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TESTTest hammare

TexT: cenneTh nIklASSon   foTo: johAn wAhlGren

SP KARNAS SKRÄCK
En gång champ alltid champ. Hammare från Vaughan med stålskaft vann 
Byggnadsarbetarens hammartest igen. Denna gång blev det en dubbel-
seger då Vaughans hammare med glasfiberskaft tog hem andraplatsen.

Hammaren från VaugHan har 
vunnit Byggnadsarbetarens hammar-
test förr – i ett test sommaren 1995 – 
och gör det nu alltså igen. Även denna 
gång blev det höga betyg över hela lin-
jen. Allra bäst omdömen fick den för 
den möjligtvis viktigaste egenskapen 
för en hammare – hur bra den är att 
spika med. Fyra av fem snickare gav 
hammaren högsta betyg när det gäller 
spikvänlighet.

– Båda hammarna från Vaughan 
har ett bra driv vid spikningen – både 
den med stålskaft och den med glasfi-
berskaft, säger snickaren Alf Ahlstedt.

Tvåa i testet kom Vaughans ham-
mare med glasfiberskaft. Hammarna 
från Vaughan fick klart högst betyg 
av de sex snickarna i testgruppen. De 
använde hammarna under en dryg 
vecka under arbetet med att  bygga 
om en äldre byggnad på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. 

På tredje plats kom hammaren från 
Hultafors.

– Jag tyckte den hammaren var 
bäst. Den har bra balans och inte nå-
gon svag punkt, säger snickaren Tho-
mas Lövgren.

Hammaren har alltid varit snick-
arnas bästa vän på bygget. Men den 
bilden håller på att förändras. I dag 
används inte hammaren alls i samma 
omfattning som tidigare.

– Vi spikar inte alls lika mycket som 
förr, utan använder mer skruvdragare 
och spikmaskiner. Hammaren använ-
der vi mer för att slå bort saker vid riv-
ning och så fungerar den utmärkt som 
nödlösning i vissa fall, säger snickaren 
Ingvar Vintvärn och skrattar.

Han är ändå mån om att ha en bra 
hammare på jobbet – även för att 
spika med.

– Det är klart att det är viktigt med 
en bra hammare – men jag vet inte 
om jag privat skulle köpa en hammare 
för nästan tusen kronor när det finns 

Joakim Fredlund gillar hammare där 

greppet är rakt hela vägen ner.
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billiga för någon hundralapp som är okej 
för det lilla spikjobb som ska göras, säger 
Ingvar Vintvärn.

En hammare som tidigare varit fram-
gångsrik i testerna är Estwing. Men de 
två hammarna från Estwing ratades av 
byggänget i Uppsala.

– De är riktiga Stockholmshammare. 
Har jobbat där i 30 år och där är Estwing 
populära, speciellt bland formbyggarna. 
Men jag tycker att handtaget är för halt 
och hårt, säger Thomas Lövgren.

en möjlig bubblare i framtiden 
skulle kunna vara hammaren Fatmax 
från Stanley. Flera i testgruppen gillade 
hammaren i grunden, men det fanns ett 
klart problem.

– Greppet är verkligen bra, men skaftet 
är för kort – det skulle varit lite längre. 
Då skulle hammaren bli bättre, säger Alf 
Ahlstedt.

Den andra hammaren från Stanley – 
Antivibe – kom sist i testet. Den är helt 
platt mellan skaftet och huvudet för att få 
ner vibrationerna. Den har även en liten 
magnet på hammarhuvudet – något som 
ska användas när det är svårt att nå med 
bägge händerna för att fästa en spik. För 
den detaljen blev det tummen upp – men 
för själva ytan som ska banka i spiken blev 
det tummen ner. Snickarna tycket att den 
var alldeles för stor.

– Spikytan är stor som en pannkaka 
och det var ju nästan omöjligt att driva i 
en spik, säger Håkan Strömkvist. 

TESTTest hammare

”Har jobbat i Stockholm i 30 år och där 
är Estwing populära. Men jag tycker att 
handtaget är för halt och hårt”. 
Thomas Lövgren, snickare

thomas Lövgren, Joakim Fredlund, Ingvar Vintvärn, alf ahlstedt, adam Larsson och Håkan strömkvist använder inte hammaren lika mycket 
längre, men var ändå ivriga att få testa de nya hammarna.

Betygen på res-
pektive test faktor 
är ett medel värde 
av test piloternas 
betyg. Slut betyget 
är en hel hets-
bedömning som 
sätts av redak-
tionen. Där vägs 
kommentarer och 
pris in. 

betyg

www.byggnadsarbetaren.se   l  miniskruvdragare  l  pepparkakor l  snickarbälten  l  gipsknivar  l  deodoranter l  knäskydd l  gersågar
FLER 

TESTER PÅ 
NÄTET

  

Cirkapris inkl moms 

Vikt/längd

 grepp

spikutdrag

 balans

 spikvänlighet

 
Kommentarer

 ToTalbeTYg

  

Cirkapris inkl moms 

Vikt/längd

 grepp

spikutdrag

 balans

 spikvänlighet
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”Absolut bästa hammaren”.

”Bra vid formbygge”.

”Skön att spika med”.

”Helt ok hammare”.

”Blir bättre och bättre”.

”Lite hårt grepp”.

”Bra grepp”.

”Spikhuvudet stort som en 
pannkaka”.

FAtmAx StANley

StANley (anTivibe)

589 kr

555 kr 

34 cm, 848 gr

35 cm, 932 gr 

HultAFoRS

eStwiNg (gLasfiber)

579 kr

724 kr

34 cm, 772 gr

35 cm, 866 gr

VAugHAN (gLasfiber)

BAHCo

741 kr

279 kr

35,5 cm, 900 gr

34,5 cm, 852 gr
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799 kr

539 kr

36 cm, 892 gr

34,5 cm, 832 gr

adam Larsson testar 

hammaren från Vaughan 

genom att dra i en fyrtum.


