
Snickare ratar framtung hammare
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● Tummen ner. Det är 
reaktionen bland snickarna 
som provar Estwings 
framtunga hammare ”Weight 
Forward Hammer”. 

Reklamen från den amerikanska 
hammartillverkaren Estwing 
hävdar att glasfi berskaftet tar 
bort hälften av vibrationerna. 
Och 70 procent av hammarens 
vikt och kraft är riktad framåt, 
mot slaghuvudet, enligt samma 
källa.

Det kunde göra den udda 
hammaren som börjat dyka upp 
i butikerna till en efterlängtad 
slagmaskin vid tyngre snickeri-
jobb, typ formning. Den väcker 
också nyfi ken uppmärksamhet 
när den kommer ut på ett bygge 
i Stockholm.

Men efter att ha använt Estwing 
Weight Forward Hammer under 
en vecka är inte Jani Miettinen 
på Väsby Bygg särskilt impone-
rad längre.

– Den känns helt felbalanse-
rad och den är svår att få fram ur 
verktygsbältet, konstaterar han.
Det som gör att den framtunga 
hammaren fastnar i bältet är att 
skaftet böjer av mot slagdelen 
av huvudet. Den ser mer ut som 
ishacka än som en vanlig, T-for-
mad ham-
mare. När 
Jani ska 
dra upp 
den ur ham-
marhällan 
får han inte 
riktigt tag 
om huvudet.

Det problemet skulle kanske 
gå att lösa genom att modifi era 
bältet. Men värre är det med ba-
lansen.

– Det kanske är ovana. Vi har 
ju bara spikat reglar och skivor 
här och då kanske inte den där 
framåtriktade kraften kommer 
till sin rätt, funderar Jani.

Han mildrar omdömet något 
genom att konstatera att 

den raka klo-delen av hu-
vudet är bra att hugga tag 
med.

– Kanske att det skul-
le vara en bra hammare 
att spika bjälklag med. 
Men det där med 
hammare är en vane-
sak och den vanliga 
modellen fungerar 

bra. Den här är inte 
värd pengarna, säger han.

Estwings återförsäljare i Sve-
rige, Sollenberg Verktyg AB, är 
också de lite tveksamma till den 
produktutvecklade hammaren. 
På frågan vad som är poängen 
svarar Stefan Sollenberg;

– Det är bra för något anato-
miskt bla, bla, bla.

När han funderat en stund till 
kommer han på att hammarens 
vibrationsdämpning är bra för 
axeln. Och så är den raka klon 
bra vid spikutdragning.

Men raka klor och vibrations-
dämpade skaft fi nns på fl era mo-
deller. 

– Den sålde bra i början när 
många butiker ville testa. Men nu 
kollar folk bara på den i hyllorna 
och konstaterar att den ser lattjo 
ut. Sedan tar de en vanlig ham-
mare, säger Stefan Sollenberg.

Weight Forward Hammer kos-
tar knappt 700 kronor i butik. 
Det gör att den konkurrerar med 
”vanliga” proffshammare.

– Jag säljer mer kinesiska 
hammare som jag ger sju kronor 
för och säljer för 37, konstaterar 
Stefan Sollenberg.  
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– Jag tycker inte att den känns bättre att slå med, säger snickaren Jani Miettinen om Estwings hammare 
som liknar en ishacka.

● En traditionell hammare från Estwing, tätt följd av Vaughan 

och Hultafors, toppade i vårt senaste stortest av hammare. 

(Byggnadsarbetaren 

nummer 3/08). 

● Tolv snickare fi ck 

under en vecka testa åtta 

vanliga hammare. Grepp, 

balans, spikvänlighet 

och spikutdragning 

betygsattes. 

● De tre som placerade 

sig bäst hade fl era saker 

gemensamt; de är långa – 

cirka 35 centimeter – och 

har bra grepp och balans. 

FAKTA TRE HAMMARE BÄST I TEST

Läs hela testet på nätet:
www.byggnadsarbetaren.se/
Tester/”Bra grepp gav knapp vinst”
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