
 E
stwing tog hem förstaplatsen. 
Vaughan blev slagna på mållinjen 
och tappade därmed förstaplatsen 
den fi ck i tidningens förra ham-
martest 1995. 

Bronset gick till hammaren från Hultafors. 
Men det var jämnt, snickarna hade svårt att 
säga vilken som egentligen var bäst. Det som 
till slut fällde avgörandet var att de tyckte att 
greppet var något bättre på Estwing.

De tre hammare som hamnade högst har 
fl era saker gemensamt; de är långa – mellan 
35 och 35,5 centimeter – och de har bra grepp 
och balans.

– Greppet på en hammare ska vara ganska 
rakt och inte ha någon böj på slutet. Då blir 
det problem med lillfi ngret, säger snickaren 
Roger Lindefalk från Tillberga.

 – Sedan är balansen oerhört viktig. Som 

snickare känner man direkt om den inte är 
bra, fortsätter han.

Han tyckte själv att hammaren från Vaug-
han var bäst.

– Estwinghammaren och hammaren från 
Vaughan är ganska lika, men jag tycker Vaug-
hanhammaren är lite snällare mot handleden 
och axlar.

Kollegan David Rosenmill från Västerås 
gillade Estwing bäst.

Det har blivit tronskifte på hammartoppen. Estwing vann Byggnadsarbetarens 
hammartest. Men det var en hård kamp och målfoto mellan tre olika hammare.

BRA GREPP
GAV KNAPP VINST
TEXT CENNETH NIKLASSON  FOTO ANNA SIMONSSON

Snickarna Roger Gehlin och Richard Fredriksson tycker att balansen på hammaren är viktig. ”Jag känner direkt om det är bra. Själv tycker jag 
Estwing var bäst”, säger Richard Fredriksson.
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– Jag tycker den känns lite bättre. Jag har 
haft det märket i 15 år och då är det lätt att 
man vänjer sig. Jag tycker att Vaughan är bra 
också, men jag tänker inte byta märke.

Roger Lindefalk kommer troligen däremot 
att byta hammare. Han har kört med Est-
wing i 20 år, men funderar efter testet starkt 
på att byta till en Vaughan. Snickarna är ofta 
ganska fastlåsta när det gäller val av ham-
mare. En gång ett visst märke, alltid samma 
märke. Det är ungefär som med bilar – en 
gång Volvo, alltid Volvo.

Hammaren från Hultafors som hamnade 
på tredje plats var bara snäppet sämre än de 
andra två. Flera blev positivt överraskade. 
Den hammaren är dessutom ett par hund-
ralappar billigare, vilket skulle kunna göra 
den mest prisvärd. Men snickarna verkar inte 
bry sig om priset.

– Så länge det inte skiljer mer så köper jag 
den som jag gillar mest. Hammaren använ-
der man hela tiden och förhoppningsvis hål-
ler den länge. Då spelar inte priset så stor roll, 
säger snickaren Roger Gehlin från Kista.

De övriga hammarna i testet fi ck blandad 
kritik. De negativa synpunkterna var klart 
tydligast på de billigaste hammarna. De var i 
princip sämre på allt, vilket möjligen är rim-
ligt med tanke på priset. Kanske skulle de 
fungera bra för dem som inte använder ham-
maren så mycket. 

Men även några av de dyrare fi ck negativa 
synpunkter. Skaftet på Fat Max var inte po-
pulärt. Det har en liten böj på slutet som gör 
det svårt att få upp och ner hammaren i bältet. 
Dessutom försämrade hooken greppet.

– Flera hammare hade ju något som inte 

var riktigt bra. En del var lite korta och på nå-
gon var greppet lite halt. Men samtidigt är det 
bra att hammarna är lite olika för det hand-
lar mycket om vad man använder den till. Vi 
jobbar mycket med formsättning och då vill 
man ha en rejäl hammare. De som jobbar 
med inredning – lister och kök - har möjligen 
en annan uppfattning om vilken hammare 
som är bäst, säger David Rosenmill. ● 

● Tolv snickare fi ck prova hammarna 

under en dryg vecka i det vanliga arbetet. 

De fi ck sätta betyg på hur de uppfattade 

grepp, balans, spikvänlighet och spik-

utdragning. De fi ck även möjlighet att 

lämna kommentarer. 

● Slutbetyget har satts av redaktionen 

som vägt in andra saker som påverkar. Till 

exempel priset. 

● Hammarna är inköpta av redaktionen på 

byggvaruhus. Vi valde, bland annat med 

hjälp av byggvaruhusens personal, de 

hammare som är vanligast på bygget.

FAKTA SÅ GJORDE VI TESTET

’’ Greppet på en hammare ska vara ganska 
rakt och inte ha någon böj på slutet. Då blir 
det problem med lillfi ngret.’’

Pris

Mått

Grepp

Balans

Spikvänlig

Spikutdragning

Snickarnas 
övriga
kommentarer

Totalt betyg

663

0,57 kg, längd 35 cm

4

4

4

4

”Absolut bästa hammaren.” 
”Bra skaft och balans.” 
”Hammaren har för hög re-
kyl.”

457

0,57 kg, längd 35 cm

4

3,5

4

3,5

”Bra balans och skönt 
skaft.”

514

0,57 kg, längd 36 cm

3

3

3

3

”Hygglig hammare.” ”En 
nackdel att skaftet är böjt.” 
”Lite för små klor.”

645

0,57 kg, längd 35,5 cm

3,5

4

4

4

”Sköna att spika med när 
det är stöttdämpande.” 
”Bra balans.” ”Bästa ham-
maren.”

Estwing Vaughan Hultafors Stanley Fat Max
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501

0,57 kg, längd 34 cm

2,5

2,5

3,5

3

”Överraskande bra att spi-
ka med.”

650

0,57 kg, längd 31,5 cm

2

3

3

2,5

”Hammaren är lite för kort.” 
”Trähandtaget gör att 
greppet blir halt”.

116

0,57 kg, längd 33 cm

2

2,5

2

2,5

”Hör inte hemma på byg-
get”.

True Temper Rocket Estwing träskaft ETC Tools Red Tools

209

0,57 kg, längd 33 cm

1,5

2

2

2

”Känns lite för kort.”

Richard Fredriks-
son har varit 
med i branschen 
länge. Och 
trenden är tyd-
lig – hammaren 
används alltmer 
sällan. ”Man 
måste ju alltid ha 
den med sig, men 
nu är det mest 
skruvdragare och 
spikpistoler som 
gäller.”
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