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Ved å få et bein inn i en av organisasjonene, regner de med at det blir lettere å
komme inn i andre organisasjoner, og derigjennom knytte enda flere kontakter
underveis.
– Og vi har både ønsket oss og jobbet seriøst med å finne et prosjekt hvor vi ikke
bare skulle observere, men også kunne være delaktige, forteller de.
FOR TIDEN HAR de tre en innsamlingsaksjon for prosjektet sitt gående her hjemme,
og den gir resultater.
– Blant annet sponser Rosenborg ballklubb med T-skjorter, skiløperen Ove Aunli gir fotballer, og en sportsbutikk bidrar
blant annet med fotballer og fotballstøvler,
forteller de.
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Studentene har også en egen hjemmeside til prosjektet sitt.
– Noe av det som blir spennende med å
fullføre bachelorgraden på denne måten
er at vi sjøl får se hvordan arbeidet gjøres.
Hva organisasjonene vi skal jobbe i gjør, og
hvordan de gjør det i praksis, sier de tre.
Og før de drar av gårde, ligger et ønske
om å fortsette samme type arbeid seinere
når de har sin bachelor i havn.

kettmotorer på alt mellom himmel og jord.
Utedoer for eksempel. Men helst skal det
være et kjøretøy som for eksempel i elleville bilfilmer som Canonball, Blåst på 60 sekunder, Rakett-bilen osv.
EN SMULE EKSENTRISK, framstår han, forretningsmannen Tov Westby. Opprinnelig
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…husker du
alle barndommens
elleville bilfilmer?:
Canonball, Blåst
på 60 sekunder,
Rakett-bilen, med
flere? Hjernen. The
Rocketman, alias
Ky Michaelson. Det
er han som har bygget rakettsparken
Tov Westby (rakettspark-eier)

TIL SØR-AFRIKA :
Pia Himberg (fra
venstre), Marie
Østgaard Johansen og Cecilie
Hatterud drar fra
vinter og snø i Hamar for å avslutte
bachelorgraden
sin i Sør-Afrika.
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er han fra Fredrikstad, men det skal du lytte godt etter for å høre.
Tov mener revyfiguren Raymond har
ødelagt mye.
– Skal du bli tatt på alvor kan du ikke
snakke den dialekten, mener Tov, som i dag
er bosatt i Oslo, når han ikke befinner seg
i Jegerstua i Øvre Skjerdingen Terasse.
Her samler han krefter og bedriver, etter

Tov Westby

Født:1960
Oppvokst: I Fredrikstad
Bosted: Oslo/Skjerdingen
Yrke: Forretningsmann
Virksomheter: Bestyrer flere selskaper som
driver Olje- og gassproduksjon i Canada og
Texas, Gullproduksjon i Ghana og gullrettig-

heter i Canada, oljeprosjekt på Grønland, Utvikling av bølgekraftverk og utvikling av elektrokjemisk fjerning av Co2
i bileksosanlegg.
Vendepunkt: I 2000 solgte Westby alle
IT-investeringer og konverterte til investor innen energi og mineraler.

det vi kan forstå, atskillig galskap med utgangspunkt i hytta Jegerstua beliggende i
Øvre Skjerdingen Terasse.

Beginning of the End of Human Evolution
Phase #1… Installation by Skotte & Westby
Year 2001-2005 AD»

UTENFOR HYTTA står en styrtet romrakett
solid plantet i setervollen.
Raketten er en tro, men forminsket, kopi av en virkelig amerikansk romrakett.
Interessen for raketter kom til Tov den
gangen han jobbet som markedssjef i Telenor Satellitt og utvikla det som ble Canal Digital midt på 90-tallet.
– Det har vært noen runder med fjellstyret. De likte ikke installasjonen. Men vi (Tov
og forretningspartneren advokat Asbjørn Skotte, jour. anm.) har fått verket godkjent som en installasjon.
Har kunstkjenneres velsignelse
på det.
En plakett med følgende
ordlyd er slått opp ved
raketten:

TOV WESTBY er sentral i akademisk jegerforening. Foreningen har holdt på siden
1984 og teller 285 medlemmer. Hver høst,
midt i september, samles om lag 100 av
medlemmene til akademisk jægerseminar
på Skjerdingen.
– Vi ivaretar jaktkultur, stev og gøy, slår
Tov saklig fast. Og det var her i dette hotellog setermiljøet på Skjerdingfjell at den elleville rakettspark-ideen ble unnfanget.
Men at det skulle ta så lang tid, og bli så
vidt dyrt, hadde nok ikke karene Westby og
erkesunnmøringen Skotte forestilt seg da
de la fram sparkplanene for The Rocket Man
for tre år siden.

«OUT OF SPACE»
«Advanced Human Tool thrown
Out of Space and
Grounded in the
Sphere of KUBRIC’S
Fourth
Monolith.
Symptoms of
the Universe predicting The

I DISSE DAGER modifiseres sparken for europeiske standarder. Måleinstrumenter og
gassnipler er byttet ut fra amerikansk til
europeisk standard.
Etter mye om og men er fuel til rakettmotorene (to i tallet) omsider anskaffet fra Canada, via et nederlandsk, firma.
– På grunn av 11. september-lovene er
det bortimot umulig å få importert rakettfuel fra USA, det er meget eksplosivt slår Tov
Westby fast.
– Nå mangler vi bare tennsatsen fra
Sveits. Vi sliter med å få transport på den
også. Men blir det ikke annen råd så skal jeg
egenhendig kjøre ned til Sveits å hente den,
forteller Tov, eller egentlig; Tov Ole-Jacob
Westby, utålmodig.
For i vinter skal rakettsparken til pers. På
Skjerdingen.
Se neste side
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TESTET: Passajer Jomar Aftret,
og rakettsparktestpilot Tov
Westby under ellevill lufting av
rakettsparkvidunderet
på
Skjerdingen Nyttårsaften.
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