Boris Valentin er ved at
realisere sin drøm om
et skib på Hvide Sande
Skibs- og Baadebyggeri.
Skelettet til et vikingeskib i stål er ved at tage
form - og derved er en 6
år gammel drøm ved at
gå i opfyldelse.
- At det netop blev et vikingeskib hænger sammen med
min fars store interesse for
vikinger og sagaer, fortæller
Boris Valentin. Efter at han
holdt op som tandlæge dyrkede han denne interesse meget,
og man kan sige, at jeg blev
indoktrineret med stoffet. Da
jeg senere skulle bestemme
mig, blev det meget naturligt
et vikingeskib, jeg valgte.
Netop i disse dage er stålskroget ved at være færdigt,
og så skal Boris lave resten af
arbejdet. Skibet er 16 meter
langt og skal have en ramme af
hønsetråd, hvorpå der bliver
lagt et lag bløde skumplastplader. Derefter skal der kittes og
poleres, og så er grundformen
klar til at blive betrukket med
glasfiber. Til marts regner
Boris med at være færdig med
vikingeskibet, som i tegning
og udførelse bliver en tro kopi
af Skuldelev 1-vikingeskibet.
- Og så skal vi en tur rundt i
indre danske farvande for

at teste skibet, hvorefter kursen sættes mod Færøerne,
Island og videre ned langs den
amerikanske østkyst til Bahama-øerne, siger Boris
Valenti er har jeg allerede kon.H
takt med et hotel om at tage
gæsterne på krydstogt.

Krydstogt
skal være det
økonomiske
fundament
Krydstogtene skal være det
økonomiske fundament for
Boris Valentin. Han regner
med, at en måneds krydstogt
kan finansiere de resterende
11 måneders frie liv - og derfor
er glasfiber valgt som materiale til skibet.
- Et træskib kræver meget
mere vedligeholdelse og reparation end et glasfiberskib, forklarer Boris Valentin. Nar
glasfiberen en gang er på, så
holder den i mange år - og det
er især vigtigt i de tropiske
egne.
Skibet bliver indrettet
,asåledt et bliver "delt" på
d
midten, hvor køkken og
tbliver
oile r
placeret. Den forreste del skal bruges af turisterne,
og her skal der beklædes med
træ, skind og pelse. Den bageste del indrettes til besætningen - og her skal Boris
Valentin også have sit værk-

sted, hvor han vil skære, slibe
og polere sten.
Boris Valentin investerer
alle sine penge i dette skib,
nemlig 400.000 kroner. Men
det med penge tager han ikke
så højtideligt, idet han i realiteten er imod den gængse opfattelse af investering og pengeræs. Egentlig havde han
regnet med at spare sammen til
"drømmen" - men hans far død
og den efterfølgende arv gjorde ham i stand til at realisere
den nu.

skal være åben over for og
parat at tage stilling til.
- Alt vender tilbage til dig
selv, siger Boris Valentin om
buddhismen . Det vil sige, at de
ting du gør på et tidspunkt
under en eller anden form
kommer tilbage igen - og derfor er det vigtigt, at du tænker
over de ting du gør.
pBuddhismen
â
er mere åben
den måde, at den ikke ser
verden i sort eller hvid, et
spørgsmål om ja eller nej hver
gang man tager stilling. Denne
forskel på buddhismen og
andre religioner, som er mere
konsekvent-orienterede i deres
holdning, finder Boris
Valenti
tiltalende.
Jeg har i 4 år levet og meget
- Man kan sige, at jeg ud fra
arbejdet i Indien for at finde
mine oplevelser og fascination
mig selv og studere
af buddhismen ser religion i et
,fbudhismen ortæller Boris
meget bredt spektrum, siger
.Valenti I Indien kan man klare sig
Boris Valentin. Og det med
for meget små penge, for ekspektrum skal forstås på den
sempel har jeg kunnet leve for
måde, at jeg ser religion som
15.000 kroner om året. Jeg har
"en sol, hvor lyset spiller på
brugt alle mine opsparede
himlen og laver en regnbue".
penge, og senere solgte jeg
Regnbuens farver kan illustremin landrover. Desuden har
re de forskellige religioner, og
jeg opkøbt halvædelstene og
igen er farverne jo sammensat
selv slebet og poleret dem
af flere. Boris Valentin forklamed salg for øje - og det har
rer sin regnbue-filosofi sådan,
givet nok til opholdet.
at der findes kun een gud, men
Boris Valentin er fascineret
mange måder man kan dyrke
af buddhismen , som han mener
er meget mere åben for flere, ham på.
Når skibet i juli næste år
ting end andre religioner. I
begynder sin rejse jorden
buddhismen er der elementer
rundt, vil besætningen foraf opdragelse men samtidig
uden Boris Valentin selv bestå
fortæller den, at livet er en
af venner fra Indien. Han har
lang læreprocess, som man

Levet i Indien
i4år
-

gennem sine rejser i Indien,
Nepal og Tibet mødt mange
europæere og amerikanere, og
det er disse venner, som kommer med i projektet.

Besæ tningen
er venner
- Foreløbig ser det ud til, at

en hollænder, to amerikanere,
to englændere og en berliner
er med på ideen, fortæller
Boris alentin. Alle disse menneV
sker har deres kreative sider,
som vi vil udnytte på vores
rejse. Derfor kan vikingeskibet sammenlignes med en
"show-boat" - både i overført
og konkret betydning.
Boris Valentin kan i en alder
af 27 år rejse frit i verden. Han
siger om sig selv, at han er
kosmopolit, mens andre nok
vil kalde ham eventyrer - og
den betegnelse er ham heller
ikke fremmed.
- Jeg regner med at blive
tilbudt et æresmedlemsskab i
eventyrernes klub, siger han,
og er godt klar over, at hans
opfattelse af livet ikke stemmer overens med den gængse.
kk

Boris Valentin ved
stålskelkettet på værftet i
Hvide Sande.

