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Fra d. 28.-30. juli ligger oceans of Hope i svendborg ved 
Frederiksø.

i samarbejde med scleroseforeningen sydfyn arrangerer 
oceans of Hope, at mennesker med sclerose kan få en smag 
på, hvordan det er at sejle med oceans of Hope.

det er nemlig muligt at tilmelde sig en tur d. 29. juli klokken 10-
13 eller klokken 12-15. den eneste forudsætning for at deltage 
er, at man har sclerose og er selvhjulpen. Tilmelding skal ske til 
ann bindzus fra scleroseforeningen sydfyn på annbindzus@
hotmail.com

i hele weekenden vil der være aktivitet omkring oceans 
of Hope, besætningen, som alle har sclerose, vil være til 
stede og fortælle om deres oplevelser på hver deres bid af 
jordomsejlingen, og det er muligt at komme ombord og se 
båden. scleroseforeningen sydfyn vil desuden også være til 
stede og informere om sclerose.

 

Fakta
Oceans OF HOpe i svendbOrg

iben skydt er viceforstander på Glamsdalens idrætsefterskole. Hun lider af sclerose og har sejlet 
jorden rundt med båden Oceans of Hope. Foto: Kasper-emil tornfeldt.

Kasper-emil tornfeldt  
keto@jfmedier.dk

svendbOrg: Oceans of Hope 
rokker roligt i bølgerne, som 
den nærmer sig Svendborg. 
Iben Skydt kigger søgende 
udover vandet. 

Hendes ellers flydende ta-
lestrøm er gået i stå. 

Hun mangler ordene og 
har tabt tråden. Det er en af 
virkningerne af sclerose.

Man kan ikke se på Iben 
Skydt, at hun er syg. Hendes 
ben skælver ikke under hen-
de, og hun bevæger sig som 
et hvilket andet menneske. 
Men kognitivt er hun udfor-
dret.

- Det er det, der sker, når 
vi har snakket længe. Jeg bli-
ver udmattet og får svært ved 
at holde koncentrationen, 
og så glemmer jeg, hvad du 
har spurgt om, siger hun og  
fokuserer endnu engang 
blikket på havet i et forsøg 
på at genvinde koncentrati-
onen.

I 2012 gav det hele pludse-
lig mening for Iben Skydt. En 
scanning viste hvide pletter 
på hendes hjerne. 

Et par år forinden havde 
hun pludselig fået svært ved 
at gå, og hukommelsen og 
koncentrationen svigtede, 

men hun vidste ikke, hvad 
det var.

Med scanningen blev sva-
ret dog klart. Diagnosen er 
sclerose. En kronisk sygdom, 
der angriber centralnervesy-
stemet og som cirka 15.000 
danskere lider af.

- Se på nervesystemet som 
el-ledninger, som en mus be-
gynder at gnave i, siger Iben 
Skydt om de attakker, som 
forekommer med varieren-
de mellemrum på grund af 
sclerosen.

Et halvt år efter, diagnosen 
blev stillet, blev Iben Skydt 
bange. Bange for at miste før-
ligheden, ende i en kørestol 
eller det, der er værre.

- Jeg tænkte, nu skal jeg 
bestige et bjerg, før det er for 
sent. Jeg var grebet af panik, 
siger hun.

Fem år senere sidder  
hun på en orange båd i far-
vandet mellem Thurø og 
Svendborg. I mellemtiden 
har hun været med båden 
på jordomrejse. En tur som 
omkring 100 scleroseramte 
har taget.

- Det giver folk en anden 
forståelse af, hvad sclerose 
er. Det at sejle rundt om jor-
den, er ingen nem ting, for 
så ville alle gøre det. Men vi 
har vist, at vi kan gøre det, 

Jorden rundt  
med sclerose
Fredag sejlede båden Oceans of Hope fra Thurø til Svendborg 
som led i en Danmarks-omsejling. Med om bord var Iben 
Skydt, som har været jorden rundt med sclerose.

for uden os, var den båd ik-
ke kommet nogen steder, si-
ger Iben Skydt.

I disse dage er båden Oce-
ans of Hope på en Danmark-
somsejling. 

Fra den 15. juli til den 13. 
august besøger båden 21 
danske havne med en be-
sætning bestående af folk 
med sclerose. 

Alle var med, da båden i 
2014 og 2015 sejlede rundt 
om jorden.

Formålet med båden er 
at ændre opfattelsen af skle-
rose og livet efter diagnosen. 
Og det var det, der skete for 
Iben Skydt.

- Det var fuldstændig 
livsomvæltende. Sclero-
sen bliver på land, og man 
er fuldstændigt befriet. Jeg 
kunne sige til alle: fuck jer, 
jeg kunne gøre det, siger Iben 
Skydt.

en smed med sclerose
Iben Skydt har været med fra 
begyndelsen. Hun var med, 
da Oceans of Hope stadig 
blot var en idé. En idé, der 
blev undfanget af lægen Mik-
kel Anthonisen.

En dag fik han besøg på sin 
klinik på rigshospitalet af en 
smed med sclerose.

- Han er helt udslukt som 
menneske. Trist, deprimeret 
og nærmest skamfuld at se 
på. Det viser sig, at han igen-
nem 10 år i sin fritid har byg-
get sin egen båd for at udleve 
sin drengedrøm om at sejle 
jorden rundt. Men så får han 

��  jeg havde brug for at genfinde en styrke, 
som virkelig trængte til at blive fundet igen. Og 
den fandt jeg på jordomsejlingen.
iben sKydt, sclerOsepatient.

sclerose, og hele hans ver-
den falder sammen, fortæl-
ler Mikkel Anthonisen, som 
betegner sig selv som læge og 
sømand.

Her fik Mikkel Anthonisen 
idéen til Oceans of Hope, og 
få år senere drog båden ud på 
sin første jordomrejse.

Men her slutter det ikke.
- Vi er bestemt ikke færdi-

ge, fordi vi har sejlet jorden 
rundt. Vi er nærmest først gå-
et i gang. Jeg har udvidet mål-
gruppen til ikke kun at være 
sclerose. Nu inkluderer den 
også mennesker med kræft, 
det inkluderer krigsveteraner, 
som jeg har indgået samarbej-
de med gennem Danmarks 
Idrætsforbund. Ikke mindst 
dem med PTSD (post-trau-
matisk stress syndrom, red.), 
fortæller Mikkel Anthonisen.

Derudover har Oceans 
of Hope også indgået sam-
arbejde med et socialt net-
værk, som henvender sig til 
unge psykisk sårbare.

Tilbage på Oceans of Hope 
sidder Iben Skydt igen og le-
der efter ordene.  Hun er vi-

ceforstander på Glamsdalens 
Idrætsefterskole, som hun 
var med til at grundlægge. Og 
det er de kognitive virknin-
ger ved sclerosen, som volder 
hende flest bekymringer.

- Det er det værste for mig, 
for jeg har levet mit liv med 
mit hoved og arbejdet med 

mit intellekt. Da jeg fik diag-
nosen, var jeg bange for at 
blive opfattet som svag, og 
jeg havde brug for at gen-
finde en styrke, som virke-
lig trængte til at blive fun-
det igen. Og den fandt jeg på 
jordomsejlingen, siger Iben 
Skydt.
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Det  
sker
I dag
Hele dagen: Havnen v/Kamme-
rateriet, Svendborg. Besøg ind-
til søndag af sejlbåden ”Oceans 
of Hope” - den internationale 
scleroseramte besætning har 
været på jordomsejling og for-
tæller om deres oplevelser mv.
10: Lilletorv, Svendborg. Un-
derholdning m/Grønt Lys. Arr.: 
Svendborg Sommermusik.
10-12: Kultutten, Frederiksø, 
Svendborg. Indendørs lop-
pemarked. Arr.: Freeshop 
Svendborg.
10-13: Havnen v/Kamme-
rateriet, Svendborg. Tur for 
scleroseramte med sejlbåden 
”Oceans of Hope” - tilmelding 
nødvendig.
10.30-00: Svendborg Marine-
forening, Færgevej 5, Svend-
borg. Årets Shantyfestival 
starter, derefter underhold-
ning på forskellige musik- og 
spisesteder i løbet af lørdagen, 
der afsluttes med fest i Rund-
buehallerne.
11: Naturama, Dronningemaen 
30, Svendborg. Særligt som-
merferieprogram, se www.
naturama.dk.
11: Mosgaard Whiskey, Tangha-
vevej 43, Oure. Rundvisning og 
smagsprøver.
12: Krøyers Have, Svendborg. 
Mathilde Falch Trio. Arr.: Han-
sted Live.
12-15: Havnen v/Kamme-
rateriet, Svendborg. Tur for 
scleroseramte med sejlbåden 
”Oceans of Hope” - tilmelding 
nødvendig.
13-16.30: Havnen, Svendborg. 
Marked- og veteranbiltræf. Arr.: 
Veteranbiler Sydfyn.
14: Krøyers Have, Svendborg. 
Tom Donovan. Arr.: Hansted 
Live.
16: Krøyers Have, Svendborg. 
Feridah Rose m/band. Arr.: 
Hansted Live.
16.50-18.30: V/springvandet, 
Centrumpladsen, Svendborg. 
Gratis guidet rundtur i Svend-
borg v/Karen Elberg. Arr.: 
Svendborg Turistforening.
17-03: Kammerateriet, Frede-
riksø, Svendborg. Summer Cru-
ises på Svendborg Sund, samt 
efterfest på Kammerateriet.
18: Krøyers Have, Svendborg. 
Souldios of Love. Arr.: Hansted 
Live.
20: Krøyers Have, Svendborg. 
Moonjam. Arr.: Hansted Live.
22: Krøyers Have, Svendborg. 
Blues Brothers Souvenir Show. 
Arr.: Hansted Live.
22.30: Rasmus, Frederiksgade 
19, Svendborg. Live-musik.

I MORgEN
10: Havnen, Svendborg. Skon-
nerttur m/Meta. 
10-14: Drejø Præstegård, Drejø. 
Bedsteugen.
10-14: Bjernemarksvej 50, Tå-

singe. Loppemarked. Arr.: Peder 
Most Garden.
10-14: Søndre Ringvej 19, 
Stenstrup. Loppemarked. Arr.: 
Stenstrup IF.
10-16: Kirkeby Gamle Mejeri, 
Assensvej 13, Kirkeby. Kræm-
mermarked.
11: Naturama, Dronningemaen 
30, Svendborg. Særligt som-
merferieprogram, se www.
naturama.dk.
11.15: Vor Frue Kirke, Svend-
borg. Koncert med Gerald 
Martindale, Canada. Arr.: 
Svendborg Internationale Klok-
kespilsfestival.
18.20-22: Skåruphallen, Åby-
vejen 43, Skårup. Spillegilde. 
Arr.: S.I.F.
19: Havnen, Svendborg. Sol-
nedgangstur med skonnerten 
Meta.

BiOGRAFen - lørdag
11.30, 13.30, 15.55: Grusomme 
mig 3 (dansk tale).
11.30: Kaptajn Underhyler.
11.30: Baywatch.
12, 13.50: Kidnapning.
13.30, 20.30: Spider-Man: 
Homecoming.
13.50: Bigfot Junior.
16: Alt eller intet.
16.25, 20.15: Atomic Blonde.
16.25: Baby Driver.
18: Tulipanfeber.
18: Pirates of the Caribbean: 
Salazar’s Revenge.
18.40: Girls Night Out.
18.50, 21.15: Dunkirk.
20.45: Abernes planet: Opgøret.
BiOGRAFen - søndag
11.30, 13.30, 15.55: Grusomme 
mig 3 (dansk tale).
11.30: Kaptajn Underhyler.
11.30: Baywatch.
12, 13.50: Kidnapning.
13.30: Transformers: The Last 
Knight.
14: Emoji-filmen (dansk tale).
16: Bigfot Junior.
16.25, 20.15: Atomic Blonde.
16.25: Baby Driver.
18: Pirates of the Caribbean: 
Salazar’s Revenge.
18.15: Den bedste mand.
18.40: Girls Night Out.
18.50, 21.15: Dunkirk.
20.30: Spider-Man: Home-
coming.
20.45: Abernes planet: Opgøret.

VAGteR
Lægevagt: 70 11 07 07.
Apotekervagt: 62 21 01 52.
Kiropraktorvagt: Lørdag og 
søndag: 62 21 37 30 el. 62 22 
85 85.

65 45 57 45, lakja@jfmedier.dk
Andreas Wraae Nielsen
63 45 21 50, anwni@faa.dk
Katrine Becher Damkjær
63 45 21 80, kada@faa.dk
Kasper-Emil Tornfeldt Ørtved 
63 45 21 67 og keto@jfmedier.dk
Marianne Kjær, 63 45 21 51

makj@faa.dk
Redaktion: Sankt Nicolai Gade 3,
Box 40, 5700 Svendborg. 
Tlf: 62 21 46 21 
Redaktion: Man.-fre. kl. 8-16. 
Ekspedition: Man.-tors. kl. 8-16, fre. 
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E-mail: svendborg@faa.dk 

Annoncer:
Chef: Mogens Balle Jørgensen, 
63 45 23 01,  
mogens@fynskemedier.dk
E-mail, annoncer: annonce@faa.dk 

Båden Oceans of Hope sejlede i 
2014 og 2015 jorden rundt med 
en besætning udelukkende af 
scleroseramte. i disse dage sejler 
båden rundt i danmark og lægger 
for tiden til i svendborg. Foto: 
Kasper-emil tornfeldt.


