test 11 stövlar

”Bättre modeller har vridstyva
sulor med förstärkningar och
stålgelänk precis som kängor.”

Torrt på
fötterna

Stövlar är ingen ersättning för andra skor, det är ett utmärkt
komplement. De är guld värda när höststormarna sätter till.
Utemagasinet har testat 11 par stövlar för friluftsliv.
Av KALLE GRAHN
Torra fötter är varma fötter, blöta är kalla och
känsliga för skador. Logiken är lika enkel som
självklar: Gummistövlar är bra, de håller fötterna torra! Invändningen brukar vara att man
blir våt inifrån av svett och att stövlarna ger
dålig vriststabilitet. Men den invändningen
gäller bara om man använder stövlar i stället
för kängor. Bättre är att komma till insikt om
att både stövlar och kängor är bra, men har sina
olika användningsområden – precis som fleece
och gore-tex eller dun och syntet.
Kängor i skinn mår inte bra av lera. Små partiklar och sandkorn tränger in i materialet och
skadar sömmarna. Om de används tillräckligt
länge i våta marker kryper fukt förr eller senare
ner genom skaftet och in i skon även om den är
utrustad med ett vattentätt membran. Då tar
det lång tid att torka dem.
Stövlar kommer bäst till sin rätt där förutsättningarna är som sämst. De är absolut vattentäta, materialet är nästintill opåverkbart,
dessutom närmast underhållsfritt. Råkar de bli
blöta, genom att man kliver för djupt, torkar de
snabbt eftersom de i de flesta fall saknar foder
och stoppning.
Argumenten mot stövlar är inte längre lika
starka som de en gång var. Stabiliteten är idag
avsevärt bättre än tidigare. Nuförtiden har
gummistövlar som är avsedda för friluftsliv en
riktigt uppbyggd läst, passformen är mer exakt
och vriststabiliteten blir därmed bättre. Bättre
modeller har vridstyva sulor med förstärkningar och stålgelänk precis som kängor.
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En stövel kan aldrig ersätta en stabil känga i
oländig terräng, blockmarker och på skrå. Men
i våta leriga marker är gummistövlar ett överlägset val.
Bristen på ventilation brukar vara det starkaste argumentet mot stövlar. Stövlar saknar
stoppning som binder fukt och därför känns
de fuktigare än de i själva verket är. Men att
kängor, oavsett membran eller ej, skulle klara
av att vädra ut den deciliter vatten en fot svettas
under en dag är en lögn. Det är i stället skafthöjden som är avgörande för ventilationen. Det är
därför bra om stövelskaften kan vikas ner under
torra och varma dagar.

Olika material
Andelen naturgummi brukar framhållas i marknadsföringen av stövlar. Naturgummit är naturligtvis dyrare än det syntetiska. Flexibilitet och
hållbarhet förbättras med högre andel naturgummi i blandningen. Men blir andelen för
hög påverkar det slitstyrkan negativt. En alltför
mjuk gummiblandning slits fort och en allt för
hård blir obekväm. Gummistövlar är därför tillverkade i en blandning av naturgummi, kemikalier, färg och syntetiskt gummi. Andelarna
skiljer sig åt mellan tillverkare och modell.
På senare år har neopren blivit ett vanligare
material i många stövlar. Det är mjukt, flexibelt
och binder inte väta. Neopren isolerar dessutom bra och gör stövlarna varma. Det mjuka
materialet ger följsamma skaft som enkelt kan
vikas ner för bättre ventilation. Det tenderar

även att vara enklare att ta av och på stövlar med
neoprenfoder.

Så görs stövlar
En blandning av naturgummi, kemikalier, färg
och syntetiskt gummi valsas ut i rätt tjocklek.
Receptet på tillverkarnas olika gummiblandningar är i regel hemligt. Under valsningen
tillverkas också material med olika struktur,
mönster eller färg.
Ur materialet stansas sedan bitarna till stöveln. En vanlig stövel består ibland av så mycket
som ett 70-tal olika delar.
Gummibitarna limmas sedan på en aluminiumläst. Detta sker bit för bit, ofta helt för hand.
Stöveln doppas sedan i ett lack som gör den
blank eller matt i färgen.
Vulkaniseringen sker under tryck i en ugn
vid cirka 120 grader. Vulkaniseringen förvandlar gummiblandningen till en massa som flyter
samman som när den svalnat är fullständigt tät.
Vulkaniseringen gör stöveln elastisk, hållbar
och slitstark.
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→ Ett riktigt bra allroundval. En kanonstövel med utmärkt
passform som är lika bra hemma i skogen som på vandring.

Bogs Ultra High

Lacrosse Alphaburly
pro 18’’

Grubs Treeline 3,5

Grubs Frostline 5,0

Viking Trophy II

Tretorn Setter Neopren

Tretorn Sarek

Viking Terrain

Pris (KRONOR)

1 000
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Vikt (gram)
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bogsfootwear.com

lacrossefootwear.com

bootcompany.se

bootcompany.se

vikingfootwear.com/se

se.tretorn.com

se.tretorn.com

vikingfootwear.com/se

skafthöjd (cm)
storlekar
teststorlek
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Ett bra bekvämt hemmavid-alternativ som är
enkla att komma i och ur.
Sulan kan upplevas
hal i lera.
Besläktade med Grubs Frostline
men något rymligare över lag, i
synnerhet i tådelen och runt vaderna. En mycket bekväm stövel
som är sällsynt lätt att ta på med
hjälp av handtagen. Trots en nära
passform och bra hälgrepp är de
heller inte svåra att få av tack
vare sporren. Mycket också tack
vare det glatta fodret i neopren
som också gör skon varm.
Lämplig för skog och mark under
höst, vinter och vår. Naturgummiblandning med förstärkningar.
Sulan är i sammanhanget mycket
finmönstrad. Den är mjuk men
det kompenseras av den styvare
vristdelen, en kombination som
gör stöveln mycket följsam. Skaftet är nervikbart. Finns även som
dammodell. Något åt det mindre
hållet även i storlekarna.

Bra val i skogsmark och
för dig med problemvrister.
Tunga och något dyra.

En kraftig och relativt tung stövel
med kvalitetskänsla för tuffa tag
och långa pass i skog och mark.
Högt skaft med överdel i neopren
och ett justeringsspänne. Det
är mycket material i stöveln i
synnerhet runt vrist, häl och
sula vilket minimerar risken för
stukningar. Det gör även att man
får ta i lite för att komma i och
ur skon. Den lilla hälsporren är
till stor hjälp. Väl på plats sitter
foten riktigt bra. Fodrad med
neopren för komfort och värme.
Lite i varmaste laget för sommaraktiviteter men skaftet går bra
att vika ner. Åt det tajtare hållet
i både passform och storlek.
Något för kraftig för vandring.
Mellangrov sula.

Bra vandringsalternativ
och allroundstövel.

Lätt, varm och
synnerligen bekväm.

Bra val för skogen.

Bra allroundval.

Utmärkt vandringsalternativ.

Bra för vandring och
personer med stora vader.

Lite dyra.

Olämpligt alternativ
i värme.

Tunga.

−

Inget för den med
svaga vrister.

−

En tajt skön, mjuk och relativt
lätt allroundstövel som funkar
bra under hela året i alla typer av
terräng och gärna för vandring.
Själva stöveln är tillverkad med
ett foder av tunt neopren med
utsida i naturgummi. Förstärkning runt tådelen. Modellen är
mycket tajt, smal i lästen och låg
över vristen men förhållandevis
normal i storlekarna. Hälgreppet är kanonbra. Hyfsat stöd
runt vristen med en sula åt det
mjukare hållet. För personer
med stora vader kan det tajta
skaftet innebära problem. Mellangrov sula.

Testets verkliga överraskning.
Extremt lätt och bekväm stövel i
gummi- och neoprenkonstruktion
med ett fantastiskt hälgrepp.
Lästen är tajt åt det smalare
hållet och det är lite brottning att
komma ur skon. Normal i storlekarna. Skaftet helt i neopren är
det som sätter karaktär på skon.
Definitivt åt det varmare hållet
och direkt olämplig för sommarbruk, men för dig som behöver
lite extra värme är detta ett komfortabelt alternativ. Skaftet är
nervikbart för bättre ventilation.
Utvändigt naturgummi. Hyfsad
vriststabilitet i kombination med
en mjuk sula ger en bekväm sko.
Rekommenderad värmeisolering
ner till minus 20 grader. Mellangrov sula.

En mycket rymlig, tung och kraftig stövel i rejäl och traditionell
konstruktion. Gummi i flera lager
med förstärkningar över tådelen.
Snabbtorkande material.
Justering i det rymliga skaftet
gör detta till ett möjligt alternativ
även för personer med stora
vader. Skaften går hyfsat att vika
ner. Vid i lästen över lag och närmast något stora i storlekarna.
Funkar för de flesta aktiviteter
under hela året med reservation
för vintern. Trophy har hög vridstyvhet och stabilitet runt vrist
och i sula vilket gör den till ett bra
alternativ för ojämn skogsmark
och personer med svaga vrister.
Grovt mönstrad sula.

Rejäl, stabil och ganska tung
allroundstövel i ett mjukt
materialval. Setter är testets
Volvo som inte gör bort sig på
något och där egenskaper som
vridstyvhet och stabilitet är bra
kombinerade med varandra. Hög
komfort. Något mjukare än medel
över vristen. Setter delar den
utmärkta passformen runt foten
med Sarek, dock något rymligare
överlag. Skaftet är avsevärt
rymligare vilket ger bättre ventilation. Justering i ovankant. Stor
i storleken. Foder i neopren gör
detta till en ganska varm stövel
som fungerar bra även på vintern.
Relativt finmönstrad sula.

Ett riktigt bra vandringsalternativ. Sarek är en mjuk och
smidig stövel som är mycket tajt
i passformen. Stöveln är relativt
låg över vristen, men tack vare
det tunna följsamma materialet
är stöveln ändå bekväm. Dock
lite bråkig att ta av. Skaftet är
smalt och det är inget alternativ
att stoppa ner kraftigare byxben.
Det går utmärkt att vika ner men
den mycket nära passformen
påverkar likväl ventilationen. Vad
Sarek förlorar på att vara tajt
vinner den också i följsamhet och
smidighet jämfört med andra modeller. Sarek känns nätt på foten
och exakt i steget. Extremt mjuka
vrister kompenseras av en hyfsat
vridstyv sula. Normal i storlekarna. Relativt finmönstrad sula.

Terrain är en lägre stövel i
traditionell design och material.
Det innebär att skaftet inte sitter
lika tätt runt underbenet som
det gör på många modeller med
neopren i konstruktionen. Det
borgar för god ventilation och
snabbtorkande egenskaper. Vattentät nylonmudd längst upp ger
visst skydd när man råkar kliva
för djupt. Reflex i ovankanten.
Stöveln passar bäst under vår,
sommar och höst och gärna för
vandring. Lämpligt alternativ för
personer med stora vader. Åt det
tajtare och smalare hållet i lästen
rent allmänt, men rymlig runt
vrist. Sporren är till god hjälp när
man ska ta av skorna. Bra kombination mellan vridstyvhet i vrist
och sula. Grovt mönstrad sula.
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”En stövel för
vandring ska
gärna ha en
riktigt nära
passform
med minimalt
släpp i hälen.”
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Nokian Finnjagd

Viking Elk Hunter

Nokian Finntrim

Pris (KRONOR)

1 000
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1 098
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Alternativ för bredare
fötter.
Stabiliteten.

En överlag mycket mjuk stövel,
vad gäller såväl läst, sula som
vrist. Designen är rymlig och
lästen närmast åt det bredare
hållet. Finnjagd är tillverkad i
snabbtorkande traditionella
material. Delar många egenskaper med Sarek men detta är ett
lämpligt val för dig med bredare
fot. Här finns också avsevärt
mer utrymme i skaftet och över
vristen. Skaftet går utmärkt att
vika ner för bättre ventilation och
är försett med snörjustering. Stabiliteten är skons svagaste punkt
och skrågång är inte kul. Främst
för vår, sommar och höst. Finns i
flera olika färger. Sula med grov
struktur som även kan förses
med dubb.

Bra skogsval i synnerhet
för tyngre personer.
−

En stabil och tuff stövel för
ojämna underlag. Traditionell
gummistövel utan foder. Det
framträdande i denna stövel är
den kraftiga fotdelen. Förstärkningar runt tå med uppdragen
sula och över vristen för slitage
av ris och grenar. Kraftigt mönstrat vridstyv sula och även rejält
stöd runt vristen gör detta till ett
utmärkt alternativ för skogsterräng. Normal till rymlig läst runt
vrist och häl med okej hälgrepp.
Tåboxen är däremot rejält tilltagen så att man kan röra tårna.
Skaftet, som går utmärkt att
vika ner, är rymligt. Delar många
egenskaper med Trophy, men
är lättare och sulan är snäppet
kraftigare och hårdare i Elk Hunter. Knölig att ta sig ur. Fungerar
under hela året.

Bra val för skogen.
Inget för den med svaga
vrister.
En specialstövel för skog som till
och med används av orienterare.
Finntrim är lätt och smidig med
lågt skaft och tajt passform. Sulan och lästen, med stålgelänk, är
mycket vridstyv. Sulan är försedd
med dobbar, ungefär som på en
orienteringssko, som kan förses
med dubb. De hårda dobbarna
gör sulan något vinglig på hårt
underlag och det är i skogen
Finntrim kommer till sin rätt. Bra
funktion när man redan under
konstruktionen har bestämt sig
för var denna sko hör hemma.
Dock är vristen extremt mjuk.
Sporre för lättare avtagning och
den behövs. Justerbart skaft.
Finns även i små storlekar. Grovt
mönstrad sula.

När du väljer stövlar är det,
liksom med kängor, självklart
att du känner efter hur de sitter på foten. Det finns idag
stövlar med smala, normala
såväl som breda läster. Köp
till riktigt bra innersulor, det
ger bättre stabilitet. Kika
också på skaftvolym och höjd,
skaften ska helst gå att vika
ner och det ska finnas utrymme för en eller två par strumpor och nedstoppade byxben.
Testa volymen över vaden
genom att till exempel gå i en
trappa. Det gäller i synnerhet tjejer som har ett lägre
muskelfäste i vaden. Låga
stövelmodeller och modeller
med vida skaft är lämpliga
lösningar för problemvader.
En stövel för vandring ska
gärna ha en riktigt nära passform med minimalt släpp i hälen. I skog och ojämn mark är
stabilitet en viktig egenskap.

Vårda dina
stövlar
Rena stövlar håller längre.
Blod från jaktens slakt,
gödsel på stallbacken eller
bensin från båtmotorn sliter
på gummit. Tvätta gärna i
tvålvatten och återfetta med
lämpligt medel rekommenderat av tillverkaren. Silikonbaserade medel fungerar bra
och matolja är bättre än inget.
Förvara stövlarna mörkt och
svalt med raka skaft. Pannrum, en solbelyst trapp eller
långkörningar i skotorken är
döden för gummit.

