
HAMMAR-
SLAGET
Två murarhammare får toppbetyg i Byggnads-
arbetarens test. Det är tungviktarna KGC Bullox 
och Estwing. Båda vet att tukta en sten, men 
den förstnämnda är betydligt snällare mot 
plånboken. TEXT: INGEMAR DAHLKVIST  FOTO: ANDERS LINDH

Kenneth Axelsson hugger i sten med Vaughans murarhammare som har ett grepp som på en 
snickarhammare. Eftersom murare mest hugger med hammaren så är skaftet bakvänt.
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 D
et har gått sex år sedan Byggnadsarbetaren 
senast testade murarhammare. Då ville mu-
raren Patrik Garderblad ha en svensktillver-
kad murhammare med ”dansk skalle” och 
Estwingskaft. Den kunde han tänka sig att 

betala över 1 000 kronor för redan då.
Nu har Hultafors försökt göra den hammare han ef-

terlyste. En ganska kort hammare med den breda, lite 
böjda mejseldelen försedd med en urfräsning för spikut-
dragning.

Vi sökte upp Patrik Gardeblad och hans murarlag på 
nytt, för att se om han är nöjd med resultatet.

Inte riktigt, visar det sig.
– Hultaforshammaren är för lätt i huvudet och så 

skulle mejseldelen vara rakare, inte så där böjd. En ra-
kare huggdel gör att det känns bättre i armen när man 
hugger, säger han.

De fyra murarna i testpanelen som murar håltegelfa-
sad på en industribyggnad i Spånga, nordväst om Stock-
holm, är överens om en sak, Hultafors har lyckats med 
handtaget på sin stålskaftade hammare. Det får fem 
spikar. Samma murarlag testade alltså hammare 2003. 
Då deltog en Hultaforshammare med ett handtag som 
var utformat som på en snickarhammare. Det retade upp 
murarna som gav den testets sämsta betyg. Nu är det i 

stället det amerikanska prestigemärket Vaughan som 
irriterar med ett obegripligt felvänt grepp. 

– Det är som att tillverkarna inte förstår att vi an-
vänder hammaren mest till att hugga sten, konstaterar 
Kenneth Axelsson.

Murarna i testpanelen har särskilt kollat hur de trivs 
med en så kallad dansk skalle, med en bred, lite böjd 
huggdel, jämfört med den mer traditionella smalare 
huggmejseln. 

– Den smala är bäst, särskilt på håltegel. Det går av 
där man vill oavsett hur bred huggmejseln är, säger Ken-
neth Axelsson.

– Men de kunde gott göra en urfräsning för spik-
utdragning på den smalare modellen. Det är ju inte i 
vägen och ibland behöver man det, säger Patrik Gar-
derblad.

’’ Det är som att tillverkarna 
inte förstår att vi använder
hammaren mest till att 
hugga sten.’’

Pris (inkl. moms)

Vikt 

Grepp

Balans

Hugg

Knack

Funktion

Kommentarer

Slutbetyg

KGC Bullox

609 kr

945 g

4

5

4,5

4,5

4,5

● Rakaste huvudet och lagom bred 

mejsel.

● Hammarens formel 1.

● Byt till bättre grepp.

Hultafors stålskaft

315 kr

728 g

5

3,5

3

3

3

● För lätt i överdelen.

● Klart bästa greppet.

● Bra liten och smidig.

● Passar till att snitsa till special-

huggning.

Estwing

1 102 kr

831 g

5

4

4,5

4,5

4,5

● Väldigt bra grepp.

● Smidig och välbalanserad.

● Lite för lätt i huvudet.

KGC Bullox Hultafors stålskaftEstwing

KENNETH AXELSSON
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Pris (inkl. moms)

Vikt 

Grepp

Balans

Hugg

Knack

Funktion

Kommentarer

Slutbetyg

Hultafors träskaft

339 kr

789 g

2,5

3

3,5

3

3

● Skramlig som ny, håller den?

● Farfars hammare, snygg på mu-

seum.

● Bra tyngd, skön att hålla.

● Plus för spikutdragaren.

Bacho

268 kr

810

3,5

2,5

2,5

2,5

3

● Är den köpt på Biltema?

● Håller den lilla skruven som fäster 

huvudet?

● Dålig balans.

 

Vaughan

533 kr

855 g

2,5

4

4

4

4

● Handtaget är felvänt vid hugg-

ning, gör om det!

● För långt skaft.

● Bra med helgjuten hammare.

Hultafors träskaft BachoVaughan Bacho

Kenneth Axelsson tycker inte det behövs.
– Vill du ha såg på hammaren också? frågar han.
Precis som vid testet 2003 får Estwings korta och 

dyra proffshammare toppbetyg. Men KGC Bullox 
betydligt billigare hammare får samma höga betyg. 
Handtaget är något bättre på Estwing medan KGC 
Bullox är bättre balanserad. Och eftersom man får 
två KGC Bullox till priset av en Estwing så vinner 
Bulloxen testet.

– Men tillverkarna kunde gott fråga oss innan de 
lanserar nya produkter. Ungefär som byxtillverkarna 
gjort. Då blir det ju rätt, säger Patrik. 

Han efterlyser nu en hammare med Hultafors hand-
tag och en helgjuten överdel med ett huvud som nästan 
ser ut som det på KGC Bullox.

– Fast det skulle vara lite rakare och ha spår för 
spikutdragning, säger han envist.

Frågan är hur rätt det skulle bli. För murare är up-
penbarligen sällan överens.

Mikael Majanmaa, som normalt använder en Est-
wing, håller nämligen Hultafors träskaftshammare 
som vinnare i testet.

– Den är skön, säger han.
De andra tre fnyser föraktfullt och tycker att den 

passar bäst på museum. ●

URVAL

■  Vi valde att testa ett urval av 
murarhammare som varierar i 
utformning, främst igenom olika huvud 
men också varierande längd. Testet 
omfattar inte alla tillgängliga fabrikat 
på marknaden.
■ Vi köpte hammare i fackhandeln och 
på byggvaruhus till ordinarie pris.

METOD

■ Fyra murare använde samtliga 
hammarmodeller under en vecka. 
Testgruppen genomförde ett 
liknande test 2003.

BETYG

■ Delbetygen är ett snitt av 
testpersonernas betyg. Slutbetyget 
är en helhetsbedömning som sätts av 
redaktionen. Där vägs kommentarer 
och allmänna omdömen in.

FAKTA SÅ GJORDE VI TESTET

KENNETH AXELSSON

Murarlagbasen Patrik Garder-
blad med testvinnaren, KGC 
Bullox.
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