Industriell samverkan mellan Husqvarna Vapenfabriks AB och
Monark-Crescent AB

Mellan Monark-Crescent AB och Husqvarna Vapenfabriks AB har avtal
träffats om koncentration och utbyte av tillverkningar, som blir av
genomgripande betydelse för den svenska tvåhjuls- och motorindustrin,
då det träder i kraft den 1 september 1962.
I Husqvarna kommer tillverkningen av mopedmotorer att tre- till
fyrdubblas genom att Monark- och Crescentmopederna, som hittills varit
försedda med importerade motorer, huvudsakligen skall utrustas med en
nykonstruerad svensk motor.
Husqvarnas tillverkning av cyklar och mopeder kommer att överföras till
Monark- Crescentkoncernens fabriker, huvudsakligen Monarkfabriken i
Varberg. Koncernen blir därigenom en av de största tillverkarna av
tvåhjulsfordon i Europa.
I Uppsala kommer den vid Crescent-fabriken sedan några år bedrivna,
starkt expanderande tillverkningen av utombordsmotorer att utökas.
Husqvarna lämnar marknaden med denna produkt men inträder i stället
som Crescent-fabrikens huvudleverantör av vissa motorenheter, delar
samt pressgjutgods m.m. för hela båtmotorproduktionen. Sveriges två
ledande tillverkare av lätta motorer kommer här att samarbeta om
motorfabrikationen.
Monark-Crescentkoncernen kommer att nedlägga sin försäljning av
importerade motorsågar, och Husqvarna kommer att öka sin tillverkning
av denna produkt.
Husqvarna har sedan ett fyrtiotal år specialiserat sig på lätta
förbränningsmotorer och får på basis av sin tidigare erfarenhet och den nu
planerade, starkt ökade produktionsvolymen bättre förutsättningar att
som motorleverantör uppträde i den internationella konkurrensen. I
storleksordning kommer Husqvarna att bli en av de ledande
motorfabrikanterna för tvåhjulsbranschen inom EFTA-området.
Intill den 1/9 1962 kommer Husqvarnas tillverkning och försäljning att ske
på samma sätt som hittills. Även därefter kommer Husqvarnas cykel- och
mopedmodeller att distribueras på marknaden.
Under perioden intill avtalets ikraftträdande kommer föranstaltningar att
vidtagas i Varberg och Uppsala för den ökade tvåhjuls- och
båtmotorproduktionen. I Husqvarna kommer erforderliga utbyggnader av
pressgjuteriet och motorverkstaden att genomföras. Husqvarnas

nuvarande maskinutrustning för cykel- och mopedtillverkning skall
överföras till Varberg och Uppsala.
Det nu träffade avtalet – som icke berör övriga produkter i resp. företags
tillverkningsprogram – kommer att möjliggöra en utvidgning och
rationalisering av tillverkningen, som både medför ökade arbetstillfällen
och ökad omsättning vid de berörda företagen och skapar förutsättningar
för dessa att bättre hävda sig i den hårda konkurrensen inom de
handelspolitiska blocken.
Husqvarna, Uppsala och Varberg den 14 juni 1961
Husqvarna Vapenfabriks AB
Gösta Rehnqvist
Monark-Crescentkoncernen AB Cykelfabriken Monark – Nymanbolagen AB
Tage Warborn

