SNAPPHANALEGEN
Kartomantik

Snapphanalegen är en så kallad taroklek, som först och främst används
för att spela olika tarokspel med. Vissa hävdar dock att det i korten ligger urgamla, hemliga kunskaper förborgade som bara de invigda och de
mycket belästa kan tolka. En del människor ser mycket allvarligt på kartomantik, andra anser det vara ett harmlöst nöje. Medkänsla kännetecknar en
bra tolk. Nedan följer några tolkningar som kan användas om man vill pröva sin förmåga att sia.
FJØNT. Fjønten indikerar oansvarighet; lekfullhet, ostyrlighet; lättsinnighet; brist på logik. Han är fri
från moraliska principer, är sedeslös
och står ofta för dårskap.
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LEGAREN. Legaren symboliserar
N
stort förnuft; fantasifullhet; mod;
optimism; verbal begåvning. Han har
kapacitet att i rätt ögonblick rensa bort
saker. Hans egenskaper passar inom
diplomati och juridik.
VÁĞT, MANÐ MEÐ BØSSE. Váğten viIfasthet;
sar på manlig energi, auktoritet;
förmåga, uthållighet, envishet;
oföränderlighet; handlingskraft; intelligens. Han har sinne för relationer
och är pålitlig, trogen i kärleksförbindelser.
SKØTTER. Skøtteren tyder på målmedvetenhet; självkontroll, självbeIhärskning;
Han står för måttlighet och

jämvikt inom alla områden: hälsa, kärlek, affärer et cetera.
VÁĞT, KWINÐE MEÐ LÉ. Váğten kännetecknar framsteg; ny början; exIpansion;
stor framgång; genombrott;
självförverkligande; kreativitet.
LØSKE. Løskeð står för tystnad, stillIkoncentration
het; tillbakadragenhet, fokus och
– att välja ensamhet
framför sällskap; likgiltighet och kallsinnighet inför smärta, lidande och
kyla; brist på intresse för ett socialt liv.
VÁĞN. Váğnen indikerar seger,
V
framgång; reslust, intresse för nya
upplevelser: genom möte med nya
kunskaper, människor och kulturer.
Han är en smidig förhandlare och
medlare.
PÁNÐARE. Pánðaren kännetecknar opartiskhet; självständighet;
VI
jämvikt; rättvishet; diciplin, karaktär,
motståndskraft. Pánðaren har respekt
för hierkier; kapacitet att övervinna
frestelser; undkomma lidande.
PRÆSTAMANÐ. Præstamanðen
står för hederlighet; trovärVII
dighet; lojalitet; meditation; undergivenhet, vördnad, fromhet, gudfruktan;
passivitet; traditionalism. Han är ringa
öppen inför förnyelse och nya seder.
BÆKKAHORS. Bækkahorseð
VIII
visar på uppoffrande karaktär, självförsakelse, självförnekelse;
ointresse; utopism, drömmeri. Det fastnar lätt i invanda mönster.
JORÐAMOÐER. Jorðamoðerena
IX
symboliserar bildning, kunnighet, lärdom, kunskap; uppfostran;
fruktsamhet, fertilitet; äktenskap, trohet; ärlighet, hederlighet, lojalitet. Hon
handlar ofta slösaktigt i affärer.
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GLØTT. Gløtten kännetecknar troX
värdighet, äkthet, renhet; känslighet; fatalism; konflikträdsla; ett impulsstyrt handlande i affärer. Han har
svag diciplin: blir frestad, har svårt att
stå emot.
MOÐER. Moðerena visar på inXI
telligens, klokhet, förnuft, generositet, mildhet, ljuvhet; sinne att förmedla åsikter; förmåga att förutse händelser; stor klarhet i affärer; kapacitet
att instruera andra: såsom lärarinna,
mentor, mästare. Hon tenderar att ha
svårigheter att driva bort komplicerade situationer.
FAÐER. Faðeren innehar
XII
mångsidiga talanger: makt,
kraft, energi, styrka, uthållighet; förmåga att angripa hinder; skicklighet
att övervinna risker; äventyrligt handlande; äger en stor kreativitet; besitter
en enorm passion.
DØÐEMANÐ. Døðemanðen
XIII
står för personlig omvandling, drastisk förändring, uppbrott exempelvis från en kärleksförbindelse;
nederlag som kan leda till både moralisk och fysisk besvikelse; även förändring i positiv bemärkelse, symbolisk förvandling – pånyttfödelse.
LÉÐEMANÐ.
Léðemanðen
XIV
indikerar
dragningskraft,
charm, list, klipskhet, slughet; möjlighet att inspirera andra till positiv
handling; antipati.
BAWNE. Bawneð visar på rörelse; psykisk obalans som leder
XV
till förakt; självgodhet; begär; orealistiska ambitioner.
HÉM. Hémeð pekar på
pånyttfödelse i alla betydelXVI
ser och inom alla områden, såsom
—3—

försoning efter ett begånget fel, tillfrisknande från en sjukdom, återupptagande av något som blivit avbrutet,
befordran på arbetsplatsen et cetera.
STJÆRNER. Stjærnerna tyXVII
der på förverkligande av
förhoppningar; förebådande positiva
drömmar; andlig kärlek; inspiration;
optimism; klarhet; utstrålning; förmåga; mild och ljuv karaktär.
MÁNE. Mánen antyder
XVIII
benägenhet till verklighetsfrämmande drömmar; anlag att
irra omkring utan mål; en uppmananing till vaksamhet på intriger och
dubbelspel.
SOL. Solena betyder lycka:
XIX
balans, harmoni, enighet,
samklang; avsaknad av tvivel; allmän
tillfredsställelse och ökad självkänsla;
förändring till det bättre.
HANE. Hanen indikerar geneXX
rell framgång; gynnsam situation att ge sig in i besvärliga verksamheter; mod att välja; goda resultat
i affärer.
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