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Aktiebolaget Ljungmans Verkstäder grundades 1924 och året efter så bildade arbetarna på företaget 
Metallarbetarnas Verkstadsklubb. Genom hela företagets tid så har klubben jobbat för att få en säker 
och bra arbetsplats med villkor som låg i linje med övriga industrier i landet. Klubben har under åren 
jobbat väldigt hårt för att bevara tillverkningen i Malmö. 1993 var det väldigt nära att man stängde 
grindarna och flyttade hela tillverkningen till systerfabriken i Einbeck, Tyskland. Då satsade 
verkstadsklubben all sin energi för att förhandla fram ett hållbart förslag på hur man skulle rädda 
Malmö från nedläggning. Detta blev en succé för både klubben och företaget. Det innebar förvisso 
stora neddragningar med uppsägning av personal. Men redan året efter så gick det så pass bra i 
Malmö att man behövde återanställa personal. 2017 då Dover köpte Wayne började det som kom till 
att bli slutet för tillverkningen i Malmö. Dover tog ett globalt strategiskt beslut om att flytta 
tillverkningen för EMEA. (Europa, Mellanöstern och Afrika) till Dundee, Skottland. I nästan 1 år höll 
förhandlingarna på och klubben försökte påvisa för de nya ägarna att bästa lösningen var att behålla 
tillverkningen i Malmö men Dover valde att gå på den satta linjen att flytta tillverkningen till 
Skottland. 2018 är alltså slutet på en nästan hundraårig tillverkning av drivmedelspumpar i Malmö. 
Sista pumparna ska byggas klart till den 31 maj och därefter så monteras fabriken ner och maskiner 
samt material skeppas över till Skottland. Verkstadsklubben hade ett medlemsmöte den 24 april då 
man tog beslut att lägga ner klubben. Allt praktiskt med återförande av dokument och avslutande av 
klubben för överlämning till IF Metall Avd 51 i Malmö gjorde klart i maj. Styrelsen vände sig till Avd 51 
för att undersöka möjligheten att donera resterande kapital från sin kassa till Ljungmans 
Museiförening och den 7 maj så fick klubben ett godkännande från Avd 51.  

Så det är med stor glädje som medlemmarna i IF Metalls Verkstadsklubb WAYNE donerar beloppet 

17.339,46 SEK 
Ett stort tack till museiföreningen för dess arbete med att bevara minnen och historia av Ljungmans 
Verkstäder och WAYNE´s pumptillverkning i Malmö. Vi hoppas att detta kapital kommer väl till nytta 
och att föreningen kommer att finnas kvar i många år framöver. 
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