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Norsk inredning gör Hjälm 90 bekvämare 

Hjälm 90 får ny inredning. 
Komfort. tillpassning och 
pengar är orsakerna till för
ändringen . Efter årsskiftet 
kommer den nya inredningen 
att levereras till hela Försvars

makten. 
Ända sedan Hjälm 90 intro

ducerades i Försvarsmakten 
1995 har tillpassningen och 
komforten varit ett problem. 
Vid de utvärderingar som har 
gjorts har inredningen inte fått 

särskilt höga betyg. Som en 
följd av bristande komfort har 
många soldater plockat bort 

stoppningen i hjässkudden för 

att få bättre passform vilket i 
sin tur leder till ett sämre 

skydd. 
Sedan 2001 har Förvarets 

materielverk lett och utvärde
rat de försök som nu resulte
rat i en beställning av 60 000 
nya inredningar. 

- Vi har provat en rad 
befintliga ,inredningar. Viktat 
pris och komfort och sedan 
poängbedömt dessa. Den 
inredning som vi valt fick 

Krigsflygfält bevaras som kulturreservat 

Det tidigare Krigsflygfält 
16 på Brattforsheden i 
Värmland ska bevaras 
som ett kulturreservat. 
Det är Länsstyrelsen i 
Värmland som fattat det 
unika beslutet för att 
bevara ett kulturlandskap 
präglat av den militära 

Den nya inredningen i Hjälm 90 

är av norskt fabrikat. 
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högst poäng, säger Linda 
Eriksson, teknisk handläggare 

vid Försvarets materielverk. 

Bättre ventilation 

Nytt i upphandlingsförfarandet 
har varit att industrin själv har 

fått sköta utvecklingsarbetet. 
FMV och Försvarsmakten har 
bara specificerat kraven. Den 
inredning som valts är av 
norskt fabrikat och används 
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mobiliseringen under andra världs
kriget. 

Flygfältet började byggas på hös

ten 1939 och blev färdigt sommaren 
därpå. Vid den tiden hade Tyskland 
ockuperat Norge och fältet fick en allt 

Ari Sällinen från armens mark
stridsskola är nöjd med att Hjälm 
90 nu blir mera komfortabel. 

av det norska och SChweiziska 
försvaret. 

Inredningen är gjord av syn
tetmaterial och är lättare för 
bäraren att justera. Den tidi
gare hjässkudden i läder har 
ersatts av ett hjässnät som 
ger bättre ventilation. 

Markstridsskolan i Kvarn 
har stött FMV vid utvärder
ingen av den nya inredningen. 

- Soldater från grenadjär
kompaniet på p 4 har provat 

de olika inredningarna. De har 
testats i alla de situationer 
som kan uppkomma, som att 
springa eller kasta sig i skydd, 
säger Ari Sällinen , systemfö
reträdare för personlig utrust
ning vid Markstridsskolan. 

Dyrt att reparera 

Ytterligare anledning att byta 
ut inredningen är att den 
ursprungliga var kostsam att 
reparera. Vissa detaljer som 
gått sönder gick inte att byta 
ut utan mindre ingrepp än att 
en stor del av inredningen 
också måste bytas . Ibland 
blev reparationerna av gamla 
Hjälm 90 dyrare än nypriset. 

Efter årsskiftet levereras 
de nya inredningarna, Hjälm
inredning 02. Grundutbild
ningsförband, internationella 
förband. och hemvärn kommer 
att få de nya inredningarna, 
som monteras in i samband 
med att hjälmarna rekonditio
neras på verkstad. 
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tjänst under flygvapenövningen hös
ten 1942. 

I reservatet ska såväl byggnader 
som immateriella värden som tradi
tioner och minnen vårdas och beva
ras, liksom områdets naturvärden. 
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viktigare militär betydelse. 
Under krigsåren nyttjades 
Brattforsheden bland 
annat av jaktflyget från F 9 
i Göteborg och bombflyget 
från F 7 i Såtenäs med 
den då nya Saab B 17. 
Den senare prövades för 

första gången i operativ 
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