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skift. Etter medvind og godvær de første da-
gene, blåste det opp til kuling. Siste halvdel
av turen ble gjennomført med overlevings-
drakter på.

– EN STUND GIKK DET GREIT med fem-
seks meter høye bølger. Men nærmere Shet-
land ble de brattere og begynte å brekke. Vi
var nødt til å ro med bølgene for å holde bå-
ten på rett kjøl, forteller Erik.
Fra en posisjon seks nautiskemil fra nord-

spissen, var de plutselig drevet til 18 nautis-
ke mil fra sørspissen av Shetland. Atlanter-
havet neste.

– Det er første gang jeg har vært virkelig
livredd. Spesielt ille opplevdes det da vi på
tur skulle hvile under duken bak i båten. Når
du sitter ved årene har du noe å fokusere på
og en følelse av kontroll, uten dette gis tan-
kene fritt spillerom. Jeg fikk en mental
knekk, sier Erik.

DE VURDERTE Å UTLØSE nødknappen og
sette ut redningsflåten. Men usikre på hvor-
dan flåten ville klare seg, bestemte de seg for
heller å legge inn en langspurt. 20 timer se-
nere var de framme i Lerwick.
– En enorm lettelse. Angsten for å blåse til

havs igjen satt i helt til vi var inne i sundet,
sier Henrik.

ETTER SEKS DØGN PÅ SJØEN kunne de en-
delig snuble i land. Begge var så utmattet at
demåtte legge seg ned et kvarter før de kun-
ne gå noenlunde oppreist. Snart var BBC
Shetland og skotsk TV på kaien for å inter-
vjue dem. Bergensseileren Holiday inviterte
på middag, og en av sponsorene sørget for at
de ble innlosjert og tatt vare på.
– Hvordan føles det å ha gjennomført tur-

en?
– På den ene siden er vi stolte og lykkelige

for at det gikk bra, men samtidig er det en
fullstendig utladning å innse at prosjektet er
ferdig, sier Erik.

– Hva sitter dere igjen med?

– Frykten vil nok sitte i en stund, vi anbe-
faler ingen å gjøre turen etter oss. Men det er
de gode øyeblikkene som fester seg. Da en
syv meter lang hval svømte ved siden av oss
utenfor plattformene i Nordsjøen. Solned-
gang på åpent hav. Selene som fulgte båten
inn til kaien. Fysisk har vi egentlig klart oss
overraskende bra. Men rumpa skulle vært
byttet ut.
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Eventyrlysten:Henrik er vokst opp med
båt. Nå ser han framover mot nye fri-
luftsprosjekter, denne gangen uten årer.

Slitne hender: Etter over 200 nautiske mil i
robåt blir det vannblemmer, tendenser til
senebetennelse og meget støl rumpe.

Det er første gang jeg
har vært virkelig livredd.

Erik Schouw-Hansen

Stille før stormen:Henrik Yksnøy ror, Erik Schouw-Hansen hviler bak i båten. Etter at de
ble kjent med hverandre for tre år siden, har radarparet drevet mye med fjellklatring og
frikjøring på ski.
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Høy sjø:

Erik har bodd to år i seilbåt.
Men det blir noe helt annet å
ro over Nordsjøen i et lite
eggeskall av en færing.


