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Ordförandena berättar:
1. ALF ANDERSSON, Ödåkra
Ordförande från föreningens bildande år 1984 till och med år 1991

S

venska Uppfinnareföreningen-Helsingborg (SUF-Hbg) bildades 1984. Det började med att
några ”fria uppfinnare” träffades och dryftade frågor rörande uppfinningar och uppfinnarnas
alldeles särskilda problem. Vi blev så småningom en organiserad samtalsgrupp. Vi träffades
ungefär en gång per månad, och platsen var alltid ”hemma hos”. Sammankomsterna var givande
och lärorika, men vi insåg att vi behövde större resurser - både ekonomiska och personella.
Vid samma tid bildades SUF-SYD på initiativ av eldsjälarna Hans Ahlmann och Lennart
Sundström. SUF-SYD ordnade intressanta och givande aktiviteter för uppfinnare i landets södra
region och odlade kontakter med uppfinnare på andra sidan Öresund.
I denna händelserika tid inrättade Helsingborgs kommun i samarbete med Höganäs och Bjuv
en välutrustad uppfinnarverkstad, som blev tillgänglig för dem som kunde presentera rimliga
idéer och affärsplaner. Kurt Eriksson anställdes som föreståndare och tekniskt sakkunnig och
under hans ledning framställdes många hemliga prototyper.
Intresset för teknikutveckling var i ökande, och vid ett välbesökt informationsmöte bildades
en lokal uppfinnareförening. Den fick namnet SUF-Helsingborg. En styrelse valdes med
undertecknad som ordförande. Föreningen fick i stort sett fri tillgång till uppfinnarverkstaden
med tillhörande utrustning och sammanträdesrum, pentry och hygienutrymmen.
Vad var då mera självklart än att uppfinnareföreningens årsmöten och andra aktiviteter
förlades till en välstädad verkstad? Årsmötena genomfördes stående, och på svarvar och
fräsmaskiner kunde man se ett och annat glas, eftersom årsmötestiden var den rätta för
aperitifen till efterföljande middag. Vid årsmötena klubbades besluten med en slägga, som slogs
mot ett städ. Efter årsmötet kallades våra respektive från sin väntan i sammanträdesrummet, och
vi bänkade oss vid ett alltid lika välförsett bord. Efter middagen tråddes dansen på
verkstadsgolvet långt in på småtimmarna.
Ingen glädje varar beständigt. Kommunens ekonomi försämrades och uppfinnarverkstaden
måste till slut läggas ned. Men SUF-Helsingborg levde vidare med sina intressanta aktiviteter.
/Alf Andersson februari 2009

2. SVEN JOHANSSON, Helsingborg
Ordförande under år 1992.
Avled 2006. Se 1992-års verksamhetsberättelse på www.uppfinnareihelsingborg.se/verksamhet.htm

3. RAGNAR WINBERG, Helsingborg
Ordförande under verksamhetsåren 1993 - 2002

J

ag valdes 1993 till ordförande. Som ensamföretagare hade jag i årtionden sysslat med
uppfinningar och skrev själv patentansökningarna. Tyckte därför att jag kände uppfinnarnas
problem och ville gärna träffa kollegor. Jag fick också trevliga kamrater i styrelsen.
Svenska Uppfinnareföreningen ordnade sin första Uppfinnarriksdag i november 1996 i
Varberg. Förutom att diverse uppfinnarfrågor behandlades, så kom det några från Göteborgs
Universitet för att göra en undersökning bland oss uppfinnare. Vi skulle bl a svara på om vi
tyckte att vi läste eller stavade sämre än andra. Dagen efter fick vi reda på att andelen
uppfinnare med dessa svårigheter var flera gånger större än hos befolkningen i övrigt. Så
dyslektiker - känn er inte alltför nedslagna.
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Uppfinnarriksdagar hölls 1998 i Skellefteå, 2000 i Kalmar och 2002 i Arvika. Därefter var
de anslagna pengarna slut. I Arvika invigdes ”Janteröset” där Jantelagen ”Du skall inte tro att
du är något eller kan något” begravdes symboliskt. Istället skall initiativkraft och kreativitet
uppmuntras och få människor att ”våga”.
Under min första tid som ordförande var det uppfinnarkurser för idérika arbetslösa m fl i
AMU-Centret på Berga. Det fanns en verkstad för eleverna som våra medlemmar fick använda
gratis. Då kursverksamheten upphörde kunde vi utnyttja ett gammalt avtal där det stod att vår
uppfinnarförening utan kostnad fick överta maskinerna, som dock var dåligt underhållna. Vi
sålde dem tillbaka till Verkstadsservice AB och fick över etthundratusen kronor. Tyvärr
upphörde då också förmånen att ha gratis tillgång till lokal och verkstad. Stadgar utarbetades för
vår förening i enlighet med en mall från Svenska Uppfinnareföreningen.
Vi hade under mina tio år många studiebesök på industrier och intressanta föredrag. Vi höll
under en del år till i ”Brygghuset” på Bryggaregatan. Flera år annonserade vi i HD om
sammankomster med rådgivare från Innovation Skåne där de berättade om lyckade uppfinningar
som de ekonomiskt stöttat. Vid några tillfällen kom uppemot 40 deltagare. Vid ett sådant möte
var Näringslivssekreteraren närvarande och vi fick efter ansökan ett årligt bidrag på tiotusen
kronor från Helsingborgs kommun till den löpande verksamheten. Vi hade också
föredragshållare och samtalspartner från SUF centralt, från PRV och från patentbyråer. Det var
härliga tider och vi var över 80 medlemmar. Efter tio intressanta år och 72 år fyllda, ansåg jag
att någon yngre fick ta över.
/Ragnar Winberg januari 2009

4. PIA KINHULT, Ängelholm
Ordförande år 2003 och 2004

D

et var två spännande år med många möten med riktigt innovativa människor. Det
allmänna klimatet kring innovationer och entreprenörskap började vända och det blev
mer och mer acceptabelt att tala om vikten av nya idéer och företagande för hela
samhällsbygget. Trots det kunde vi definiera de svårigheter som många mötte när de ville
utveckla och förverkliga sina idéer. Det är självklart så att en idé stannar vid en idé om det inte
finns en kund till det hela. Det övergår till en innovation först då det går att sälja idén.
Behovet att kunna diskutera och utveckla idéer visade sig också svårt då många uppfinnare
kände sig osäkra att lämna ut sina tankar till andra. Det arbetades fram ett sekretess-system för
rådgivning och bollplank inom föreningen. Det skulle förhoppningsvis leda till att fler vågade ta
till sig rådgivning inom olika områden. Vi förde många diskussioner för att få upp den bredare
frågan kring entreprenörskap och innovationer, istället för att bara diskutera idéer och patent.
Det genomfördes några inspirationskvällar för att just diskutera dessa frågor.
Under åren genomfördes även en hel del företagsbesök i regionen. Vi startade också under
min tid att ta in sponsorer för att underlätta ekonomin för föreningen. Detta skapade även
långsiktiga samarbeten med aktörer i regionen. En viktig strategi för föreningen var att
samverka bättre med övriga i Helsingborg och regionen. Vi förde samtal med andra
uppfinnarföreningar i Skåne om samarbeten.
Det var två givande år som gav mig en stor insikt om villkoren för dem som vill arbeta med
idéer och uppfinningar. Detta har jag kunnat bära med mig i mitt vidare arbete kring
innovations- och forskningsarbete i Skåne och Öresund. Det kan konstateras att det blir varken
enklare eller bättre oavsett om affärsidén är enkel eller mer komplicerad.
Det finns fortfarande mycket att göra för att skapa ett bättre uppfinnar- och
innovationsklimat. Helsingborg och Skåne behöver alltid nya idéer och nya företag.
Entreprenörer krävs både inom gamla strukturer och för att starta nya företag.
/Pia Kinhult februari 2009
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5. BJÖRN SKYBECK, Örkelljunga
Ordförande år 2005

J

ag var ordförande i Helsingborgs uppfinnareförening år 2005. I grunden har jag länge haft
intresse för entreprenörskap och engagerat mig i ett flertal egna entreprenörsprojekt och
aktivt bidragit i andras. Detta oberoende av om affärsidén baserats på patent eller på andra
innovationer. I mitt engagemang ingår ofta uppgiften att hitta riskkapital för att utveckla den
aktuella affärsidén eller det aktuella affärskonceptet.
Mitt engagemang i SUF-Helsingborg styrdes just av detta intresse för entreprenörskap och jag
försökte länge föra in marknadstänkande bland föreningens medlemmar. Åldersfördelningen
bland medlemmarna var hög och vi arbetade aktivt för att rekrytera ungdomar, bl a genom
möten på Campus i Helsingborg. Under en period förlade vi våra medlems- och styrelsemöten i
Näringslivets lokaler på Campus, det som idag utvecklats till SHIP.
Då jag erbjöds heltidsarbete som fastighetsmäklare på Riksbyggen hade jag inte den tid som
krävdes för fortsatt styrelsearbete och slutade därför mitt engagemang i SUF-Helsingborg.
Mitt intresse för entreprenörskap är fortsatt stort och jag är vid sidan av mitt arbete engagerad
i flera nya projekt. Bl a har jag tillsammans med fyra ungdomar på SHIP startat en
informationssida på Internet www.boköpskolan.se. Jag arbetar också med ett säljbolag för de
nya kassaregister som Riksdagen beslutat om inom ramen för lagen om kontanthantering.
Slutligen har jag just påbörjat ett engagemang för grön energiproduktion i några stater i Afrika.
/Björn Skybäck Helsingborg, 2009-01-27

6. NILS DENCKER, Höganäs
Ordförande under åren 2006 - 2008

D

et krävdes ett extra årsmöte för att få en ordförande för uppfinnarföreningen år 2006 då
undertecknad valdes. Det har blivit tre intressanta och händelserika år med gott
kamratskap i föreningen. Styrelsemedlemmarna har man förstås haft mer kontakt med
och det har ibland varit lite svårt med mötesdisciplinen. Helt naturligt då alla är uppfinnartyper
med idéer som flyger i luften och ofta en slags ”brain-storming”.
Styrelsen bestod första året av Bertil Burström, Nils Dencker, Margareta Ekeroth, Hans
Eronn, Ulf Gallbo och Per Henriksson. Eronn och Henriksson byttes senare mot Kurt Malmberg
och Kerstin Lindfors, en styrelse som sedan hållit ihop ett par år. Föreningens inriktning har
varit att förkovra oss i att marknadsföra våra uppfinningar, söka patent och mönsterskydd samt
utveckla företag. Det har bedrivits utbildning med gäster utifrån och våra egna kunniga
uppfinnare Bertil och Ragnar.
Många studiebesök och kontakter med ALMI och Ik2 m fl har gett kunskap, varit intressanta
och stärkt banden mellan oss. Vi har också skickat representanter till SUF-riks årsmöten.
Ett stående inslag har varit besök på ELMIA Underleverantörsmässa i Jönköping.
Extra lyckat var studiebesöket på Skruva Teknik AB i Gunnarstorp, där man tillverkar
transportskruvar i huvudsak för lastning och tömning av fartygslastrum. Efter visningen frågade
vi om de hade något problem som behövde lösas och som vi kunde ha som praktikfall. Det hade
de. Det går nämligen inte att tömma lasten helt med skruven utan man måste lyfta ner en
traktorlastare som skrapar ihop och tömmer resterna i en behållare dit skruven sätts ner. Vi
använde detta praktikfall till att först ta fram olika lösningar och därefter använde vi ett av
förslagen till att i studiesyfte göra en patentansökan.
Ett stort problem är medlemmarnas ökande medelålder. Via vår hemsida och affischer har vi
försökt nå ungdomar. Vi är ju vana att lösa problem så kanske lyckas även detta!
/Nils Dencker Ingelsträde, februari 2009
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Lite föreningsstatistik:
Verksamhetsår:

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Antal medlemmar:

70

41

42

48

52

48

45

46

52

44

46

53

Styrelsemöten:

10

6

7

5

5

5

5

7

2

7

5

3

Medlemsträffar:

6

6

8

7

8

8

8

11

11

12

11

8

Deltagare/ träff:

~ 19

~ 17

15,1

12,4

10,6

14,3

12,8

?

?

?

13,1

15

Verksamhetsår:

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Antal medlemmar:

69

98

78

61

73

83

58

52

51

31

35

33

Styrelsemöten:

4

4

4

3

4

4

6

5

7

4

4

4

Medlemsträffar:

8

8

7

8

14

15

7

6

5

6

9

9

Deltagare/ träff:

16,3

20,4

19,8

15,1

18

17,3

13,3

11,3

14

10

10,4

10,1

Lite kuriosa:
I februari 2006 begåvades föreningen med en hemsida, som enligt flera oberoende bedömare
anses vara ”Sveriges mest matnyttiga för uppfinnare” (www.uppfinnareihelsingborg.se).
Webbsidan besöks dagligen av många kollegor ute i landet samt nyfikna idésprutor m fl.
Upphovsman och webbmaster är Bertil B, föreningens vice ordförande och ”meste”
styrelsemedlem under åren.

Under högtidliga former vid Uppfinnarriksdagen i
Arvika år 2002 begravdes den för oss uppfinnare
så ökände ”Jante” (som står som symbol för den
fördummande och passiviserande s k Jantelagen)
i ett stenröse under överinseende av bl a
föreningens representanter Ragnar Winberg,
Gunnar Stålnacke, Bertil Burström och Jan
Andersson. Stenarna kom från olika håll i landet.
Vi täckte röset med ett antal medhavda stenar
från Össjö i Skåne.
Se bild på ”Janteröset” med Glafsfjorden i
bakgrunden
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Några lärdomar…
”Luttrade uppfinnares testamente” eller, - goda råd till nya idésprutor
från Alf, Ragnar, Nils och Bertil, efter mer än 4 x 25 års erfarenhet från uppfinnarbanan:
Alf Andersson:
Det finns massor av goda idéer och uppfinningar som borde exploateras. Du som söker en affärsidé, sök
upp någon uppfinnare, kanske har denne ett bra projekt som kan utvecklas till en lönsam affär.
Ragnar Winberg:
Undersök först om din idé är ny och om det finns goda utsikter att den kan exploateras och
marknadsföras med tillräcklig lönsamhet.
Sök råd hos kompetenta kollegor eller vänd dig till Almi, som kan ge råd och ekonomiskt stöd.
Av all verksamhet som varit och fortfarande pågår är uppfinnandet det viktigaste. Utan uppfinnare hade
vi varit kvar i stenåldern.
Bli inte nerslagen om du misslyckas - det kan ge dig bättre idéer. ”Skönare lyss till den sträng som
brast, än att aldrig spänna en båge”.
Nils Dencker:
Allt tar mycket längre tid än man tror, så var ute i god tid och se till att ha bra marginaler på allt!
Bertil Burström:
Var inte ödmjuk när du ser ett problem – du kan lösa det även om alla ”experter” har misslyckats.
Var däremot ödmjuk när du funnit en lösning – det kanske finns en ännu bättre eller så är det ingen bra
affär, eller så borde dina kunskaper/ resurser bättras på.
Var inte ödmjuk när du har allting på plats – då är envishet och tillförsikt ett absolut måste.
Var tacksam för kritik – den hjälper dig förbättra det du håller på med.
Lita inte på fagra löften och förespeglingar – kolla upp och kräv skriftliga utfästelser!
Var ordentligt påläst och ha ett förhandlingsbiträde så klarar du de slipade motparterna bättre.
Inrikta dig endast på enkla, överkomliga projekt såvida du inte har obegränsade resurser.
Inbilla dig aldrig att folk och företag kommer att stå på tå för att köpa din ”supersmarta” uppfinning – i
Sverige måste du anstränga dig extra mycket för att hitta någon pionjärvillig exploatör.
Se även ”Bertils 50 snabba råd” på www.uppfinnareihelsingborg.se/artiklar_uppfjur.htm
Gemensamma synpunkter och erfarenheter från att driva lokala uppfinnareföreningar
Det krävs nästan oöverkomliga tids- och arbetsinsatser för aktiva uppfinnare för att ordna aktiviteter som
intresserar medlemmarna tillräckligt och länge nog. En egen lokal och prototypverkstad är ett stort plus
och underlättar kompetensutbytet. Goda förebilder och lyckosamma exempel underlättar rekryteringen
och anslagen från stat och kommun. De lokala uppfinnarföreningar, som ökat eller hållit ställningarna
sedan den stora ”föreningsbildarvågen” i mitten av 1980 -talet, har (/haft) kommunala eller regionala
anslag och/eller avlönad personal för erforderligt föreningsarbete. Några har haft eldsjälar utan egna
uppfinnarambitioner, men med gott om tid och god privatekonomi.
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