Försäljning av kronmärkta varor
På Röda Stjärnan
Detta informationsbrev gäller kronmärkta varor från
försvarsmakten. Till dessa varor hör t.ex. M90 fältjacka
och fältbyxa, värmejacka M90, vissa exemplar av
fältmössa M59, fältskjorta M59 och M90 samt en rad
andra varor vilka är märkta med försvarsmaktens
logotyp ”tre kronor”.
Försvarsmakten har genom åren sålt ut stora poster
försvarsmateriel i överskottspartier. Vad de säljer ut
regleras delvis av interna bestämmelser. Försvaret har
många regler och intressen att förhålla sig till och
därför säljs inte vissa materielslag och varor på den
civila marknaden.
Vid försäljning säljs i regel ett uppmärkt parti av en persedeltyp per pall. Försvaret säljer också ibland ut
omärkta pallar och/eller tvättgods. Dessa partier ska i teorin endast innehålla de typer av materiel de önskar
sälja. Det har dock under de senaste 20 åren hänt att även ej önskvärda persedlar sålts på detta sätt,
exempelvis fältjacka M90, som försvaret i regel helst inte ser på den civila marknaden. Trots försvarsmaktens
generella inställning så finns mycket stora kvantiteter av exempelvis fältjacka M90 lagligt på den civila
marknaden genom tvättgods eller felsälj.
Försvarsmakten har en önskan att de utsålda varorna som är försedda med de klassiska tre kronorna inte säljs
vidare med denna märkning. Detta är också reglerat lagmässigt, men på ett inte helt entydigt sätt.
Vi på Röda Stjärnan handlar självklart absolut inte med stöldgods. Därför kan vi exempelvis inte sälja
vapenmateriel, stridsutrustning eller liknande då det aldrig eller mycket sällan når den civila marknaden. Där
får vi nöja oss med reproduktioner eller andra arméers överskott. Efter en ömsesidigt utbyte med
försvarsmakten har vi erbjudit oss att försöka stämpla alla kronmärkningar med ”makulerat”. Om något plagg
råkar slinka igenom våra stämplar utan att märkas eller om stämpelfärgen tvättas bort; be någon i butiken att
stämpla om, skriv med egen penna eller riv bort etiketten.
Om du har frågor är det bäst att maila info@rodastjarnan.com. Detta är ett snårigt ämne och i vissa fall är det
inte säkert att vår övriga personal är helt insatt i alla exempel och fall.
Hur gör andra länder?
De flesta krigsmakter i Europa säljer ut de flesta materielslag, även moderna fältuniformer och viss
vapenmateriel. Exempelvis Tyskland stämplar sina plagg med ett stort ”A” för att markera utrangerat gods. Viss
krigsmateriel (främst hjälmar, lavetter och sikten) är försedda med exportförbud utanför EU, alternativt att
exporttillstånd krävs, även inom EU. Vår generella känsla är att övriga länder snabbare säljer ut även modern
utrustning på överskottsmarknaden och mer finns att tillgå.

Köp inte stöldgods från försvaret!
Våra soldater behöver sin mtrl!

