
Se den spændende 
artikel om Otiumcyk-
len og antikvites-
handler John Blem, 
der blev opfinder - 
på midtersiderne



SKRÆMMENDE OPLEVELSE
GJORDE ANTIKVITETSHANDLER
TIL OPFINDER!
Af journalist Erik Rasmussen

Antikvitetshandler John Blem er 
manden bag “Otiumcyklen”, der 
vil kunne hjælpe mange ældre 
mennesker i deres hverdag.

Motion er vigtigt - også for æl-
dre mennesker. Vi ved jo alle, 
at et godt kredsløb er med til 
at forbedre livskvaliteten, siger 
overlæge Niels Kristensen Fra 
Bornholms Centralsygehus, og 
fortsætter: “Alt for mange ældre 
mennesker bevæger sig ikke nok, 
hvillet er til stor skade for helbre-
det. At bevæge fødderne er en 
vigtig del af den daglige motion, 
og anstrengelserne vil både øge 
og forlænge det enkelte men-
neskes mobilitet. Derfor vil jeg 
hilse den nye opfindende “Otium-
cyklen” meget velkommen. Den 
er en seriøs nytænkning, mange 
ældre mennesker vil kunne få 
glæde af. Den er enkel at betjene, 
når den er anbragt under hjem-
mets lænestol - lige klar til 
brug”. Klare ord fra kendt læge, 
men hvad er “Otiumcyklen”, 
og hvordan er den blevet til.

Manden bag projektet er 
antikvitetshandler John Blem, og 
det er indlysende klart at beg-
ynde med spørgsmålet:

Hvorfor går en antikvitet-
shandler hen og blive “Ole 
opfinder”? – “Mit arbejde som 
antikvitetshandler går, at jeg 
ofte rydder dødsboer. Det var 
under en sådan rydning, at jeg 
fik en sørgelig oplevelse, som 
jeg ikke kunne få ud af mit sind.”

Hvad var der specielt skræm-
mende ved denne rydning? – 
“Jeg skulle rydde et dødsbo efter 
en ældre kvinde i en lejlighed 

på femte sal. Under rydningen 
opdagede jeg, at hun havde in-
dkøbt 12 forskellige motionsap-
parater! Det rystede mig og fik 
mig til at tænke på, at denne 
kvinde gennem sine indkøb, 
havde udvist en ukuelig livsvilje.”

Blem, du har været i branchen 
mere end 30 år! Hvorfor 
gjorde netop denne oplev-
else, så stort et indtryk? 
– “Situationen med denne æl-
dre dame, gjorde et særligt in-
dtryk, fordi jeg fandt det helt 
urimeligt, at hun havde købt så 
mange forskellige motionsred-
skaber for at lette sin tilværelse. 
Det måtte kunne gøres på en 
både eniklere og billigere måde.”

Og så opfandt du bare “Otium-
cyklen”? – “Så enkelt var det 
nu ikke, men da jeg selv havde 
en ældre mor, med dårlige ben, 
var det en motivation til at påbe-
gynde et seriøst arbejde med 
problemet. På et marked i Thai-
land fandt min hustru en fodmas-
sagemaskine. Venner og kyndige 
blev rådspurgt om man kunne 
udbygge konstruktionen af mas-
sagemaskinen med en cykeldel 
med variabel modstand - og om 
den kunne indpasses under en 
normal otiumstol. Svaret var Ja.”

Kan man få ældre mennesker 
til at forstå betydningen af 
at motionere - og få dem til 
at bruge otiumcyklen? – “Min 
egen mor er et godt eksempel. 
Hun fik, efter en god nat søvn, 
klaret sine morgengøremål, og 
ved hjælp af rollatoren fik hun 
manøvreret sig hen til sin otium-
stol. Her blev hun siddende, indtil 
det var nødvendigt at rejse sig. 

Resultatet er, atkroppen bliver 
stiv i leddene. Min mor ville ikke 
høre tale om en motionscykel, 
før jeg fik fortalt hende, at den 
ikke ville skæmme hendes stue. 
Da hun forstod, at den var gemt 
under stolen, når den ikke var 
i brug, var hun med på idéen.”

Hvad så nu? – Idéen med 
“Otiumcyklen” bliver mødt med 
stor velvilje, bl.a. har skuespill-
er Holger Juul Hansen udtalt: “I 
mit virke har jeg ofte optrådt på 
hospitaler, plejehjem m.m. Kort 
sagt har jeg talt med mange æl-
dre mennesker og hørt om deres 
daglige behov. For mig at se må 
“Otiumcyklen” blive en succes.” 
Også fra teknikere har der lydt 
rosende ord. Således siger tidlige-
re udviklingschef hos Skandina-
vien Mobility EC Høng, ingeniør 
Klaus B. Dyhr: “Otiumcyklen” 
er en meget lovende idé. Den er 
absolut realistisk at færdigud-
vikle og bør klart have en plads 
på markedet for hjælpemidler.” 
Den administrerende direktør 
for Proterapi A/S, Erik From, har 
også lovende ord at sige: “Jeg 
synes, “Otiumcyklen” ser ud til 
at blive et spændende produkt, 
som jeg gerne vil have i mit sor-
timent, når den er på markedet.”

Dette er jo lovende ord om 
din opfindelse; men der er vel 
et stykke vej fra en ide, der 
på papir ser lovende ud, til 
det færdige produkt? – “THer 
må jeg erkende: længere end jeg 
troede! Otiumcyklen er endnu 
ikke sat i produktion. Vi forsøger 
nu at skaffe investorer til at 
få konstrueret en prototype.”

Og hvordan ser mulighederne 



cyklen kan gøre for ældre 
mennesker, bringer vi her teg-
neserien om nogle minutter af 
86-årige Lilly’s hverdag. Til yder-
ligere orientering kan vi fortælle, 
at Otiumcyklen er karakteriser-
et ved følgende egensikaber:
• Kan anbringes under en al-

mindelig, høj lænestol.
• Er skjult under stolen, 

når den ikke er i brug.
• Betjenes med fjernbetjening.
• Kan tilpasses den enkelt-

es behov og muligheder.
Otiumcyklen kan indstilles 
således, at den giver op-
timal træning af ben-, 
mave- og lændemuskler.

Dens hovedformål er at forbedre 
brugerens evne til at gå. Motion-
sredskabet er skjult og signaler-
er således ikke brugers syg-
dom, alderdom eller svækkelse.

efter en travl dag på kontoret.”

Findes der nogen form for 
statistisk materiale, der kan 
underbygge behovet for 
Otiumcyklen? – “Ja, alene i 
København er der udlånt 4000 
rollatorer.” Vi ved fra Danmarks 
statistik, at der i Danmark er over 
600.000 kvinder og mænd i al-
deren over 60 år. Vi ved også, at 
ud af ca. 600.000 indlæggelser på 
hospitaler tegner gruppen over 55 
år sig omkring 275.000. Af per-
soner indlagt på almene hospitaler 
i løbet af et år har ca. 46.000 syg-
domme i bevægelsessystemet og 
bindevævet. Disse tal bekræfter 
behovet af Blems opfindelse. Det 
er bl.a. baggrunden for, at jeg har 
indsendt en patentanmeldelse.”

Tør du give et tip på, hvad 
fremtiden vil bringe for Otium-
cyklen? – “Jeg tror det vil gå som 
med støvsugeren eller symaski-
nen. Først var det for de få, og 
nu har næsten alle det. Sådan 
tror jeg også at det vil ske med 
Otiumcyklen,” slutte Erik Skaarup.

Nogle minutter af Lilly’s 
dag For at give en lille fornem-
melse af, hvad det er, Otium-

ud p.t.? – “Lige her og nu, ty-
der alt på, at “Otiumcyklen”, 
fra at være en drøm vil blive 
til virkelighed.” Jeg har haft  et 
godt møde med ing. Morten 
Brandtoft på Danfoss, der syn-
tes at det er en spændende ide, 
der evt. kunne uvikles i Mads 
Clausens entrepreneur park. 
Otiumcyklens koncept kan be-
ses på www.otiumcyklen.dk

Overbeviste anden op-
finder
Vi har spurgt næstforman-
den i Dansk Opfinderforening 
(DaFFO), Erik Skaarup om 
hans syn på Blems opfindelse.

“Jeg synes, at Blem har over-
vundet den med “Det nytter nok 
ikke noget”. Han har bidt sig 
fast i sin ide og fået overbevist 
en række mennekser, bl.a. mig. 
Han kæmper for sin ide og det 
er typisk for en rigtig opfinder.”

Hvordan kom du selv ind i 
billedet? – “Ganske enkelt ved 
at Blem henvendte sig og bad om 
råd. Vi har nu videreudviklet hans 
idé, så den appellerer til en bred-
dere kreds af brugere.” Vi har 
bl.a. i tanke at der kunne laves en 
fritstående model, maskeret som 
en “marokkopude” eller ophæng-
es i fodenden på en hospitalsseng 
til at vedligeholde muskulatur.”

Og hvad er resultatet af dette 
samarbejde? – “Jeg er enig med 
Blem i at Otiumcyklen ikke må 
skæmme en stue. Det geniale er 
jo netop at den via “remote con-
trol” er “ready by foot anytime”§ 
- og at den lige så hurtigt kan 
fjernes igen. Selv når man kun 
har få minutter til rådighed, kan 
man udnytte tiden enten til rul-
lemassage eller pedal-træning.”

Mener du, at der er et marked 
for “otiumcyklen”? – “Det er 
der ingen tvivl om. Otiumcyklen 
er jo ikke forbeholdt ældre. Der 
findes mange mennesker med et 
stillesiddende arbejde, der har 
behov for at bevæge sig. Jeg ser 
Otiumcyklen som en både alsi-
dig og god træningsmulighed. 
Med otiumcyklens træningspo-
tentioale er der god mulighed 
for genoptræning eller workout 


