
Tore Lomsdalen, som fast skal skrive 
horoskopet i Medium fra nå av, har Månen 
og en skokk med andre planeter i Skorpio-
nen, så han trekkes mot det psykologiske 
og har et intenst behov for å trenge inn 
under overflaten, avsløre hemmeligheter og 
oppdage hvor skoen trykker. Han legger 
neppe fingrene imellom for å fortelle sine 
medmennesker et sannhetsord når det 
trengs.

Så takk og pris for at han tross alt er 
Vekt, så han kan fortelle oss den brutale 
sannheten med et smil og et vennlig klapp 
på skulderen. Ascendenten har han i Skyt-
ten, og med Solen i tillegg i 9. hus har han 
en sterk forbindelse med utlandet. 

Allerede i 20-årsalderen leste Tore horo-
skopspalter.

– Det ga meg et lite puff i hverdagen 
og små gullkorn å tenke på og ta vare på i 
løpet av dagen, forteller han til Medium.
 
Et linjeskift
Imidlertid skulle det gå over 30 år før as-
trologien grep tak i ham for alvor. Men da 
gikk han også grundig til verks. Tore leste 
og studerte alt han kom over, og utdannet 
seg etter hvert til profesjonell astrolog. 

Før det har han en lang fartstid i hotell-
bransjen, hvor toppjobber som hotelldirek-
tør innen en rekke hotellkjeder verden over 

Ny astrolog skriver 
horoskopet i Medium: 

Det er en erfaren astrolog som nå tar over horosko-
pspalten. Tore Lomsdalen er født i Vektens tegn, og 
har dermed en godt utviklet ryggmargsrefleks når det 
kommer til å se en sak fra flere sider. Det kommer godt 
med i astrologiens verden hvor alt er nyanser med 
tusenvis av kombinasjonsmuligheter. Kunsten er å veie 
for og imot – og så trekke essensen ut av helheten. 

:: Tekst: Christian Paaske

Et kosmisk språk 
som kan tolkes
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førte ham til Bodø, Amsterdam, England, Panama, Colombia, 
Venezuela og til Italia hvor han nå har bosatt seg. Men skjebnen 
ville noe mer enn hoteller, og i 50-årsalderen skjedde et totalt 
linjeskift. Han forlot hotellbransjen for godt og satset på astro-
logi på heltid.

– Det begynte egentlig med et tarotkurs, sier han. – Jeg var 
mest interessert i den esoteriske delen, og jeg så derfor raskt 
sammenhengen til planetene og dermed astrologien. 

Det ærverdige Faculty of Astrological Studies i England 
ble neste stopp. Her er han nå i ferd med å legge siste hånd på 
verket i det 5-årige diplomstudiet, som nok er den astrologiek-
samenen som blant astrologer i dag henger høyest. 

Men det var ikke nok å være student på heltid og delta på 
kurs og konferanser verden over. Nå studerer han videre ved 
Lampeter University i Wales på et 4-årig mastergradsstudium i 
kulturell astronomi og astrologi.

– Det er ikke vi som velger astrologien, men det er astrolo-
gien som velger oss, sier Tore. – Vi har alle en livsvei, og min 
skjebne er å være astrolog og på den måten hjelpe andre til 
dypere innsikt og forståelse av seg selv. Skulle jeg levd en gang 
til, ville jeg ønsket at jeg hadde begynt med astrologi tidligere i 
livet. Men på den annen side har livet gitt meg mange erfarin-
ger og en allsidig kulturell bakgrunn ved at jeg har arbeidet i så 
mange forskjellige land, snakker flere språk og kan se livet fra 
mer enn én synsvinkel. 

 
Horoskopspalter er spennende
Med så mye ballast og astrologisk pondus kan kanskje horosko-
pspalter være litt i enkleste laget. Men nei, Tore synes ikke det. 

– Jeg driver med astrologi på alle plan. Jeg har stor bredde, og 
selv om horoskopspalter er en enkel form for astrologi med et 
begrenset antall kombinasjoner å forholde seg til, betyr det ikke 
at det er ubrukelig bare fordi det er enkelt. Det ligger en god 
del astrologi til grunn for horoskopspaltene, og for meg er dette 
inspirerende og interessant. Jeg får gode tilbakemeldinger, og 
flere har ønsket personlige tolkninger etter å ha lest hva jeg har 
skrevet i aviser og ukeblader.

Tore har interessert seg en hel del for horoskopspalter og 
utførte nylig en spørreundersøkelse for å kartlegge litt om folks 
interesse. Her fant han ut at så mange som to tredjedeler av oss 
leser horoskoper. Av disse leser 47 prosent for underholdningens 
skyld, 28 prosent for retning i livet, 20 prosent fordi det gir 
håp, og fem prosent fordi de ønsker å vite om fremtiden.

– Det som er viktig, er å gi hver enkelt noe å tenke over som 
relaterer til dem selv og det stjernetegnet de er født i, sier Tore, 
som for tiden også er travelt opptatt med å skrive Mediums års-
horoskop for 2011 som kommer i salg fra midten av desember. 

Astrologi er et språk
Livet er et mysterium, og verken vitenskapen eller astrologien 
har alle svarene. Astrologi er likevel en kunnskap som går langt 
tilbake, og mange av Vestens store tenkere hadde også et inngå-
ende kjennskap til astrologi, som Pythagoras, Platon, Kepler og 
Newton for å nevne noen. Særlig tenkere i kjølvannet av Platon 
bidro til å sette astrologien inn i sin rette filosofiske sammen-
heng. For dem er universet et levende, intelligent og besjelet 
vesen, og det kommuniserer og snakker til oss gjennom sine 
hemmelige koder. Astrologi er en av flere nøkler til å knekke 
disse kodene. Dette er tanker også den tidligere hotelldirektø-
ren er inne på.

– For meg er astrologi et språk. Det er et kosmisk språk med 
basis i en kosmisk orden. Det vi gjør som astrologer, er å tolke 
dette språket, avslutter Tore, som fra og med denne gangen fast 
skal skrive horoskopet i Medium.   
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