Med dragehovedet i stævnen
vil det danske vikingeskib
'Bifrost' kæmpe mod
franskmændenes atombombesprængninger ved Mururoa i
Sydhavet. (Polfoto)

Dansk eventyrer i 'Bifrost'
har kurs mod Mururoa
Med den tidligere bankrøver, sergent og Guinness rekord- indehaver i ophold under vand, vikinge-skipper
Boris Nordstrom Valentin,
33, ved styreåren er det
danske vikingeskib 'Bifrost'
på vej fra Tahiti mod atollen
Mururoa i Stillehavet, hvor
de
franske
atom-prøvesprængninger genoptages i
september.
Med sig har Boris
Valenti andre danskere – den
to
ene en gravid kvinde – samt
en canadier, der menes at
være Greenpeace-aktivist.
Ifølge Cindy Baxter fra
Greenpeace' aktionskontor
i London har 'Bifrost' og
hendes besætning radiokontakt med Greenpeaceskibet 'Rainbow Warrior',
der også er på protest-togt i
området.
– Det er planlagt, at det
langsomme vikingeskib med
dragehoved og rødt-hvidt
sejl skal agere som følgebåd
for den hurtigere 'Rainbow
Warrior'. Vikingeskibets opgave bliver primært at udføre
afledningsmanøvrer,
hvis de franske myndigheder forsøger at opbringe
Greenpeace-skibet, oplyser
Cindy Baxter til Ekstra Bladet.

EGET INITIATIV
Men det er helt på eget
initiativ, at Boris Valentin
og besætning har meldt sig
Greenpeace-flaget.
under
Det
danske- vikingeskib
dukkede pludselig op på Tahiti i sidste uge og har nu sat
kurs mod Mururoa.
Skipperen, Boris
,Valenti er noget af en eventyrer.
Født og opvokset i Nørre
Nebel ved Varde, hvor hans
far var byens tandlæge i
mere end 25 år. Men han
forsvandt fra hjemegnen efter endt skoletid og har faktisk ikke vist sig i Nørre
Nebel siden.
Som ung sergent i hæren
forsøgte han flere gange at
komme i Guinness rekordbog med ophold under vand
i frømandsudstyr. Eksperimentet fandt sted i Løkken
Svømmehal i Vendsyssel, og
efter flere forgæves forsøg
lykkedes det ham endelig at
komme i rekordbogen.
Senere dukkede han op
som væbnet bankrøver mod
en bankfilial i Hjerting ved
Esbjerg. Han blev siden anholdt og idømt fængsel.
Med familie-arv i ryggen

Boris Valentin, sergent, dykker, bankrøver og viking, har
meldt sig under Greenpeacefanen i kampen mod de
franske atom-forsøg i Sydhavet. (Polfoto)
søsatte han i 1989 vikingeskibet 'Bifrost' fra Hvide
Sande Skibs- og Bådebyggeri. 'Bifrost' er en tro kopi af
Skullelev-skibet, der udstilles i Vikingeskibsmuseet i
Roskilde. Bygge-materialet
er dog stål og glasfiber.
Umiddelbart efter søsætningen satte han kurs mod
Bahamas, hvor de mange
amerikanske turister skulle
give ham til dagen og vejen
med eventyrture i et rigtigt
nordisk vikingeskib.
' Rainbow Warrior' forlader hovedstaden Papeete på
Tahiti i dag, og hun ventes
fremme ved 'Bifrost' i slutningen af ugen.

NORSK BOYKOT
Norges Fredsråd tilslutter
sig den omsiggribende boykot af franske produkter i
protest mod de planlagte
atombombe-prøvesprængninger. Rådet opfordrer de
norske politikere til at spille
ud med klare reaktioner på
Chirac-vanviddet.
Desuden har fredsrådet
opfordret den norske ambassadør i Paris til at sende
afbud til festlighederne omkring den franske nationaldag, 14. juli.
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