Som ung var Boris Valentin den flotte fyr med mange
kærester og sportsvogn. Pludselig forsøgte han sig som
bankrøver. Han kom også i Guinness Rekordbog. I dag
sejler tandlægens søn fra Nørre Nebel rundt i farvandet
ved Mururoa i sit selvbyggede vikingeskib for at protestere
mod de franske atomprøvesprængninger.

llerede i gymnasiet var der noget smart over ham. Han var
yderst velklædt og gik med
slips i en tid, hvor det endnu ikke var
blevet moderne blandt unge, og så havde
han den der skrigende sportsvogn, en
MG. Den vakte opsigt, men det gjorde
Boris også. Han var en flot fyr, og kærester var der mange af. Men de fleste forhold var flygtige, for Boris - i gymnasiets blå bog kaldt Travalentin i en elegant
omskrivning af Travolta - var heller ikke
dengang for fastholdere.
Som søn af tandlæge Valentin i Nørre
Nebel har Boris arvet en del fra sin
noget excentriske far. Niels Valentin var
en nysgerrig mand, der også skulle prøve grænser af. Det gjorde han blandt andet på Island, hvor han studerede de islandske sagaer efter at have afviklet sin
tandlægepraksis i det vestjyske. Og han
havde et nært forhold til sin søn, som
chokerede ham for livet en dag i 1980.
Telefonen ringede. Niels Valentin sad
hjemme sammen med sit andet barn, den
dengang 13-årige Hanne. Han stortudede, efter at politiet i røret havde fortalt,
at hans søn netop var blevet anholdt for
bankrøveri.
Boris havde overrasket alt og alle - og
vel allermest sig selv - ved at begå et af
de mest dilettantiske røveriforsøg, man
kan forestille sig. Sammen med en kammerat røvede han penge i en bank i Hjerting ved Esbjerg, men afslørede sig selv
på ganske håndfast vis ved at parkere
den særdeles iøjnefaldende MG lige uden
for gerningsstedet...
- Jeg fatter endnu ikke i dag, hvad der
gik af ham. Det var simpelt hen så dumt.
De var vist nogle fyre, der havde siddet
og snakket over nogle øl om det perfekte
kup, siger søsteren, der i dag kalder sig
Leona.

Hun tog simpelt hen navneforandring i
1987, fordi hun gerne ville hedde noget

andet. For i familien Valentin gør man
gerne, hvad der passer én.
Boris er igen kommet i offentlighedens søgelys, efter at han i sit selvbyggede vikingeskib Bifrost - i den nordiske
mytologi er Bifrost regnbuen, der
forbinder menneskene med guderne - har
besluttet sig for deltage i miljøorganisatio nen Greenpeaces demonstration mod de
franske atomprøvesprængninger ved
Mururoa i begyndelsen af september.
Boris og besætning, der består af gaster, som betaler for at sejle med den
33-årige skipper fra Nørre Nebel,
besluttede spontant at støtte aktionen, da
de tidligere på sommeren stødte på miljøorganisationens skib, Rainbow Warrior
II. Så nu sejles der side om side tæt ved
den 12 miles søgrænse, franskmændene
selv har trukket. Boris Nordstrom Valentin har fået en ny mission. Det er
svært at komme i kontakt med ham, men
til en af de få, det er lykkedes for, har
Boris sagt:
- Vores uhøjtidelige motto om bord lyder i al sin enkelthed: Hvorfor lave
,bn
omer år du kan drikke en bajer?
- Vi er nok noget specielle i vores familie, siger Leona med noget, der ligner
århundredets underdrivelse.
Hun har selv rejst meget - fem-seks
år i Østen - men er blevet træt af det
rast- og rodløse rejseri. Nu er hun
hjemme i Danmark, bor i Århus og har det
godt, men dog ikke bedre, end at hun om
et par måneder flytter i økologisk landbrugs-kollektiv ved Hobro sammen med
sin slædehund fra Alaska, Aiko - en efterladenskab fra Boris, da han var
hjemme tidligere på året. Og Leona, elr
Leo, som hun kaldes blandt venner, er på
jagt efter en gammel togvogn, hun kan
slå sig ned i ude på den økologiske

mark...
De to søskende, de eneste overlevende
af Valentin-familien, er nært knyttet til
hinanden, selv om de i de senere år har
befundet sig i hver deres verdensdel, og
selv om Leona en overgang havde et
noget anstrengt forhold til sin bror på
grund af nogle penge, hun havde
kautioneret for.
Boris faxer jævnligt til søsteren fra
skibe i Stillehavet, og Leona følger broderens færd på verdenshavet. En færd,

der startede tilbage i 1989, hvor Boris
.efter at have bygget Bifrost drog ud i
den store verden for at erobre den.
Første etape gik i øvrigt fra Sønderborg til
Portugal. Den millionarv, de to søskende
skulle dele efter faderens død i 1988,
brugte han på Bifrost, som han selv har
tegnet med vikingeskibet fra Skuldelev
ved Roskilde som model.
Boris og en række venner byggede
Bifrost med egne næver på Hvide Sande
Skibs- og Bådebyggeri, og det 20 ton

de skib bygget i stål og glasfiber har vist
sig at være aldeles sødygtigt. Hele arven
blev brugt, og i dag ernærer Boris sig
ved at sejle med gaster og turister i Stillehavet samt sælge de smykker og læderting, han efterhånden er blevet ferm
til at fremstille. Så ferm, at selv hans
kunsthåndværker-uddannede lillesøster
er imponeret...
Det er gået stærkt for Boris Valentin,
siden han forlod Varde Gymnasium som
student. Den fatale brøler som bankrøver kostede et par år bag tremmer i Horsens, og der var derfor ikke noget at sige
til, at den flove Boris søgte udenlands
bagefter for at glemme.
Han tog til Østen og opholdt sig der et
par år - bl.a. sammen med lillesøster
Leona. Han fik en amerikansk kæreste,
Torre, men det forhold forliste. Hun ville
have børn, det ville Boris ikke, og i dag
sidder Torre hjemme i USA og har både
mand og barn, mens Boris skvulper
rundt i Bifrost på det store hav. Og en
senere kæreste, Charlotte, blev tilbage i
Danmark, da Boris sejlede ud i den store
verden. Hun ville hellere have en uddannelse. Og hun har i dag fast partnerskab i
København og et barn i vente...
Med sig på den anden side af kloden
har Boris vennen René Jensen, men ellers er der sket store udskiftninger i
besætningen undervejs. Boris er en
bestemt herre. Det er ham, der er skipper,
og det er ham, der har det sidste ord at
skulle have sagt. Men han er angiveligt
blevet lidt rundere med årene. Det
selvstændige og det stædige går dog nok aldrig af ham, mener såvel lillesøster som
nære venner.
Boris kan også begå sig under vandet.
Det fik han en del overskrifter og omtale
på i 1980erne, da han satte verdensrekord i ophold under vandet i en dykkerklokke. Han forsøgte sig både i den
lokale svømmehal i Nørre Nebel og i Løkken,
hvor rekorden med 147 timer og 45
minutter blev sat. Og den gav ham dengang
en plads i Guinness Rekordbog.
Han var dengang sergent ved Dragonregimentet i Holstebro og overvejede at
søge ind til Frømandskorpset. Det satte
det overilede bankrøveri en effektiv
stopper for.
Gymnasietiden blev overstået uden
ret megen sved på panden - Boris kunne
godt, hvis han bare gad - og den rebel-

en slags forståelse med sin mor, Henny,
der gik på HF på Varde Gymnasium,
mens Boris tog sin studentereksamen.
Men forældrene blev skilt, moderen, der
var 20 år yngre end faderen, var for nervøs og dumpede to gange til eksamen.
Hun begyndte at drikke så meget, at hun
reelt døde af det for tre år siden.
Boris, der efter rejserne i Østen nu
bekender sig til buddhismen, nåede
hverken hjem til hendes eller sin fars begravelse fem år tidligere.
I dag er der så kun Boris og Leona tilbage. De skal føre Valentin-slægten videre - en slægt, der på fædrene side
stammer fra Rusland og på mødrene vist
nok er en udløber af en malaysisk familie, der i sin tid strandede med et skib i
Vesten. Bror og søster, der sidst sås i
foråret i Århus og også var forenet i Australien sidste år, da Leona var på visit,
har et væddemål i gang. Den af dem, der
først sætter et barn i verden, får en flaske cognac, en flaske whisky og endnu
en flaske efter eget valg...
Drømmen om det store eventyr har klæbet til Boris. Der er derfor ikke meget,
der tyder på, at Boris Valentin slår sig til
ro lige med det samme. De første halvandet år af sin nu seks år lange sejltur
havde han fast base på Bahama-øerne
med Bifrost i håbet om at kunne få faste
aftaler med nogle af de indfødte, men der
kom aldrig nogen aftale i skib. Så han sejlede videre ud på verdenshavet, hvor han
siden har pendlet fra havn til havn. Efter
Mururoa-protesten er han nødt til at søge vinterhavn på Fiji-øerne, fordi orkansæsonen truer. Hans protestaktion mod
de franske atombomber har allerede affødt en positiv reaktion herhjemme. En
dame fra Præstø har dannet
Støtteforeningen til fordel for Bifrost.
Senest om halvandet år skal han være
hjemme sammen med Bifrost. Da starter
han et socialt projekt, hvor han skal sejle
med unge kriminelle i en slags Fultonmodel. Aftalen er lavet med Århus Kommune, og den tidligere særdeles sorthårede, men nu helt kronragede Boris har
sågar fået iværksætterstøtte.
Vender Boris hjem som planlagt, vil
han muligvis realisere endnu en drøm at få en uddannelse på Søfartsskolen i
Svendborg. Men man ved aldrig helt
med Boris. Han er altid parat til nye
eventyr...

