.  
5. En skat der repræsenterer overflod og rigdom. 
6. En laurbærkrans, der repræsenterer sejr eller ære og status.  
7. En drage, der repræsenterer overnaturlige kræfter.  

 
De syv kopper vises som gaver eller præmier, mange muligheder, men er valgene reelle 
muligheder overhovedet, eller er de vrangforestillinger fra fantasien. 
Dette kort antyder fejl, illusioner og illusionsmæssig succes. 
 
Kortet vender opad 
Muligheder, valg, ønsketænkning, illusion. 
 
Kortet vender omvendt 
Tilpasning, personlige værdier, overvældet af valg. 
 

Spådom betydninger 
Fantasier, visioner, evnen til at forestille sig nye muligheder. 
 
Advarsel / råd 
Handling for at gøre virkelig til en fantasi eller et ønske. 
 
Handling 
Fantasér om muligheder, før man gør noget. 

 
  



SEVEN OF SWORDS - SYV SVÆRD 
Syv sværd kortet, viser en mand med et bundt af fem sværd i armen. 
To andre sværd forbliver plantet i jorden lige bag ham. Hans udtryk udviser en følelse af 
overtillid og hån, som om han følte sig helt sikker på sin succes i sin evne til at balancere alle 
sværdene. 
Dette er en scene med potentiel ubalance og ustabilitet, både fysisk og for personligheden. 
 
Kortet vender opad 
Forræderi, bedrag, slippe afsted med noget, handle strategisk. 
 
Kortet vender omvendt 
Bedragersyndrom, selvbedrag, at holde på hemmeligheder. 
 

Spådom betydninger 
En snæver og tricky, der handler på egen hånd. 
 
Advarsel / råd 
Søger fælles indsats for mere seriøs forandring. 
 
Handling 
Subtil handling er nødvendig. Gør noget svært og eller skørt. 
 
 

 
  



SEVEN OF PENTACLES - SYV PENTAKLER 
Syv pentakler kortet, portrætterer en landmand, der tager en pause fra det vanskelige 
arbejde med at høste sin rigelige afgrøde. Han har arbejdet længe og hårdt i sin have i håbet 
om den vellykkede afgrøde. Løvet er fyldt, og blomsterne er ude. Det ser ud til, at hans 
arbejde har båret frugt. Han stirrer meditativt på pentaklerne, der hænger fra det grønne 
krat, hvor han arbejder, og ser ud til at opgøre værdien af hans indsats. Han holder endelig 
en pause for at beundre sit håndværk og fordelene ved sit arbejde. Det er en tid til 
revurdering af sit arbejde. 
 
Kortet vender opad 
Langsigtet blik, bæredygtige resultater, vedholdenhed, investering. 
 
Kortet vender omvendt 
Mangel på langsigtet vision, begrænset succes eller belønning. 
 
 

Spådom betydninger 
Hårdt arbejde, der får noget til at vokse. Magi slår rod i dagligdagen. 
 
Advarsel / råd 
Vend tilbage til arbejdet. Tjen planeten Jorden. 
 
Handling 
Tid til at træde tilbage og overveje, hvad man har gjort. 

 
  



EIGHTS – OTTE´RE  
Otte´re repræsenterer ændringer i et mere positivt sind eller status. Otte er et tal for 
retfærdighed, dømmekraft, materielle fremskridt og godt helbred. 
 
 
EIGHT OF WANDS - OTTE STAVE 
De otte stave kortet, viser otte blomstrende stave, der suser gennem luften i et stort tempo. 
Stavenes flugt kan betyde forandring, nye ideer, mål, karrierer og rejser. Baggrunden er klar, 
hvilket indikerer, at der nu er lidt der står i vejen for en, og der er en smuk flod, der flyder 
frit og giver liv til landskabet omkring den. 
 
Kort vender opad 
Bevægelse, hurtige forandringer, handling, justering, flyrejser 
 
Kort vender omvendt 
Forsinkelser, frustration, modstand mod forandring, intern justering 
 
 

Spådom betydninger 
Handling, bevægelse. Mennesker, der går sammen for et fælles bedste. Højere 
kræfter agerer i verden. 
 
Advarsel / råd 
En situation fortsætter uden en klar afslutning. Folk har problemer med at arbejde 
sammen. 
 
Handling 
Vær opmærksom på forskellige ting, der hænger sammen, på mennesker, der 
forenes. 
 

 
  



EIGHT OF CUPS - OTTE KOPPER 
Otte kopper er et kort som indikere forandring og overgang. Kortet fremkalder en 
øjeblikkelig reaktion af tristhed og en følelse af ensomhed. Figuren på dette kort har vendt 
ryggen til alt hvad han har akkumuleret eller opnået før. Han går væk, som om han vil starte 
forfra. Han forsvinder om natten i et goldt og vanskeligt terræn med kun en kappe på 
ryggen og en stav i hånden. Karakteren på Otte kopper kortet, har levet og oplevet livets 
glæder og sorger, og fundet det han troede var succes, kun for at opdage at han er uopfyldt 
og tom indeni. Denne person har valgt at forlade det velkendte og komfortable i jagten på 
højere mål. Han begiver sig ud på den åndelige rejse, for at finde dybere forståelse i de ting 
han er bekendt med. 
 
Kortet vender opad 
Skuffelse, opgivelse, tilbagetrækning, eskapisme. 
 
Kortet vender omvendt 
Prøver en gang mere, ubeslutsomhed, formålsløs drift, går væk fra noget. 
 
 

Spådom betydninger 
At efterlade noget. En søgen efter det, der mangler. 
 
Advarsel / råd 
At blive i en situation. Hold ved det man har. 
 
Handling 
Gå væk fra noget, før det slutter. Søg det der mangler. 

 
  



EIGHT OF SWORDS - OTTE SVÆRD 
Otte sværd kortet, viser en kvinde bundet med bind for øjnene og omgivet af sværd, der 
fungerer som en slags fængsel eller indelukket område. Det ser ud til at kvinden er helt 
fanget. Hun ser ud til at være censureret og begrænset af sin personlige ubeslutsomhed. 
Hun fremstår isoleret og alene, mens hun står midt i en gold, vandig ødemark langt fra byen 
i det fjerne. Himlen er grå og overskyet, hvilket indikerer fortvivlelse og mangel på håb. 
Kvindens fødder står tørt, hvilket indikerer, at følelsen af at være begrænset i de otte af 
sværd er baseret på en intellektuel vurdering af situationen som burde være en 
følelsesmæssig vurdering. Der er en sti ryddet foran hende, så der er faktisk en vej ud af 
denne situation, men hendes mangel på ægte følelsesmæssig  handling kan forhindre hende 
i at se den rigtige vej og holde fødderne tørre. 
 
*Gold (dansk) betyder ufrugtbar 
 
Kortet vender opad 
Negative tanker, selvpålagt begrænsning, fængsling, offermentalitet 
 
Kortet vender omvendt 
Selvbegrænsende overbevisninger, indre kritiker, frigivelse af negative tanker, åben for nye 
perspektiver 
 
 

Spådom betydninger 
Uvidenhed, forvirring, muligvis påtvunget af andre. Gå et skridt frem ad gangen. 

 
Advarsel / råd 
At se tingene klart. Første skridt til befrielse. 

 
Handling 
Et øjeblik, hvor du kun ser dine umiddelbare begrænsninger. Små skridt fremad, man 
kan meget mere. 
 
 

 
  



EIGHT OF PENTACLES - OTTE PENTAKLER 
Otte pentakler kortet, viser en ung mand, der arbejder over otte mønter, og omhyggeligt 
ætser en pentakelform ud i hver mønt. Han har allerede gennemført seks mønter med 
succes og har to mere tilbage. Dette kort afspejler en tid, hvor man fokuserer al sin energi 
på noget, og sørger for det er så perfekt som det kan være. Man er meget engageret i det 
man laver, og fast besluttet på at gøre et godt stykke arbejde. Det er tid til små økonomiske 
gevinster fra projekter eller arbejde. 
 
Kortet vender opad 
Læretid, gentagne opgaver, mestring, udvikling af færdigheder. 
 
Kortet vender omvendt 
Selvudvikling, perfektionisme, fejlrettet aktivitet. 
 
 

Spådom betydninger 
Arbejde, dedikation, at lære en færdighed. 
 
Advarsel /råd 
Utålmodighed eller udsættelse. Tab af fokus i arbejdet. 
 
Handling 
En tid til at arbejde stabilt, uden bekymring for belønning eller anerkendelse. 

 
  



NINES – NI´ERE 
Ni´ere viser generelt en meget stor fundamental kraft, såsom udøvende kraft. 
Kraften bevarer sin styrke, fordi den er på en fast base. Den store kraft kan være på godt 
eller ondt. Dette antydes ofte af to faktorer; 
Den første faktor er hvordan kortet ser ud, når det deles ud, det er det der kaldes "lay" eller 
rækkefølgen af kort, der afsløres.  
Den anden faktor er i hvilken position kortet vises, om det vender opad eller nedad. 
 
 
NINE OF WANDS – NI STAVE 
Ni stave kortet, viser en træt såret mand, der holder en stav som dig i en stilling som sidste 
forsvar. Han har kæmpet kampen og vundet. Han er beskyttet af en række stave bag ham, 
der fremstår som en mur omkring ham. Han virker drænet og udmattet, da han læner sig op 
af sin stav, men han er klar til at gå i kamp igen, da han er bekymret for andres velfærd. Han 
står op for det han tror på, og holder fast i disse overbevisninger. Kortet indikerer en 
tilbagevenden til helbredet, men personen skal også stå op for sig selv. 
 
Kortet vender opad 
Modstandsdygtighed, mod, vedholdenhed, trosprøve, grænser. 
 
Kortet vender omvendt 
Indre ressourcer, kamp, overvældelse, defensiv, paranoia. 
 
 

Spådom betydninger 
Styrke, heroisk handling. En følelsesmæssig eller fysisk pris, som nogen måtte betale 
for en lang kamp. 
 
Advarsel / råd 
Svagheder, muligvis nederlag, men også et forslag om at give slip på forsvaret. 
 
Handling 
Et øjeblik til at stå fast i stedet for at gå væk eller søge løsninger. 

 
 
 
  



NINE OF CUPS - NI KOPPER 
Ni kopper kortet, viser traditionelt en robust velklædt mand foran ni kopper. Han bærer et 
udtryk af ægte tilfredshed i ansigtet, og hans røde hovedbeklædning symboliserer et aktivt 
sind. Bag ham er en væg med ni gyldne kopper arrangeret i en struktureret, velorganiseret 
bue. Manden nyder succes både materielt og åndeligt og repræsenterer den realiserede 
opfyldelse. 
 
Hvis kortet vender opad 
Situation accepteret, tilfredshed, taknemmelighed, ønske går i opfyldelse. 
 
Hvis kortet vender omvendt 
Indre lykke, materialisme, utilfredshed, overbærenhed. 
 
 

Spådom betydninger 
Et ønske opfyldt. Selvtilfredshed. 
 
Advarsel / råd 
Leder du efter noget dybere ?. Søgen videre. 
 
Handling 
Nyd det man har. 

 
  



NINE OF SWORDS - NI SVÆRD 
Ni sværd kortet, viser en kvinde med hænderne for ansigtet, som om hun havde en dårlig 
drøm og satte sig op i sin seng. Hun ser ud til lige at være vågnet og er tydeligvis ked af det, 
bange og ængstelig efter sin drøm. Ni sværd hænger på væggen bag hende, og bunden af 
sengen er dekoreret med en udskæring af en duel, hvor en person bliver besejret af en 
anden. 
Dynen, der dækker kvinden, er dekoreret med roser og konturerne af astrologiske symboler. 
 
Kortet vender opad 
Angst, bekymring, frygt, depression, mareridt 
 
Kortet vender omvendt 
Indre uro, dybtliggende frygt, hemmeligheder, frigør bekymring 
 

Spådom betydninger 
Smertefuld sandhed, tristhed. Behovet for at se noget i øjnene. 
 
Advarsel / råd 
Begynd processen at klatre modigt op til nye ting. 
 
Handling 
En tid med dyb sorg, der blot skal forstås, så man kan komme videre. 
 
 

 
  



NINE OF PENTACLES - NI PENTAKLER 
Ni Pentakler kortet, viser en moden kvinde der går midt i en vingård. Vinstokkene er tunge 
af druer og gyldne mønter repræsenterer de forbedringer hun har lavet til sit miljø. En 
hættefalk sidder roligt på hendes behandskede hånd. Der er en generel følelse af fred, 
tilfredshed og opfyldelse af et kreativt foretagende eller personlig investering. Kortet kan 
også betyde, at en eventuel arv kan forekomme. 
 
Kortet vender opad 
Overflod, luksus, selvforsyning, økonomisk uafhængighed. 
 
Kortet vender omvendt 
Selvværd, overinvestering i arbejde, trængsel. 
 
 

Spådom betydninger 
Succes gennem disciplin og træning. Tilfredshed. Præstation. 
 
Advarsel / råd 
Isolation. Tab af disciplin eller giv mere opmærksomhed til forholdet. 
 
Handling 
Disciplin vil give store belønninger. 

 
  



TENS – TI´ERE 
Ti´ere viser generelt en faste kulminerede kræfter, som kan være gode eller dårlige, hvilket 
afhænger af, hvordan aktiviteten aktiveres. 
 
 
TEN OF WANDS - TI STAVE 
Ti stave kortet, viser en mand, der bærer et meget tungt bundt stave eller pinde. Han ser ud 
til at være overbebyrdet med vægten, men han ved at han er tæt på den by, han går til. 
Dette kort ser ud til at indikere en person, der er en overpræsterende person, der altid 
påtager sig mere end en enkelt person burde påtage sig. 
 
Kortet vender opad 
Byrde, ekstra ansvar, hårdt arbejde, færdiggørelse. 
 
Kortet vender omvendt 
Gør det hele, bærer byrden, delegering, frigivelse. 
 
 

Spådom betydninger 
Byrder, dedikation, hårdt arbejde. Eventuelt ofre sig selv for andres velbefindende 
 
Advarsel / råd 
Frigørelse fra byrder. At få hjælp eller bede andre om at tage en større rolle. 
 
Handling 
Accepter byrder for andres skyld. 
 
 

 
  



TEN OF CUPS - TI KOPPER 
Ti kopper kortet, viser et kærligt par forenet af ægte, evig kærligheds bånd. De har 
hinanden, og alt det de ønsker i livet, repræsenteret af de to børn, der boltrer sig ved deres 
side, og det lille men komfortable hjem i det fjerne, omgivet af træer og vand. Et særligt 
øjeblik bliver delt. Symbolerne viser en stabilitet i hjemmet, haven og den enkeltes fælles 
kærlighed. En regnbue af kopper er over deres hoveder og velsigner scenen. Kopperne 
symboliserer en overflod af himmelske gaver, og regnbuen betegner afslutningen på hårde 
tider og anses også for at være et yderst åndeligt tegn i mange af verdens religioner. Den 
idylliske scene er et tegn på at vi er blevet velsignet fra oven og forstærker ideen om, at 
opnåelsen af fuldkommen kærlighed er en sikker måde at opleve himlens herlighed på, her 
på jorden. 
 
Kortet vender opad 
Guddommelig kærlighed, salige forhold, harmoni, tilpasning. 
 
Kortet vender omvendt 
Afbrydelse, forkerte værdier, kæmpende forhold. 
 
 

Spådom betydninger 
Lykke, tilfredsstillelse, dybe følelsesmæssige bånd. Familie og fællesskab. 
 
Advarsel / råd 
Spændinger i familie eller en gruppe. Svært ved at værdsætte det, man har. 
 
Handling 
En tid til at fejre og ære følelsesmæssige bånd, især familie. 

 
  



TEN OF SWORDS - TI SVÆRD 
Ti sværd kortet, viser en mand, der lever med ansigtet nedad med ti lange sværd indlejret i 
ryggen. Sværd er symbolet på, hvad ultimativ strid, had og aggression kan gøre. En rød 
kappe er draperet over den nederste halvdel af hans krop, mens hans øverste halvdel 
forbliver ubeklædt. Himlen over ham er kulsort, og der er en generel følelse af smerte, tab 
og ulykke. Men på trods af disse ildevarslende billeder, er der positive aspekter ved dette 
kort. Havet, som kroppen ligger foran er stille og roligt, og solen står op i det fjerne ud over 
bjergene, hvilket indikerer, at mørket snart vil blive fordrevet. 
Således skal hver ny begyndelse komme fra en slutning, og med hvert nederlag sås kimen til 
fremtidig sejr. 
 
Kortet vender opad 
Smertefulde afslutninger, dybe sår, forræderi, tab, krise. 
 
Kortet vender omvendt 
Genopretning, regenerering, modstand mod en uundgåelig afslutning 
 
 

Spådom betydninger 
Psykisk lidelse, ofte overdrevet. Modstand mod forandring forværrer en situation. 
 
Advarsel / råd 
En ekstrem situation baner vejen for noget nyt. 
 
Handling 
En ekstrem situation begynder allerede at ændre sig. 

 
 
 
  



TEN OF PENTACLES - TI PENTAKLER 
Ti Pentakler er et kort som viser kulmination og endelig opfyldelse. Kortet viser en gammel, 
klog mand, der sidder behageligt lige uden for en buegang der fører ind til en by. Han er 
omgivet af sin familie og sine hunde og bærer en rig kappe dekoreret med billeder af 
vinstokke, halvmåner og andre symboler, alle symboler på, hvad han og hans familie har 
opnået. Bag det grinende par under buen rækker en ung dreng legende ud for at klappe en 
af hundene. Dette kort er et symbol på økonomisk sikkerhed, præstation og komfort. Dette 
er en mand, der har opnået meget i løbet af sit liv og nu endelig er i stand til at hvile i 
tilfredsheden ved at vide, at det, han har skabt vil give værdi og glæde til andre, selv når han 
er væk. 
 
Kortet vender opad 
Rigdom, økonomisk sikkerhed, familie, langsigtet succes, bidrag. 
 
Kortet vender omvendt 
Den mørke side af rigdom, økonomisk fiasko eller tab. 
 
 

Spådom betydninger 
Rigdom, stabilitet, sikkerhed. Mulig mangel på følelser. 
 
Advarsel / råd 
Bevæg dig udenfor den sikre verden, ud i det ukendte. 
 
Handling 
Nyd omgivelserne, anerkend at der er mere i verden end det, man ser. 

 
 
 


