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PRODUKTNAVN: Jerven Mountain Man Jacket
PRODUKTFAKTA: Vanntett jaktjakke i 100 % polyester micro-
fi ber og fjellkamufl asje. Vannsøyle: 8 meter. Kommer i model-
lene Shell (skalljakke) og Thermo (med Thinsulate-isolasjon). 
Jakkene har fl eecepartier i hals, hette og varmelommer. Venti-
lasjon under armene, radiolomme med gjennomføring av 
 antenne, samt avtakbar hette med justeringsmuligheter. 
 Leveres med avtakbart skjørt, som er tilpasset Jerven Lårings. 
Kommer i str. XS – 4 XL til herre. Damemodell kommer i løpet 
av året. Vekt: 1210 g (skalljakke str. L) og 1310 g (termojakke).
VURDERING: Mountain Man er laget for å holde deg tørr og 
varm når uværet kommer brått på til fjells. Da jakkemodel-
lene ble lansert i fjor, utfordret Jerven tanken om pustende 
tekstiler. Man må som kjent regne med å bli klam i aktivitet. 

Produsenten har prioritert å lage en jakke som står imot 
kraftig vind og nedbør over tid. 

Vi har testet begge modellene. Etter å ha brukt skalljakka til 
fjells i kraftig slagregn, kan man fi nne likheter med oljehyre. 
Jakka har et sømløst skulderparti, som bidrar til at den tåler 
tung bør uten å ta inn vann. Jakketekstilet slipper vann-
dråpene raskt, i tillegg gir stormklaffen med knapper over 
glide låsen i front ekstra beskyttelse. Jakkas ripstop-tekstil 
er fi rkantvevd og tykkere enn det som benyttes i Jervenduken. 
Dette gjør jakka stiv og medfører støy, men tekstilet er svært 
solid. Etter bevisst å ha gitt jakka røff behandling over tid, 
 deriblant mye krabbing i steinura, synes ingen tegn på slitasje.

Du må sørge for god ventilasjon for å redusere kondens-
problemer. I arktisk klima er ikke dette særlig problematisk. 
God lengde på ventileringen under armene regulerer 
 trivselsfaktoren mer enn godt nok. Men ved lengre marsjer 
i  temperaturer over ti grader, blir du fort varm. Høy aktivitet 
i  termojakka gir også kondens, men noe av dette fanges opp 
i vat teringen, og tørkes ut av kroppsvarmen igjen når aktivi-
teten avtar. Termojakka er såpass varm at den kan benyttes 
ved poster ing, og tillater færre mellomlag i aktivitet.

Mountain Man kan forlenges med et avtakbart skjørt, som 
når deg til leggen. Skjørtet fungerer fi nt som et sitteunderlag 
når du trenger en pust i bakken. Jakka er dessuten tilpasset 
bruk av Jerven Lårings, som blir laget i samme tekstil som 
jakka. Dermed har du et komplett vanntett sett til kryssing 
av elver o.l.

Brystlommene er romslige, med plass til kart, kompakt-
kamera eller jaktradio. Innvendig er det gjennomføring og 
oppheng for ledning/øremusling, begge er identiske på ven-
stre og høyre side. Jakkene har to store varmelommer i front, 
med lett tilgang foran og fra sidene. Alle har glidelås og er rik-
tig plassert i forhold til bærereimene på sekken. Fleecelom-
mene er praktiske under fi ske, men dersom fôret blir vått 
 bruker det lang tid å tørke. Frontlommene hører hjemme på 
termojakka, men synes noe unødvendig på skalljakka. Blant 
annet fordi de medfører unødvendig vekt. 

Jakka har god passform, ekstra lange armer og sitter tett 
rundt livet. Med fl ere mellomlag under, er det litt kronglete å 
feste glidelåsen rundt buken. Hetta følger ikke hodebevegel-
sene optimalt, men har gode justeringsmuligheter og sitter 
på plass når det blåser friskt. Halsen når bare opp til haka. 
Selv foretrekker jeg høyere hals for ekstra beskyttelse. Jak-
kene befi nner seg i øvre prissjiktet i dette segmentet, men 
selges direkte fra Jerven til 2000 kr under veil. pris ut 2015. 
Dersom du kun er på jakt etter en skalljakke, fi nnes det alter-
nativer som både er lettere og mer bevegelig, men Jerven-
jakka gir mindre varmetap. Termojakka representerer imidler-
tid noe relativt nytt, og oppleves som en slags hybrid av 
prima loft og skallbekledning. Mountain Man skal beskytte 
mot været, og gjør nettopp det.
PRIS: kr 3790,- (shell) og kr 3890,- (thermo)
LEVERANDØR: Jerven AS, tlf. 53 64 80 50, www.jerven.no

Lars Reitan 

Det avtakbare skjørtet fungerer fi nt 
som et sitteunderlag. Jerven Mountain 
Man i kombinasjon med lårings er en 
fjellrustning du kan stole på.

Fjellrustning


