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E
tter et halvt års forberedelser la
kameratene 20. juni ut fra Flo-
rø med kurs mot Lerwick.
Over 200 nautiske mil i en
lånt 17 fots færing. Kun med
egen muskelkraft og mental

styrke i møte med Nordsjøens lunefulle
værforhold.
– Hvorfor?
– Vi hadde en lang liste med ting vi ville

gjøre, tid og penger var avgjørende for at vi

valgte akkurat dette prosjektet, sier Erik no-
en dager før avreise.

HAN VARMED PÅ deler av reisen da Henrik
2010-2011seilte i en 31 fots skute fra Norge
nedover Europa til Afrika, videre i retning
Karibia, så til Canada og hjem igjen via Shet-
land. Sidenhar de to klatrekompisene disku-
tert alt fra høye fjelltinder til polekspedi-
sjon. Til slutt landet de på en ramsalt utford-
ring. Også som en liten hyllest til Henriks
båtentustiastiske far, som døde for ti år si-
den.
– Noe av det forlokkende var at det ikke er

så mange andre som har rodd fra Norge til
Shetland. Ragnar Thorseth gjorde det i
1969. Og så var det et par karer i 2005.
– Jeg snakket med en av dem, Tommy

Skeide. Det første og beste rådet hans var å
ikke gjøre det, fortsetter Henrik.
– Sikkerheten er selvfølgelig viktig. Men

selv med redningsflåte, redningsdrakter,
spotsøker, radiosamband og nødpeilesen-
der, er det en risiko. Noen ganger blir jeg su-
perredd, men lysten er større enn frykten,
smiler Erik.
Oppkjøringen bestod av styrketrening,

kraftkost og rotrening med vann i båten.

– Men hva som foregår oppe i hodet er
minst like viktig. Vi har snakket gjennom
hva som kan skje og hvordan vi vil reagere i
ekstreme situasjoner. Vi må stole på hver-
andre og være forberedt på at alt ikke kom-
mer til å gå etter planen.

OG ALT GIKK IKKE etter planen. Hjemme
igjen etter turen er roerne glade for å ha
kommet fram i live.
– Med gode værmeldinger kom vi fint i

gang. Men begge var tomme for krefter etter
halvannet døgn, sier Henrik.
De begynte da å ro og sove på sekstimers-
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Erik Schouw-Hansen og Henrik Yksnøy ble
nesten blåst ut i Atlanterhavet da de forrige uke
rodde til Shetland.


