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Byavisas egen astrolog,
Tore Lomsdalen, er
blant de få mennesker
i verden som snart kan
smykke seg med mas-
tergraden i astrologi. 

Det var først da han la sin yrke-
skarriere til side for 12 år siden
at han lot den livslange interes-
sen for stjernehimmelen ta
hovedplassen. Det var også da
han oppdaget sammenhengen
mellom stjernehimmelen og
menneskeskjebner. 

I Italia
– Helt fra jeg var bitteliten har
jeg kikket mot stjernene, sier
Tore Lomsdalen (65). 

– Og som tenåringsgutt leste
jeg ivrig horoskoper!

Men som mange andre måtte
han finne seg et yrke, oppdra et
par unger og leve et «vanlig»
liv. Han ble hotelldirektør for
en internasjonal hotellkjede,
giftet seg med en italiensk
kvinne og fikk to barn. I dag er
han skilt, og bor i området ved
Milano i Italia. Barna bor også i
Italia.

– Alle kan bli astrolog, hev-

der han. 
– For meg begynte det som

en teoretisk interesse, men jeg
har blitt mer intuitiv etter
hvert. Jeg har kommet til en tro
på at alt henger helhetlig sam-
men i universet, og at det er en
styrelse, kall det gjerne gud,
fortsetter astrologen.

Master i astrologi 
Tore Lomsdalen er en av de få i
verden som er i ferd med en
masterutdannelse i astrologi.
Han studerer ved The Faculty
of Astrological Science i
England, og er i ferd med å
avslutte sin diplomstudie.
Neste utfordring er et studium
i arkeoastronomi.

– Det er en blanding av arke-
logi og astronomi. Om hvordan
for eksempel pyramidene eller
Stonehenge ble bygget i forhold
til stjernenes konstellasjoner.
Tilfeldig? Neppe, mener
Lomsdalen.

Når han deltar på alternativ-
messer, gir han gratis minikurs
i astrologi. 

– Astrologi er et verktøy vi
kan bruke i hverdagen. Det er
klart at et horoskop som står i
aviser og ukeblader ikke er nøy-
aktig på hver enkelt som leser
det, men det kan faktisk brukes
som en pekepinn på ting man
kanskje kan tenke på, sier han. 

– Helt nøyaktige horoskop
får man først når jeg vet fød-
selsdato, tid og sted. Men selv
da er det ingen «dom», for man
påvirker selv retningene man
tar, tilføyer han.

Reinkarnasjon
Det som også interesserer ham
mer og mer, er karmisk astrolo-
gi, altså hvordan de tidligere liv
påvirker det nåværende.

– Jo, jeg tror fullt og fast på
reinkarnasjon, og innen all eso-
terisk virke eksisterer ikke tid.
Dermed kan tidligere liv ha
betydning for det nåværende.

– Astrologi handler om å
bruke de universelle elemen-
tene vi ser og aner, og sette i et
erfaringsbasert system som
viser hvordan det kan bety noe
for hver enkelt, sier Tore
Lomsdalen. 
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Byavisas master i astrologi

Flere lesere har påpekt
Tore Lomsdalens dato-
grenser innenfor stjerne-
tegnene. Han svarer slik:

Stjernetegn og 
fødselsdato:

Det avgjørende for hvil-
ket stjernetegn man er født
under, er tidspunket (dato
og klokkeslett) når solen
går inn i et bestemt stjerne-
tegn i dyrekretsen.  

Dette kan variere med
noen dager fram og tilbake
over årene.

For eksempel i 2006
gikk solen inn i tegnet
Tyren den 20. april kl.
05:26 GMT(Greenwich
Mean Time).  I 2007 skjed-
de det samme den 20.
april kl. 11:07 GMT. I 2008
var det den 19. april kl.
16:51 GMT. I 2009 gikk

solen inn i tegnet Tyren
den 19. april kl 22:44 GMT.
I 2010 går solen inn i teg-
net Tyren den 20. april kl.
06:30 norsk tid.

Jeg setter opp horoskop-
spaltene ut fra innevæ-
rende års situasjon. Det
forekommer meg som mest
korrekt i en slik sammen-
heng.   

Derfor kan enkelte dato-
er byttes frem og tilbake fra
år til år. For de som er født
i et grenseland mellom to
stjernetegn, kan det være
litt uklart.  Men det betyr
ikke at man er født under
to stjernetegn. Det avgjø-
rende er tidspunktet i det
året man er født. Hvis jeg
får klokkeslett, dato og
hvor man er født, kan jeg
angi det eksakte soltegn
man er født under.
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ASTROLOMSDALEN: Byavisas egen astrolog er blant de ytterst få
med mastergrad i astrologi.

ARKAEOASTRONOMI: Tore Lomsdalen er i gang med å studere feno-
menet arkeoastronomi, og tror neppe det er en tilfeldighet at
pyramidene er bygget akkurat der de er med den formen de har.

STONEHENGE: Det berømte landemerke Stonehenge i England har
fascinert mennesker så lenge man kan huske. Tore Lomsdalen
mener steinene er satt slik for å ha en funksjon i forhold til stjer-
nehimmelen.




