TEST

HAMMARE

TIO AV MARKNADENS
BÄSTA PROFFSHAMMARE
GÖR UPP OM
MELLANVIKTSTITELN!

HUVUDET
PÅ SPIKEN
fanns skulle livet
vara en enda lång kamp för att uppfinna hammaren. Den är oundgänglig.
Bara känslan av att ha en hammare
hängande i sin hälla på snickarbrallornas högra lår ingjuter en känsla av
trygghet och välbehag: Om ett problem skulle uppstå kan du i nio fall av
tio lösa det genom att slå hårt på det.

OM INTE HAMMAREN

Skillnaden märks efteråt
Det skulle förvisso underlätta mycket
om man kunde se på en spik vilken
hammare som slagit i den. Det kan
man inte. Betraka den färdigspikade
takläkten eller vad du nu håller på
med för tillfället, och du skulle aldrig
kunna avgöra om arbetet utförts med
en Vaughan R16 eller med testets bottennapp från ETC Tools – eller med
en spade eller en djupfryst lax, för den
delen. Skillnaden märks istället hos
den som gör jobbet. Det är förmod-
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ligen dig själv vi pratar om. Att du
har en bra hammare märks efter arbetsdagens slut, när du inte är grinig,
sur och slipper den molande värken i
höger armen.

Hultafors TC 16

men bestämde oss i slutändan för att

HULTAFORS ÄR, TILL att börja med,
en förbannat snygg hammare.
Den är smidd i ett enda stycke
och har en trevlig lösning för hur
materialet i handtaget och stålskelettet möts. Huruvida ett hammarskaft ska ha en liten krök längst
ner är ett kontroversiellt ämne:
DMH och alla våra närmaste vänner nämnet rakheten som ett av
hammarskaftets viktigaste grundegenskaper: Då uppstår inga
problem när hammaren ska ner i
byxfästet, och lillfingret hamnar
inte i obekväm vinkel när handen hamnar långt ner på skaftet.
Hultafors håller inte med, och har
alltså en liten vinkel längst ner.
Gummit i handtaget har en lite
otäck, klibbig yta som får det att
kännas som om lite av hammaren
sitter kvar i handen på dig efter
att du tagit i den. Klysen funkar,
och handen klarar sig bra rent
stötmässigt även om man skulle
råka hugga i sten.

slå i massvis av spik. Huvudtestet har

Pris: 510 kr.

gått ut på att spika i spik efter spik ef-

Vikt: 720 g

ter spik i en stycke trä. Därefter har det

Längd: 344 mm

tande redaktion har gjort sitt bästa
för att reda ut allt detta, hammare för
hammare. Vi hoppas att du får nytta
av vårt arbete.

Himmelriket för tjockisar

Så gjordes testen:

Hamrarnas underbara värld vore ett
paradis för tjockisar, eftersom man
mäter vikten enbart på huvudet (och
till köpet med amerikanska mått som
ger mycket lägre siffror). I detta test
har vi fokuserat på 16oz-pjäser – alltså
hammare där huvudet väger 453,
59236 gram. Detta sätt att mäta är i
själva verket väldigt missvisande. Det
säger ingenting om hammarens totalvikt, och därmed heller ingenting om
hammarens i särklass viktigaste egenskap – balansen. Det säger sig själv att
en 16oz-hammare på 880 gram slår i
spik under helt andra förutsättningar
än en på 720. En liten men hårt arbe-

Redaktionens hushantverkare har under numrets produktionstid testat inte
mindre än tio hammare. Vi funderade
på att testa respektive verktygs aerodynamik i vår vindtunnel och så vidare,

antecknats, det har diskuterats och det
har övervägts. Man har dragit viktiga

BETYG

paralleller till med snarlika hammare

Spikning: 7/10

och noga korrigerat betygen inbördes.

Spikutdragning: 8/10

Efter detta har det druckits kaffe och

Stötdämpning: 8/10

snusats snus, varpå man återgått till att

Grepp: 6/10

slå i fler spikar.

Balans: 8/10
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HAMMARE

ETC Tools
Snickarhammare

Estwing WF

Vaughan TO16

Estwing E3

VAUGHANS STÅLTUBSMODELL SPI-

ESTWINGS E3:A –

har en billig
känsla över sig, ett faktum som
kan ha att göra med att den kostar
189 spänn – en tredjedel av vad
testets dyraste pjäs går loss på.
Är den tre gånger sämre? Det är
svårt att uppskatta vetenskapligt,
men om låt oss istället vara subjektiva och svara ja rakt av. Bara
genom att väga den i handen får
man en obehaglig framtidsvision
av otäcka broskbildningar i handleden och det dåliga självförtroende och dyra psykologfakturor
som omgivningens mobbning
skulle leda till. Huvudet ser ut
som om det har transplanterats
på fel skaft, som en ironisk twist
under slutscenen i en skräckfilm producerad av, med och för
hammare. Det vore bättre att bli
påkommen med raffset under
snickarbrallorna än med denna
hammare på bygget.

för Weight Forward) är en konstig sak, på så vis
att den ser ut som en hammare
ungefär på samma sätt som en
hammarhaj gör: Visst, den har
sina likheter, men riktigt som en
hammare ser den inte ut. Estwing
har valt att lägga 70% av vikten i
hammarens slagända. Konsekvensen av detta är ökad kraft: När
man far fram över spikhuvudena
känns det som om man vore en
vredgad asagud i färd med ett av
sina regelbundet återkommande
folkmord på jättar. Den låga vinkeln på klysen gör att de spikar
man drar upp sällan kröks, vilket
är bra om man är snål intill sinnessjukdomens gräns, Man kan
bara banka in dem i plankan igen
utan att bocka tillbaks dem. Trots
glasfiberskaftet pirrar det en del i
näven när man klipper till. Och ja,
den hänger bra i byxhällan trots
sin egenartade form.

Pris: 189 kr.

Stanley Fatmax
Xtreme

Vaughan FS16

Stanleyhammare vi
testat är detta den bättre. Varför?
Den känns så, bara. Den är något
lättare än Antivibe, och känns kortare – vilket den inte är. Ilusionen
beror på att handtaget är diagonalt avfasat i änden, och att själva
greppet är krökt från mitten och
vidare. Hammaren känns som en
liten yxa. Förutom den överlägsna
balansen känns den mer gedigen,
och är skönare att spika med. En
liten finess är en magnet på huvudet. Tanken är att du enhänt kan
köra ner hammaren i spiklådan
och fiska upp nästa tagg. Dessutom finns ett spår och en liten
extra slagyta som gör att du även
kan slå fast spiken enhänt. Det är
en god tanke, även om det i princip är lika jobbigt att fästa spiken
i spåret som att hålla i den medan
man knackar fast den.

NER

bra, det är ingen snack om
den saken. Det som är lite förvirrande är att den ser ut att inte
göra det: Skaftet känns klumpigt
och svullet, och förstärkningen
precis under huvudet får en att
ana oråd: Har hammaren månne
brutit skaftet i samband med
olyckfall på jobbet och därefter
gipsats med hårdplast? Å andra
sidan: Hade man varit blind* så
skulle man inte reagerat alls på
den detaljen. TO16 har en fin balans, och känns gedigen – vilket
bekräftas när man jobbar med
den. Inte för tung, inte för lätt –
precis lagom.
*Vilket inte är så lätt att lyckas
med nu för tiden – om vi lärt oss
något av det här testet är det att
det är ett föbannat tjat om säkerhetsglasögon i form av gravyr på
hammarhuvuden och ingjutningar i hammarskaft.

deras mest
spridda standardmodell – ser inte
mycket ut för världen. Smidd i ett
stycke och med ett tråkblått vinylhandtag. Men skenet bedrar verkligen, och det visar sig, som så
ofta här i världen, att man inte har
råd att se så ödmjuk ut om man
inte är väldigt, väldigt bra på det
man gör. Estwing E3 är faktiskt en
fantastisk liten hammare. Vi säger
”liten” eftersom den tunna halsen
ger pjäsen ett smäckert, nästan
sårbart utseende. Designen tycks
vara en del av ett vinnande koncept, ty formen är påfallande lik
med en annan av testets riktiga
pärlor, Vaughan R16: Ett tunnt,
platthamrat skaft som utstrålar
kyligt beräknande precision. Estwings E3-modell är dock något
lättare än Vaughans variant, och
framför allt snäppet mer välbalanserad. En av de absolut bästa
hammarna i testet.

Pris: 470 kr.

en hel del om True Temper
Rocket. Med sin klassiska, grovt
tillyxade huvudform är den liksom så analog och primitiv som
en hammare någonsin kan bli
utan att flinta och garvade djursenor blandas in i leken. Huvudet
har pannben, liksom. I själva
verket är skaftet på FS16 gjort av
glasfiber, och precis som i fallet
mer True Temper slås man av hur
naturligt och bra det ser ut. Ytterligare likheter med True Temper
Vaughan har även de valt att färga
glasfibern på ett sätt som gör att
den känns än mindre syntetiskt – i
Vaughans fall har det fått bli en
gulaktig färg som för tankarna
till björk eller möjligtvis bi- eller öronvax. FS16 bjuder inte på
något knussel: Den är rak, den
är välbalanserad och ligger bra i
handen. Svårare än så behöver det
inte vara.

Pris: 520 kr.

Pris: Ca 300 kr.

Pris: 540 kr.

Vikt: 750 g.

Pris: 439 kr.

Vikt: 650 g.

Vikt: 780 g.

Vikt: 720 g.

Vikt: 760 g.

Längd: 340 mm.

Vikt: 720 g.

Längd: 330 mm.

Längd: 350 mm.

Längd: 330 g.

Längd: 330 mm.

ETC TOOLS HAMMARE

WF (SOM STÅR

KAR

AV DE TVÅ

VAUGHANS FS16-MODELL PÅMIN-

Längd: 325 mm.
BETYG

BETYG

BETYG

BETYG

BETYG

Spikning: 7/10

BETYG

Spikning: 1/10

Spikning: 8/10

Spikning: 9/10

Spikning: 10/10

Spikutdragning: 7/10

Spikning: 9/10

Spikutdragning: 6/10

Spikutdragning: 9/10

Spikutdragning: 8/10

Spikutdragning: 9/10

Stötdämpning:

Spikutdragning: 9/10

Stötdämpning: 2/10
Grepp: 4/10
Balans: 1/10
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3

Stötdämpning: 7/10
Grepp: 9/10
Balans: 6/10

8

Stötdämpning: 8/10
Grepp: 8/10

8

Balans: 9/10
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Stötdämpning: 9/10
Grepp: 8/10
Balans: 10/10

9

8/10
Grepp: 8/10
Balans: 9/10

8

Stötdämpning: 9/10
Grepp: 9/10

9

Balans: 10/10
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HAMMARE

Rocket True
Temper FG

Stanley FatMax
Antivibe

MAN ANAR HUR hederlig den här
hammaren är när man inser att
tillverkaren inte ens bryr sig om
att upprätta en egen hemsida
på den där nya flugan Internet.
Hammarhuvudet är klassiskt
och till och med glasfiberskaftet
lyckas se traditionellt ut under
sin röda färg. Om du skulle ta
tidsmaskinen till 1880 skulle du
lätt kunna använda din Rocket
utan att folk skulle börja hojta
om futuristiska material och
bränna dig på bål. Hammaren
är grovt framtung och har därmed mycket kraft bakom slagen.
Eventuellt kan det räcka med att
du bara visar upp hammaren för
spiken, så skräms den på plats
av ren strykrädsla. Linda änden
på handtaget med isoleringstejp
eller dylikt, för annars kommer
du att sätta fula gummistreck på
tapeterna när du jobbar.

lindar fingrarna runt handtaget på en ny
hammare börjar den att kommunicera telepatiskt med en. I det här
fallet går snacket ungefär så här:
”Hej, mitt namn är Vaughan R16.
Jag är så välbalanserad att du kan
använda mig för att laga klockan
med, men ändå så tung att jag
kan hjälpa dig vandalisera parkeringsautomater.” Exakt denna avvägning mellan finlirsförmåga och
kompromisslös brutalitet är det
man begär av en riktigt bra hammare. Vaughan R16 har det, helt
enkelt. Man blir nästan besviken
på att själva hammaren ser så anonymt genomhamrig ut, så Clark
Kent-ig trots allt vad den kan. Men
de läckra detaljerna finns trots
allt där som delikatesser när man
tittar närmare: Hickorypluggen i
toppen. Den blå färgen på huvudets undersida. En riktig höjdarhammare.

Pris: 501 kr.

Pris: Ca 450 kr.

Pris: 329 kr.

Vikt: 840 g.

Vikt: 880 g.

Vikt: 820 g.

Längd: 342 mm.

Längd: 338 mm.

Längd: 340 mm.

BETYG

BETYG

BETYG

Spikning: 9/10

Spikning: 10/10

Spikning: 7/10

Spikutdragning: 8/10

Spikutdragning: 9/10

Spikutdragning: 6/10

Stötdämpning: 9/10
Grepp: 9/10
Balans: 6/10
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Vaughan R16
FÖRSTA GÅNGEN MAN

8

Stötdämpning: 9/10
Grepp: 9/10
Balans: 10/10

9

namn kan
denna FatMax-hammare varken
beskrivas som speciellt fet eller
speciellt maxad. Man blir förvirrad
och lite sur. Den känns närmast
anorektisk i handen, vilket dock
till viss del kan vara en illusion till
följd av den märkliga, nästan baktunga balansen. Icke desto mindre
efterlyses mer kraft i huvudet; det
känns som om man tvingas lägga
ner onödligt mycket energi på att
driva i spikarna. Jag har minsann
inte mindre testosteron än någon
annan, och om jag känner för att
slå i spiken med bara nävarna
göra jag väl det och sparar 329
bagis på kuppen? Återigen hittar vi en tydlig krök i den bakre
ändan av handtaget. På plussidan
tycks antivibrationssystemet fungera enligt plan, för hårda slag på
stumt material är inga som helst
problem.

TROTS SITT KLATSCHIGA

Stötdämpning: 9/10
Grepp: 7/10

7

Balans: 6/10
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