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Ordföranden har ordet 
Hej 

Nu när vi tagit steget och gjort det möjligt för alla att bli medlemmar, dvs inte bara f.d. 
anställda, så gör vi en markering genom att ändra utseendet på våra minnesskrifter och 
samtidigt kommer årsberättelsen och annat att finnas här från i år. 

Det har ju funnits ett stort antal företagstidningar som egentligen i första hand riktat sig till 
personalen men även innehåller en fantastisk historieberättelse om företaget, eller kanske 
företagen eftersom vi faktisk varit flera företag som slagits samman och sen delats, bytt 
ägare osv. 

Ljungmans/Waynes produkter har hela tiden i första hand varit utrustning för 
bensinstationer och i takt med att verksamheten på stationerna ändrats från 
bränsleförsäljning och bilreparationer till rena snabbmatskedjor så har också företaget 
under olika namn försett dessa med toppmodern utrustning och så är det än idag när 
företaget nu ingår i Dover-koncernen. 

Som ni ser på förstasidan har vi valt att återta typsnittet och designen från slutet av  
70-talet för att länka tillbaka till den delen av vår historia som de flesta minns. 

 

Åke Skans, Ordförande 

 

 

 

Kort info om föreningen 
Föreningen har till ändamål att sprida och främja intresset och bevarandet av företagets äldre 
produkter och historia. Föreningen skall också verka för att anställda berikas med kunskap om hur 
utvecklingen framskridit inom vårt teknikområde och hur detta företag aktivt medverkat i detta. 
Föreningen skall vidare vara kontaktlänk mellan anställda och före detta anställda samt påverka till 
att föremål av framtida musealt värde bevaras. 

På hemsidan finner du bland annat bilderna från ett stort antal av föreningens fotoalbum. 

 

Postadress:  
Ljungmans / Wayne museiförening 
Wayne, Box 50559 
SE-202 15 Malmö, Sweden 
E-post:      info@Ljungmans.org 

www.ljungmans.org 

 
Om inget annat nämns har bilderna i denna tidning hämtats från tidigare publikationer utgivna av 
Museiföreningen eller företagstidningarna Pumpen, Star och Ventilen samt äldre produktbroschyrer. 
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Verksamhetsberättelse 2017 
För Ljungmans / Wayne museiförening med organisationsnummer 802435-2935 
 
Årsmötet hölls den 5 maj i företaget Wayne Fueling Systems lokaler där vi samtidigt fick en inblick i dagens 
produktion och vad som kan väntas inom branschen de närmsta åren. 
I samband med mötet hade vi dessutom en minimarknad där medlemmarna kunde köpa affischer, böcker 
och annat. 
 
Styrelsen har under 2017 bestått av följande:  
Ordförande, Åke Skans: Kassör, Stefan Toth: Sekreterare: Hans Carlsson och med följade ”övriga 
ledamöter”:Bernt Redlow, Marita Holm Kim Carlson och Christer Idström. 
Vi har haft våra möten på företaget Waynes anläggning i Malmö.  
 

 
 
Utställda saker: 

Dessa finns i huvudsak utställda på Wayne i Malmö, där vi disponerar en del av 
receptionen, trapphusen och några skyltfönster. 

En del utrustning finns på Tekniska museet i Malmö. Dessutom har vi lånat ut 
materiel till andra föreningar som ställer ut på motormässor och liknande. 
 
Materiel och utrustning som för närvarande inte visas finns magasinerad i ett par 
containrar och en förrådslokal i utkanten av Malmö. 
 

 
Dokument: 
 
Via vår hemsida får vi många frågor om äldre produkter som vi besvarar så fort vi 
hinner. Dessutom erbjuder vi kopior i färg på äldre kataloger och utfärdar 
ursprungsintyg. Den senare tjänsten har blivit väldigt populär.  
Sen har vi sålt kopior ur vår enorma samling av svartvita bilder.  
Vårt enorma arkiv av diabilder har vi ännu inte valt att göra tillgängligt för 
beställning. 
Vi har bedömt dia-bilderna som alltför moderna för att vara intressanta ur ett 
historiskt perspektiv men vi har ofta försett Wayne med kopior i samband med olika 
kundbesök där man velat visa vad vi tidigare gjort åt den kunden. 
 
 
Hemsidan: 
 
Denna har blivit ganska välbesökt av olika samlare av gamla pumpar och folk som behöver uppslag till olika 
tidningsartiklar. Det finns även länkar till andra museala sidor som i sin tur länkar till oss. 
I takt med att vanlig postbefordran försvinner alltmer har hemsidan blivit ett viktigt verktyg för att nå befintliga 
och nya medlemmar. Man kan tex ladda hem och skriva ut vår årskalender och andra dokument. 
 
 
Styrelsen vill samtidigt rikta ett STORT tack till alla er som på olika sätt stöttat föreningen 
under det gångna året. 
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En historisk återblick     80 år sedan – 1938 
Mitt under brinnande krig registrerade Ljungman sitt nya varumärke med ett ”S” på slutet 
och det kom att bli den mest kända bland ”pumpfolk” och andra som köpte 
verkstadsutrustning, kompressorer, färgsprutor eller oljebrännare. 

Registreringen kostade 3:50 varav stämpelavgift på 2kr (”frimärket”) 
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En historisk återblick     50 år sedan – 1968 
Väldens första pistolventil med inbyggt ”räkneverk” tillverkades av Ljungmans i Malmö 

Det gick att läsa både volym och belopp och informationen gick genom en kabel från 
pumpen som var dold under refugen. Det enda som syntes var en box där man valde 
volym och tryckte på start.  
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En historisk återblick      45 år sedan – 1973 
Då hade Ljungmans precis lancerat världens första elektroniska pump, Star Ultra 20 
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En historisk återblick      40 år sedan – 1978 
Redan 1977 fick våra elektroniska pumpar en mikrodator ifrån Intel och döptes till Star 
Ultra 77 och året efter kom det terminaler för kort eller sedlar som integrerades. 

 
Ljungmans tekniker studera med stort intresse utvecklingen i USA kring olika projekt för att 
ta hand om bensinångorna. På den tiden hade pistolerna en bälg. 
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...fortsättning        40 år sedan – 1978 
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En historisk återblick      30 år sedan – 1988 
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...fortsättning        30 år sedan – 1988 
Ljungmans produkter säljs nu under namnet Wayne och blir allt mer populära 
internationellt. Bilden med storken visar hur vår SU86X kom till Baltikum året efter. 
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En historisk återblick      25 år sedan – 1993 
Då såg fabriksentrén ut så här med en SU900-pump uppställd som en symbol för 
utvecklingen mot flerproduktspumpar, sk ”Multigrade”  

 
Bild: Mats Meijer 

För oss ”nostalgiker” är den kanske inte ett samlarobjekt än men kommer definitivt att bli 
det. Designen är unik och har fått flera designpris.  
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