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SOM EN SCHWEIZISK ARMEKNIV MED
EXTREMT MÅNGA FUNKTIONER
Försteg
Streamer
Server
MQA-DAC
A/D-omvandlare
CD-spelare
CD-ripper
Vinyl-ripper
Internetradio
FM-radio
MM-riaa steg
Hörlursförstärkare

SpotifyConnect
Airplay
TIDAL
MQA
Roon
qobuz
DSD
DXD
HIGH RES AUDIO
Airiale by TUNE IN
HD MUSIC 24Bit/192Khz
HD MUSIC 32Bit/384Khz

USB Audio-utgång för extern DAC, HDMI Audio-utgång, HDMI Display-utgång,
World Clock-utgång, Intern hårddisklagring, DLNA(UPnP) Server/Client/Media,
Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server m m…
Det finns också All-in-One enheterna X14 & X35 med inbyggd förstärkare.
cocktailAudios allsidiga ljudspelare ger den senaste framtidssäkra tekniken
med riktigt hög bygg- och ljudkvalitet. cocktailAudio är en prisbelönt och
världsomspännande tillverkare inom musikservers och streamers sedan 2005.
Finns i prisklasser från 7 500kr till 60 000kr. Alla enheter har samma mjukvara.
Kontakta någon av nedanstående butiker för info. eller digitalbild & ljud på 08-777 20 01 | info@digitalbild.se | www.digitalbild.se

Helsingborg

Fofograf: Jonas Lundberg

Brinkmann Edison MkII – Riaa

Brinkmann Marconi MkII – Försteg

Brinkmann Nyquist MkII – DAC

”On Leonard Cohen’s final album You Want It Darker, the
Nyquist and Marconi created a wide and deep soundstage that allowed you to track each accompanying instrument carefully. The bass was deep, but always carefully
delineated.”
”The Edison provided a rock-solid rendition of this trio,
the best I’ve hitherto heard.”
”The sheer artistry that the Edison conveyed on the
Philips recording The Delectable Elly Ameling was a
combination of the sublime and the beautiful. ”
”…the Brinkmann gear handled the bass region extremely well, revealing nuances that other equipment sometimes skate over.”
”the Brinkmann delivered a posh, upholstered sound that
was quite delectable. Actually, I should say breathtaking.”
The Absolute Sound, Jacob Heilbrunn

VTL TL-6.5 Series II
VTL S-200
”When it comes to highpowered tube amps,
today it is VTL that set the
standard against which
the competition is measured. Look a little closer at
their products and it is not
hard to understand why;
listen and it becomes more
obvious still.”
”It’s this ability to get the right amount of energy in the
right place at the right time that makes these amps such
natural musical communicators and places them firmly
ahead of the competition.”
”It is easy to understand how and why the company has
quietly but confidently established itself as the go-to option for versatile, high powered tube amps. The TL-6.5 and
S-200 don’t just tick the boxes – they own this turf!”
Hifi+, January 2020, Roy Gregory
stylusaudio.se

Hailey™ 2 . 2

Sonja™ 2 . 2

Sonja™ 2 . 3

Amplify your
passion!

M-CR612
Nya Marantz M-CR612 erbjuder nästan
oändliga streamingmöjligheter med AirPlay 2,
Bluetooth och HEOS via trådlös uppkoppling.
Njut av riktigt Marantz-ljud genom de fyra
kraftfulla digitala förstärkarkanalerna med
separat volymkontroll för speaker A/B eller
dubblera strömstyrkan genom att driva ett
högtalarpar i bryggat läge.
Med två optiska ingångar kan man t.ex

ansluta en TV och eftersom M-CR612 har
både auto-sensing och IR-learning styr du
med enkelhet volymen genom din TV-fjärr.
Lägg därtill CD, DAB+/FM-radio, internetradio och stöd för alla tre röstassistenter,
Google Assistant, Amazon Alexa och
Apple Siri är detta på många sätt den
ultimata förstärkaren!

Marantz® distribueras i Sverige av Septon Electronic.
Besök oss på www.septon.se för information om närmaste återförsäljare

www.esoterisk-hifi.se

Blir lätt din största och globala affär.
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Ortofon presenterar

2M-serien är nu komplett. Serien är utökad med high

end pickuperna 2M Bronze och 2M Black. En ny silverplatinerad koppartråd användes i både 2M Black och 2M
Bronze för att uppnå den mest exakta ljudåtergivningen.
2M Bronze är monterad med en “naken” Fine Line slipad
diamant och 2M Black har en “naken” Shibata slipad
diamant – samma nålslipning som användes i MC Jubilee.

Den
n spännande och otraditionella
otradittionella design
designen
nen på 2M
2M-serien
M-serien
M
serien
nspirerad av formen och
h slipningen på
å en diama
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är inspirerad
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d och exakt lju
udbild med
d en
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ljudbild
gagerad återgivning – de
en analoga mu
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n
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den
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serien måste upplevas !
2M-serien
Mer information om 2M på www.ortofon.dk

M.A. Carlsson Audio AB
Kinnesäter, 533 94 Hällekis
Tel 0708-912970
d @ t
macaudio9@gmail.com
www.macaudio.se

TRÅDLÖS
ELEGANS

Nya Denon Home är högtalarna för dig som vill ha toppkvalitet både när
det gäller ljud, design och funktion. Njut av oändliga trådlösa möjligheter
och ett perfekt samspel med Denons stereo- och hemmabioanläggningar
– låt HEOS multiroom fylla hela ditt hem med musik.
Home 350
7 498:-

Home 150
2 798:-

Tre modeller – tre storlekar – tre vägar till exklusiva trådlösa musikupplevelser.
- Läckert utförande i svart eller vitt tyg
- Touchkontroller med förvalsinställningar
- Perfekt integrering med anläggningar från Denon
- Förberedd för röststyrning
- Bluetooth, AirPlay 2 och HEOS multiroom
Denon Home kan snart upplevas i HiFi Klubbens butiker.
Se mer på hifiklubben.se/denonhome

Home 250
5 398:-

UPPLEV AUDIOVECTOR QR SERIE
A K K E L I S A U D I O · D E N N I S B R U N B Y S H I F I · H I - F I E X P E R I E N C E · HI-FI SKÅNE
L EFFL ER S L J UD & B I L DU PPL E V E L S E R · L J U D U P P L E V E L S E R · RE P T I L A U D I O
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Om vi räknat rätt, den 19:e upplagan av High Endmässan i Stockholm. En första rapport kommer här,
mer i nästa nummer.

Fler böcker............................................24
Vi fick inte plats med Bengts alla musikböcker i
förra årets julnummer, men oroas inte, här kommer
resten!

STORTEST!
Fler trådlösa bullerdämpare ...............28
Det kommer nya trådlösa bullerdämpare i en ständig
strid ström. Vi kollar in åtta stycken, med viss koncentration på något lägre prisklasser.

E !
Folkhems-high end ...............................34
En riktigt seriös transport och dito DAC tillika försteg
från Pro-Ject väcker Olle Linders intresse.

E !
Insteg från Musical Fidelity .................38
Med Musical Fidelitys M2-serie får man seriösa
instegsprodukter till vettiga pengar. Vi kollar in CDspelaren och den integrerade förstärkararen.

DUELL!

Vi fortsätter 50-årsjubileet med att vända blickarna
fem år bakåt i tiden, till marsutgåvan nr 3 år 2015.

E !
DAC:en .................................................76
Ja, just så heter Metronomes D/A-omvandlare: Le
DAC. Men bär den upp det självsäkra namnet?

TAD hos Ultiamte ..................................78
Ultimate Sound & Music i Vimmerby fyllde 25 år
i slutet av 2019. Vi g jorde ett besök och lyssnade på
en TAD-anläggning utöver det vanliga.

Golvare vs. stativare ............................62
Vi ställer en stativhögtalare som g jort allt i sin makt
för att frikopplas mot omgivningen mot en golvhögtalare som även den försöker trotsa de fysiska
begränsningarna hos formatet. Vi ställer Q Acoustics Concept 300 och Elac Carina FS247.4 mot
varandra, helt enkelt.

GRUPPTEST!

Lågt ljudtryck på CES ..........................68

På vertikalen med Fyne ........................32

Det finns fortfarande mycket ljud på CES, men inte
så många rena hifi-produkter. Vi letade hur som helst
upp det mest intressanta från årets mässa.

Tidigare anställda hos Tannoy startade det nya märket Fyne Audio. Vi kör en liten vertikaltest på tre
av deras modeller.

Hifi & Musik för 5 år sedan .................. 74
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Ledare! Jonas Bryngelsson

50

år!

Flytt, mässor och
corona-virus

I

nledningen av 2020 har minst sagt
varit skakig, för att inte säga turbulent. Jag pratar så klart om det nya,
kinesiska corona-viruset och den efterföljande sjukdomen covid-19.
Sällan eller aldrig märker man väl hur
intimt sammansatt världen är, som när en
epidemi – när du läser det här kanske en
pandemi – drabbar ett enskilt land eller
världsdel. Inte minst om landet i fråga är
Kina, med en extremt stor tillverkning av
såväl färdiga produkter
som enskilda delar som
behövs för tillverkning
också i andra länder och
andra delar av världen.
Den stora mobilmässan MWC i Barcelona
fick ställas in och den
nyligen avslutade ISE i Amsterdam blev helt
klart rumphuggen på grund av epidemin.
Hur det blir framöver kan man i dagsläget
bara spekulera i. Stora High-End i München
under maj månad?
För i förlängningen handlar det inte
enbart om att människor inte vill, kan eller
får resa som de vill. Nej, i förlängningen
kommer det handla om komponent- och
produktbrist. Ju längre fabrikerna i Kina
står still ju värre blir läget för framför allt
all världens elektronikmärken och tillverkare.

Krasst uttryckt: även om alla vill, kan och
får åka till München, är det inte så säkert
att det finns tillräckligt många nya produkter att ställa ut!
Ja, det är verkligen ett mycket prekärt
läge för hela världsekonomin och hifibranschen är på inget sätt undantagen.
Tvärtom.
Det är bara att hoppas att vi inom kort
har nått kulmen och kan återgå till det normala och att vi klarar oss undan själva
epidemin här i Sverige.
Men som sagt, efterverkningarna av corona-viruset kommer vi
märka av länge, vare sig
viruset kommer hit eller
inte.

”i förlängningen
kommer det handla
om komponent- och
produktbrist”

Komponent- och därmed även produktbristen har redan gjort sig påmind och det
lär bli värre ett tag framöver. Och det gäller i allra högsta grad hifi-branschen. Med
andra ord blir det en eftersläpning efter det
att vi börjat resa normalt igen.

I det här numret fortsätter vi fira att Hifi
& Musik fyller 50 år, och vänder blickarna
bara fem år bakåt i tiden, då vi landar i nr
3/2015. Likheter och olikheter kan du själv
upptäcka på sidan 74.
Som om det inte räcker med 50-årsjubileum har vi också tagit vårt pick och pack
och flyttat från centrala Stockholm till mer
ändamålsenliga lokaler i utanför centrum.
Vi håller som bäst på att bo in oss, men det
tar ett tag att packa ner, upp och få ordning på runt 30 års verksamhet på ett och
samma ställe.
Framåt sommaren ska vi nog ha fått ordning på det mesta!

Chefredaktör
Jonas Bryngelsson
jonas.bryngelsson@hifi-musik.se

Adress
Hifi & Musik
Post- och leveransadress
Vattenverksvägen 8
131 41 Nacka
Webadress
www.hifi-musik.se
Kontakt
Tel 08-34 29 70
Fax 08-34 29 71
redaktionen@hifi-musik.se
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Ansvarig utgivare
Ing-Marie Dahlstedt
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Medarbetare
Johan Ahlström, Hansi Danroth,
Anders Edenholm, Peter Ellsinger
och Erik Ellsinger, Bengt Eriksson,
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Patrick Gräfe, Michael Hellner,
Måns Ivarsson, Stig Jacobsson,
Göran Johansson, Olle Linder,
Mats Lundgren, Benny Nilsson,
Thomas Nilsson, Douglas Norström,
Thomas Odeltorp, Lasse Ohlén,
Per Sundell, Mats Svensson,
Grafisk form
Petra Anglert
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Tidningen HiFi Musik AB
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Samma stökiga skrivbord, samma redaktör men nya lokaler!

Annonser
ManCan AB
Tel 08-54 54 27 00
Fax 08-54 54 27 27
Erkki Salin, 08-54 54 27 02
erkki@mancan.se
Postadress, besök- & leveransadress:
Hammarby Fabriksväg 43, 5tr,
120 30 Stockholm
Prenumeration
Helår/halvår 499 kr resp. 269 kr
Europa:
Helår/halvår 799 kr resp. 429 kr
Resten av världen:
Helår/halvår 849 kr resp. 449 kr

Nyprenumeration sker enklast
genom att fylla i och skicka in
prenumerationskupongen som
normalt finns i tidningen.
Vill du ändra adress? Maila till
pernilla@hifi-musik.se eller ring
08-34 29 70, dit du också kan vända
dig i andra prenumerationsärenden.
För inskickat men icke beställt
material ansvarar tidningen ej.
Eventuell vinstskatt betalas alltid
av vinnaren själv.
ISSN 0346-0576

Nyheter
Förfinad enkelhet
Uteffekt är knappast ett egenvärde
och många av världens bästa förstärkare är enkla men förfinade lågeffektsmodeller i klass A. Någon som
verkligen vet det är Nelson Pass
och nya Pass Labs INT-25 är en
liten integrerad 23-kilosbest på 2x25
watt i ren klass A. Förstärkaren som
bygger på det lilla klass A-slutsteget
XA-25 har en förstegsdel som är en
single end-variant av det som sitter
i de större integrerade modellerna
INT-60 och INT-250.
www.plaudio.com

Hybrid från Copland

Hifi-ljud för alla
Med sin serie Borea vill franska Triangle ge ett riktigt bra, men ändå överkomligt alternativ till dem som funderar på att skaffa sina första riktiga hifi-högtalare.
För att hålla nere priset är lådorna vinylklädda, inte faner, men själva lådkonstruktionen är den samma som i de dyrare modellerna med både tjock MDF och
firmans speciella styvnings- och absorptionsteknik DVAS.
Elementen är hämtade från dyrare serier med den delvis hornladdade, mjuka så
kallade EFS-diskanten och mellanregister
med kon av dopat papper. Både det och
baselementen i glasfiber är hämtade
från den dyrare Esprit Ez-serien. Borea
består av tre golvmodeller, två stativmodeller och en center. Minsta stativmodellen BR02 kostar 3.500 kronor per par,
största golvaren med tre 6-tums basar
BR09 13.000 kronor per par.
www.trianglehifi.com, hembiobutiken.se

Kombinationen rör/transistorer har alltid lockat med att kunna förena det
bästa från två världar: rörens liv och dynamik med effekt och strömstyrka
från transistorerna. Det vet Copland, som visserligen länge fokuserat på
rena rörkonstruktioner, men haft en rörhybrid som CSA14 på tidigt 1990-tal.
Nu är det dags igen och CSA100 är en stadig integrerad 100-wattare med
rejäl nätdel, en duotriod (6922/ECC88) i ingångssteget och effekttransistorer
(Mosfet) på utgången. Här finns både balanserad och obalanserad linjeingång,
men också RIAA-steg (MM), en 32-bits D/A-omvandlare i quad-monokoppling
och Pre-out. Den kan också fås med Bluetooth. Pris 41.000 kronor.
www.audioactive.se

2-vägskult
tillbaka
Nu finns högtalarmärket
Rogers återigen i Sverige.
Den anrika tillverkaren som
grundades 1947 var i många
år synonymt med BBC:s
kultstämplade 2-vägsmonitor
LS3/5A som Rogers licenstillverkade och sägs ha sålt i
över 50.000 exemplar. Firman
kommer med både matchande
subwoofer och stativ. En rörförstärkare är också på gång.
Rogers LS3/5A kostar 36.500
kronor paret och svensk distributör är Posh Audio.
www.rogers-hifi.uk, poshaudio.com
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Moderna klassiker

L-505UXII 2 x 100 watt klass-A/B
L-507UXII 2 x 120 watt klass-A/B

Luxmans integrerade förstärkare är bland de allra
mest uppskattade musikförmedlarna genom hela
hifi-historien. Dagens integrerade Luxmanförstärkare utnyttjar de senaste teknologiska
landvinningarna, men utan att tumma på alla de
älskade klassiska kvaliteterna.

Solid förädling
Tyska skivspelarspecialisten AMG (Analog Manufactur Germany) har kommit
med en förbättrad och mycket tyngre version av toppmodellen Viella från
2010. Nya Viella Forte bygger på samma lager, samma handbyggda DC-motor
och har likadan form, men är rejält mycket tjockare. Den frästa aluminiumplinten är tre gånger tjockare och väger 23 kilo mot tidigare 8 kilo. Den direktrivna
modellen har ny, separat motorstyrning och aluminiumtallriken väger nu 14 kilo
mot tidigare 11 kilo. Armbasen i aluminium är mer än dubbelt så stor mot tidigare och skivvikten är också tyngre och har fått ny form.

Vinnare från HEM
Hifi & Musik var i vanlig ordning med och drog vinnarna i den traditionsenliga
tävlingen på High End-Mässan i Stockholm. Här följer priser och vinnare:
Sennheiser RS 5000: Lennart Skoglund
Fyne Audio F 500: Dag Wallander
Meze 99 Neo: Eric Ohlson
Panasonic TX-40FS503E: Mikael Wilhelmsson
Spectral Just Racks JRS 80SL: Örjan Johannesson
Stort grattis hälsar Hifi & Musik-redaktionen!

L-509X
2 x 120W klass-A/B
Läs den fantastiska testen i HiFi&Musik #5/2019

L-550AXII 2 x 20 watt klass-A
L-590AXII 2 x 30 watt klass-A

031-211115
www.akkelisaudio.com

018-124010
www.hifiexperience.se

0910-136 00
www.ljudshopen.se

Distribution: www.interceptor.dk
Svensk kontakt: Ljudombudet AB 076-8020022

→

Nyheter

Superprecision!
Japanska Teacs lyxdivision Esoteric
har kommit med en ny version av sin
CD/SACD-spelare K-03. Nya Esoteric
K-03XD och har hämtat två vitala
delar från flaggskeppet Grandioso
K-1X. Det ena är den stora, 13,5 kilo
tunga och nya skivmekaniken VRDS
ATLAS 03 som utan konkurens hör till
de finaste (och dyraste!) i sitt slag.
Det andra är firmans egenutvecklade
64-bitars FPGA-DAC ”Master Sound
Discrete DAC”. Dessutom har den nya
modellen fått en betydligt större nätdel
med dubbla transformatorer och kondensatorbank på hela 650.000µF!
Den balanserade spelaren har också
digitalingång och tar såväl 32/384 PCM
som 8x DSD (22,5MHz) och priset för
den här 28-kilosbesten vågar vi inte
gissa.

Slagkraftig retro
Retroserien Klipsch Heritage
har breddats med två nya högtalare, vars originalmodeller kom i slutet av 1950-talet. Den ena är den
meterhöga 3-vägaren Cornwall
IV med 15-tumsbas och den andra
den lite mindre (60 cm) 3-vägaren
Heresy IV med 12-tummare.
Båda har nya kompressionsdiskanter i titan och nya mellanregisterelement. Cornwall har dessutom
en ny, större variant av Tractrixhorn med minskad turbulens och
den meterhöga modellen är med
sina 43 kilo seriens största kompaktmodell och har en känslighet
på hela 102 dB. Modellen kostar
80.000 kronor paret, Heresy IV lär
hamna på runt hälften.
www.septon.se, klipsch.com

www.esoteric.jp, esoteric-highend.eu

Lindström Open Baffle
Det råder inget tvivel om att högtalare i öppen baffel kommit i ropet. Det märktes inte minst på årets High End-Mässa i Stockholm. En tillverkare som dock inte
ställde ut där, men visade sin nya konstruktion hos gör-det-själv-templet Hifi Kit
var Lindström Audio, vars passiva och minimalistiska 2-vägare Open Baffle Medium verkligen gav mersmak. Den har dubbla 12-tumsbasar upp till 400
hertz där ett stort mittplacerat bredbandselement tar vid. Luftigt, dynamiskt
och snärtigt ljud och med basdjup som kunde greppa rummet. Vi rekommenderar därför verkligen en tur till Hifi Kit här i Stockholm, där högtalarna finns för
demo. www.lindstromaudio.com, hifikit.se

Sweetspot mitt i centrum
Den årliga vårmässan Sweetspot flyttar in till centrala Jönköping! Ny plats blir
Elite Stora Hotellet och mässan går av stapeln helgen 18–19 april. Mässan firar
dessutom 10-årsjubileum 2020! Men mycket kommer också vara sig likt, med hifiutställare och skivförsäljare samt SM-kval i bilstereo arrangerat av EMMA Sweden.
På lördagskvällen blir det mässfest i den magnifika spegelsalen!
www.sweetspotevents.se
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TEST!

Jern 12 WS

JERNGREPPET!

– precisionsg jutet superljud
Pyttesmå men med ett stadigt grepp om ljudet. Ja, där har ni danska Jern,
högtalare g jutna av samma järnblandning som motorblock och kanoner
Text Mats Meyer-Lie Bild H&M

S

äg högtalare och de flesta av oss
tänker nog på en låda i trä, som till
exempel i MDF, alltså tät träfiberskiva. Skälet är enkelt. Det är ett
billigt och lättarbetat material som dessutom är tillräckligt styvt och dämpande
så att lådan blir stum. För det är ju bara
konrörelserna man vill åt, inte att lådan
svänger med.
Men det finns förstås spännande, mer
eller mindre exotiska alternativ till MDF.
Vi har sett lådor i allt från massivt trä och
format limträ vidare till betong, aluminium, stål (!), marmor och keramer: Ja också

on,
Renhet, precisi
attack
Saknar lågbas
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lådor av härdat glas för att bara inte tala
om alla lådor gjutna i olika syntetmaterial.
Ett exempel på det sista är förstås finska
Genelec och här i Sverige har vi haft XTZ
Master M2, en kompakt supermonitor
gjuten i en speciellt framtagen högdensitetspolymer. Ett annat inhemskt exempel
är förstås Rauna gjuten i en resonansdöd
betongblandning.
Att däremot g juta högtalare i just järn är
unikt. Det har gjorts förr, men då svetsade
och mest som ett kaxigt designgrepp. Man
kan förstås diskutera utseendet hos danska

Jern 12 WS, men såväl den organiska formen som materialval har dikterats av ljudet.
Här är det akustisk precision som gäller
och den runda formen
minimerar stående
vågor och störande ljudreflexer
(diffraktion) som
tillsammans med
det tunga och
helt resonansdöda materialet gör
högtalarna

i princip osynliga rent akustiskt.
Ja, de må se barnsliga ut, som Barbapappa eller förvuxna päron, men knacka
på dem eller försök lyfta upp en så inser du
snabbt att det inte är någon lek.
Nej, här handlar det om sofistikerade
minimonitorer signerade Ole Lund Christensen. Han är en tungviktare i branschen
med ett förflutet i både proffs- och hifivärlden med egna high end-märken som
SiriuS (200W med en transistor per pol)
och GamuT (förstärkare och högtalare),
men också monstruösa studiobyggen med
aktiva 10 kW:s 5-vägsmonitorer med
dubbla 30- och 15-tumsbasar per kanal!
Jern drog igång runt 2016 av Dansk Skalform, ett precisionsgjuteri inriktat på bland
annat bilindustrin med kunder som allt från
racerbilstillverkare till Rolls Royce, BMW
och Volvo, men som ville bredda sig med
gjutet gods för hushållet, till exempel belysning.
Men eftersom firmans VD länge varit
intresserad av hifi var steget till högtalare
inte så långt, då man redan sysslat med
gjutna hushållsarmaturer och konstgjuteri.
Valet av material är minst sagt spännande och nyckelfaktorn är ett järn med hög
grafithalt (gråjärn) som gör det hårt, men
också ger hög dämpningsförmåga. Ja dämpningen betydligt bättre än hos till exempel
hos aluminium och järnblandningen är av
en typ som används till motorblock och
förr också till kanoner och högtalaren sägs
faktiskt tåla hela 5 tons tryck!
Men det är inte bara materialet som
dämpar utan också utformningen av insidan på det slutna kabinettet som fått en
yta i ett CAD-optimerat bubbelmönster
(se bild) för att reducera stående vågor.
Basen i 12 WS är ett 5¾-tums glasfiberelement (Wavecore), diskanten en liten ¾
-tums textildome (ScanSpeak). För att få
bästa linjäritet och transientsvar är högtalaren sluten, men med en volym på ynka 3,7
liter kan man förstås inte räkna med särskilt
mycket bas.
Det gör man å andra sidan ingen hemlighet av, men till skillnad från firmans formmässigt identiska modeller i 14-serien går
vår modell djupare. Runt 65 hertz jämfört
med 90 hertz för 14-serien, men så är också
sistnämnda framtagen för att användas ihop
med en subwoofer.
Jern har en egen 10-tums sub på gång
(vad nu den kommer att väga!), men annars
rekommenderar man REL T/5i. Ja, man
tycker REL är en så pass bra matchning att
man faktiskt tagit fram en basplatta i järn
(23 kilo!) för att fixera den lilla baskuben
en gång för alla.
JERN har flera varianter stöpta i samma
gjutform, men med lite olika element och
filterkomponenter. Dyrast är Jern 14 EH
med silverkablage, silver/guld-kondensato-

3 snabba
• Gjutna i järn
insida
• Specialbehandlad
n
• Sluten konstruktio

rer och diskant från Hiquphone,
en dansk specialistfirma som bara
gör hantverksmässiga ¾-tums element.
Det finns ett matchande
(tungt!) stativ som tillbehör, men
vi använde ett par vanliga stativ med högtalarna på medföljande tjocka gummiringar
som underlag. Annars rekommenderar Ole
en relativt väggnära placering, gärna på en
lite längre stereobänk, för bästa såväl golvsom (bak)väggskoppling.

Det här är ett par fysiskt sett små högtalare och dessutom slutna, så någon riktig djupbas är förstås inte att räkna med.
Men den bas som trots allt levereras är i
gengäld så nyansrik och snärtigt attackvillig att man inte tänker på att det inte finns
mycket under säg 60 hertz. För har man väl
accepterat det inser man snabbt att det här
är små 2-vägare långt utöver det vanliga.
Det första man slås av är precisionen i
ljudet och sättet de små högtalarna breder
ut en luftig och reliefartad stereorymd som
kan få den mest kräsna hifi-entusiast att
tappa hakan. Ja, kontrasten mellan deras
minimala storlek och lite barnsliga uppsyn
kunde knappast varit större!
Så små och ändå ett så stort ljudpanorama med klippfast detaljskärpa och
knivskarpa transienter. Det fasta greppet i
attackerna, också i basen, är förbluffande
och måste upplevas på plats för att riktigt
begripas. Med Jern blev man liksom direktkopplad till musiken på ett sätt vi nog aldrig tidigare hört i den här prisklassen.
Nej, här var det bara kringutrustningen
som satt gränserna och högtalarna växte
så obekymrat med uppgiften att vi plötsligt
hade häktat på elektronik, dCS Bartok och
Burmester 956 MkII, för mer än tio gånger
priset av högtalarna. Bakvänd prioritering?
Kanske det, men med de förutsättningarna
trollades högtalarna fullständigt bort ur
rummet och kvar blev ett storslaget ljudsceneri med stadig och taktfast bas.
Visst, ska man få verkig tyngd i ljudet
måste det till en subwoofer, men är rummet
lagom stort och högtalarna får lite basstöd

och klangvärme från
bakväggen,
klarar de sig
förbluffande bra
på egen hand.
En sofistikerad och genomarbetad liten
högtalare och ett verkligt precisionsinstrument som levererar långt över sin storlek.
Mycket långt!
H&M

Jern 12 WS
Pris 24.000 kr/par
Princip 2-vägs sluten järnlåda
Diskant 3/4 tum/20 mm softdome
Bas/mellanregister 5 3/4 tum/15 cm
glasfiber
Delningsfrekvens Ingen uppgift
Angiven känslighet 86 dB
Nominell impedans 4 Ohm nominellt
Kontakter 1 uppsättning
Mått (BxHxD) 21X30x20 cm
Vikt 12,2 kg
Info jernspeakers.com
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Mässa! High-End Mässan 2020

HEM till Stockholm

Den årliga High End-mässan i Stockholm hölls traditionsenligt helgen 8–9
februari och det var lite mer folk jämfört med de två föregående upplagorna.
En liten trend vi tyckte oss kunna märka, var ganska många högtalare med
öppen baffel. Av Jonas Bryngelsson och Mats Meyer-Lie

Lasse Hoffer håller i iFi:s helt nya, portabla
hörlurs-DAC/förstärkare hip-dac, med såväl vanlig
3,5- som balanserad 4,4-millimeterskontakt. Pris en
bit under 2.000-kronorsstrecket.
18
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Den nya Okinoki-tvätten har ett flertal olika förbättringar jämfört med den gamla. Det något högre
priset kompenseras och lite mer därtill i och med att
plexiglaslocket nu följer med på köpet.

Intressanta jämförelser
Peter Funk demonstrerade golvare och
stativhögtalare från KEF. Stora R11 mot ”lilla”
Reference 1, och så fick vi som lyssnade tycka
till. Det var hårda bataljer, men de flesta (?)
verkade ändå hålla Ref 1:an som den bästa av
de två. Och så två Rega-nyheter: Planar 10 och
integrerade Aethos.

Svensk premiär!
Första svenska mässamarbetet mellan norska
Hegel och Hi-Fi Klubben blev det på årets High
End-mässa, som vanligt huserande i en av de
riktigt stora salarna. Andreas Björnstad
från Hegel spelade omväxlande på stora H590
tillsammans med B&W 800 D3 och den mindre
H390 med 802 D3. I andra änden av rummet
kunde man titta på uprsungs-Nautilus, fortfarande möjlig att beställa från B&W!

Svenska Transparent Audio ställde ut sina
snygga, aktiva Bluetooth-högtalare på HEM. Den
större modellen kostar 10.000 kronor.

Stora, rumskompenserade The Ones hos finska
Genelec..
Genelec

Mysigt med rullband och allt hos Old School Hi-fi,
men framför allt rörförstärkare från Tektron
och stora, öppna högtalare från VREL Electroacoustic..
troacoustic

I aulan på Lindqvist & Lundqvist demonstrerades realistiskt, rumstrotsande 3D-ljud med Bacch-SP, grundat av Dr. Edgar Choueiri år 2014. Perfekt resultat
i stolen på bilden, men också i raderna precis bakom.

Kii Audio ställde ut på egen hand med en uppställning vi kände igen från Warszawa-mässan: helt aktiva
Three tillsammans med de likaledes aktiva basunderdelarna BXT.
NR 3 2020
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Världspremiär!
Båda hifi-konsulterna fanns på plats i Stockholm, såväl från Göteborg som Örebro. Och en världspremiär av
QLN Prestige Five och Sverige-premiär av Vienna Acoustics Beethoven Reference. Elektronik från
Burmester, AVM och Audio Analogue.

Importören Fitzpatrick visade tjusiga och smarta
akustikpaneler från Artnovion. Bland annat fanns
klurigt justerbara basfällor.

Fräcka allt-i-ett-systemet Aurora från iFi
Audio. Sågs hos Transient Design.
Audio.

Två olika system var det också hos Harman-distributören Bulow-Steensen: Arcam tillsammans med
JBL:s helt nya stativare HDI-1600 (20.000 kr/par)
och Mark Levinsons integrerade 5000-förstärkare
tillsammans med golvare från Revels Berylliumserie. Ja, båda anläggningarna delade faktiskt på
Arcams kombinerade spelar-DAC CDS-50 för 10.500
kronor.
20
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Apropå förra numrets stora genomgång av fötter,
råkade vi ”tappa bort” svenska Solid Tech, men
kommer att reparera skadan i något av de kommande numren, kanske redan i nästa. Och ja, till både
högtalare och elektronik.

En av mässas röda trådar visade sig vara högtalare
med öppen baffel. Svenska Fasico tog verkligen
ut svängarna och visade vad tekniken kan prestera
i renhet och djup. Man visade den bastanta aktiva
3-vägsmodellen OB3 med 18-tummare och tre olika
alternativ i diskant och mellanregister. Och högtalarna
hade sannerligen inga problem att fylla det enorma
rummet med mustigt och levande ljud!

Det är alltid kul då till synes oansenliga system
visar sig leverera stort ljud. Som hos InStereo som
utanför sitt stora rum riggat en liten läcker anläggning med gulliga golvare från Neat drivna av Naim
Uniti och en iögonfallande Michell Gyrodec
med Dynavector XX-2-MC via P75 Mk.4, ett
litet grammofonsteg från samma firma.

Vi pressade in oss hos Septon precis efter att man
trycksatt rummet med ett par brutalt hårdslående
Klipsch Heresy IV. Som tur var fick vi lugna
nerverna med nya Elac Concetro S, dagen till ära
driven av ny Classé Delta-elektronik. CD-spelaren
var Marantz SA10.

Stort och generöst ljud stod rundstrålande MBL för,
den här gången en stativmodell flankerad av genomskinliga diffusorer. Elektronik var ett massivt uppbåd
förstärkare/nätdelar från Valvet. Signalen var
ömsom analog via Ortofon/Technics, ömsom digital via bland annat en CD/SACD-spelare från EMM
Labs. En 2,5 kW:s batterinätdel från Stromtank
fanns också på plats!
NR 3 2020
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Mässans märkligaste ljud kom från ungerska Bayz
Audio: ett cylindriskt pulserande element mellan två
baselement som spelar in i var sin U-formad cylinder.
Ljudet var både exakt punktformigt och omringande.
Drev g jorde förstärkare från Spectral och stora
Technics SL-1000R med optisk pickup från DS
Audio och grönlysande ”fyrton” som avjoniserar
vinylskivan. Längst bort stora Metronome Kalista,
en dröm-CD i plexiglas.

Svenska uppstickaren Moonriver Audio rivstartade förra året med sin urläckra integrerade
50-wattare Model 404, men på mässan visade man
också kommande Model 505, ett superintressant
grammofonsteg med tre ingångar och mängder av
justeringsmöjligheter.

Hos Audionord kunde man bland annat få
lyssna på kommande D’Agostino Progression
Integrated på 200 watt och utbyggbar med
phono- och streamingmodul. Då vi var där drev de
mäktiga lilla Magico A1, en superhögtalare med
beryllium-dome och bas i grafen. Bredvid stod en
annan minsting, Magnepan LRS.

Hos Bergsala kunde man bland annat få jämföra tre olika topplurar från Audio-Technica, inklusive
ATH-ADX5000 – en öppen dynamisk lur med 58-millimeters element (!) och ljud som en elektrostat!
Förstärkare var lyxiga rörhybriden AT-HA5050H.

22
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VÄLKOMMEN!
Hos Ultimate Sound & Music i Vimmerby
finner du tre olika demorum. I det största
rummet på den övre våningen finns
vår referensanläggning. En komplett
anläggning från japanska TAD där
ingenting lämnats åt slumpen.

Under 25 års tid har vi uppgraderat, förfinat och
tweakat vår största referensanläggning. Vi har besökt mässor världen över. Vi har träffat tillverkare och
besökt fabriker och inte minst. Vi har varit hemma
hos vår kunder. Det har varit en fantastisk resa och vi
är oerhört stolta över det ljud vi nu kan presentera i
vår referensanläggning.
Ring och boka tid för demo

NYHET

VI REKOMMENDERAR

EN HELT NY REFERENCE
NYHET

Elac Debut Reference FR5.2

När Andrew Jones slutade som chefsutvecklare hos TAD så
började han utveckla högtalare hos Elac istället. Det verkar
inte spela någon roll i vilken prisklass Andrew utvecklar
högtalare. Elacs nya Debut Reference-serie är inget undantag. Den bjuder på ett fantastiskt ljud när den matchas med
rätt elektronik. Ett måste för dig som vill ha ett mycket bra
ljud men samtidigt fortsätta ha råd att äta ute ibland.

FÖRSTKLASSIG HÖRLUR

Audio-Technica ATH-AP2000Ti

Audio-Technica har precis släppt en makalös
hörlur. Denna borde få alla konkurrenter att darra.
Kvaliten på ljudet och prislappen stämmer inte
alls överrens. En mer prisvärd hörlur har vi på
Ultimate aldrig provlyssnat.

Pris 11 990:-

Ring och boka tid för demo

”Hur får man 100 000-kronorsljud?
Lägger 15 000 på ett par AP2000Ti.”
Geir Gråbein Nordby - Ljud & Bild feb 2020
Ring och boka tid för demo

Pris 14 990:-

SVENSKUTVECKLAD

EN KLAR FAVORIT

PRISBELÖNAD

Moonriver Audio Model 404

Denna godbit som handbyggs i Sverige tog oss med storm. Den har snabbt blivit en
av våra bäst säljande integrerade förstärkare. Med sin modulära design kan du ge
den de funktioner du behöver. Ett MM eller MM/MC phono steg. Eller en DAC. Dessa
moduler kan läggas till senare om behov uppstår. DACen kan även bytas ut och
uppgraderas i framtiden.
”En svensk sensation”
Hifi & Music #11 19
Ring och boka tid för demo

Från 29 990:-

PRISVÄRD TWEAK
IsoAcoustics GAIA

Med IsoAcoustics nya superfot GAIA
förhindrar du att delar av energin
högtalaren genererar försvinner ner i
golvet. Det innebär att mer ljud når dina
öron. Efter utförliga tester gillar vi denna
prisvärda uppdatering skarpt. Vi använder
deras produkter under hela vår referensanläggning.
Från 2 490:-/4st

FYNDA!

NYINKOMMEN

MAKALÖS KVALITET
Esoteric F-05

Upptäck vår fyndhörna

Esoteric tillverkar elektronik i den absoluta toppklassen. Nu har vi fått in deras senaste
integrerade förstärkare som är en makalös 32 kilko tung och musikalisk pjäs med
högsta upplösning.
Ring och boka tid för demo
Pris 111 990:-

Nya fynd tillkommer hela tiden.

www.ultimate.se/fyndhorna

VÅRA NOGA UTVALDA VARUMÄRKEN

NY

Acoustic Zen
Audio Analogue
Audio-Technica
Bel Canto
Canton
Clearaudio

dCS
Elac
Esoteric
Focal
Integra
IsoAcoustics

Ultimate Sound & Music AB
Storgatan 37 • 598 37 Vimmerby

NY

Isotek
JL Audio
JVC
Marantz
Mark Levinson
Moonriver Audio

Music Hall
Onkyo
Oppo
Panasonic
Paradigm
Pass Labs

Tel 0492 - 158 48

Pioneer
Revel
Rotel
Siltech
Solid Tech
Sony

www.ultimate.se • info@ultimate.se

NY

Supra
TAD
TEAC
Teenage Engineering
Tellurium Q
Vicoustic

& Musik! 2019 års musikböcker
Foto Beatrice Lundborg TT Spektra

Mer böcker

Vi fick inte plats med Bengts alla musikboktips i förrförra
numret av Hifi & Musik, men fortsätter bokrapporten,
här och nu! Text Bengt Eriksson

Elton John (med Alexis Petridis)
Jag
Översättning: Marianne Mattsson
ALBERT BONNIERS

Paul Stanley
Backstage Pass
Översättning: Susanne Andersson
HARPER COLLINS

Enligt min åsikt kan få åstadkomma så bra melodier som
Elton John! Fast det har ju inte
direkt med självbiografin ”Jag”
(skriven med journalisten Alexis
Petridis) att göra. Jo, här står
förstås en del om hur Elton John
suttit vid pianot och lika snabbt
som det tar att lyssna på låten
fått ihop en melodi till någon
text av Bernie Taupin (men
ibland, trots flera försök, inte
lyckats få till någon melodi).
24
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Samt den lite roliga och
ovanliga historien om hur
de – på var sitt håll – började samarbeta. Mest handlar
självbiografin om uppväxten
i såväl livet som musiken,
namnbytet från Reg(inald
Kenneth) Dwight till Elton
John, homosexualitet, kläder,
sprit (mycket!), kokain (också
mycket!!) och Elton John AIDS
Foundation.
Öppenhjärtigt (även vad gäller möten med andra artister/
musiker), personligt och rakt
på sak. Mitt eget intresse, en
liten men ingen större överdrift, för Elton John börjar och
slutar med hans sång, musik
och pianospel, melodierna och
Taupins texter. Om ditt intresse
är större och djupare bör ”Jag”
vara en intressant och läsvärd
självbiografi.
Paul Stanley, elgitarrist och en
av grundarna till (hård)rockbandet Kiss, har redan skrivit den
hyllade självbiografin ”Face The
Music” som mest handlar om
just upplevelser och erfarenheter
från och kring Kiss. ”Backstage
Pass” är en, till både innehåll
och sidantal, tunnare bok. Ett
slags efterord till den förra –
och främsta – boken.
Om du läste och uppskattade
Stanleys egentliga självbiografi
– då men först då skulle jag
föreslå att du tittar lite på den
här också. Här låter han sina
tankar löpa fritt, komma och
gå. Han verkar ha skrivit ner
det som råkat dyka upp i huvet
om, som rubrikerna lyder på
bokens tre delar, ”Business and
Success”, ”Reationships and
Family” och ”Self, Health, and
Happiness”.
Enligt min mening kräver
boken åtminstone ett visst
nördintresse, som inte jag
har. Men detta intresse verkar
åtminstone finnas i USA, där
boken började sälja direkt vid
utgivningen. I Sverige också? BE

Joakim Thåström

Joakim Thåström
Texter av Thåström
TEG PUBLISHING

Peter LeMarc
Sångtexter 1986–2017
LINDELÖWS

Vilket format bör en bok med
en låtskrivares texter ha? Jag
gillar ju pocketformat: lätt att
bläddra i och kanske ta med
sig, lagom anspråkslöst också.
Men det går väl inte ihop ekonomiskt, ger för lite pengar för
varje såld bok? Både Joakim
Thåströms ”Texter av…” och
Peter LeMarcs ”Sångtexter
1986–2017” har format av en
något större respektive något
mindre coffee table-bok.
Annan fråga: I vilken ordning bör texterna placeras i en
sån här bok? Från debuten och
framåt eller… När det nu kommer allt fler svenska böcker
med sång- och låttexter så ver-

kar det vara en trend att göra
tvärtom: placera texterna från
senast, nu idag, för att sen gå
bakåt. Så har förlagen/låtskrivarna gjort med Thåström- och
LeMarc-böckerna. Det fungerar
bra, säkert bättre än vad en
riktig tidsordning hade gjort,
eftersom både Thåström och
LeMarc jobbat så med sina texter att de skriver allt bättre.
Från Ebba Grön genom
Imperiet/Rymdimperiet hade
Joakim Thåströms texter ett
mer nära förhållande till musiken. Han var låtskrivare. Soloartisten Thåström har börjat
skriva texter som är mindre
beroende av musik. Ett slags
solitärer: kalla dem dikter, kalla
det poesi. Thåström är poet,
med eller utan musik. Hans
senaste (låt)texter hade kunnat
publiceras som en diktsamling.
Peter LeMarc är fortfarande
mer av en låtskrivare med text-

rader som tar större hänsyn till
melodierna. Fast också han
kan, det kunde han redan från
början, ibland formulera rader
i en låt (att lyssna på) så de
blir rader i en text (att läsa).
Poetiska rader, verser och hela
sånger. Bägge diktar så personligt, djupt ur sig själva, att de
också, som personlighet ofta
fungerar, skildrar oss (lyssnaren och/eller läsaren).
BE

Owe Thörnqvist
En gycklares visor: Sångerna – Bilderna – Historien
NOTFABRIKEN

till eget gitarrkomp. Till och
med Mr Kelly (en annan Monica Z-låt) gick åkej, fast jag
förenklade något. I sångboken
finns också en avdelning med
foton på Owe Thörnqvist och
hans samarbetspartners genom
tiderna samt ett förord som
avslöjar att han nu är på gång
att skriva sina efterlängtade
memoarer. Kan bli riktigt bra
att döma av citaten i förordet,
bland annat om den konstnärliga boxningsfighten med
producenten Anders Burman
inför inspelningen av Owe
Thörnqvists första skiva.
Rekommenderas som julklapp till alla amatörgitarrister!

Resultatet: just en ”atlas”
med geografisk placering
och notering av bakgrunden
för bandets medlemmar och
människor. Suveränt finkänskligt gjort! På omslaget kan
man läsa att boken ”tecknar…
en egenartad bild av den digitala senmodernitetens speciella
ensamhet, en långresa förbi
villaavslutningar i Österbotten,
finländsk värnplikt, uttjänt
datautrustning och Runeberg”.
Jo, precis så.
BE

inte alls så roligt att läsa – höra
– honom berätta om sin uppväxt och den första tiden med
popbandet Gasolin’.
Efter läsningen står det klart
varför han blev den artist och
människa han var, varför han
skrev och sjöng de låtar han
skrev.
BE

Kalle Lind
Hasse Alfredson – En sån där farbror
som ritar och berättar
FORUM

Jens Andersen
Kim Larsen – Mine unge år
POLITIKENS FORLAG

BE

Vasas flora och fauna
Atlas (Noter, texter och bilder)
FÖRLAGET

Fram med gitarren! Inte färre
än 102 – och ändå saknas ju
några – av Owe Thörnqvists
sångtexter, noterade melodier
och gitarr/pianoackord finns
med i den nya sångboken ”En
gycklares visor”. Extra kul att
tidsbredden går från de allra
tidigaste (1953) fram till några
av de nyaste (2019). De flesta,
om än inte alla, försök sig på
att spela jazzlåten När min vän
(som Owe T gjorde till Monica
Z) hen som vågar, är enkla att
ta sig an även för en amatörgitarrist.
Så jag greppar strax gitarren och testar ett antal favoritlåtar tillika Owe-klassiker
i genrer från bondkomik och
annat svenskt folkligt till
blues, rock´n´roll och country
samt västindiskt: Josefsson,
Rumba i Engelska parken, På
festplatsen, Auktions-Rock,
Ett litet rött paket, Icke sa
Nicke, Liten grötrock, Dagny,
Anna Kaffepanna, Betty Fagerlund, Gun från Dragarbrunn,
Hemma, Varm korv boogie,
Loppan, Hjalmar Bergström,
Alptoppens ros…
Jo, dom gick bra att sjunga

Finlandssvenska indiebandet
Vasas flora och fauna (med
sångaren/låtskrivaren Mattias
Björkas och där sångerskan
Iiris Viljanen tidigare ingick)
har gett ut ännu en annan
sorts bok med sångtexter – och
mer är så. Ska kanske påminna
också om att bandets mest
kända album heter ”Släkt med
Lotta Svärd”.
Förutom texter, noter, ackord innehåller boken ”Atlas”
även foton, tagna av fotografen/högstadiekompisen
Thomas Ekström, och kortnoveller, skrivna av Björkas.
Inget ovanligt med foton i
sångtextböcker men just dessa
färgfoton är så exakt i samton
med sångtexterna. Samma
med novellerna, som bygger
ut, poängterar och förlänger
sångernas berättelser och
stämningar.

Jag läste den här boken på
danska, för jag trodde aldrig
den skulle ges ut i Sverige. Men
efter att ungdomsbiografin över
Kim Larsen sålt drygt 130.000
exemplar i hemlandet Danmark
så menar åtminstone ett svenskt
förlag (Karneval) att han bör
ha en tillräckligt stor och
intresserad publik också här.
Håll alltså ögonen öppna för
den svenska utgivningen…
Det skulle egentligen ha
blivit en mer utförlig bok. Biografiförfattaren Jens Andersen
och sång- och rockpoeten Kim
Larsen träffades flera gånger
hemma i artistens kök. Men
innan de hann prata klart,
nådde fram till idag, dog Kim
Larsen (1945–2018). Därför
har boken fått titeln ”Mine
unge år”, längre framåt i tiden
nådde aldrig samtalen.
Få danska artister har blivit
kända i Sverige, än färre folkkära. Till dessa få (han kanske
till och med är den enda?) hör
Kim Larsen, åtminstone i mina
skånska trakter. Boken är skriven i jag-form. Spännande och
intressant, roligt och ibland

Kalle Lind, vid det här laget
bör han inneha doktorsgrad i
nördkunskap om populärkultur, har skrivit en så faktafylld
eller snarare faktanämnd bok
om Hasse Alfredson att jag
inför denna anmälan i H&M
läst boken på ett annat sätt.
Jag läste först ”Hasse Alfredson – En sån där farbror som
ritar och berättar” – som pappersbok. Och noterade hur
många små detaljer om Hasses
yrkesverksamhet som Kalle
Lind fått med. Därefter läste
jag boken en gång till som
e-bok (i detta fall pdf). Det
hade sina poänger: då gick det
att söka i boken. Som på ordet/
begreppet ”sång”.
Ett specialintresse: de sångtexter som Hasse å Tage skrev,
ihop och var för sig. Alfredson
kan ibland anges som ensam
textskrivare (eller ansvarig
för både text och musik) men
annars är det med AfredsonDanielsson som med i LennonMcCartney: inte lätt att veta
vem som skrivit vad.
Således sökte jag på ”sång”
och specialläste de sidor som
handlar om textförfattaren
Alfredson. Både Hasse och
Tage började skriva sångtexter
långt innan jag visste att de
NR 3 2020
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Foto Gabriel Liljevall

& Musik! 2019 års musikböcker

Kalle Lind vid Hans Alfredsons och Tage Danielssons
arbetsstuga och kontor på Söder i Stockholm.

gjorde det och i sammanhang
som jag inte hade en aning om.
Det kunde – ja, borde – skrivas
en särskild bok om AlfredsonDanielsson som sångpoeter.
Och tänk om någon satte ihop
en klingande stor och bra samling med deras låtar/låttexter?
Visste du till exempel att
Alfredson-Danielsson skrev
den något povelramelinfluerade
texten Ragga-da-bang (kompositör: Bengt Hallberg) åt Alice
Babs (skivutgivning 1959)?
Låten finns på Spotify, lyssna!
BE

Christer Borg
Mina nöjesbekanta – från A till Ö
KIRA FÖRLAG

Christer Borg arbetade som
nöjesjournalist under 60 år,
främst på Kvällsposten i Malmö. Boken ”Mina nöjesbekanta
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– från A till Ö” hann skrivas
klar precis innan han dog i
oktober 2018.
Jag, som skrev en del åt
Kvällsposten och satt några
månader på samma nöjesredaktion, kan vidimera den åsikt
som andra uttryckt. Christer
Borg var en trevlig journalist
och människa. Snäll är ett ord
man kan använda. Hans intervjuer och recensioner lyckades
sällan reta upp någon artist
eller musiker. (Men det hände
ändå några gånger, se ”författarens förord”.)
Raka motsatsen till min
kultur- och nöjesjournalistik, invänder nog vissa. Jo,
men även sådan journalistik
– boken heter ju ”Mina nöjesbekanta” – kan ha sina fördelar, när någon så kunnig och
intresserad som Christer Borg
svarar för den.
Boken är indelad i kapitel
från A till Ö med ett nöjesmöte per bokstav, såväl artister,
musik- och sånggrupper som
arrangörer och journalistkollegor. Som Lennart ”Smokerings” Andersson, Stikkan
Anderson, Alice Babs, Chet
Baker, Victor Borge, Björn
Fremer, Dexter Gordon, Lill

Lindfors, Modern Jazz Quartet, Rolling Stones, Frank
Sinatra, Mel Tormé, Östen
Warnerbring…
Många möten: ofta personligen, ibland sett & hört.
Musik- och nöjesmässigt
brett, även Trolle Rhodin
finns med eftersom cirkus var
ett av Christer Borgs stora
intressen. Han tar oss med
tillbaka, så att också läsaren
får träffa dem han träffade.
Nära och oftast just trevliga
möten. Han har dessutom
fogat in ”mellanspår” med
fördjupning av nöjestiden som
gått och extra anekdoter.
BE

Morgan Palmqvist
Blå Tåget i tiden och rummet
– En musiksociologisk studie
CARLSSONS

Ur avhandling i bok. Bra att
även svenska akademiker vill
nå en publik utanför universiteten – men så lätt verkar det
inte vara. Morgan Palmqvists
bok ”Blå Tåget i tiden och
rummet” är en förkortad och,
antar jag, mer tillgängliggjord
version av den musiksociologiska doktorsavhandlingen
”Första klass mot framtiden”.

Den senare har jag inte läst
men om jag förstår rätt är de
teoretiska avsnitten strukna.
Säkert till allmänläsarens fördel, även denna bok är teoretisk så det räcker. Pierre Bourdieu, fransk sociolog, spökar
lite väl mycket. Det är synd.
Boken har annars blivit en
bra och noga genomgång av
pop- och proggruppen Gunder
Hägg/Blå Tåget i sin ”tid” och
sitt ”rum”.
Det handlar en del om detta: medlemmarnas bakgrund
(samhällsklasser som kulturellt) och mötet med publiken
(ofta från en annan samhällsklass och kultur). Publiken
var till stor del också nästan
en generation yngre. Mest
intressant är närläsningen av
och lyssningen på Blå Tågets
texter och musik. Vilken sorts
texter skrev de? I vilka musikgenrer komponerade de?
Detta leder in på Blå Tågets
plats i 70-talets progressiva
musikrörelse. Också intressant, tycker jag. Men jag
förstår om andra (många?
de flesta?) tycker att ordval
och formuleringar är onödigt
snåriga. När akademiker nu
har börjat skriva om populära
ämnen uppstår dessutom ett
problem. Tidigare akademiska
källor saknas och därför
måste journalistiska texter
användas.
Alltså en avhandling, som
kräver många år att skriva,
där fakta ska noga vägas och
kontrolleras, kontra dagspresstexter, som kan ha skrivits på 20 minuter strax före
lämning. Plötsligt blir dessa
en akademisk källa. Som när

Palmqvist hänvisar till några
snabba texter av mig. Han
rättar en felaktig uppgift i en
av dem. Tack! Men både mina
och andra tidningstexter kan
ju innehålla fler hastiga felaktigheter, som han missat…
BE

Stefan Wistrand
Börje Fredriksson, saxofonist

förmedling av information.
Wistrand har letat fram och
citerat vad som skrivits och
sagts om och av denna i alla
fall för mig nästan helt okända
jazzsaxofonist och även intervjuat personer som kände
Börje Fredriksson. Jag läser,
lyssnar och lär mig. 
BE

BO EJEBY FÖRLAG / SVENSKT VISARKIV

Klassisk läsning
Erik Kjellberg
Arvet efter Johann Sebastian Bach –
En äventyrlig historia
GIDLUNDS

Catarina Ericson-Roos
Erik Sædén – Mästersångaren bakom
masken
CARLSSONS

Som trumpetaren Bosse Broberg har sagt om Börje Fredriksson: ”Hans sound hade en
säregen klangfärg, valthorn
fast på tenorsax var idealet för
honom.”
En exakt beskrivning av hans
saxofontoner, särskilt – och
det gjorde han oftast – när
Börje Fredriksson spelade egna
kompositioner. Ja, jag skriver
nu någonting jag inte visste.
Men jag kan ju lyssna då Bo
Ejeby förlag, Svenskt visarkiv
och Caprice Records gjort det
perfekta: gett ut en bok om
denna alltför okända svenska
jazzsaxofonist och samtidigt
ett digitalt album (finns på
Spotify och iTunes) med liveinspelningar från 1950- och
60-talen.
Något annat jag hör: melodierna var berättelser. Varje komposition av Börje Fredriksson
hade en historia att berätta.
Med blues i botten, utgångspunkten var ofta ett bluestema.
Var och hade. Börje Fredriksson, född 1937, tog livet av sig
1968.
En egen, ja, säregen jazzmusiker som helst ville spela sin
egen musik och gick inte det så
spelade han inte. Som nyskapade jazzen utan att lämna dess
traditioner. Om honom har
Stefan Wistrand skrivit boken
med den raka titeln ”Börje Fredriksson, saxofonist”.
Ingen djupgrävande bok
utan mer en inhämtning och

Magnus Haglund
Svenska tonsättare –
Wilhelm Stenhammar
GIDLUNDS

Erik Kjellberg, professor emeritus i musikvetenskap, har
forskat fram och skrivit boken
”Arvet efter Johann Sebastian
Bach”. Titeln kunde också ha
varit i stil med ”Bach – hur

han använts och används”.
Det handlar mycket om detta:
hur historien sett och ser på
Bach som kompositör. Svar:
olika från tid till tid.
Kjellberg täcker in och upp
allt han vet – det är mycket
som han forskat sig till under
lång tid – och orkar: musikinstrument och musikformer,
utan och med sång, i egen tid
men främst kommande tider,
väl mest i men också utanför
kyrkorna, inom och utom den
västerländska klassiska traditionen. Johann Sebastian Bach
(1685–1750) komponerade
”allt” – utom opera.
Innehållsrik är ett underord,
om såväl Bachs musik som
Kjellbergs bok.
Catarina Ericson-Roos,
musikvetare och bibliotekarie,
har skrivit ”Mästersångaren
bakom masken” om operasångaren Erik Sædén, som även om
han också framträdde utomlands förblev på Kungliga Operan i Stockholm i fem decennier
och 160 olika roller. (Listan
över olika – mycket olika –
operaroller längst bak i boken
är minst sagt imponerande.)
Barock som nutida, lyriskt och
dramatiskt. Dessutom så kallat
”lättare” musik och sång, som
romanser och visor, utanför
operascenen.
”Mästersångaren bakom
masken” – som i den sminkade operamasken – är en traditionell biografi, ett livs- och
karriärporträtt av hovsångaren Sædén (1924–2009). Faktarikt och noggrant (såvitt jag
kan bedöma), från barndomen
i Vänersborg till studierna
på Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm och arbetsplatsen
Operan.

Men lite torrt skrivet och
berättat, tycker en som är van
att läsa rockbiografier.
Jag kan sakna författarens
eget temperament, upplevelser
och känslor. Fler fräcka inslag
á la den inledande ”ouvertyren” med anknytning till
Birger Sjöberg och löftet från
rektorn att få ta en sjungande
studentmunta – och slippa det
svårbemästrade stammande
talet.
Magnus Haglund, universitetsadjunkt och musikkritiker,
är jag van att läsa när han
skrivit om mer spräckliga och
samtida ämnen, både inom
musik och andra kulturformer, än som nu i den nya
boken om Wilhelm Stenhammar i serien ”Svenska tonsättare”. Det gläder mig att han
skriver som han brukar, inte
kan bli vid sitt ämne utan gör
av- och utvikningar.
Resultatet är mer än ett
tonsättarporträtt, som om
Haglund i varje mening han
skriver också har skrivit en
extra menings kommenterande undertext. Då kan det,
både på och bakom boksidorna, handla om Marcel Proust
och Walter Benjamin eller
Florens för den delen. ”Ja, det
är en smula märkligt”, skriver
Haglund, ”att själv ha stått på
precis samma plats som Ellen
Key och blickat upp mot balkongen där de fem medlemmarna i familjen Stenhammar
tittade ned på den omtalade
feministen och pionjären för
en friare pedagogik.”
Gillar det! Sånt kan säga
mer om det musikaliska än
själva det musikaliska. Nu
passar skrivsättet också extra
väl för att presentera musik
av en tonsättare (1871–1927)
som alltså levde i förra sekelskiftets föränderliga tid och
samhälle. Magnus Haglund
handplockar den musik han
får lust att höra och skriva
om bland Stenhammars blott
45 verk (mest tonsatta dikter
men också stråkkvartetter,
främst var han kanske musiker och dirigent).
Ett högst personligt möte
mellan fyra öron och den sortens biografi och porträtt jag
uppskattar.
BE
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Första ordet! Korta
testerANC-lurar
i Hifi & Musik...
Trådlösa

8 BULLERDÄMPARE

– stadiga mellanklasslurar
Vi följer upp sommarens stortest och testerna av höstens eftersläntrare
med ännu ett stortest, den här gången – med ett par undantag – med fokus
på mellan- och instegssegmentet. Av Jonas Bryngelsson Medlyssning Magnus Fredholm

I

hörlurs- eller för den delen
audiovärlden i stort, är
trådlösa och bullerdämpande hörlurar det allra
största segmentet. I hård konkurrens med helt trådlösa inear-lurar, som numer också allt
oftare får aktiv bullerdämpning.
Men sällan eller aldrig lika
effektiv sådan som man kan få
från en sluten, överöronenliggande hörlur. En helt vanlig,
tätslutande hörlur, med andra
ord. Men aktiv med inbyggd
förstärkare, trådlösa Bluetoothkoppling samt mikrofoner
28
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för såväl bullerdämpningen,
samtal och röstkommandon. I
vissa fall även så kallad Hear
Through, en funktion där mikrofonerna istället tar upp och
förstärker omgivningsljudet.
I sommarens dubbelnummer
stortestade vi flera av marknadens bästa hörlurar med ovan
funktionalitet, där Sony WH1000M3X avgick med totalsegern. Under hösten/vintern
har vi också testat Boses nya
700-lur samt Sennheisers nya
utgåvor av Momentum 3 Wireless och PXC 550 II. Alla tre på

lite olika sätt också toppklassade, trådlösa och bullerdämpande hörlurar.
Vid intresse, sök
bland alla tester
på hemsidan: hifimusik.se.
I det här uppföljningstestet blir
det mestadels hörlurar runt och en
bit över 2.000-kronorstrecket. Ungefär där man
överhuvudtaget kan kombinera
trådlös frihet med bullerdämpning, med andra ord.

Med två undantag: Marshalls
nya Monitor-lur som klockar in
en bit över 3.000
kronor samt Dali
som till och med
ligger en bit över
4.000-kronorsstrecket.
För att ha
något att relatera till, tog vi
med stabila och
mycket funktionella Jabra Elite
85h från sommarens stortest
och vars betyg vi utgått från i
den här genomgången.

”Vid intresse,
sök bland
alla tester på
hemsidan:
hifi-musik.se”

BÄST
LJUD!

Dali iO-6
Funktion Trådlösa, bullerdämpande
over-ear-lurar
Pris 4.398 kr
Bluetooth-version 5.0 AptX HD/
AAC
Angiven batteritid 30 timmar
(med ANC, 60 utan)
Röststyrning Genom telefon
Laddning USB-C (även lyssning)
Vägd vikt 328 gram
Tillbehör 3,5 mm-kabel, USB-Ckabel (laddning/lyssning), flygadapter, väska
Info hifiklubben.se
Omdöme
Ljud 10
Komfort 6
Prisvärdhet 7

knappar och volym på den yttre
tryckringen.
Och visst märks det att vi
har en mer påkostad hörlur på
huvudet när vi börjar lyssna.
Dali spelar på ett lugnt och kontrollerat sätt, med bra storlek på
ljudbilden utanför huvudet, så
att säga. Kanske en konsekvens
av att man utvecklat hörlurarna
snarlikt med hur man utvecklar
högtalare?
Tonalt tämligen homogena
med viss värme men utan extra
fyllighet. Nej, Dali spelar hellre
stramt och snabbt, inte minst i
basen. Uppåt är de detaljerade
men ändå behagliga. Ja, här
finns helt klart mer fysik och
överlag högre ljudkvalitet än
vad resterande startfält mäktar
med. Vi hade inte sommarens
testvinnare i ljudkategorin från
Bang & Olufsen till hands, men
vi är ganska säkra på att de får
en tuff match av Dali.
Extra plus för den sensationellt
långa, angivna batteritiden, som
också verkar stämma bra i dagligt användande. Med tanke på
prislappen, hade den så grundläggande bullerdämpningen
däremot kunnat skötas bättre.

abra är otroligt sköna att
bära, mycket bra komfort men också handhavande, bland annat
genom att musiken slutar
spela och sätter igång igen
när de tas av och sedan sätts
tillbaka på huvudet. Inställningar av bland annat nivå av
bullerdämpning och medhörning kan ställas in i appen.
Har gått ner i pris med 500
kronor sedan de var med i
sommarens stortest av trådlösa, bullerdämpande lurar
(H&M nr 7-8, läs/köp/ladda
ner på hifi-musik.se).
Låter stort och luftigt men
också homogent på ett enbart
positivt sätt. Tonalt neutrala,
men tippar över en del mot det
ljusa och strama, men ändå
med fullt tillräcklig basåtergivning för att musiken ska få rätt
tyngd och kontur, men med
den strama tydligheten ändå
som högsta prioritet.
Stabila, sköna, välfungerande och välljudande!

F

örst ut var i själva
verket sist in i testet
och ligger egentligen
en eller ett par nivåer
över resten av testdeltagarna,
som i de flesta fall huserar en
bit under marknadens mest
påkostade lurar, från framför
allt Sony, Bose och Sennheiser.
Det här är en tungt påkostad
lur som väger in några gram
högre än till och med Marshall
Monitor, men sitter trots det
skönt på huvudet, men är inte
förstavalet på löpturen, långt
därifrån.
Ambitionsnivån märks bland
annat på de stora 50-millimeterselementen (där normal
storlek idag är 40 mm) med
neodymmagneter men också
på att kuddarna kan bytas
ut. På välljuds- och kopplingssidan sticker också USBC-kopplingen till dator och
vissa Android-mobiler ut,
med möjlighet till 24/96-ljud
samt AptX HD-stödet. Hear
through finns också.
Dali har satsat på konventionella men mycket välfungerande

Testreferensen!

Jabra Elite 85h
Funktion Trådlösa, bullerdämpande
over-ear-lurar
Pris 2.490 kr
Bluetooth-version 5.0
Angiven batteritid 36 timmar
(med ANC)
Röststyrning Apple Siri, Google
Assistant, Alexa
Laddning USB-C
Vägd vikt 306 gram
Tillbehör 3,5 mm-kabel, laddkabel,
flygadapter, väska
Info jabra.se
Omdöme
Ljud 8
Komfort 8
Prisvärdhet 9

PRISVÄRDA!

Jays q-Seven
Wireless
Funktion Trådlösa, bullerdämpande
over-ear-lurar
Pris 1.490 kr
Bluetooth-version 5.0
Angiven batteritid 20 timmar
(med ANC, 30 timmar utan)
Röststyrning Apple Siri, Google
Assistant
Laddning USB-micro
Vägd vikt 275 gram
Tillbehör 3,5 mm-kabel, laddkabel,
påse
Info jaysheadphones.se
Omdöme
Ljud 7
Komfort 7
Prisvärdhet 10

PRISVÄRDA!
→
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Trådlösa ANC-lurar

V

isst märks det till viss
del att Jays är testets
billigaste deltagare,
men i stort följer
man faktiskt bara sitt ”vanliga”
designideal, med enkla, nästan
asketiskt stilrena konstruktioner.
Sköna och funktionella kan man
gärna tillägga om q-Jays Seven,
som sitter såväl skönt som fast
på huvet. Helt vanliga varav en
multifunktionsknapp för styrningen. Basalt, var ordet, men
samtidigt lätt att lära och hitta.
Ljudet bjuder på såväl toppar
som dalar. Till det positiva kan
läggas en varm och (grund)fyllig
återgivning av musiken som spelas. Samtidigt som basen i vissa
lägen kan kännas väl fluffig och
ostyrig, ja lite entonigt och osammanhängande från resten av
musiken. Ska vi vara riktigt noggranna, finns det en viss tendens
till essighet också, som märks
mer vid vissa typer av musik.
Presterar överlag väl i nivå
med, hellre en bit över det
begärda priset, sett såväl till ljud
som funktioner och finish.

Marshall Monitor II
A.N.C.
Funktion Trådlösa, bullerdämpande
over-ear-lurar
Pris 3.195 kr
Bluetooth-version Ingen uppgift
Angiven batteritid 30 timmar
Röststyrning Ja, Google Assistant, Apple Siri

Laddning USB-C
Vägd vikt 321 gram
Tillbehör 3,5 mm-kabel (delvis spiral…), laddkabel, påse
Info marshallheadphones.com/se/en
Omdöme
Ljud 9
Komfort 8
Prisvärdhet 8

O

m man nu inte redan
förstått att man går
omkring med ett par
Marshall-lurar, så lär
en lång tryckning på den guldfärgade flerfunktionsknappen/vippan
och påslagsljudet i form av ett
gitarriff påminna dig…
Till form och utseende är det
här i princip samma lur som
”vanliga” Monitor II men numer
också med tillägget A.N.C och
därmed bullerdämpning. Enbart
vanliga knappar är vad som gäller
på de stora och välbyggda men
också rejält tunga lurarna. De sitter trots det skönt på huvet, men
lämpar sig inte för löpturer. Kan
vikas ihop helt och hållet.

Mätt med rosa brus, den här gången skuret vid 2 kHz, det vill säga utan de
allra högsta tonerna. Ju högre dB-siffra, desto bättre. Vid den angivna nivån
har vi börjat uppfatta det rosa bruset. Vi kan konstatera att de här lurarna
överlag presterar sämre än de g jorde i sommaren stortest, där Jabra faktiskt
var näst sämst, den här gången näst bäst efter Philips. Men så är priserna
också, rent generellt, lägre nu jämfört med den gången.
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44 dB
42 dB
41 dB
40 dB
39 dB
37 dB
36 dB
35 dB

en multifunktionsvippa för play/
paus/svara/spårhopp och touch
för bland annat volym och ANC/
hear through. De sitter ordentligt
på plats men är ändå sköna att
bära. Kan vikas ihop.
Uppåt i frekvens är ljudet på
sedvanligt Philips-manér mycket
neutralt och korrekt, men i basen
har man fläskat på ganska rejält
runt 100 hertz, på gott och ont,
beroende på vilken musik man
spelar. Ljudkaraktären är i grunden oproblematisk med en tydlig "rakt-på-sak"-karaktär, men
som sagt, basåtergivningen blir
en vattendelare. Det blir bättre
utan ANC påkopplad, bör tilläggas och musikåtergivningen får på
det stora hela ändå klart godkänt.
För prisklassen riktigt bra bullerdämpning.

Plantronics
Voyager B8200
Philips PH805

Funktion Trådlösa, bullerdämpande
over-ear-lurar
Pris 1.990 kr
Bluetooth-version 5.0
Angiven batteritid 30 timmar
Röststyrning Ja
Laddning USB-micro
Vägd vikt 283 gram
Tillbehör 3,5 mm-kabel, laddkabel,
rejäl väska
Info philips.se

Bullerdämpning

Philips
Jabra
Sennheiser
Dali
Marshall
Plantronics
Sound by Sweden
Jays

De här lurarna var så nya att
vi inte hade tillgång till en fullt ut
fungerande app, men där finns i
alla fall tonkontroller i form av
en fembands grafisk eq med väl
fungerande snabbval baserade på
genre, justering av ANC-nivån
och så kan man välja funktion till
flervalsknappen, eller M-knappen
som Marshall säger. Aktiv hear
through finns också.
Ljudet från Marshall kan lättast beskrivas som ombonat,
med trevlig bra botten och lagom
avvägd energi uppåt i frekvens.
Visst, lite (över)fylligt är det
måhända, med mer fokus neråt
än uppåt, men den tonala balansen är mycket tilltalande och
ligger faktiskt ganska nära det
neutrala. Med lite extra knuff
som gör det mesta som spelas lite
roligare att lyssna till.
Riktigt bra, måste jag säga.

Omdöme
Ljud 7
Komfort 7
Prisvärdhet 9

E

BRA
KÖP!

n inte så lite Sony-lik
lur i sin grundläggande design från Philips
pånyttfödda ljuddivision, om än ganska mycket plastigare än påkostade och mer än
50% dyrare Sony WH-1000XM3.
Philips har satsat på en blandning
av vanliga knappkontroller med

Funktion Trådlösa, bullerdämpande
over-ear-lurar
Pris 3.490 kr
Bluetooth-version 4.1 AptX, NFC
Angiven batteritid 24 timmar
Röststyrning Ja, Google Assistant,
Apple Siri
Laddning USB-micro
Vägd vikt 304 gram
Tillbehör 3,5 mm-kabel, laddkabel,
påse, USB/BT-dongel
Info plantronics.com/se/sv
Omdöme
Ljud 6
Komfort 6
Prisvärdhet 5

P

lantronics-luren är en
lite udda fågel i testet,
inte enbart i det att den
har några år på nacken
(och därmed är ursäktad USBmicro-laddningen och Bluetoothversionen, priset till trots…) utan
att den är mer framtagen för
kontor och konferens än resande
och pendlande, och här finns därmed en del funktioner ”vanliga

De bästa systemen i
världen använder

människor” kanske inte behöver,
men som medverkar till den högre
prislappen.
Reglage återfinns på båda
kåporna och musiken pausas och
återupptas när lurarna tas av och
sätts på igen. Plus för ett skjutreglage som ställer om från ingen till
medel och full bullerdämpning.
Sitter mycket skönt på huvudet
men är ganska tunga och allmänt
klumpiga, det vill säga inget man
i första hand har med på joggingturen…
Rent ljudmässigt är det här
raka motsatsen till testets Sennheiser, med en mycket avslappnad för att inte säga tillbakalutad
musikåtergivning, saltad med en
mycket ymnig och ganska djupt
grävande basåtergivning. Den
mäktiga eller överdrivna basåtergivningen passar bättre och sämre
till olika musik, så utfallet blir
därmed lite ojämnt. Särskilt neutrala är de hur som helst inte.

irriterar. Helt och hållet knappstyrd, men det tar ett tag att
komma underfund med och inte
minst att hitta igen de olika reglagen. Lurarna sitter tajt runt
huvudet och kåporna är även de
ganska tighta, men mina ganska välväxta öron får ändå plats.
Sitter bra på plats med andra
ord, men komforten vid längre
användning är inte 100%-ig.
App finns, med bra steg-för-stegbruks men ger i övrigt bara tillgång till den speciella och mycket
lättanvända enbands-eq:n, ingen
inställning av bullerdämpningen
eller hear through.
Ibland när normalt så sofistikerade Sennheiser tar fram mer
kommersiella eller billigare hörlurar, satsar man mer på kraftfull
attack före finlir och frekvensutsträckning. De här lurarna spelar med andra ord frejdigt och
på dig som lyssnare, med en vilt
pumpande midbas, men inte så
mycket utsträckning eller i alla
fall energi nedåt i frekvens.
Som tur är, kan en smärre eqjustering göra under för återgivningen, men det känns onekligen
som en lätt onödig omväg…

S

ound by Sweden är en
avknoppning från svenska Supra och huvudbolaget Jenving Technology
och Nitro-X Wireless bolagets
första ”vanliga” trådlösa och
bullerdämpande hörlurar. Det är
ett par stora och ganska tunga,
men likväl mycket sköna hörlurar, vilket de extra mjuka och
gosiga (i brist på bättre ord!)
öronkuddarna ombesörjer. De
sitter faktiskt både skönt och fast
förankrat på huvet.
Helt vanliga knappar och reglage även här och extra plus för
röståterkopplingen som meddelar vad som händer (finns också
hos Jabra och Plantronics).
Ljudet blev däremot en rätt
stor besvikelse. Jag vet inte riktigt hur man tänkt vid ”ljudsättningen”, men det är långt ifrån
frekvensrakt och hellre burkigt
och kraftlöst. En omvänd loudnesskurva, skulle man kunna
säga, med låg energi i frekvensspektrets ytterändar. Ja, särskilt
lågbasen lyser med sin frånvaro
och sammantaget blir det svårt
att rekommendera Nitro-X Wireless, det relativt låga priset och
den goda komforten till trots.

Slutsatser

Sennheiser HD
450BT
Funktion Trådlösa, bullerdämpande
over-ear-lurar
Pris 1.990 kr
Bluetooth-version 5.0
Angiven batteritid 30 timmar
Röststyrning Apple Siri, Google
Assistant
Laddning USB-C
Vägd vikt 242 gram
Tillbehör 3,5 mm-kabel, laddkabel,
påse
Info sv-se.sennheiser.com/
Omdöme
Ljud 6
Komfort 5
Prisvärdhet 6

D

en här nya, lite enklare Sennheiser-luren
är firmatypiskt diskret till designen,
utan något som sticker ut eller

Sound by Sweden
Nitro-X Wirelss
Funktion Trådlösa, bullerdämpande
over-ear-lurar
Pris 1.899 kr
Bluetooth-version 5.0
Angiven batteritid 24 timmar
Röststyrning Apple Siri, Google
Assistant
Laddning USB-micro
Vägd vikt 286 gram
Tillbehör 3,5 mm-kabel, laddkabel,
väska, flygplansadapter
Info soundbysweden.com
Omdöme
Ljud 4
Komfort 9
Prisvärdhet 5

Den så grundläggande bullerdämpningen kom genomgående
lite på skam den här gången,
men då ska man komma ihåg att
vi mäter även högre frekvenser,
som hörlurarnas aktiva ANCfunktion dämpar mindre. Med
andra ord: det kommer kännas
som att de dämpar mer om och
när du sitter på bussen eller flyget!
Bäst bullerdämpning, bra ljud
och en mycket tilltalande prislapp har Philips, som vi nog får
räkna till testets bästa köp!
Den trevligt sköna och lättskötta Jabra-luren har gått ner
en 500-hundring i pris sen sist
och har därmed blivit riktigt
prisvärd.
Prisvärda är också Jays, även
om bullerdämpningen helt klart
gärna kunde varit bättre.
Bäst ljud och det mest imponerande bygget, kommer helt klart
från danska Dali, som kanske
låter bäst av marknadens samtliga bullerdämpare, i hård kamp
med Bang & Olufsen. I själva
bullerdämpningen ligger man
däremot långt ifrån toppen. H&M

HRS ANALOG DISC

HRS ”skivpuckar”, inte bara en vikt utan
den unika HRS-elastomeren ligger an
precis där det gör nytta!
300 gr silver eller svart 3 200kr
500 gr silver
6 000kr

HRS Nimbus Assembly i tre höjder.
Placeras mellan apparatchassie och
underlag. Tre eller fyra under varje.
1690 - 1890kr styck beroende på höjd

HRS Vortex, en superprodukt för de
mest kräsna. Fungerar som en diod(!)
Tre eller fyra under varje apparat.
Vortex 150 4 500kr styck
Vortex 150 adjustable 4 900kr

HRS Isolation platforms. Finns i tre
kvalitetsnivåer, perfekt för vinylspelare
och andra komponenter. Viktavstämda,
justerbara i efterhand. Från 13 900kr

HRS damping plates. tre storlekar och
två tjocklekar för att passa överallt.
Kusligt att uppleva när även välbyggd
fin-elektronik ges ett lägre brusgolv...
Från 1 990kr st

PROVA HRS SORTIMENT DU
OCKSÅ, FINNS ATT LÅNA HEM
PÅ HIFICONSULT

HIFICONSULT.SE

PROVLYSSNAT!

Fyne Audio

K

ort sammanfattat kan man säga
att Fyne Audio uppstod för något
år sedan, då Tannoys (kinesiska)
ägare beslutade att flytta inte
bara all tillverkning, utan också forskning
och utveckling till fjärran östern.
Kvar i Skottland blev ett antal mer eller
mindre långvariga medarbetare som valde
att starta det nya märket Fyne, som valt att
behålla många av de viktigaste egenskaperna
från Tannoy.
Och då pratar jag inte minst om de koncentriska elementen, även kallade koaxialelement, med diskanten monterad i mitten
av bas/mellanregisterelementet, där man på
normala koner brukar hitta en dammkåpa.
IsoFlare kallar Fyne tekniken, med en räfflad mynning kring det lilla diskanthornet och
alla fördelar denna grundläggande montering
för med sig, som stabil stereobild och konstant direktivitet. Eller kort och gott: som
om ljudet kom från och en och samma källa!
En mer Fyne-specifik innovation kallas
Bastrax, som kort och gott diffuserar (den
nedåtriktade) basreflexporten, och därmed
gör högtalarna mindre placeringskänsliga.

FYNE IKALEN
PÅ VERT

Som en första introduktion till det nya märket med
den långa historien, provlyssnar vi tre golvare från
tre olika serier från skotska Fyne Audio.
Text Jonas Bryngelsson Bild Fyne Audio
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Fyneflyte slutligen är företagets små
”hack” i den yttre gummiupphängningen,
för att komma till rätta med den energi som
vid vissa frekvenser kan reflekteras tillbaka
mot högtalarkonen, med mindre oönskad
färgning av ljudet som eftersträvat resultat.
Vi börjar vertikallyssningen med företagets allra minsta och enklaste golvhögtalare
F302, som inte har koncentriskt element och
även saknar Basstrax-lösningen, men Fyneflyte på basens yttre upphängning har den!
Det här är en nätt liten ren 2-vägskonstruktion, med priset i beaktande mycket
välbyggd och snygg. Jag trodde i ärlighetens
namn inte Fyne skulle satsa på så här pass
billiga högtalare, men där hade jag fel.
F302:orna spelar upp musiken fokuserat
och stramt, för att inte säga korrekt. Här
finns bra driv i musiken, men spelar på det
stora hela mer ”sanningsenligt” än inställsamt, vilket inte alltid är av godo i den här
prisklassen, men visst kan det vara värt att
prova dem ganska nära bakvägg för lite
extra basstöd.
Visst, de är något tunna i basen och mel-

lanregistret kan uppfattas som lätt återhållet
med visst material, men för 5.300 kronor
vore det verkligen en synd att klaga!
Nästa series minsta golvare F501 ger i
princip alla företagets grundläggande specialiteter, inklusive koncentriskt diskant/
mellanregister/bas-element som får stöd av
en extra bas i en 2,5-vägskonstruktion och
en rejäl fot under Basstrax-konstruktionen.
Med en nära på tre gånger så hög prislapp, vore det ju konstigt om det inte hände
grejor, och det gör det som tur är också.
Rejält!
F501 spelar nämligen otroligt mycket fylligare, med mer av allt, såväl detaljer som
basdjup. Musiken återges i en större kostym
och med avsevärt bättre stereokänsla. Visst
har den lite av samma karaktär som den
mindre seriens minsting, men här blir det
extra allt och bara så mycket bättre.
501:orna spelar lika korrekt, men lägger
till så många fler detaljer, så mycket mer
skärpa men också musikaliskt engagemang.
Till nästa series minsta golvare blir det
ett ännu större (pris)steg när vi går upp
till F702 med en prislapp på cirka 85.000
kronor paret. Och grundkonstruktionen
är faktiskt väldigt lik föregående 501, en
2,5-vägslösning med ett koncentriskt och
ett extra baselement, båda en storlek större
än på föregående högtalare. Men förpackat
i en större och avsevärt mycket snyggare
kostym. Och visst, de ingående komponenterna är också av högre klass, förstås.
Det första som märks med 702:orna är
att de trycksätter rummet på ett helt annat
sätt – här kan man börja snacka verklig fysik! Men också skärpa, kontur och
utsträckning, inte minst i basen.
Här kan vi börja diskutera fullständig
närvaro när favoritspåret Avalon klingar ut,
och kontroll, detaljskärpa, men framför allt
en hisnande stereoskärpa och fokusering. Sa
jag detaljmyller?
Jag avslutar den här lyssningssejouren
med samma Pixies-spår som de föregående
högtalarna fått genomlida, och upptäcker
med F702 så många fler nu helt tydligt
återgivna små produktionstekniska finesser,
med bättre flyt och i ett mer tydligt definierat sammanhang.
Kort sammanfattat: Mer pengar ger föga
förvånande bättre och snyggare högtalare,
men alla presterar för sina respektive prisklasser på en hög nivå. Jag skulle kanske
passa mig för att placera lilla F302 i ett
större rum, i så fall skulle jag nog hellre
satsa på storebror F303 med dubbla basar.
Eller spara ytterligare ett tag och köpa
F501, redan där har man kommit en bra
bit på vägen. Jag och många med mig skulle
sitta nöjda väldigt länge med F702, men på
den här nivån spelar också den personliga
smaken en allt större roll för vilken högtalare man väljer. 
H&M

Fint detaljarbete på
Fyne F702.

Fyne F302
Pris 5.300 kr/par
Princip 2-vägs basreflex
Bestyckning 25 mm domediskant (polyester),
150 mm bas/mellanregister (multifiber)
Nominell impedans 8 ohm
Angiven känslighet 90 dB
Dimensioner (BxHxD) 19x93,2x27,1 cm
Vikt 13,3 kg/styck

Fyne F501
Pris 14.995 kr/par
Princip 2,5 vägs basreflex, koncentrisk
Bestyckning 150 mm IsoFlareTM (multifiber)
bas/mellanregister med 25 mm titandome; 150
mm bas (multipapper)
Nominell impedans 8 ohm
Angiven känslighet 90 dB
Dimensioner (BxHxD) 20x98,4x32 cm
Vikt 18,9 kg/styck

Fyne F702
Pris 84.980 kr/par
Princip 2,5-vägs basreflex, koncentrisk
Bestyckning 200 mm IsoFlare bas/mellanregister (multifiber), FyneFlute upphängning med 25
mm magnesiumdome (neodymmagnet); 200 mm
bas (multifiber) FyneFlute upphängning
Nominell impedans 8 ohm
Angiven känslighet 92 dB
Dimensioner (BxHxD) 38,4x111,1x44 cm
Vikt 30,5 kg/styck
Info audioconcept.se, fyneaudio.com
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Pro-Ject CD Box RS2 T/Pre Box RS2 Digital

Mycket bra ljud
Seriös mekanik
t
Läser inte riktig
r
ivo
sk
alla
Mycket bra ljud
ter
Många möjlighe
å
Något låg utniv

Folkhems-High-End
Pro-Jects CD-kombi CD Box RS2 T och Pre Box RS2 Digital fick årets
EISA-pris i klassen ”Digital Source”. Är det ett politiskt val eller är det en
helt enastående duo? Vi har svaret! Text Olle Linder Bild H&M

V

ad associerar du till varumärket
Pro-Ject? De flesta av oss tänker
nog på prisvärda skivspelare i
inte allt för höga prisklasser. Och
visst var skivspelarna stapelvaran även under
tundraåren när all hifi handlade om CD.
Men de har faktiskt sysslat med bra
mycket mer än så. Du hittar produktkatalogen och prislista på Septons hemsida,
och utbudet är imponerande med över 50
skivspelare, alla versioner räknade. När
det gäller elektronik i olika former så har
de sex olika linjer. Visst, mycket är mid-fi,
men den här gången har vi lyssnat på det
vassaste de kan leverera i digital väg, nämligen CD-transporten Pro-Ject CD Box RS2
T och DAC:en/försteget Pre Box RS2 Digital för drygt 50.000 kronor, tillsammans.
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Idag tar åtminstone jag CD-spelare för
självklara. Men de blir allt färre och försäljningen av skivor har rasat. Det här gör att
det är svårt att få tag på komponenter. De
klassiska modellerna av CD-verk finns inte
längre att få tag på. Philips hade sin utveckling av själva CD-verken och en del kompletta
spelare i Wien.
Den verksamheten knoppades av till
StreamUnlimited och enligt Pro-Ject, som
också håller till i och en bit utanför Wien,
tillverkar de den absolut bästa läsaren till
CD-skivor som strängt följer RedBookstandarden. Det vill säga 16-bitar och 44 ,1
kilohertz. De flesta som tillverkar CD-spelare
idag använder DVD-mekanismer eller sådana
som är avsedda för datorer.
Mekanismen som sitter i Pro-Jects spelare

heter CD Pro 8 och är en toppmatad delikatess med en magnetisk puck som håller skivan
på plats. Liknande verk används av Bryston,
Krell, Naim med flera. Man är med andra ord
i gott sällskap. Och själva verket är så snyggt
att det borde sitta i en genomskinlig låda, det
är byggt i en klump fräst aluminium och är
fjädrande upphängt i kolfiberskivor. Det här
är väldigt långt från fladdrig datormekanik.
Själva CD-spelaren CD Box RS2 T är helt
okomplicerad. På baksidan finns enbart
digitala utgångar och en kontakt för nätdelen. Resten av spelaren är lika spartansk.
För att kunna byta skiva får du helt enkelt
vika upp locket, det finns ingen hydraulisk
fjärrkontrollerad mekanik, inte ens någon
dämpare av något slag utan locket är maximalt manuellt.

Den toppmatade och mycket ambitiösa
mekaniken från österrikiska Stream Unlimited är avkopplad genom spiralfjädrar
mellan bottenplattan i kolfiber och det
frästa aluminiumchassiet.

Eftersom det inte finns någon musiktjänst
som erbjuder okomprimerad mycket
mindre högupplöst musik i Japan, laddas
mycket musik fortfarande ner till fasta
minnen. Universal i Japan ger också ut CD
med MQA-material, som vi lyssnat på under
testets gång. De låter mycket bra och fullt
”utvecklade” i DAC:en ger de en upplösning
så hög som 24 bitar/384 kilohertz!

Fronten går i samma stil. En enkel vippomkopplare slår på strömmen och till höger
om den mestadels svartvita displayen sitter
fyra basknappar – spela, stoppa, förra eller
nästa låt.
Men det finns en sak som är spännande.
På baksidan finns en HDMI-utgång märkt
i²S. Det är en digitalutgång med en kanal
för matchande D/A-omvandlares klocka
som alltså styr spelarens klocka. Det finns
tyvärr ingen enhetlig standard för det, även
om PS Audios används av några tillverkare.
I vilket fall är den utgången definitivt att
föredra.
Jag har jämfört med en gammal testvinnare från medeltiden – Pioneer 668DV – och
Pro-Jects transport med HDMI-kabel är att
föredra. Du får bättre precision i ljudbilden
och ett mer naturligt flyt.
Om själva transporten är okomplicerad
så erbjuder förstegs-DAC:en Pre Box RS2
Digital desto fler val. Den går alltså att
använda som ett försteg och erbjuder två
analoga ingångar. RCA eller XLR? Men
sedan blir valen desto fler. De digitala filtren
står som spön i backen med två analoga filter som topping. Vill du köra buffertsteget
i utgången med rör eller transistorer? Det

finns fyra stycken 6922 att tillgå ifall du
föredrar rör. Du kan ansluta dig till nätverk
trådat eller trådlöst. Eller via sex olika digitala ingångar.
På fronten hittar du strömbrytare, hörlursjack, volymkontroll, en monokrom display och fyra små knappar för att navigera
i menyn. Med eller utan översampling? Jag
har främst använt ”Minimum phase, slow”.
Ibland med uppsampling, ibland utan. Det
valet ger ett lite mjukare ljud.
Jag har lyssnat mycket med lurar. Hörlursutgången fungerar bra med Sennheiser
HD800, men då helst med en kabel som har
mer attack än originalsladden. Om du stoppar in ett par lurar så bryts inte utgången,
det betyder att ifall du använder Pre Boxen
som ett försteg så måste du slå av slutsteget.
Internt i D/A-omvandlaren används
två stycken ESS9038Q2M. Jag har hört
den chipsfamiljen i för många implementeringar för att ha åsikter om det.
Valet av chips garanterar ingenting.
Jag har tyvärr bara haft tillgång till den
här kombin i två veckor. Men under den
tiden har jag spelat ovanligt mycket CDskivor, Philips RedBook är inte det sämsta!
Men än mer har Roon fått gå varm. Jag har

haft veritabla orgier i Alan Parson Projects
katalog, liksom Dire Straits och Mike Oldfield, tidig Al di Meola och Radiohead. När
lyssnade du på R.E.M. senast? Jag har njutit av välproducerad rockmusik från tiden
innan loudness war. Och som spelas av
levande människor.
Min referens-DAC har 2 dB högre utnivå
och det är lätt att falla i fällan och tycka
den har mer dynamik. Men Pro-Jects kombi
är en smygare som spelar riktigt snyggt och
har en bra avstämning mellan transienter
och fyllighet. I jämförelse låter Chord Mojo
skramlig och lite väl attackvillig. Pro-Ject
låter mycket mer harmoniskt och musiken
flyter fram mer organiskt, den bara flyter
på.
Samtidigt är denna kombi analytisk, en
del gamla inspelningar från Mercury Living
Presence låter bitvis vasst och Decca-bettet
kan kännas. Och det skall det göra.
Så här långt har jag spelat med Roon på
en PC, utan någon separat streamer. I den
här lyxiga RS2-serien finns enbart denna
transport och D/A-omvandlare. Vad händer
då när jag kopplar in julklappen, en ProJect Stream Box S2 Ultra? (Se test nr 7-8
2018.) Den är visserligen från en mycket
enklare serie men är intressant, inte minst
för dess förmåga att reducera jitter.
Helt plötsligt får D/A-omvandlaren Pre
Box RS2 Digital optimala förutsättningar.
Musiken får ett helt annat sväng och mer
precision i ljudbilden. Körmusik till exempel
får en finare uppdelning än vänster – mitten
– höger.
Vilken är Clashs bästa låt? Complete
Control eller White Man in Hammersmith
Palais? Den första får ett enormt driv i baskaggen medan WMiHP är mer sammansatt,
hela gänget driver på. WMiHP vinner här.
Det blir i vilket fall ett helt annat drag än
med streamern och Chord Mojo. Det här är
bra på riktigt.
Vilka av allt ovan påverkar ljudet mest? I
mina öron år de digitala filtren mest subtila
i sin inverkan. Tydligare är skillnaden mellan val av standard mellan CD-transport
och DAC. Och där vinner HDMI/I2S stort.
NR 3 2020
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Pro-Ject CD Box RS2 T/Pre Box RS2 Digital
Monokrom men mycket informativ och
lättnavigerad display.

Transporten har gott om kopplingsmöjligheter, med såväl AES/EBU som optisk TosLink och elektrisk S/
PDIF, men också I2S i form av en HDMI-kontakt. Motsvarande ingångar finns så klart på DAC:en/försteget,
men också USB-B och en Bluetooth-antenn, samt såväl balanserade som obalanserade in- och utgångar.
Båda apparaterna strömsätts genom externa nätdelar.

Men det allra viktigaste är att D/A-omvandlaren får goda förutsättningar. Att avlasta
PC:n med en streamer gör att Pro-Jects
DAC växer flera nummer. Och då spelar
det ingen roll om man lyssnar på skramlig
punk från 1977 eller Opus 3:s remarkabla
inspelningar som plötsligt får en mycket
större och tydligare ljudbild.
Rör eller transistor i utgångssteget?
Jag har inga problem med att lyssna på
transistorläget men föredrar rören. Båda
har en klang som är varm, i betydelsen
frånvaro av hårdhet. Men med rören får
jag en lite större ljudbild med än mer precision och tydligare avgränsade instrumentkroppar. Med ett mer naturligt flyt.
Jag har använt ett försteg hela tiden. Vi
testade att köra in D/A-omvandlaren direkt
in i ett slutsteg med rätt låg ingångsimpedans på tidningen, och det straffade rörläget
som har högre utgångsimpedans än det med
transistorer. Rörvarianten förmådde inte att
driva slutsteget.
Jag skulle gärna sett att det gick att koppla ur volymkontrollen och att det gick att
ställa utnivån i fasta lägen. Nu har jag kört
den på max men skulle gärna vilja haft än
högre output. Och varför finns det inte
någon indikation på displayen vilket läge
volymratten står på? Vad gäller transporten
så är min enda invändning att den visade
sig vara lite kinkig på skivor. Två stycken
från Harmonia Mundi hackade, min gamla
Pioneer hade inte något problem med dem.
Men den lät inte lika bra…
Jag har hört riktigt duktiga D/A-omvandlare från Pro-Ject tidigare. Men då med förbehållet ”bra för pengarna”. Den här ensemblen är bra på riktigt och ett riktigt intressant
exempel vad man kan få för pengarna när
smyckesfaktorn inte är det viktigaste.
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Ett av mina allra första High End-minnen är när jag i mitten av 80-talet hörde
Apogee Scintilla tillsammans med ett par
Krell-slutsteg på en mässa. Dire Straits på
Oracle-skivspelaren. Jösses. Den känslan…
På det tidiga 80-talet var Krell KSA-50
på många vis det mest stekheta slutsteget.
Jag vill minnas att det kostade omkring
25.000 kronor och var därmed extremt
dyrt. I dagens penningvärde motsvarar det
säg 75.000 kronor. Och på prisjakt.nu finns
det minst 78 förstärkare som är dyrare.
Toppar gör ett monoblock för 770.000 per
kanal…
Vad som har hänt är att tung hi-fi har
blivit smyckesliknande och att det verkligen
ska synas att exempelvis ett försteg för ett
par hundratusen verkligen kostar massor
med pengar. Med dagens mått mätt ser de
tidiga Krell-förstärkarna ut som laboratorieapparater, men då var de extremt imponerande.

Pro-Ject Pre Box RS2
Digital
Funktion Analogt/digitalt försteg, D/A-omvandlare med hörlursjack
Pris 22.500 kr
Fjärr Ja, aluminium
DAC Dubbla, monokopplade 32-bits ESS9038Q2M
Upplösning PCM 32 bitart/768 kHz, DSD512
(via USB), MQA
Digitala ingångar i2S HDMI, AES/EBU, Toslink, S/PDIF coax, USB, Bluetooth
Analoga ingångar 1 par RCA, 1 par XLR
Filter 7 digitala, 2 analoga
Utgångar 1 par RCA, 1 par XLR
Hörlurar Ja, 6,35 mm
Mått (BxHxD) 20,6x7,8x20 cm
Vikt 3 kg + nätdel

Jag gillar Pro-Ject. De fortsätter den traditionen. Men det är på gott och ont. Jag är
mycket förtjust i deras streamer S 2 Ultra
och det gick hyfsat bra att få den att fungera till 90 procent, men att få till det allra
sista krävde att jag pratade med folk som
kan Linux och nätverk bättre än jag gör…
I vilket fall. Definitivt High-End. Med en
touch av folkhemmet. 
H&M

Kringutrustning
Analogt Simply Black med Miyajima Shilabe,
Audion Premiere 2
Digitalt PC med Roon + NAS, Pro-Ject Stream
Box S-2 Ultra, Chord Mojo, Pioneer 668
Förstärkare Bladelius Saga II, Bladelius Mode,
Audion Silver Night mk II
Högtalare Tannoy Arden
Kablage Supra, Kimber, iFi

Pro-Ject CD Box RS2 T
Funktion CD-transport
Pris 28.000 kr
Fjärr Ja, aluminium
Spelar CD Audio, CD-R, CD-RW, Hybrid SACD
(CD-lagret), MQA på CD
Digitala utgångar AES/EBU via XLR, optisk
S/PDIF, koaxial S/PDIF, i2S via HDMI
Mått (BxHxD) 20,6x7,8x20 cm
Vikt 3 kg + nätdel
Info septon.se, project-audio.com

TEST!

Musical Fidelity M2

Sparsmakad och
stilfull duo

Musical Fidelity är ett klassiskt välljudsmärke med en hög lägstanivå. M2-serien
är inget undantag. Vi har zoomat in på seriens förstärkare och CD-spelare.
Text Thomas Odeltorp Bild H&M Mätning H&M

...
Enkla, välbyggda
e maskiner
… och välljudand
r!
utan krusidulle
och ville ha
80-talet ringde
rollerna ...
nt
ko
rr
tillbaka fjä
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usical Fidelity har ända
sedan debuten med försteget The Preamp 1982 försett
marknaden med no nonsense-hifi från medelprisklass upp till high-end.
Tillverkaren har alltid haft ett minimalistiskt synsätt på hifi med påkostade materialval, men desto färre onödiga knappar.
Genom åren har både världens första high
end-DAC (Digilog år 1987) och den runda
X-serien (1995) satt tillverkaren på kartan.
Apropå karta så är det tidigare brittiska
märket i österrikiska händer sedan ungefär
två år, då grundaren Anthony Michaelson
sålde firman till Audio Tuning Vertriebs
GmBH. Vars ägare är samma man som lig-

ger bakom hifi-märket Pro-Ject, nämligen
Heinz Litchenegger.
Mycket har alltså hänt under årens lopp,
med både firman och produkterna. Den
här gången är det inte en rund och snitsig
formgivning som fångar vårt intresse, utan
ett par högst normala fullbreddsapparater
i form av M2-serien. Normal behöver inte
ses som något negativt. Formgivningen är
klassiskt diskret och du kommer utan vidare
att kunna matcha maskinerna mot de flesta
andra hifi-apparater. För att underlätta för
Musical Fidelity att smälta in finns svart
och silverutförande att välja mellan. Om
designen är stram så finns det desto mer

att säga om innehållet under locken, där
mycket av teknologin har hämtats från firmans dyrare serier.

Analogt och klass A
M2 SI lystrar den integrerade förstärkaren
till. Med en vikt på strax under 10 kilo, en
höjd på 10 centimeter och en angiven uteffekt på 60 watt per kanal så är det inget
monster, men heller ingen liten sparris. Den
fina byggkvaliteten markerar att vi har lämnat Svensson-hifin bakom oss, och det är en
trevlig känsla att koppla in och knappa på
maskinen.
Under locket märks ytterligare ambitioner i form av en förstegsdel i klass A som
har separerats på mesta möjliga vis från
slutstegsdelen genom att försteget har sin
egen strömförsörjning. På så vis
påverkas inte den känsliga förstegssignalen av slutstegen.
Fördelarna påminner om
dem som en för- och slutstegskombination har, men
med den integrerade förstärkarens upplägg och de
fördelar som det innebär i
form av en låda mindre att
stapla i stereomöbeln.
En smidig funktion som
kallas Home Theater, eller
kort och gott HT förvandlar
AUX 1-ingången till en main
in. Om du har en hemmabioförstärkare i anläggningen så
kan du då använda M2 SI
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Musical Fidelity M2

M2:an har riktigt fina mätresultat i 8 och
4 ohms laster, med runt 100W i den förra,
runt 150 i den senare. Effekterna i 2 ohm
är även de ganska okej, men i 1 ohm tappar
den definitivt orken, där också viss osym
osymmetri märks. Gick inte att strömmäta.

M2 SCD är något så ovanligt som en
fullt normal CD-spelare utan några konstigheter. Det enda som sticker ut är att
skivsläde saknas, då en CD-springa av bilstereomodell sköter inmatningen av skivor
i spelaren. Orsaken till springan sägs vara
att den krånglar mindre än en skivslädesmekanism kan göra.
Liksom förstärkaren är det här en välbyggd apparat. Vikten på 6,6 kilo skvallrar
om det och en del av de kilona sitter i det
stabila chassit.
Den känsliga musiksignalen skyddas från
oönskat brus från oren ström genom ett så
kallat chokefilter.
DAC:en som har valts är en Delta Sigma,
men du kan om du vill tappa spelaren
på digital signal genom en optisk och en
koaxial digitalutgång.

Så stiliga maskiner, men fjärrkontroller som hämtade från det sena
80-talet! Likadana rader med knappar
och plastig känsla imponerar inte.

som slutsteg, eftersom det högst troligt låter
bättre än de flesta hemmabioförstärkare.
Utöver HT-funktionen och fjärrkontroll
så finns det inte mycket mer att säga om
förstärkarens funktioner. Sex linjeingångar,
en tape-loop och en uppsättning högtalaranslutningar av skruvpoltyp är vad som finns.
Med andra ord har du inte betalat för
onödiga finesser ifall du ändå inte efterfrågat
dem.
Hoppar du upp till storebror M3 SI och
satsar 15.700 kronor, alltså nästan dubbelt
så mycket, blir uteffekten 25 watt högre
per kanal plus att strömförsörjningen blir
kraftigare. Dessutom tillkommer inbyggd
DAC och RIAA-steg för såväl MM- som
MC-pickuper.

Klassisk CD-spelare
CD-formatet är inte dött trots att strömmad musik tar en allt större plats i våra
lyssningsrum.
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Den större M3-modellen har utöver
dessa funktioner även USB-port och digitalhub för optisk och koaxial anslutning.
Jämfört med M3-seriens förstärkare är
uppköpet till M3-CD-spelaren mindre då
det kommer till funktioner.

Lyssningsintryck
Redan från start märker vi att det här är
produkter som har gjorts av och för audiofiler. Duon har en penselföring som lyckas
särskilja detaljer samtidigt som det finns
kraft där det krävs.
Tillsammans med ett par högtalare som
kan förmedla bådadera är det en trevlig
kombination av egenskaper.
Signal/brusförhållandet känns lågt eftersom musiken obehindrat kan växla mellan
nattsvart tystnad och kraftfulla transienter

Musical Fidelity M2 SI
Pris 8.900 kr
Funktion Integrerad förstärkare
Uteffekt 2x60W/8Ohm
Ingångar 6 par linje in (RCA), home theater
Utgångar 1 par (Tape RCA)
Mått (BxHxD) 44x10x40 cm
Vikt 9,8 kg

när volymratten har vridits upp. Utöver
makro- och mikrodynamik har vi även
förmånen att serveras ett härligt djup och
en väl utmejslad närvarokänsla. Ljudbilden
är inte världens största, men allt läggs upp
på ett mycket aptitligt och naturtroget vis.
Med riktigt elaka högtalare som last, kan
jag sakna det allra sista i auktoritet och
basen kan då bli lite mjuk, men det är bara
då, med mer normal belastning är Musical
Fidelity taktfast och musikalisk.
Jag har valt att bedöma SI och SCD som
ett par, men ingen av maskinerna gör bort
sig eller halkar efter på egen hand. Möjligen skulle det vara för min randanmärkning mot förstärkarens kraftresurser då.

Slutord
Det här är två maskiner som verkligen har
utrustats med det allra nödvändigaste. Du
betalar inte för onödiga funktioner som du
inte kommer att ha glädje av, utan för en
rekorderlig komponentkvalitet och genomtänkta konstruktionslösningar.
Jag uppskattar personligen filosofin och
vad den har fört med sig i form av ljudprestanda. Må så vara att jag har hört
kraftfullare förstärkare driva mina mest
trögdrivna högtalare, men finessen i återgivningen som den här kombon kan bjuda
på är normalt svår att hitta i de här prisklasserna. Kan du leva med en förstärkare utan digitalingångar och ha två av de
tråkigaste fjärrkontrollerna som jag sett
på länge, så finns många glädjeämnen att
fokusera på hos M2-seriens förstärkare och
CD-spelare.
H&M

Musical Fidelity M2 SCD
Pris 8.900 kr
Funktion CD-spelare
DAC 96 kHz/24-bits Delta-Sigma
Utgångar Analog (RCA), optisk, koaxial digital
Mått (BxHxD) 44x10x37,5 cm
Vikt 6,6 kg
Info aamp.se, musicalfidelity.com

NY!

När vi designade Scansonic HD serien
fokuserade vi på att bygga vidare på den
erfarenhet som vi har från Raidho’s
tillverkning. Samtidigt var det viktigt med
en budget och en önskan att skapa det
bästa möjliga inom ekonomiska gränser.
Vi ville också bevara det långa arvet av den
nordiska designtraditionen. Att använda viss
kärnteknik från Raidho skulle visa sig var den
NP5 Prisma är en smart liten enhet som ger fullständig betydande
Prisma-kontroll
ochskapandet av de nya
faktorn för
högtalarna.
funktionalitet till praktiskt taget vilket system som helst med digital ingång.

En Primare-streamer för alla!

Vi känner att vi
har klarat av alla
Med samma multi-zon-/multi-rum-funktionalitet som våra prisbelönta
Prismaförväntningar
med
att skapa det bästa ljudet
modeller, erbjuder NP5 även AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast built-in, Roon*
för dina pengar, från M-serien lilla M10
och Spotify Connect, samt möjligheten att använda vår 7500:-/
Prisma
app för att
par, till M40 19950:spela musik från ditt nätverksbibliotek.
och MB-serien MB1 19900:- till den
majestätiska MB6 95.000:-

NP5 Prisma är designad att vara liten nog för att passa in med både stereooch multikanalssystem. Denna enkla lösning förvandlar din anläggning till
ett smart system som erbjuder de senaste funktionerna inom nätverksbaserad
mediauppspelning.
Mer om NP5 Prisma och andra Prisma-modeller kan ni hitta på primare.net
KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE eller Audioactive för att få mer
information om tillgängliga specialerbjudande på NP5 för ägare av
NP30, I32 MM30, PRE32 MM30 och PRE60.

* Roon Ready kommer i framtida uppdatering.

Auktoriserad distributör för Sverige

Växjö 0470- 469 90
Göteborg 0703- 469 590

www.audioactive.se
info@audioactive.se

I Danmark finns utforskning i vårt blod.
Våra förfäder byggde fartyg, och vilka fartyg
de var. Seglade över det bredaste havet till
oupptäckta länder, horisonter var för att
expandera och alla Värdens hörn för att
utforska.

NY!

Dessa dagar är andan av dessa äventyr
levande och förkroppsligad i Dansk design,
det finns i våra DNA. På Raidho följer vi också
våra drömmar.
Vi tillverkar våra egna drivrutiner och
komponenter, eftersom ingen annan gör det
som vi vill. Vi bygger allt internt, för djävulen
är i detaljerna (och det finns en liten djävul
i varje Dansk). Vi bygger högtalare med
båtformad utseende, högtalare som står
djärva och starka, som
masten
motär
himlen.
NP5
Prisma
en smart liten enhet som ger fullständig Prisma-kontroll och

En Primare-streamer för alla!

funktionalitet till praktiskt taget vilket system som helst med digital ingång.

Resultatet är en rad produkter som är allt
annat än vanliga; de
ser inte
ut, fungerar,
Med
samma
multi-zon-/multi-rum-funktionalitet som våra prisbelönta Prismaeller låter som andra högtalare. Det är det
modeller,
erbjuder
NP5 även AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast built-in, Roon*
som gör dem speciella. Det är det som gör
SpotifyTaConnect,
samt möjligheten att använda vår Prisma app för att
musiken helt enkeltoch
enastående.
dem
med på din resa så spela
kommer
du också
musik
frånattditt nätverksbibliotek.
uppleva det extraordinära.

NP5 Prisma är designad att vara liten nog för att passa in med både stereooch multikanalssystem. Denna enkla lösning förvandlar din anläggning till
ett smart system som erbjuder de senaste funktionerna inom nätverksbaserad
mediauppspelning.
Mer om NP5 Prisma och andra Prisma-modeller kan ni hitta på primare.net
KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE eller Audioactive för att få mer
information om tillgängliga specialerbjudande på NP5 för ägare av
NP30, I32 MM30, PRE32 MM30 och PRE60.

* Roon Ready kommer i framtida uppdatering.

Auktoriserad distributör för Sverige

Växjö 0470- 469 90
Göteborg 0703- 469 590

www.audioactive.se
info@audioactive.se

DIN kontakt!

Hit skickar du dina frågor och/eller insändare (redaktionen förbehåller sig rätten att korta ned insända texter):
E-mail redaktionen@hifi-musik.se • Fax 08-34 29 71 • Post Din Kontakt, Hifi & Musik, Box 23084, 104 35 Stockholm

Fram och tillbaka
med Sonos
Jag har 13 Sonos-enheter, har
berömt systemet och rekommenderat till vänner och bekanta, men nu tog det STOPP! Fick
mail från Sonos igår om att jag
måste ”åtgärda” mitt system,
mina fyra 5:or generation 1
kommer snart inte att få några
uppdateringar, dom senaste
köpte jag 2015. Det sjukaste är
att om jag har kvar dom i mitt
system, kommer inte mina övriga enheter heller att få några
uppdateringar… Att ”åtgärda”
mitt system kommer således att
kosta mig närmare 20.000 kronor efter en mindre rabatt från
Sonos. Man kan ju undra vilka
produkter från Sonos som står
på tur att fasas ut...
Gunnar

Vi var ganska
många som fick
liknande e-postmeddelande
från Sonos, den 21 januari i
år. Vi på Hifi & Musik har
alltid berömt Sonos för att

Sonos allra första produkt: ZP100,
lanserad 27 januari 2005.

fortsätta uppdatera även äldre
produkter, som den allra första
förstärkarspelaren ZP100 som
lanserades redan 2005, Connect (ZP90) och Bridge som
kom kort därefter. Men nu
skulle det vara slut, i alla fall
med fler uppdateringar och att
kunna köra de äldre produkterna tillsammans med nya, vilket som sagt även gällde första
generationen av Play:5.
Trist förstås för alla oss som
har äldre Sonos-produkter, och
inte minst alla som har en mix
av nya och gamla produkter,

vilket nog gäller de allra flesta.
Men, några dagar senare
kom nya besked från Sonos,
där man pudlar och berättar
att man ska lösa det hela på ett
annat sätt, där nya och gamla
produkter ska kunna leva vidare sida vid sida, även fortsättningsvis. Och att man ska göra
sitt allra bästa för att också
de äldre produkterna ska få så
många fixar och uppdateringar
som möjligt.
Och där står vi idag, vi har
ännu inte hört något om hur
det går med detta, men som
sagt, Sonos har lovat att lösa
det på bästa möjliga sätt.
RED

Hej skribenter!
Emma EVO & Nico EVO delivers the quality
and beauty of cost-no-object speakers at a
real-world price. Listen and be impressed!

metawave.se

Nu är det dags att recensera
högupplöst musik från Tidal,
Qubos (via VPN) med flera,
köpta filer etcetera.
Nuvarande recensioner är
förmodligen byggda enbart på
CD och handlar nästan bara
om musiken. Inget om ljudkvalitet och här bör streaming läggas till, om det gäller 24 bitar
minst. Det räcker inte bara att
recensera Lundells, Billy Eilish
(kanonalbum 24 bitar MQA)
senaste album!
Musik i all ära, men vi vill
höra den med högsta upplösning, som en parameter, med
tanke på allt bra ni recenserar i
ljudutrustningsväg! Senast köpte jag Sennheiser 300 HD Pro
(tack Magnus och tack Jonas
för P-J PreBox och StreamBox.
Jag har även köpt AccuBox för
strömmatning). Det är inte billigt att vara prenumerant hos
er sedan starten 1970! Bara
Audionet-utrustningen är en
förmögenhet (tack Mats)!
Ett Gott Nytt År 2020 till er!
Hälsningar, Ulf

Hifi och musik har
alltid levt ganska
åtskilda på Hifi & Musik. Av en
rimlig anledning: olika skribenter
recenserar musik och hifi, och
sällan mötas de båda! Men vi vet
ju om att intresset för extra bra
ljudkvalitet finns och inte minst
idag när vi kan strömma MQA
via Tidal och vanliga filer via
Qubos (och lite VPN-trix…).
En tanke vi haft, är att lägga
sådana recensioner tillsammans
med vinylrecensionerna. Några
sidor med extra bra ljud, helt
enkelt.
RED

Guldklimp!

Famous Blue
Raincoat
Läser DIN kontakt om en skiva
med Jennifer Warnes, ”Famous
Blue Raincoat”. Hittar den på
Spotify och som guld-CD à typ
700 kronor på CDON. Har
ni något tips på var/hur man
hittar den digitalt remastrade
skivan på vanlig CD? Finns det
överhuvudtaget?
Tack o bock
//Per

Ja, det är inte
så lätt att veta
nuförtiden. Inte alltför många
artister eller enskilda album
finns tillgängliga i lager, hela
tiden, så att säga. Det vanliga är att skivbolagen ger ut
begränsade upplagor av olika
skivor, inte minst på vinyl. Vårt
tips blir att först och främst
kolla med din mest lokala skivhandlare, som lär ha bra kontakter att beställa från. Annars
är du hänvisad till Amazon,
den amerikanska eller kanske
hellre den engelska, för att än
så länge slippa krångel med tull
och moms. Annars kanske du
får nöja dig med ”The Hunter”
som finns för 99 kronor på
Ginza ...
RED

LINN SERIES 3

Tråd- och makalös.

Äntligen lanserar Linn sin första trådlösa allt-i-ett-högtalare!
Nu har vi provlyssnat i butiken och kan inte annat än hålla med kritikernas lovord;
Series 3 levererar en musikupplevelse du aldrig tidigare varit med om.
Välkommen in på en provlyssning. (Säljs även som stereopar med make/maka.)

W W W. H I G H F I D E L I T Y.SE
0 8 -667 67 0 5
K A R L AVÄG E N 4 2

CELEBRATING
THE YEAR’S
BEST PRODUCTS

GLOBAL AWARDS 2019-20
visit www.eisa.eu for the winners

EISA is the unique collaboration of 62 member magazines and websites from 29 countries,
specialising in all aspects of consumer electronics from mobile devices, home theatre display and
audio products, photography, hi-fi and in-car entertainment. Now truly international with members in
Australia, India, Canada, the Far East and USA, and still growing, the EISA Awards and official logo are
your guide to the best in global consumer technology!

TESTED BY THE EXPERTS n WWW.EISA.EU

Prolog & Musik!
Hanna Ekström & Christoffer Lundquist,
foto Anders Roos.

Då blir nu.
Nu som då.

O

j! utbrast jag vid åsynen av
LP:n ”Song Cycle” med duon
(Hanna) Ekström & (Christoffer) Lundquist. Alltså en vinylLP (även utgiven digitalt men det fungerar
ju inte, som strax ska framgå) och av en
sort som få eller ingen gör numera – med
foton, låttexter och ett slags kortessäer som
ger bakgrund till varje text i ett maffigt
skivhäfte. Så där som LP-skivor var utformade en gång i en annan tid, till exempel
från mitten av 60- och in på 70-talet, den
tid som Ekström & Lundquist återskapar i
och med sin sång och musik.
”Song Cycle” hette Van Dyke Parks
debut-LP från 1967. Redan där placeras
Ekström & Lundquist i tiden. Och sen ler
jag lite extra när ett spår får mig att tänka
på Incredible String Band, en av mina stora
favoriter på den tiden. (Nej, jag avslöjar
inte vilken låt, lyssna själv.) Det hade gått
att namnge fler influenser, men Christoffer
Lundquist, som gjort alla melodier medan
Michael Saxell svarar för alla texter, återskapar tiden mer än lånar från förebilderna.
Som om Ekström & Lundquist sjunger
och spelar i den (gamla) tiden. Christoffer
Lundquist spelar förresten samtliga instrument utom trummor, som Niklas Kilenstam
slår på. Dessutom fingerplockar Lundquists
dotter Ingrid så fint på akustisk gitarr i ett
enstaka spår. Folkmusik och rock blandas
utan att man tänker på det (precis som på
60-talet i både USA och Storbritannien).
Tidsstämningen poängteras av att musi-

ken är inspelad analogt – inga datorer –
och bör därför avlyssnas på just vinyl. Ett
singelspår, Emily, gavs ut digitalt i förväg på
Spotify. Men där klarade jag tyvärr inte av
att höra låten. Det blev för gällt, musikens
botten – och värmen – försvann.
Ekströms & Lundquists röster passar väl
ihop, de samsjunger helt naturligt, samtidigt
som det ändå finns något som skaver lite,
lite grann. Hans röst är något, bara något
grövre än hennes. Och här finns en rad
underbara melodier – tills man begriper vad
låtarna handlar om. Nämnda Emily skildrar
till exempel en engelsk suffragett, hennes liv
i fängelse och hur hon omkom.
Fast det förstår man inte förrän man läser
den ledsagande kortessän. Då djupnar texten, liksom varje låttext djupnar när man
begriper innehållet. Saxell har skrivit texter
ur och om livet och historien, vad omänskligheten såväl som mänskligheten åstadkommit. Inga berättande texter utan texter
skrivna i berättelsen.
En av de vackraste sångerna, Half The Sky,
vänder sig i kroppen på en när man – först
– lyssnar och – sedan – läser och förstår att
texten lagts i mun på en ung estländsk flicka
som utsattes för trafficking och tvingades
prostituera sig. Den gladaste sången, Old Girl
(Letters From A Doll), skildrar författaren
Kafka och de ”låtsasbrev” han skrev till en
liten ficka från den trasdocka som hon tappat
bort. Men den låten har en sorgsen melodi.

Fler sånger/texter: Every Nightingale
(ärkebiskopen i Canterbury stördes så av
näktergalar i sin tillbedjan av Gud att han
beordrade att alla stadens näktergalar skulle
dödas), Voices From The Embankment (en
judisk sköterskas röst från det hus där Dr
Mengele utförde nazistiska experiment på
barn), Tuesday Night (branden i Vinterpalatset i Sankt Petersburg 1887)…
”Song Cycle” blir också en av de mest
politiska skivor jag hört på länge, höll jag
på att skriva. Men även med detta är det
nog som på 1960- och 70-talen: sånger ska
väl handla om något viktigt, varför ska man
annars skriva en sångtext? Hanna Ekström
& Christoffer Lundquist tar tillvara och
bevarar det bästa av 60- och 70-talsmusiken. Då blir nu. Nu som då.
Bengt Eriksson

Ekström & Lundquist
Song Cycle
AGM MUSIC
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Rock
Måns Ivarsson (MI)
Strawberry Guy
Taking My Time To Be
MELODIC/SPOTIFY

ramarna är trummaskinsdrivna
Birch Tree, 80-tal i anda efter
Pet Shop Boys.
Det känns helt begripligt
varför den Spotify-lista artisten
satt ihop till fansen bredvid
samtida band även rymmer
klassiker från Carole King,
Burt Bacharach, Ronettes och
Beach Boys. Det här osar nämligen av klassisk musikalitet
och popkänsla.
MI

Jim Noir
A.M Jazz
DOOK/SPOTIFY

Månadens däggdjur
Walrus
Cool To Who
OUTSIDE MUSIC/SPOTIFY

Det har varit en lång och tuff kamp,
men till sist har även jag tvingats kapitulera för Spotify.
Som skivnörd i över 50 år känns
streaming som något lätt overkligt –
jag vill ha en fysisk skiva med omslag
och information i handen när jag recensionslyssnar. Men det senaste året har
jag allt mer fått på känn att musikbranschen helst vill slippa oss som fortfarande insisterar på att få köpa musik i fysisk form.
Det går att få tag i det mesta på nätet, men som recensent är det ett vågspel då jag aldrig kan vara säker på att skivorna når mig innan deadline.
Jag är trött på att behöva ränna Stockholm runt i jakt på plattorna jag vill
ha.
Har jag tur och får napp är dessutom risken stor att jag drabbas av ännu
en antiskivköpartrend: Nämligen att omslagen är mer eller mindre utan
information. Det har gått så långt att många inte ens listar vilka som skrivit de
olika låtarna.
Så för första gången under alla de år jag skrivit för Hifi & Musik, är de
flesta av de fyra skivor jag recenserar den här gången avlyssnade på Spotify
(undantaget: Bill Fay).
Plattorna är väldigt bra, men jag önskar att jag hade dem i hyllan.
Walrus är en sensationellt bra rockkvartett från kanadensiska Nova Scotia
ledd av sångaren och låtskrivaren Justin Murphy.
Bandnamnet är hämtat från Beatles I Am The Walrus men även om det finns
stunder som ekar av Beatles psykedeliska lekar 1966–67 så är kopplingen mer
generell: Justin Murphy är en melodimakare av klass, men rösten och de självutlämnande texterna får mig att tänka att detta kunde ha varit låtar från Noel
Gallaghers, Damon Albarns eller Paul Westerbergs penna.
Sångröster låter i långa stunder lätt elektroniskt manipulerad i stil efter saliga Sparklehorse och ett lugnare tempo dominerar: inledningen är fem bräckliga skönheter på raken. Både titelspåret och Marcel är gripande, melankoliska
nummer medan solskenspoppen i Halfsmoke musikaliskt är en läckert variant
på Byrds Do You Wanna Be A Rock n’ Roll Star. Mr Insecure är klart Oasispåverkad medan skönt drömska pianoballaden Out For A While är den mest
uppenbara Beatles-hyllningen (lite i stil efter Lennons Across The Universe).
Vad jag förstår representerar plattan en ny och mer koncentrerad variant
av bandets tidigare mer jambetonade och vildvuxna stil.
En underbar platta… eller kanske ska jag skriva en underbar stream?
MI

Lyssna också på:
Oasis
Definitely Maybe
(1994)
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Replacements
Don’t Tell A Soul
(1989)

Blur
Parklife (1994)

Den här killen kan vara hetaste
namnet på Liverpools musikscen just nu. Han heter egentligen Alex Stephens och flyttade
från hemmet i Wales till Liverpool för att skriva och studera
musik. Där spelar han klaviatur
i det för mig okända lokala
bandet The Orielles.
Men för drygt ett år sedan
la han ut sin heminspelade låt
Without You på nätet. Oväntat
fick den snabbt över en miljon
strömningar på Youtube och en
solokarriär var född. Här har
vi ett minialbum där fem av de
sex spåren är alldeles utmärkta.
Recensenter i Liverpool
beskriver honom och hans
kompkvartett som ett ”retroinfluerat psyk-band” med ”pianoledda chillballader”.
Men särskilt psykedeliskt
är det inte, även om inledande
Without You med sina stråkhärmande gamla syntar och
allmänna inramning kan minna
lite om Beatles The Fool On
The Hill.
Samtliga nummer är mer
eller mindre ballader och det
jag främst associerar till är
Todd Rundgrens ofta balladdominerade pärlor från 70-talets
första hälft (främst ”A Wizard,
A True Star”, 1973). Också där
ställs en flygel mot himmelska,
ekodallrande syntstråk som då
och då genomkorsas av små
fyrverkerier av knorriga ljudeffekter (eller som i Mrs Magic,
visslingar).
Också Intermission, What
Would I Do och titelspåret är
fina, lätt vemodiga godbitar.
Enda låten som faller utanför

Jim Noir och Strawberry Guy
har många beröringspunkter.
Bakom namnet Jim Noir döljer
sig Alan Roberts, 38, en
enmansorkester verksam i hemmastudion i en förort till Manchester. Precis som Strawberry
Guy har han en utmärkt känsla
för melodier och originella
ljudbilder.
Men han dras betydligt mer
till syntar och trummaskiner
än sin kollega i Liverpool (även
om båda tycks älska mellotronljuden från Beatles sena 60-tal).
Men maskinerna är inte lika
dominanta i plattans tre toppspår, tre lycksaliga poplåtar
som har mer av Kalifornien och
Brian Wilson över sig än grå,
brittisk industristad.
Låtarna är Good Mood,
Eggshell och Hexagons, den
förstnämnda en riktig må-bralåt med sina smått galopperande Buddy Holly-trummor,
den senare med ett blytungt
bastema, stämsång och klimax i
ett riktigt explosivt elgitarrsolo.
Av lekarna med mer typisk
syntpop står Upside Down ut
med sina läckra ekon av franska Air (minns Sexy Boy).
De instrumentala spåren låter
ibland mest som bakgrundsmusik i en cocktailbar, men jag
kan inte låta bli att älska Tol

Circle där syntarna sveper fram
harmoniskt likt vågor mot Rios
stränder och dränker mitt rum i
solsken. Lite ojämnt, men klart
begåvat.
MI

Bill Fay
Countless Borders
DEAD OCEANS/PLAYGROUND

Folklikt
Bengt Eriksson (BE)

Fyra sorters anglosaxisk folksång och
sångpoesi
Amerikansk folkpop
Sofia Wolfson
Adulting
EGEN UTGIVNING

som fastnar i huvet efter ett
par lyssningar. Och efter, säg,
tre gånger har även Vores produktion besegrat mig. Bra, det
här. Sofia Wolfson är värd att
upptäckas.
Sångerna – Hotel Room, Probably Paradise, Self Full-Filled
Prophecy med flera – handlar
om att bli äldre och flytta
hemifrån för att studera vidare,
om att leva, inte minst som
kvinna, i vuxenvärlden. Johnny
Cash, en sång om densamme
(åtminstone indirekt), bryter
av med sång till akustisk gitarr.
Sofia Wolfson har också gett ut
en ny singellåt, Party Favors.
BE

Brittisk folksång à la
60-talet
Efter två floppande album
1970–71 drog sig den här London-baserade singer-/songwritern tillbaka. Men efter att
plattorna återupptäckts och
hyllats av folk som Jim Tweedy
gjorde den nu 76-årige Bill Fay
oväntad comeback 2012. Här
är nu återkomstens ett tredje
giv.
Mannens sentida musik är
vackert stillsam och pianoledd
med texter om värdena i det
enkla livet: lovsånger till naturen, barnen, kärleken och människans goda krafter (Bill är
troende kristen utan att i större
grad föra in Jesus och Gud i
texterna). Hans gammelmansröst är vänlig och trösterik och
den liksom låtarna för den här
gången ofta tankarna till Cat
Stevens sentida come-backalbum.
Det nya jämfört med de
två tidigare plattorna är att
instrumenteringen är ytterligare
avskalad: ofta bara sångröst
och piano, då och då med
diskreta inlägg från en violin,
trummor eller blåsinstrument.
Trots hög kvalitet på sångerna
ger det upphov till en viss, lite
tröttande monotoni.
Plattans tio ordinarie spår
följs dock av deluxe-versionen
av sju bonuslåtar som livar upp
en del, bland annat finns här
bandversioner av några ordinarie låtar. Som helhet är plattan
mycket vacker och fin, men
också extremt diskret och försynt. Inte för alla, med andra
ord.
MI

Reg Meuross
Raw
BMG

Varje gång jag är i London,
senast nu i januari, verkar jag
hamna på skivbutiken Rough
Trade vid lunchtid och varje
gång är det dags för en lunchkonsert med en ny, ung sångpoet. Den här gången stod amerikanskan Sofia Wolfson, typ 20
år, på butiksscenen med elgitarr. Man ska väl inte jämföra,
men det går att tänka på Billy
Bragg.
Eller gick. På scen var hon
ensam med elgitarr men på
EP:n/minialbumet ”Adulting”
finns fler instrument – elbas,
markanta trummor, klaviatur
och extra elgitarr. Det lyfter
sångpoesin till musik men
förtar lite av intimiteten, får
folksången att bli något av
indiepop. Marshall Vore har
producerat och nog starkt
påverkat resultatet.
Men Sofia Wolfson har en
röst som både kan forma orden
och bära melodierna så hon
klarar ett tyngre komp. Hon
kan dessutom göra melodier

Brittiske folksångspoeten Reg
Meuross upptäckte jag när han
sjöng My Name Is London
Town (på albumet ”Leaves &
Feathers”, 2013). En sång som
tecknar ett porträtt av London
i samma anda och stil som
Ralph McTells folksångsklassiker Streets of London (1969).
Meuross spelar gitarr à la
Donovan och gör låtar à la Bob
Dylan. Ja, mer än: om han gillar en melodi, ofta någon av
Dylan, så kan han sno både
ackord och melodi.
Som folkmusiker gjorde
före copyright och upphovsrätt (eller som Dylan själv har
gjort). Hör till exempel We

Sofia Wolfson på Rough Trade-scenen i London.
Foto: Media I Morron I Dag

Looked Away, som inleder
senaste albumet ”Raw”, och
gissa Dylan-låten. Lite för nära,
väl? Alltför opersonligt? Ja
men nej, för detta är bara första intrycket. Visserligen låter
Meuross alltid som om året är
1965 och han är samtida med
just Dylan, Donovan och alla
de då nutida folksångarna, men
ju mer man hör honom desto
mer framträder en egen personlighet.
Han byter från sexsträngad
Martin till tenorgitarr eller
banjo, spelar lite munspel förstås, ändrar spelsätt och varierar rösten. Börjar dikta, sjunga
och spela sin egen väg genom
såväl 60-talets sångpoesi som
traditionell brittisk folksång.
Reg Meuross blir en ordagrann
traditionsbärare med nya men
gamla folksånger om samhälle,
människor och kärlek.
A Child Was Born In Birmingham (byt platsen mot
Jerusalem) må vara halvlånad
men är en så vacker fast sorgsen sång och Shelley’s Heart en
nästan lika vacker om poeten
(och oss). The Crossbones
Graveyard har ett fartfyllt, skojigt komp tills man fattar vad
Crossbones (googla!) syftar på
och Gene Vincent Jnr & Billy
The Kid må ha en kryptisk
titel men liknar en traditionell
gammal folksång. Även den är
sorgsen förstås, alltid eller ofta
sorgligt.
BE

Engelsk folkrock
Pete Molinari
Just Like Achilles

WE ARE HERE/UNIVERSAL

Också genom Pete Molinaris
musik ekar musikhistorien,
främst två rottrådar som hörs:
dels Hank Williams nasala
sångröst och dels popmusik
från tiden då The Byrds tolkade
Bob Dylan elektriskt och Dylan
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själv sen började med elinstrument. Molinari – eller om det
är producenterna? – lägger
dessutom till inte så lite av brittisk 60-talspop. Trots att Molinari kommer från Kent, England har han med ”Just Like
Achilles” gjort det album som
Jakob Dylan tyvärr aldrig förmått göra.
Hans tidigare utgivningar –
debutalbumet “Walking Off
The Map” kom redan 2006
– har innehållit ett flertal låtar
av samma kvalitet som på nya
albumet. Däremot är låtarna

Iris Bergcrantz.
Foto: Nadja Hallström

bättre producerade, musikaliskt
har Pete Molinari aldrig låtit
så bra. Tacksamt också att
producera en sångare som med
sin gälla röst aldrig kan begravas av ett komp, hur många

Erikssons folkliga svenska CD-växlare
(del 3)
Ännu en CD-växlare med folkligt svenskt, typ folkmusik och
visor…
Iris Bergcrantz är väl jazzsångerska och ”Young
Dreams” (VANGUARD MUSIC BOULEVARD
) ett
jazzalbum. Men Iris är förtjust i svenska folkvisor och de
bästa = mest egenartade spåren på nya albumet utgörs av
sådana, som Nu har jag fått den jag vill ha och Vi sålde våra
hemman, i ett slags förnyade jazz på svenska-arrangemang.
Hur kan jag säga, hennes tonsättning av en Karin Boyedikt, blir ännu mer personligt jazzfolkmusikalisk. Plus att Iris
förstås sjunger med sin egen folkjazzsångröst.
Trion Midgren/Skrobe/Quartey består av Sven,
fiol, Allan, gitarr/mandola, och Tina, percussion. På
debutalbumet ”Rastställen” (GAMMALTHEA
) blandas eget med traditionellt och låtar av Eva Sæther och
Anna Möller. Oftast musik enligt skivtiteln: stämningsfullt,
ja, angenämt; lugnt och stilla (fast ändå rytmiskt). Mats
Edén, viola d´amore, gästar i några spår och sätter mer
fart på trion. Fin debut.
Kvartetten Rim med albumet ”Båten” (PLAYING WITH MUSIC
) verkar spela, sjunga och komponera vad de
får lust med från Jämtland och Västerbotten samt norska
gränstrakter. Än stilla och meditativt, smått klagande; än
dansant och gladare. Instrumenten – fioler, nyckelharpa
och dragspel – både sam- och motspelar. Vilket ger Rim sitt
eget folkmusiksound.
Likaså kvartetten Sirus med albumet ”Lummen”
(KRÅKTJÄRN
) blandar fler instrument än de har
medlemmar: fioler, nyckelharpa, hardingfela, gitarr, säckpipa och härjedalspipa. Egna låtar rätt igenom, strävare
och grövre, mer tryck utan att volymen höjs och ofta med
fint klirrande fiol eller piptonerna högst upp. Svänger gör
det också.
Med albumet ”Vänta på mig” (TIMBRE TON
) debuterar Trenne. Egna låtar, visor och pop. Blandat och lite
splittrat. Trion – Caroline Leander, främst piano, Petra
Kvist, främst fiol, och Staffan Wester, främst gitarr, alla sjunger också
– har rätt olika stilar. Fast Snart förlorad är en fin pianoballad, i Brudvals
från Noretorp spelar Kvist som mest folkmusikaliskt på fiolen och Schottis till
Sund blir cajunschottis med Leander på dragspel.
Caroline Leander, piano och sång, har också g jort albumet ”Du eller
aldrig” (TIMBRE TON
) med dansken Peter Smith, sång och gitarr.
Låtarna har de samskrivit. Det är bra låtar, ofta med den extra danska
melodikänslan. Bägge sjunger och de sjunger bra också. Mest pop och rock
fast Leander har alltid lite jazz i fingrarna. Favoritspåret Socker & salt är en
vacker balladduett på danska (han) och svenska (hon).
BE
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musiker som än spelar kommer
rösten att ligga ovanpå som en
skarp sågklinga.
Vilket ändå inte fått elgitarrer att skrika och trummor
att dunka i varje spår utan
producenterna, främst Bruce
Witkin men också Linda Perry
med flera, har valt olika stort
komp efter melodiernas karaktärer. Instrumenten är dessutom
panorerade på ett fenomenalt
sätt i ljudbilden. Inledande
Goodbye Baby Jean blev tuff
countryrock och I´ll Take You
There är en popdänga, Waiting
For A Train – bästa spåret i
mina öron – låter som en amerikansk folksång från 60-talet
med extra instrument och Just
Like Achilles får väl kallas
(halv)akustisk blues.
Riktigt bra, när det är bra.
Det gäller inte riktigt för varje
spår och låt men de bästa låtarna är så bra att de väger upp.
PS. På YouTube finns en video
där Pete Molinari spelar och
sjunger Waiting For A Train
i duett med just Jakob Dylan
(också Don Was och Ronnie
Spector finns med). Kolla upp!
BE

Uppdatering av brittisk
tradition
Bonny Light Horseman
37D03D/PLAYGROUND

(brittiska/skotska ballader)
och skrivit den Tony-prisade
folksångspoetiska musikalen
”Hadestown”, Eric D. Johnson, amerikansk sångare och
låtskrivare i folkrockgruppen
Fruit Bats, samt Josh Kaufman,
likaså amerikansk musiker och
skivproducent, bildade gruppen
Bonny Light Horseman för att
– på sitt sätt – framföra (mest)
brittiska folksånger. Rättare
sagt, om jag förstått rätt, har
Justin Vernon från bandet Bon
Iver och delägare av skivbolaget satt ihop gruppen.
Akustiskt och lågmält komp,
det borde inte störa men gör
det. Mitchell sjunger vackert
och fint, med känsla för traditionen, när hon får sjunga i
fred. Till exempel i The Roving.
Det fungerar åkej också när
Johnson nöjer sig med att
sjunga duett fast lite i bakgrunden, som i Jane Jane. Men när
han sjunger solo i Blackwaterside så klarar jag bara inte av
det. Då fungerar det betydligt
bättre när Justin Vernon är
försångare i gospeln Bright
Morning Stars, en av få låtar ur
amerikansk folkmusiktradition.
Bonny Light Horseman har –
nästan – genomgående fått bra
kritik. Kanske är mitt fel? Jag
har blivit för gammal. Eller så
blir gruppens debutalbum desto
bättre ju mindre av traditionell
brittisk folksång som lyssnaren
har hört? Jag tycker hjärtat har
amputerats ur traditionen.
BE

OK Star Orchestra
#6
ROOTSY

Det är kompet jag har problem
med – inte sången. Jo, det jäkla
ekot som lagts på rösterna är
inget jag uppskattar. Men jag
ogillar framför allt instrumenten: den akustiska gitarren som
vill få traditionella brittiska
folksånger att bli amerikana,
saxofonen som spelar light jazz,
den taktfasta rytmen. Och förresten, Eric D. Johnsons wailande – om det går att tänka sig –
folksångarröst är enerverande.
Från början: Anaïs Mitchell,
sångpoet från Kanada som
även sjungit ”Child ballads”

Fem år sen förra albumet med
OK Star Orchestra. Har inte
gruppens musik blivit ännu mer
tystlåten? Samtidigt som rytmerna är än mer intensiva. Nya
albumet ”#6” består ju, vid
första lyssningen, av mångpul-

OK Star Orchestra

serande rytmer samt – under
rytmerna – så mycket annat
som, efter några lyssningar,
sticker upp och växer fram.
”Annat” betyder dubbla elgitarrer, som spelas av orkesterledaren Tommy Galento (mer
rytm, väl) och Christer Lyssarides (mer ljud, väl), saxofonen,
som Lina Langendorf blåser allt
fler personliga och afrikanska
toner ur, och Hassan Bah, som
nu fått en viktig roll som sångare. Fast det är ändå rytmerna
som bubblar på, allt mer och
mer, de studsar mellan samtliga
i gruppen och maler, ja, gräver
sig in i min lyssnande kropp.
Grunden läggs av tre olika
trumslagare: Perry Vallgren,
trumset, Juan Romero, slagverk, och inte minst Hassan
Bah, kongoma (stort afrikanskt
fingerpiano som även är en
trumma). Fortfarande ingen
elbas – utom i ett enstaka spår.
Däremot kompletterar Galento
med till klaviatur, som – missförstå inte – lägger en symfonisk känsla till och runt afrorytmerna.
Mina favoriter blir först
sångspåren Ni-Yo (Hjärta) och
O Temedi Wama (Aha, Varför
gråter flickan) med texter på
susu av Bah. Hans sång driver
på utan att han höjer rösten
och man behöver inte förstå
vad han sjunger om för att förstå. Redan andra och ännu mer
tredje, fjärde lyssningen börjar
allt övrigt att framträda. Som
samspelet mellan elgitarr och
saxofon. Ja, det nära samspelet mellan hela gruppen: sååå
nära, sååå samspelt, likt en och
samma musikaliska kropp.
Och så höjs – plötsligt –
ljudnivån. Som mot slutet av

Good Harvest. Foto: Erik Göransson

förstaspåret A Bird In Every
Tree. Men så tystnar allt utom
rytmerna à la en afrikansk
trumorkester. Och så blåser
Langendorf sig igenom rytmerna för att i tur och ordning
spela alla blåstoner i Afrika,
tror jag. Och Lyssarides elgitarrtoner hoppar och klingar,
snabbt-snabbt. (Eller kan det
vara Galentos gitarr i O Temedi
Wama? Eller bägges?)
För att nämna något lite av
allt som händer på ett album
med den bästa afro som inte
skulle kunna skapas i Afrika.
BE

Cimarrón
Orinoco
CIMARRÓN MUSIC

Sångerskan Ana Veydó och
harpisten Carlos ”Cuco” Rojas,
som 1982 var i Stockholm och
spelade då Gabriel García
Márquez tog emot Nobelpriset,
leder gruppen Cimarrón från
Colombia. Senaste albumet,
”Orinoco”, har titel efter floden med samma namn (fast det
är främst dess avrinningsområde som ligger i Colombia).
Musiken kallas joropo
(ibland benämnd Música
Ilanera, musik från området
Los Llanos), liknar spansk
fandango och är en multibland-

ning av musik från Afrika, indianmusik från Sydamerika och
musik från Europa. Dans ingår
som en del av jaropo. Detta har
jag läst mig till, själv tycker jag
att musiken och sången låter
lite som flamenco.
Cimarrón har turnerat i
såväl USA som Europa, nominerats till och vunnit ”Latin
Grammy”-priser. Vilket blir
fullt förståeligt när man hör
det här albumet. Akustisk
musik, förutom harpa används
sexsträngad gitarr, fyrsträngad
cuatro, nånslags fuzzigt zzzurrande bas, handslagverkslådan
cajón, trummorna tambora och
surdo, ocarina-flöjt med mera
(vilket inkluderar dans med
kraftiga fotstamp).
Ana Veydó sjunger kraftfullt och starkt med, anar jag,
halva Sydamerika i rösten och
även en bit Spanien. Auténtica
Llanera och Penitas de mi
corazón är utmärkta – och olika – exempel. Fast det är ändå
det musikaliska, den instrumentala musiken, som får albumet att bli så häpnadsväckande
medryckande. Hur går det ens
att dansa till så snabba rytmer?
Trots trummorna är det främst
stränginstrumenten gitarr och
cuatro som svarar för rytmerna. Vilket tempo! Som tonerna
hoppar, sååå snabbt, mellan
instrumentens strängar.
Colombiansk flamenco, ju.

Så fort jag hörde förstaspåret
Cimmaronadas var jag såld.
För att inte tala om Cuerdas Al
Galope…
BE

Good Harvest
Dream of June
PLAYGROUND

Gitarrerna, först. Ylva Eriksson
och Hanna Enlöf har spelat
ihop så länge nu (och väl spelat
akustisk gitarr ännu längre) att
de utvecklat egna spelstilar.
Kunnigt, effektivt gitarrplock
som inte konkurrerar utan
kompar och lyfter sången, samtidigt som de spelar som sig
själva, inte som andra akustiska gitarrsångpoeter.
Rösterna, sen. De sjunger
bra… Ja, nästan en larvig
mening. De sjunger så jäkla
bra! Deras stämsång är ännu
bättre. Duon Good Harvests
röster passar varann exakt,
flätas och vävs ihop till sångpoetiska gobelänger.

Erikssons spellista
Som alltid har jag till detta nummer av H&M sammanställt en spellista med
låtar från albumen jag recenserat (samt lite annat jag lyssnat på men inte fick
plats bland recensionerna). Hittas på Spotify med sökorden ”Erikssons spellista febr-mars 2020” (eller via länken https://open.spotify.com/playlist/0ZXzD
z9kwkxN0xbVTB4gNw?si=NQSUKo-MTumAnNy-0iG6aw).
BE
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Deras låtar, också. Ur vilken
tradition kommer de? Nej, tar
emot att använda ordet amerikana. Melodierna kommer
snarare ur 60-talets nygamla
folksång – nog mest från USA
men det finns väl också en del
brittiska influenser? Inte alltid
men i vissa låtar. Inga helt raka
låtar heller utan melodierna
kan ta lite oväntade vägar.
”Small town blues” (=
Falun), som de sjunger i Conversations, förstaspåret på albumet ”Dream of June”. Så är
texterna: funderingar om livet,
svagheter och styrka, vilja och
(o)möjligheter. Stilla och lugnt
funderar de, vackert sjunger
de. Sååå vackert, skrev jag det?
Stilla och lugnt framförande
med tillagda trummor (Björn
Sima/Erik Berglund), bas och
cello (spelade av Svante Henryson) som lägger till en anings
popkänsla och mer styrka.
Måste speciellt nämna Henryson, som kan lyfta vilken
låt som helst en extra mil med
tonen från sin cello. Fast jag
gillar allra mest när Good
Harvest spelar och sjunger som
tystast. Som i titelspåret Dream
of June, Stay och Dreams – i
den sistnämnda spelar de (väl?)
elgitarr, typ stilla, lugn och lågmäld folkrock.

Den här gången har han
botaniserat bland svenska pianominiatyrer: 26 små välformade pärlor av tretton tonsättare
födda mellan 1855 (Tor Aulin)
och 1990 (Ylva Fred) – och
varannan är kvinna, och nästan
alla stycken är världspremiärer
på fonogram. Men Fryklöfs
Impromptu finns faktiskt inspelad på en EP med Jan Eyron,
vilket man missat.
Här finns sju stycken av
Dorcas Norre, fem av Henning
Mankell (författarens farfar),
men också enstaka stycken av
Alice Tegnér, Valborg Aulin och
Victoria Borisova-Ollas, för
att nu nämna några av de mest
intressanta.
SJ

Tjajkovskij och Barber
Violinkonserter
Johan Dalene violin, Norrköpings
symfoniorkester, Daniel Blendulf
BIS/NAXOS

och nu har det kommit ännu
en CD som rymmer kantaten
”Vox humana” (drygt 50 minuter) och de sex mycket tidiga
sångerna, nu för första gången
i utmärkt orkesterdräkt av Staffan Storm.
Vox humana (Människans
röst) består av 18 sydamerikanska dikter, som mestadels
sjungs av en soloröst: Kristina
Hellgren sopran, Anna Grevelius alt, Conny Thimander tenor
och Jakob Högström baryton,
men ett par avsnitt är även för
kör: Ensemble Syd.
Alla sånginsatserna är av allra högsta kvalitet, och Musica
Vitae är helt underbar – allt
under ledning av Daniel Hansson. Jakob Högström sjunger
de sex sångerna med bravur.
SJ

Messiaen
Fyra orkesterverk
Tonhalle-Orchester Zürich, Paavo Järvi

BE

ALFA/NAXOS

Klassiskt
Stig Jacobsson (SJ)

Swedish Miniatures
Bengt Forsberg piano
DB/NAXOS

Johan Dalene heter en tonårig
violinist som sopat hem den
ena internationella tävlingsframgången efter en andra, och
som nu kommit ut med sin första skiva, där han spelar Tjajkovskijs och Barbers violinkonserter tillsammans med Norrköpingssymfonikerna och dirigenten Daniel Blendulf.
Det är vågat att debutera
med verk där världseliten på
violin visat upp sig i årtionden.
Men en enig kritikerkår världen
runt, har höjt skivan till skyarna, såväl solist som orkester
och dirigent. En helt fenomenal
produktion!
SJ

Bengt Forsberg är en av vårt
lands mest erfarna och nyfikna
pianister, alltid beredd att lära
oss uppskatta även tonsättare
och verk som av en eller annan
anledning hamnat i glömskans
stora arkiv.
52
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Pettersson
Vox humana
Solister, kör, orkester
CPO/NAXOS

Det tyska skivmärket cpo gav
för några år sedan ut de flesta
av Allan Petterssons symfonier,

Tonhalleorkestern i Zürich har
nedkommit med en förnämlig
Messiaen-skiva, denna franska
solitär som betytt så oerhört
mycket för 1900-talsmusiken
och som i sina djupt kända
verk förenat en seriell filosofi
med trosviss katolsk mysticism.
Tre av verken hör till
hans tidiga produktion på
1930-talet: den symfoniska
meditationen Les offrandes
oubliées, Le tombeau resplendissant och den fyrsatsiga

L’Ascension, som kanske är
mer känd som ett orgelstycke
– men orkesterversionen kom
först!
Till dessa har lagts den tio
minuter långa Un Sourire från
1989. Ett verk som tonsättaren
menar var skrivet i Mozarts
anda. Men han försöker på
intet sätt härma förebildens
tonspråk, associationerna ligger
möjligen på ett personligt och
inre plan.
Allt är i alla händelser framfört med största respekt och
utstrålning.
SJ

Shades in Blue.
Celia Linde spelar gitarr
PROPRIUS/NAXOS

Den förnämliga gitarristen
Celia Linde har efter några års
tystnad på fonogramfronten
kommit med en ny CD, som
förutom åtta egna kompositioner även rymmer några stycken
av Leo Brouwer, Gentil Montaña, Pablo Escobar, Joseph
Canteloube, Sofia Gubaidulina
och Reine Jönsson, vars Light
Shadows med sina nio minuter
är skivans längsta inslag.
Sammantaget är detta en
utmärkt produktion fylld av så
väl rytmiskt medryckande som
eftertänksamt ömsint musik.
Inte minst imponeras man av
hennes egna stycken som lätt
borde kunna bli standardrepertoar. I ett par verk medverkar
Carlos Barbosa-Lima som
medgitarrist. Skivan avslutas
med Stanley Meyers alltid lika
välkomna Cavatina.
SJ

Musik av Poulenc, Larsson
Gothe och Ligeti
Dalasinfoniettan, Daniel Blendulf
SWEDISH SOCIETY/NAXOS

Dalasinfoniettan har verkligen
lyft sig i håret och presenterar

sig nu med en fulländad skiva
och ett riktigt attraktivt program, som man kanske inte
trodde skulle vara tillgängligt
för en ensemble om cirka 40
musiker. Men med sitt exakta
och livfulla spel klingar den
fullvuxet under ledning av
Daniel Blendulf, som tagit steget att bli en av landets mest
spännande yngre dirigenter.
Man bjuder på ett engagerat
schwung i Poulencs Sinfonietta, fylld av det glada Paris
småfräcka esprit. Här finner
man också György Ligetis
Concert Românese, skrivet
i Rumänien redan 1951,
långt innan han blev en av
1900-talets mest tongivande
nyskapare. Här gäller det en
varm och folklig tonkonst,
med personlig touch. Mats
Larsson Gothes The Autumn
Diary, är en suggestiv höstmusik som stärker bilden av
honom som en av vårt lands
främsta tonsättare.
SJ

Stories
Tre trumpetkonserter
Håkan Hardenberger trumpet
BIS/NAXOS

Vad sägs om en skiva med tre
trumpetkonserter skrivna av
kvinnliga tonsättare under
2000-talet? Programsättningen
känns kanske smal, men samtidigt väldigt lockande. I synnerhet som dessa stycken är
mycket bra. De har alla en

egen resning, en egen originalitet, en mästerlig utformning.
En annan gemensam detalj
är att alla verken trakteras av
vår mästertrumpetare Håkan
Hardenberger, som uruppfört
alla konserterna. Äldst är
Betsy Jolas (född 1926) som
är still going strong och som
bidragit med det yngsta stycket: Histoires vraies från 2015,
i dessa sanna historier medverkar också pianisten Roger
Muraro. Här finns också Olga
Neuwirths …miramondo multiplo … Dessa båda verk spelas av Malmö symfoniorkester,
medan Sally Beamish Trumpetkonsert spelas av National
Youth Orchestra of Scotland,
men allt under ledning av
Martyn Brabbins.
SJ

Couples in love and music
Sabina Bisholt sopran,
Bengt-Åke Lundin piano
DB/NAXOS

Skivans titel antyder att det är
fråga om två äkta par som
båda komponerat. Hela skivan
är fylld med deras sånger, 25
stycken av vilka 21 nu får
skivpremiärer, av Ingeborg och
Hans von Bronsart, samt av
Amanda Maier-Röntgen och
hennes man Julius Röntgen.
Båda paren var verksamma
runt förra sekelskiftet, och
båda damerna har stark
svensk anknytning. Den
trevliga bekantskapen med
sopranen Sabina Bisholt,
utexaminerad från Operahögskolan 2016 ger mersmak, och
hon har redan hunnit med en
imponerande karriär. BengtÅke Lundin har i flera decennier gjort sig känd som en synnerligen välspelande pianist,
så även här.
SJ

John McLaughlin gjorde med
Shakti ett steg vidare.
Vokalisten Shankar Mahadevan är med sin bländande teknik och innerliga sång skivans
stora behållning jämte Shaktikollegan Zakir Hussains tablaspel, medan McLaughlin själv
mer agerar sammanhållande
länk genom sin gitarrsynth.
Sammantaget blir det en
smula monotont med de svävande synthmattorna och den
konsekvent sorgsna sången, och
samtidigt går det inte att värja
sig mot passager av pur magi
och tekniska fyrverkerier.

Jazz
Douglas Norström (DN)
Charlie Porter
Immigration Nation
OA2 RECORDS

DN

Kraftfullt, klyftigt och välinspelat blir det på trumpetaren
Charlie Porters ”Immigration
Nation”. Porter, som alltsedan
begynnelsen verkat framgångsrikt inom olika musikgenrer,
bjuder här ihop med sin kvintett på högoktanig hardbop på
Flight och Survival Of The Fittest jämte mer europeiskt
konstnärliga inslag (Contradictions Within), groove (A
New Vernacular) och begåvad
ballad med latinrytmik (A Deepening Sense).
Här finns också en ambition att uttrycka politiska
ståndpunkter om USA och
världspolitik, men undantaget
sångerskan Sabine Kabongos
gästspel på Second Chance,
märks ambitionen enbart i
själva låttitlarna.
DN

John McLaughlin, Shankar Mahadevan & Zakir Hussain
Is That So?
ABSTRACT LOGIX/BORDER

En av jazzrockens skapare har
länge haft nära och kära band
till världsmusik och i synnerhet
då till indisk musik. Nya ”Is
That So?” tar musiken som

Sinne Eeg & The Danish Radio
Big Band
We’ve Just Begun
STUNT/PLUGGED

Danska radiobandet DR Big
Band etablerades 1964 med Ib
Glindemann som kapellmästare
och har sedan dess letts av
bland andra Thad Jones och
Bob Brookmeyer. Idag är de ett
av de bättre storbanden inte
bara i Norden utan i världen.
Här frontas de av danska
sångerskan Sinne Eeg som
framför lika delar original och
standards som My Favorite
Things, Detour Ahead och
Comes Love. Tajta arrangemang, energiskt blås och flera
utmärkta solon blir det då Eeg
tar oss med till swing, ballad
och samba. Samtidigt finns här
inget som griper tag på känslomässig nivå, vilket är synd då
detta borde kunnat blivit mer
än bara yta. Om än aldrig så
välpolerad.
Fint ljud rakt igenom tack
vare luttrade amerikanarna Al
Schmitt och André Fischer som
tidigare arbetat med alla från
Frank Sinatra och Paul McCartney till Chaka Khan och Natalie Cole.
DN
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Emil De Waal + Spejderrobot
3
EDW/DME

då på Thundercat-klonen II),
krautrockig på V och ibland
med en lätt worldmusic-touch
som när den forne amerikanske stjärnan Bill Laswell
dyker upp. För dig som gillar
jazz långt bort från mittfåran
är detta alls icke pjåkigt.
DN

Jeremy Pelt
The Art of Intimacy, Vol. 1
HIGHNOTE

I gränslandet mellan jazz,
klubbmusik och artsy electro
verkar danske trumslagaren
Emil De Waal och Spejderrobot (Mikael Elkjær). Några år
in i sitt samarbete släppte de i
dagarna ”3” – en varierad skiva där akustiska trummor
tampas med Spejderrobots
programmerade ljudbilder på
ett givande sätt. Musiken är
ömsom minimalistisk och
atmosfärisk, såsom på IV,
andra gånger funkig (främst

utnötta standards. Allt i form
av ballader. Trion, som utöver
Pelt består av kontrabasisten
Peter Washington och pianisten George Cables, är utomordentligt samspelt.
Inledande Love Is Simple
skiner klarast på den punkten
då alla tre där ges möjlighet
att spinna trådar kring temat,
kommentera varandras passager samtidigt som de rör sig
in och ur fokus. Andra höjdpunkter blir den romantiska
I’ve Just Seen Her och Ebony
Moonbeams – den senare
skivans enda avsteg från balladvärlden med sina böljande
basgångar och drillande trumpetspel.
Om än inget storslaget album, så är det likväl
utmärkt som bakgrund framåt
småtimmarna.
DN

Trumpetaren Jeremy Pelt är
tillbaka med ett trumlöst trioalbum bestående av lika delar
nyskrivet material och mindre

Monika Hoffman
Ten Muses

Abdullah Ibrahim
Dream Time
YELLOWBIRD/ENJA/NAXOS

Abdullah Ibrahim funderar och
improviserar helt allena vid sitt
piano. Det är välspelat och
somligt tänkvärt, men mycket
maler på utan att ta vägen
någonstans. Kolla med fördel
istället upp Ibrahims ”The
Balance” som var ett av det
förra årets allra bästa jazzalbum.
DN

MOCHERMUSIC

Elektroniskt
Joel Eriksson (JE)

Squarepusher
Be Up A Hello

Månadens
dubbelarbete

WARP

Jeff Goldblum
& The Mildred Snitzer Orchestra
I Shouldn’t Be Telling You This
DECCA/UNIVERSAL

Den som är det minsta filmintresserad känner till skådespelaren Jeff Goldblum. Färre känner till att han dessförinnan arbetade som pianist och att han
är en utmärkt ackompanjatör. Att Goldblums förtjusning i Thelonious Monk
gärna blinkar till här och var gör inte saken sämre.
På ”I Shouldn’t Be Telling You This” omger han sig åter med The Mildred Snitzer Orchestra och därtill har Goldblum bjudit in en lång rad oväntade
gästvokalister, däribland Sharon Van Etten på Let’s Face The Music And Dance,
Miley Cyrus på en mix av The Thrill Is Gone och Django samt Fiona Apple på
Don’t Worry ’Bout Me.
Det fungerar, men inte mer. Bättre går det för Gina Saputo på If I Knew
Then och Gregory Porter på Make Someone Happy. Bäst är likväl hardbopspåren Driftin’ och The Kicker samt påhittet att lirka ihop Lee Morgans The
Sidewinder med Sonny Bonos The Beat Goes On. Det hela är en lättsam
tillställning, men här finns gott om strålande solistinsatser och Goldblums pianospel är både engagerande och klokt.
DN

Lyssna också på:
Frank Sinatra
Songs For Swingin’ Lovers (1956)

Robert Downey, Jr.
The Futurist (2004)

CAPITOL/EMI

SONY/BMG

Harry Connick, Jr.
Come By Me (1999)

Jack Sheldon
The Quartet And The Quintet
(1956)

COLUMBIA/SONY

BLUE NOTE/UNIVERSAL
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Som en hyllning till sina förebilder, däribland Ella Fitzgerald, Shirley Bassey, Doris
Day och Marie Fredriksson,
bjuder sångerskan Monika
Hoffman här på låtar som
Fading Like A Flower, Bésame
Mucho, Bang Bang (My Baby
Shot Me Down), Over The
Rainbow och What Are You
Doing The Rest Of Your Life
– alla i arrangemang av
Patrick Tompert.
Ambitionen är god. Slutprodukten halvdan. Bäst är
bandets sprittande energi på
standarden Cheek To Cheek
där de flesta bitarna faller på
plats och det därtill blir fint
vispspel av Fulgencio Medina
Jr. och ett begåvat solo av
gitarristen Christoph Neuhaus.
DN

Första albumet på fem år och
Squarepusher, det vill säga
Tom Jenkinson, återvänder här
rätt mycket till sitt eget klassiska uttryck av elektronika i
framkant. Det innebär mer specifikt en mix av drill ’n’ bass
och acid – ettrigt och snabbt
med rytmen i centrum.
Dock, och det här är ju i
stort vad som gör Jenkins så
bra på det han gör, hamnar
som vanligt Squarepushers
musikalitet i centrum. Här
finns harmonier och arrangemang som sällan ryms i de
flesta andra elektronikaartisters
register. När andra låter en

→

Nagaoka MP-serien
Pickupens skärmning i kombination med
dess lätta vibrationssysteme ger MP-serien ett
detaljerat och mycket musikaliskt ljud!
Cantilever i boron från MP-200 och uppåt

Du hittar Nagaoka hos din HiFi-handlare eller på
www.svalander.se
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liten slinga bilda bas för ett
närmast atonalt arrangemang
(vilket är alltför vanligt) så
bjuder Squarepusher istället
på storslagna ackordföljder av
närmast episka proportioner.
Detta tillsammans med ettriga
beats och basgångar.
Enligt uppgift spelade
Jenkins in albumet med en
minimal set-up bestående av
bland annat en VIC-20 (tidig
hemdator) och diverse klassiska syntar. Allt uppkopplat
så att musiken skulle göras i
livetagningar. Det märks. Det
känns spontant och storslaget
på samma gång.
JE

Aleksi Perälä
Resonance
TRIP RECORDINGS

Aleksi Perälä fortsätter att
trycka ut album efter album
av närmast osannolikt bra och
högst personlig techno. Ja,
techno i väldigt vid bemärkelse
eftersom musiken, i all sin
minimalitet, uppenbart spänner över en mängd influenser

är det få som har Peräläs
finkänsla för det stora i det
minimalt lilla. Hela tiden verkar han kunna avgöra precis
när det räcker, när ytterligare
saker i produktionen bara
skulle överlasta helheten. Den
känslan för sin musik är det
färre som besitter.

och genrer.
Den sedvanliga ”fyra i
mattan”-bastrumman dunkar
på, men utöver det så låter
inte mycket som vanligt. Nya
albumet ”Resonance” skulle
närmast kunna beskrivas som
klassisk analogsynt möter
techno. Här finns gott om
intrikata syntslingor som får
jobba över de klassiska technobeatsen, inte minst i form
av slingrande basgångar och
arpeggion.
Och det är ju inte i sig jätteovanligt i genren. Däremot

Trent Reznor & Atticus Ross
Watchmen: Volume 1–3
NULL CORPORATION

Inga försök att göra film eller TV av Alan Moores och Dave Gibbons minst
sagt klassiska tecknade serie har blivit särskilt lyckade, varken Zack Snyders
karbonkopia till film (närmast en avbildning sida för sida av förlagan) från 2009
eller den nu aktuella HBO-serien (som tagit grundidén från serien och g jort
något nytt). Det är uppenbart svårt att överföra Moores och Gibbons drastiskt
mörka och våldsamma vision om ett alternativt USA till rörliga bilder; det som
fungerar utmärkt i seriemediet blir lätt plumpt, överdrivet eller bara löjligt.
Dock fungerar Damon Lindelofs HBO-serie betydligt bättre än tidigare nämnda film, inte minst för att den begåvats med ett inspirerat soundtrack signerat
Trent Reznor och Atticus Ross. Duon har på senare år etablerat sig som
soundtrackskapare av rang och även om hela Nine Inch Nails fått något av en
nystart med EP-trilogin ”Not The Actual Events” (2016), ”Add Violence” (2017)
och ”Bad Witch” (2018) känns det rätt uppenbart att det är med film- och TVmusiken som Reznors kreativitet blomstrar som mest just nu.
Att göra musik till Watchmen passar givetvis Trent Reznor som handen i
handsken eftersom stora delar av hans musikaliska produktion med Nine Inch
Nails bygger på samma teman om en mörk, repressiv och halvfascistisk värld.
Och en hel del känns igen sedan tidigare. Reznor och Ross har ett tydligt sound
som här fullt ut får komma till sin rätt.
Det finns som förväntat några rätt råa och rytmiskt hårda stycken (exempelvis Nun With a Motherfucking Gun och Kattle Battle) fast också mer skevt
ambienta stycken. Den stora behållningen ligger i helheten: från det hårda till
det mjuka. Syntrytmer, brötiga gitarrer, skeva loopar och lugna flygelackord.
Allt draperat i en känsla av uppgivet mörker. Trots över två timmars totallängd
fungerar den här musiken därför allra bäst om man tar sig tid att lyssna på den
som ett långt album i ett svep.
JE
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Pet Shop Boys
Hotspot
X2 RECORDINGS

JE

Månadens seriemusik
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också, som gör hans musik och
relevant. Och allra högst lyssningsbar.
JE

Phase Fatale
Scanning Backwards
OSTGUT TON

Bakom namnet Phase Fatale
döljer sig amerikanen Hayden
Payne som till ”vardags” bland
annat DJ:ar på kreddiga elektronikapalatset Berghain i Berlin. Att han som DJ har en förkärlek för industrimusik och
annan hård elektronika känns
logiskt när man lyssnar på nya
egna albumet ”Scanning Backwards”.
Även om detta på något
vis är samtida elektronika
så känns släktskapet med
80-talets hårdare syntmusik
minst lika relevant. Ni vet,
musik som numera lite slentrianmässigt etiketteras som
EBM, Electronic Body Music,
men som av alla gamla syntare
från förr kort och gott skulle
ha kallats ”råsynt”.
Sålunda låter Phase Fatale
lika mycket synt från förr som
elektronika från nu. Det finns
gott om halvsnabba låtar med
distade trummaskinsbeats,
taktfast ettriga syntbasgångar,
samplade röster och industriella ljud och loopar. Influenserna
känns tydliga. Jag hör ekon
av till exempel Skinny Puppy,
Front 242 och Frontline
Assembly till den milda grad
att gåshuden närmar sig. Men
kan man inte lika gärna då ta
fram vilken som helst vinyl av
ovannämnda inspirationskällor? Nja, Hayden Payne tillför
ju något eget och personligt

Fjortonde (!) albumet från Pet
Shop Boys och jag imponeras
av hur bra det här faktiskt
låter. Neil Tennant sjunger hur
bra som helst och låtskrivandet fungerar uppenbarligen,
åtminstone bitvis, lika inspirerat som tidigare.
Lyssna bara på inledande
elektrostänkaren Will-o-TheWisp som med sin utsökta
syntmelodislinga och mollmatta av stråkar biter sig fast. Inte
minst när man sen också börjar ta in texten och förstår hur
den på ett närmast perfekt sätt
sammanfattar hela Tennants
approach till textberättande,
att ta tempen på samtidens
klubbigt mondäna storstadsliv.
”Hotspot” präglas av ett
lugn och en sentimentalitet,
Tennant blickar bakåt och
minns lika mycket som han
observerar samtiden. Den
logiska konsekvensen av detta
blir också ett gäng, möjligen
lite väl många, elektronikaballader av klassiskt snitt. Vissa,
men inte alla, av dessa – till
exempel Hoping for a Miracle
och You Are the One – håller
för upprepad lyssning. Däremot blir de lite mer snabba
och rytmiska låtarna, som
redan nämnda inledningslåten
eller finfina I Don’t Wanna,
ännu bättre. Kanske för att
de bryter av från det lugna? I
vilket fall har PSB fortfarande
ett musikaliskt existensberättigande som måste sträcka
sig långt utanför gruppen av
inbitna fans.
JE

Indie
Mats Lundgren (ML)
PK Keränen
Serobi Songs
PLAYGROUND

Efter 13 album lade 22 Pistepirkko ner 2011. Bandet
albumdebuterade 1984 och
blev snabbt favoriter bland
mina kompisar, förutom så
många andra. Men inte hos
mig, oklart varför.
Nu när PK Keränen solodebuterar går jag tillbaka i bandets historia. Hör att jag missat
en hel del. Framförallt att PK
Keränen redan då var en ofta
fantastiskt bra låtskrivare och
sångare.
På egna ”Serobi Songs” visar
han detta med all önskvärd
tydlighet.
Plattan är byggd på en stabil
grund av rock, men tar sig en
rad oväntade uttryck. Här finns
både balladanstrukna, underfundiga och sorgliga betraktelser, men också mer sprudliga
nummer som ibland blandar
in finsk rockabilly så det står
härliga till.
Hela tiden lika mycket eget
uttryck, välproducerat med
snyggt separerade och skickligt
spelade instrument, som melodikrokar igenkänningsbara från
oklart var.
Spåret Let Go har till exempel mycket känsla hämtad från
Matt ”The The” Johnson och
Johnny Marrs klingande gitarr
med Neneh Cherry-liknande
duellsång. En snygg låt med
många lika snygga lånade
moment från Slow Train to
Dawn.
Keränen har en bra känsla
för låtmixen, som går från
sorgset till bekymmerslöst,
långsamt till snabbt, där vänd-

ningar från antytt banalt bara
behöver ett gitarrstick för att
bli intressant. Det är något
speciellt med finsk rock – Timo
Räisänen har ofta samma raka
egenart.
Bäst markering är Keränens
”hej” till rötterna, vilket kommer i Bad Dreams som i grunden är en saftig träskblues med
drivet tempo, snygga pauseringar och ett smittande humör.
“I wanted to find out if I
could sing at all!” förklarar
Keränen i pressreleasen.
Han klarar det personligt
galant, från inbjudande vänligt
till elakt. Och gitarrspelet sitter
som smäck.
Låtmixen lär inte heller göra
något 22 Pistepirkko-fan besviket. Tvärtom finns det en stor
chans att han utökar sin publik
tusenfalt.
ML

Algiers
There Is No Year

Algiers har i grunden en
intensitet som påminner om
den hos en gång Jim Thirwell
(Foetus), i övrigt inga jämförelser musikaliskt.
Algiers vokala uttryck är en
oväntad mix av Marc Almond
och Boy George, ett möte som
tar de bästa bitarna ur respektives stämma och får Fishers
röst att bli hängivet rusig.
Uttrycket blir enastående besjälat. Fisher är alarmistisk, och
han tror verkligen på vad han
sjunger om – att tillståndet i
världen är allvarligt, men motstånd är möjligt.
Elektrifierat med syntar på
liknande sätt Heaven 17 jobbade med, men Algiers trasar
samtidigt sönder liknelsen
genom att blanda in en avig sax
och stötar av atonalitet.
På ett fascinerande sätt
fortsätter Atlanta-kvartetten
att förena gospel med postpunk
och industrirock.

MATADOR/PLAYGROUND

Sarah Mary Chadwick
Please Daddy
SINDERLYN/PLAYGROUND

Den har inte sjunkit en enda
grad, hettan i den magma som
fortsätter att strömma från
Algiers. På nya albumet ”There
Is No Year” blandar man soul
med psychedelisk rock utan att
en enda sekund snegla på vad
musikvärlden i övrigt håller på
med.
Sångaren Franklin James
Fisher är precis så desperat som
vi hörde honom på utmärkta
självbetitlade debuten (2015)
och uppföljaren ”The Underside of Power” (2017).
Inledande titelspåret har samma rytmiska syntförstärkta tryck som vi senast hörde hos Die
Krupps, kryddad med en chant
som låter väldigt indiansk.
Tacksamt nog lugnar kvartetten snabbt ner sig och resten av
skivan är en varierad upplevelse både vad gäller rytmik och
melodik.

Sarah Mary Chadwick

ML

Nya Zeeland-födda multiinstrumentalisten Sarah Mary
Chadwick är ett välbekant
inslag i Melbournes rika musikliv. En särpräglad krydda i den
långa tradition staden har av
nervig rock. Efter att i tio år ha
frontat grungebandet Batrider,
kom så första soloplattan 2012.
Detta är hennes sjunde egna
album.
Det är många som i vuxen
ålder tampas med efterdyningarna av tonårsrevolten. Sarah
är inte ensam att ha en pappa
som inte riktigt klarade att
hantera dotterns uppbrott, och
som nu återkommer i hennes
lyrik där hon inför öppen ridå
formulerar både smärtan från
och kärleken till det som fanns
och inte fanns.

Om det är något tydligt tema
på ”Please Daddy”, så finns
det här. Sårbart men samtidigt
styrka.
Musikaliskt inleds dock hennes mycket spännande album
av ett ode till döden. Utan att
darra på manschetten, men
desto mer i rösten i starka
When Will Death Come presenterar hon liemannen som
en befriare. Sarahs sångstil för
tankarna till Marianne Faithfulls lätt spruckna stämma.
Men skillnaden är att hon inte
håller tillbaka utan låter rösten
skjuta i höjden, ofta i en skev
båge, och att den spricker
ibland må helt enkelt bara vara
hänt.
Musiken, liksom hennes
framtoning, påminner väldigt mycket om Nick Cave.
Lika varierat, emellanåt lika
nattsvart, lika suggestiv som
Leonard Cohen, men inte lika
entonig. Sprödare än Tom
Waits, men lika väderbitet.
”Please Daddy” är enastående i sitt uttryck, både självutlämnande som upplyftande,
i gränslandet mellan rock och
elektrifierad visa.
Hon fyller mellanrummet
i alla de luckor som artisterna ovan sinsemellan lämnat
utrymme för.
Enastående.
ML
NR 3 2020
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Electric Litany
Under a Common Sky
APOLLON/BORDER

Electric Litany frammanar
associationer som om allt vore
en dröm. Även om just detta
undanglidande gör att man måste lyssna både länge och intensivt för att få en glimt av vad
som händer, är varje genomlyssning en intressant upptäcktsfärd.
Säregen musik från ett underfundigt band, och associationer
till ett nytt Radiohead är inte
helt fel.
ML

FCOC
PLAYGROUND

Drömskt, mycket drömskt och
inledningsvis sveper Electric
Litany med ”Under a Common
Sky” in oss i filmisk musik.
På sitt tredje album bryter
dock London-kvartetten upp
den långsamma soundtrackkänslan med snabbare standardlåtar, även om dessa också har
en säregen ljudbild. Synt med
orgelklang, instick av gitarrer, röstsamplingar och andra
obestämbara ljud får gruppens
mestadels popbaserade melodier
att låta mycket säregna.
Men inte alltid. Ibland, som i
titellåten, låter de likt The Cure
både i hastighet och instrumentering i deras dimmigt attraktiva A Forest. Andra låtar som
Embark bär spår av exempelvis
Kitchen of Distinction, och den
processade trumpeten känns inte
alls malplacerad.
Avslutande The World Is
Changing While You Sleep låter
mycket Thomas Dolby, sådär
avlägset men ändå nära och toppat med ytterligare en trumpet
som skulle kunna ha varit Jon
Hassell.
Musiken på ”Under a Common Sky” är hela tiden långt
bort samtidigt mycket nära.
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FCOC kan ses som ett aktuellt svenskt kliv in på området.
Gitarristerna Gustav Nygren
och Leif Jordansson tillsammans
med trummisen Anders Bryngelsson anger både Branca och
Arto Lindsay – ytterligare en
inspirerad New York-gitarrist
– som förebilder i det som hörs
på deras självbetitlade album.
FCOC står för ”Fast, Cheap and
Out of Control”.
Det är ett gott försök att
stämma om gitarrerna olika
och slumpmässigt på varje spår
i kombination med en oftast
hårdslående truminsats. Men
kanske inte ett kliv med full
övertygelse.
Trion skulle tagit ut svängarna
betydligt mer, jag menar att vi
som lyssnar på sånt här klarar
en hel del ytterligare. Ett ösigare
larm sitter bättre. Likaså borde
killarna använt tystnad och lugn
i låtarna smartare för att öka
både kontrast och spänning.
Nu blir resultatet lite som
när ett band lagt av. Likt en
återutgivning av demolåtar som
inte riktigt sitter ihop utan var
embryon till andra spår som
man slutförde.
Som första försök är ändå
albumet en aptitretare. FCOC
har nåt där som går att vidareutveckla, men nästa gång vill vi
ha mer. Mycket mer…
ML

Hårdrock
Det finns alltid något intressant
att upptäcka i det som i dagligt
tal kallas oväsen. Om man står
ut. Ofta krävs åtskilligt för att
hitta struktur, eller i alla fall en
invit till sådan, i rent ljudkaos.
För den som orkar eller fixar
att leta meningsfullheter i larm,
kan det vara belönande. En
upptäckt av nya ljudvävar i ett
svårsmält oväsen. Glenn Branca – som skapade No Wavescenen – är ännu oöverträffad
inom området när det handlar
om hur gitarrer kan skapa nya
ljudvärldar.
Branca var också mycket av
en inspiration (mentor?) för
Thurston Moore, vilket ofta
kan höras i mer melodisk form i
Sonic Youth omfattande skivutgivning. Deras debut gavs ut på
Brancas bolag Neutral.

Göran Johansson (GJ)
Patrick Gräfe (PG)

Årtiondets uppryckning!
Sepultura
Quadra
NUCLEAR BLAST

När skivan dök upp var min
spontana tanke att vara praktisk
och plocka fram någon av mina
gamla Sepultura-sågningar, ändra där så behövdes, och sedan

publicera. Så slentrianmässig har
bandets kräftgång under
2000-talet varit, att man liksom
inte förväntade sig något annat
än nya dimensioner på misären.
Tröttsam lobotomiaggro vid
micken levererade av vrålapan
Derek Green, riff som aldrig lyfter, komp som känts lika vitala
som en senildement 100-åring
på valium och låtbyggen rangligare än ett korthus i styv kuling
– det är vad man vant sig vid
när det gäller Sepultura det här
årtusendet, med ”Kairos” som
ett litet undantag.
Det som drivit mig att överhuvudtaget bemöda mig med den
självspäkning det inneburit att
lyssna på skivorna har varit den
närmast osannolika chansen att
få uppleva något i stil med en
ny ”Chaos A.D”. Helt plötsligt
verkar år av tålamod betala sig,
ty den här skivan kommer högt
på topplistan över osannolika
uppryckningar. Drömmer jag?
Kan jag verkligen höra rätt?
Här bjuder brassarna på
ett chockerande slagkraftigt
låtmaterial, inte bara på någon
låt, utan rätt igenom hela skivan. Derek Green levererar
sångmelodier som är aggressiva,
men som upplevs som betydligt
bättre balanserade och mer
melodiösa, vilket gör att han
rört sig bort ifrån det hjärndöda
vrålande han ägnat sig åt tidigare.
Riffen har ett helt annat bett
och känns både explosiva och
förbaskat fräscha, och kompet
är precis så tungt och eldfängt
som man någonsin kunde hoppas på. Dessutom finns det en
variationsbredd på låtarna, och
även inom låtarna levereras kontraster som gör materialet spänstigare än på mycket länge.
Skivan är svinbra, och jag är
chockad över vad jag hör. En
mer osannolik återkomst till de
levande från en lång vandring
på randen till dödsriket kan jag
knappt påminna mig att jag hört
tidigare.
2020 års största överraskning
levereras tidigt på året. Det är
med glädje jag delar ut fyra plus,
med mersmak.
GJ

Novelists
C’est La Vie
NUCLEAR BLAST

Med en mix av metalcore,
dödsmetall, proggmetall och
hyperexplosiv heavy metal bjöd
fransoserna 2017 på ett ljudlandskap som var lika bedårande vackert som det var kraftfullt
och innovativt. ”Noir” var så
pass bra att jag då belönade dem
med förstaplatsen på årsbästalistan. Att påstå att förväntningarna var måttliga när ”C’est La
Vie” dök upp vore lögn, och
raset blev brutalt och smärtsamt.
Novelists visade på föregångaren upp en sällsynt förmåga att
blanda aggro med fantastiskt
sköna stämningar och knockande melodier. Kontraster och
konceptuella kast gav en spänst
och en innovationskraft till
låtarna som gjorde skivan ett
äventyr att lyssna på.
Här får vi bara se glimtar av
fornstora dagar. Aggropartierna
känns för gapiga, för långa och
alldeles för enformiga, och de
känslosammare partierna har
inte alls samma förmåga att
trollbinda och förmedlar inte
alls samma själfulla känsla.
Det är sällan det verkligen
brinner till och lyfter här, och en
del låtar är snudd på outhärdliga. Sorgligt att konstatera att
2020 inleds med en så här fläskig besvikelse.

väl omtalade i hårdrockskretsar,
hyllningskören har varit relativt
stor och högljudd, och man har
även i och med grammisnomineringen 2018 fått en del medial
uppmärksamhet.
Ändå har jag aldrig tagit mig
tid att lyssna på dem på allvar.
Varje gång bandet omtalats har
jag nästan fått dåligt samvete,
och inte har det känts bättre
med vetskapen att väl valda
delar av Soilwork och Arch
Enemy är medlemmar i bandet.
Sångare är exempelvis mästergrowlaren Björn ”Speed” Strid,
men här använder han bara den
snälla delen av stämbanden.
Deras musik kategoriseras
som rock/funkrock/proggressiv
rock beroende på vem man frågar, och det är väl ungefär så det
låter. Trevligt att lyssna på är
det i alla fall. Inget som direkt
golvar mig, men det är trevlig
musik, till och med väldigt trevlig. Brasa, fåtölj, tofflor och en
mörk rom i glaset, då är det här
rätt musik. Kravlös och måttligt
utmanande med melodierna i
fokus.
Det händer en hel del i
låtarna, och variationsbredden
inom skivan är stor. Jag måste
leta mig bakåt i katalogen för
att se om det här är ungefär den
nivå man presterar på. Bitvis är
den riktigt bra, men har lite för
många svagare låtar för att nå
ett högre betyg.
GJ

Blessed Black
Beyond the Crimson Throne
978901RECORDS DK/IMPORT

GJ

The Night Flight Orchestra
Aeromantic
NUCLEAR BLAST

Jag har definitivt varit medveten
om The Night Flight Orchestras
existens, länge. Man har varit

”Beyond the Crimson Throne”
utmärker sig som ett debutalbum med ovanligt hållfast självförtroende. Det är en skiva som
vevar och kämpar med en bastant pondus likt ett drucket
förband som har fått för sig att
försöka överträffa huvudakten.
Cincinnati-bandet Blessed

Black svettas blytung sludge och
gigantiska riff från sina porer,
till viss del har man så mycket
krut investerat i den öppnande
kvarten att man under en tinnitusdränkt stund faktiskt
upplever bandet som potentiell
huvudakt i framtiden.
Men tyvärr tar riffen slut
strax efter det har börjat.
”Crimson Throne” är en intensiv om än kort debut och man
vill gärna tolka det som ett medvetet punkigt beslut av ett band
som förhoppningsvis har idéer
nog till en uppföljare.
PG

Hällas
Conundrum
RMV GRAMMOFON/UNIVERSAL

att visa vägen för resten. För
why not?
Det är ett gäng underdogs,
iklädda tajta spandexkimonos
som ingen har vågat sig på
sedan Rush dirigerade rymdoperor. Sångaren Tommy Alexandersson ser ut som en blandning av Peter Pan och Svenne
Hedlund, och den looken
kräver mod. Hällas är framtidsmusik som låter som dåtid.
Det är laser och Styx-synthar,
musik att ha i bakgrunden till
ett långt parti Dungeons &
Dragons, gitarrsolon som ekar
slutstrider i tecknade serier från
80-talet.
”Conundrum” avslutar
en ambitiös trilogi som förhoppningsvis sätter avtryck i
det svenska rocklandskapet.
Återstår att se om detta är den
svenska rockens frälsning, Hällas har i alla fall det mesta som
krävs för kultbandsstatus, vilket knappast är fy skam.
PG

Yuri Gagarin
The Outskirts of Reality
SOUND EFFEKT/BERTUS

Hällas bär på en tung börda,
nämligen det ofrivilliga ansvaret
att visa vägen för den svenska
rockens framtid. Graveyards
ihärdiga masshypnos har börjat
släppa likt alla psykedeliska tripper till slut gör, och efter medföljande 70-talsklingande baksmällan återfinns som alltid ett behov
för något nytt.
Så vad är motsatsen till
utsvängda jeans, testosteronstinn
riffrock, djävulsromantik, whisky-blues och Nicke Andersson?
Om man ska tro ett stort antal
journalister och konsertbesökare
så är Hällas det efterlängtade
medicinen som behövs för att
återuppväcka den slitna rockscenen.
Klarar de uppgiften? Svårt
att säga. Hällas tillför sannerligen en touch som känns
väldigt annorlunda. Men bandet befinner sig troligtvis i en
för spacead musikalisk dimension för att bry sig om ansvar,
påverkan och rockens framtid.
Hällas kör nämligen som de
alltid har gjort, med full fokus
på det som bandet kallar för
episk äventyrsrock. Och man
önskar såklart att Hällas lyckas

”The Outskirts of Reality” är
ren och skär instrumental, fart
och ondska som kidnappar dig
till en interplanetarisk resa
genom ljudvågor och rymd. Det
finns nog inget som motsvarar
vad svenska Yuri Gagarin skapar med sina långa utbrott av
blixtrande klang, analoga ljudexplosioner, lager av gitarr
samt trumljud bakom hav av
distortion och tjocka väggar av
ännu fler trummor och gitarrer.
Yuri Gagarin är Hawkwind
och Cans hyperaktiva avkomma, det är ett slagfält av arga
perkussiva hugg och sinnesvidgande intryck. Det är hur ljusets hastighet låter på skiva och
det billigaste sättet att uppleva
total tyngdlöshet.
PG

NR 3 2020

59

Krönika! Anders Edenholm, London

VI BEHÖVER
EN SKRÄDDARE

M

ina favoritkvarter här i London ligger på varsin sida av
Piccadilly. När jag har turen
att sluta jobbet tidigt brukar jag styra kursen dit och bara flanera
omkring. Söder om Piccadilly har vi Jermyn Street och St James Street, paradis för
den lite klassiskt sinnade gentlemannen. På
Jermyn Street ligger alla fina skjortskräddare och på St James Street hittar vi två
av Londons bästa tobakister, hattmakare
och vinhandlare. Dessutom världens kanske
främsta skomakare, John Lobb.
Om vi söker oss norr om Piccadilly har vi
Londons främsta gata för lyxartiklar, Bond
Street (Old och New). Här har alla schweiziska klockmärken sina butiker liksom
all världens juvelerare plus naturligtvis alla
modehus du kan tänka dig.
Allt detta är av lite intresse men bara
några kvarter österut från Bond Street (som
INTE är uppkallad efter James Bond, trots
att jag hörde någon säga det häromdagen),
ligger Saville Row, skräddarnas gata.
Ju mer jag vandrat i dessa kvarter desto
mer har jag insett att jag bara måste ha en
riktig skräddarsydd kostym från just en av
dessa institutioner. Detta är så långt ifrån
normala modebutiker man kan komma.
Till att börja med så har de kanske den
tråkigaste skyltning man kan tänka sig.
Oftast en eller två dammiga tweedkavajer på
skyltdockor och det är det hela. Ändå är detta ett framsteg av stora mått, för bara sådär
50 år sedan hade de alla frostat glas i sina
fönster så man omöjligt kunde se in. Hade
man ärende där visste man vart man skulle
gå utan några skyltningar och folk som bara
gick förbi var man totalt ointresserade av...
Flera av dessa skräddare hade en policy
att de vägrade sälja något till dig om du inte
hade rekommendationsbrev från två tidigare
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kunder. Det är en policy man tack och lov
övergivit och i princip är vem som helst som
är villig att betala från 50.000 kronor för
en kostym (utan väst) välkommen. Uppåt
finns det ingen gräns, det finns ju tyger med
invävda guldtrådar till exempel.
Efter att ha strukit runt i de här kvarteren
i några år har jag kommit till slutsatsen att
det får bli antingen Anderson & Sheppard
(som faktiskt grundades av svensken Per
Anderson) eller Henry Poole & Co (som var
den första skräddaren som öppnade butik
på Saville Row 1806). Och trots att de är
synnerligen traditionella London-skräddare
kunde de inte vara mer olika.
Poole har en mer militär bakgrund och de
gör fortfarande en stor del av de cermoniella
kostymer som används vid olika kungliga
evenemang. Anderson & Sheppard är mer
avslappnade och har under många år varit en
favorit för filmstjärnor från Hollywood. De
gjorde till exempel nästan alla Fred Astairs
kostymer, både för hans filmer och privat.
Poole å andra sidan har servat samtliga europeiska, och en hel del andra kungahus, och
inte att förglömma: Sir Winston Churchill.
Så varför skriver jag om det här? Ja, en
anledning är att få herr redaktör Bryngelson
att höja mitt arvode. Det måste väl karln
inse att jag måste ha en ny kostym! Den
andra anledningen har faktiskt med Hi-Fi
att göra. Nästan ända sedan början av hifieran i mitten av 50-talet har vi i stort sett
fått nöja oss med vad de olika tillverkarna
av hifi-produkter ansåg att vi behövde, ville
man ha något annat, och mer individuellt
var man tvungen att bygga själv, och även
om det kunde låta bra var det sällan snyggt.
Nej, vad vi behöver är en hifi-skräddare,
någon man söker upp för att få någonting

individuellt, någonting ingen annan har och
som är helt byggt för att tillfredställa just
våra egna behov och ingen annans.
Så vi öppnar dörren till hifi-skrädderiet
och en man i en utsökt kostym, möter oss
direkt på tröskeln.
”Vad kan vi hjälpa Sir med”, frågar han
omedelbart. ”Aha, en förförstärkare. Vad
avser Sir att koppla till den? Kommer Sir
att behöva expandera den vid ett senare tillfälle? Rör eller transistorer? Några
önskemål om dimensioner? Vi har 5.000
olika rattar här men kan naturligtvis tillverka vadhelst Sir önskar.” Och så vidare i all
oändlighet. ”Om Sir skulle vilja vara så
vänlig och betala handpenningen nu så kan
ni komma tillbaka om sex månader för en
första titt på prototypen. Vi kräver minst tre
sådana besök innan vi levererar.”
Och så går vi vidare och diskuterar
skivspelare, slutsteg och högtalare... och
varför inte en handbyggd radiodel och en
rullbandspelare när vi ändå håller på.
Det fanns en tradition på Saville Row
att man alltid betalade sin skräddare sist
och konsten var att ha kredit hos så många
olika skräddare som möjligt.
Detta kanske fungerar då det gäller
kostymer, men ärligt talat skulle det nog bli
lite påfrestande om det gällde en förstärkare, så lösningen är troligen att istället satsa
på något moduluppbyggt. Det finns lyckligtvis några tillverkere som kan erbjuda en
sådan lösning. Min alldeles egna, älskade
Cello Audio Suite är lite extrem i det
avseendet, då den är helt moduluppbyggd
och det går alldeles utmärkt att sätta in
fyra phonosteg om man så skulle önska. Dessvärre tillverkas den inte längre.
Numera, då så gott som alla förförstärkare
bara har ett linjesteg, handlar det mest om
att det kan finnas ett utrymme där man
kan sätta in en phonoförstärkare eller en
D/A-omvandlare. En utmärkt idé som gör
det ursprungliga inköpet billigare.
Och tala om billigare, kostymen får nog
vänta tills jag får en ordentlig löneförhöjning, det enda pengarna räcker till i dagsläget är nog en slips... 
H&M
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Mycket hög finish
Spelar snyggt
.
Låter inte låda..
Saknar lite bett

Allsidiga
Smidiga
Bra basreflex
Inte
För pengarna?
j
ne
,
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så myck
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ALLSIDIGA ALLÄTARE
– golvare eller stativare?
Ja, det är frågan som många hifi- och musikentusiaster brottas med.
Vi har hittat två nya alternativ av det ena och andra slaget, som g jort så
mycket som möjligt för att komma bort från de inbyggda begränsningarna.
Text Jonas Bryngelsson Bild H&M Mätning H&M

G

olv- och stativhögtalare har sina
givna, inbyggda fördelar, men
också nackdelar. Om vi nu bortser från att små högtalare rent
allmänt trivs bättre i mindre rum och att
riktigt stora högtalare behöver mer luft runt
omkring sig för att på bästa sätt breda ut de
låga bastonerna.
Ett större kabinett kommer med en given
bestyckning spela såväl mer som djupare
bas, punkt. Det är liksom ingenting vi behöver orda om eller diskutera särskilt mycket.
En välbyggd golvare brukar också låta just
stadigt och rejält, med fast förankring av
musiken som spelas upp. Och så kan man i
99 fall av 100 spela högre.
En stativhögtalare är mindre och får
därmed per automatik en styvare, mindre
resonant låda än golvaren, givet samma
dimension och kvalitet på trä och stagning.
Den sjunger med i mindre utsträckning och
färgar därmed ljudet i lägre utsträckning.
Den mindre konstruktionen och inte
minst baffelytan gör också att ljudet
”släpper bättre” från högtalaren. En välgjord stativhögtalare låter normalt sett
mindre som en högtalare! En stativhögtalare är också nästan alltid en ren 2-vägskonstruktion, med en diskant och en bas,
som ger ett tightare spridningsmönster
och också ett betydligt enklare delningsfilter. Även detta förbättrar känslan av
rumslighet och att man inte just lyssnar
på en högtalare.
Nackdelar? Den spelar inte lika djupt och
kraftfullt i basen och har allt som oftast lägre känslighet. Såväl den lägre verkningsgraden som den klenare bestyckningen, innebär
också att du inte lär kunna spela riktigt lika
högt som med golvhögtalaren.

testets slutskede, gav däremot för handen
att Elac-golvaren kostar ganska exakt hälften så mycket som Q Acoustics-stativaren.
Och okej: den senare är faktiskt väldigt
mycket mer påkostad, sett inte minst till
finish men också stativet. Men som sagt,
min ingång i lyssnandet, var att de låg
betydligt närmare varandra i pris...

Q Acoustics Concept 300
Den här stativhögtalaren bygger på golvhögtalaren Concept 500, till stor del konstruerad av Karl-Heinz Fink och hans Fink
Team, med tillägget av det genomtänkta
stativet och fastsättningen, som ger en nära
på fritt svävande stativhögtalare. Concept
500 testade vi i H&M nr 4/2017, så vi får
be intresserade läsare att kolla där för alla
mer grundläggande konstruktionsfinesser
dessa högtalare har. Kan läsas/köpas på
hemsidan, hifi-musik.se.
Det brukar ofta sägas att den perfekta
högtalaren är en liten, fritt svävande sfär
som alstrar allt ljud. Det är så klart omöjligt
att åstadkomma, men lite roligt att tänka
på som målsättning. Och sanningen är att
vår Concept 300 faktiskt kommer ganska
nära, genom den tighta, rena 2-vägsbestyckningen (högtalarelementen är bultade baki-

från, utan synliga skruvar) och den mjukt
avfasade högtalarlådan, dessutom byggd i
tre olika MDF-lager med viskoelastisk gel
däremellan.
Men det är stativet och kopplingen mellan högtalare och stativ som gör Concept
300 till en ganska unik konstruktion. Och
ja, stativet är en integrerad del av högtalarparet och följer med vare sig du vill eller
inte. Hela härligheten levereras i tre lådor:
en varsin för de ihopmonterade stativen och
en för båda högtalarna!
Själva stativet är en tripod, själva sinnebilden för en stabil grund, titta bara på alla
kamerastativ, med tre smäckra, bärande ben
men också en sinnrik vajerkonstruktion för
att hålla ”spänningen” på konstruktionen.
Stativet möter slutligen högtalaren genom
en integrerad gummiplatta med fyra avskiljande spiralfjädrar på botten av högtalaren.
Maken till frikopplad högtalare har jag
nog aldrig tidigare upplevt!
Tidigare Concept 500 och nu Concept
300 är Q Acoustics hittills klart mest
ambitiösa högtalarbyggen, också de klart
dyraste, trots att prislapparna är långt ifrån
”astronomiska”. Man har alltid jobbat
med 2-vägslösningar samt nätta, snygga
Med en jumper kan diskantnivån
höjas eller sänkas med 1 dB.
Utan jumper är det +/- 0.

Ja, ungefär där har vi spelplanen när vi
nu ska nagelfara två kombattanter, en från
varje läger, och som gjort det mesta för att
förstärka positiva egenskaper och komma
bort från begränsningarna med respektive
kategori.
Jag ska vara ärlig och säga att jag inför
testet trodde att dessa båda konstruktioner
låg närmare varandra i pris. En kontroll i
NR 3 2020
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Tripodstativen skruvas fast i den
fjädrande bottenplattan.

och möbleringsvänliga, ja konsumentvänliga
konstruktioner.
Den högglanslackade, snyggt tvåfärgade
lådan, finns i tre olika utföranden: vitt och
ek; silver och ebony samt svart och rosewood.
De här högtalarna spelar särdeles öppet,
luftigt och obehindrat, det låter väldigt
”lådlöst” när Concept 300 intar scenen.
Funkar med stökiga Built to Spill, men
det är långt ifrån förstahandsvalet för dessa
högtalare, som också låter bättre och mer
fokuserat några centimeter invinklade mot
lyssningspostitionen, vilket ger bättre skärpa och fokus.
De spelar Tutu med Miles men framför
allt Emmylous Wrecking Ball med den äran,
på ett alldeles fantastiskt sätt: öppet och
vidsträckt helt utan rumsliga begränsningar.
Pumpar på bra också med Alanis All I
Really Want, med bra driv, attack och botten.
Hårt komprimerade Heartbreaker med
Motörhead funkar verkligen så där, och
högtalarna distar när volymen vrids upp
rejält, någonstans runt 100 dB.
Otroligt fin artikulation och känsla på
Otis Reddings Ol’ Man Trouble, där högtalarna verkligen breder ut sig och försvinner
ur ljudbilden.
Mycket, mycket bra också på Owner of
A Lonley Heart med Yes, som spelas artikulerat, strikt och detaljerat, ja taktfast och
pådrivande också, för den delen.
Sammanfattningsvis spelar Concept 300
otroligt mjukt och snyggt och försvinner
ur ljudbilden på ett häpnadsväckande sätt.
Visst är de på många sätt musikaliska, men
får ändå räknas lite mer till kategorin finspelande högtalare. Kan sakna lite bett och
jävlar anamma för den allra skitigaste, grötigaste och mest komprimerade rockmusiken.
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Elac Carina FS247.4
Tyska Elac har börjat komplettera sina
strikta bokstavs- och sifferkombinationer
med egennamn, samtidigt som Andrew
Jones för första gången jobbar med Elacs
så kända JET-diskanter i Carina-serien.
JET är alltså namnet på Elacs egna variant av den kända AMT-principen, utskrivet Air Motion Transformer. I grunden
handlar det om en banddiskant, men en
veckad och pulserande sådan, som därmed
får en betydligt större area än ett motsva-

rande vanligt band hade fått.
Om nu Q Acoustics med Concept 300
försökt driva stativprincipen så långt som
möjligt, genom att så gott det går, frikoppla den från stativ/underlag, har Elac och
Andrew Jones också gjort sitt allra bästa
för att komma bort från golvhögtalarens
normalt ”svaga sidor”. Jag pratar om den
stora lådan, som ofta färgar ljudet och rent
allmänt gör högtalaren mer placeringskänslig och svårmöblerad.
Det handlar verkligen om ett slimmat,
stumt och välbyggt kabinett, med metallutriggare i botten och nedåtriktad port. Ser
man till fotavtrycket men också uppenbarelsen i rummet, kan man på många sätt säga
att de här högtalarna är lika lättplacerade
och möblerade som ett par stativare. Dessutom med rundade hörn och avsmalnande
bakåt vilket ger ett styvare kabinett och mindre risk för stående vågor inuti och mindre
diffraktion (kantdistorsion) från elementen.
För att på bästa sätt möta upp den snabba
och dynamiska JET-diskanten, har man satsat på två små men potenta 5,25-tummare
med aluminiumkoner, stora talspolar och
välventilerade aluminiumkorgar i en 2,5vägs basreflexkonstruktion.
Högtalarna finns tillgängliga i endera
svart eller vitt utförande, båda matta.
Carina känns initialt som att hon ger
lite mer (mikro)detaljer i den musikaliska väven, men framför allt: ganska rejält

Rejäla utriggare och
såväl nedåtsom bakåtriktade basreflexportar.

→
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..med ett ljud lika smakrikt och detaljerat som den bästa singel-malt whiskyn
lanserar iFi nu ”hip-dac”, en ännu mindre USB-Dac & hörlursförstärkare för
musikälskaren som är i ständig rörelse!
Digitaldelen använder chip från BurrBrown och hanterar digitala signaler
upp till PCM 384 och DSD 256.
Analogdelen är en differentialbalanserad konstruktion baserad på
audiolegenden John Curls idéer om
hur man minskar störningar i
signalvägen, hip-dac har en analog
volymkontroll och 400mW på singleend utgången och 700mW på den
balanserade. Det interna batteriet
ger upp till 12 timmars drifttid.
Återförsäljare: Ljudmakarn, Akkelis Audio, HembioConsult, Hembiobutiken, Reference Audio, Vinylbutiken,
Hifi Experience, Studio Koncept, Hifi Punkten, Dennis Brunby, Takt och Ton, Ljudshoppen, Jämtljud
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transientdesign.se
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mycket mer (låg)bas och botten till musiken
som spelas.
De låter däremot inte riktigt lika storskaligt öppna och härliga på In the Air
Tonight, där de saknar lite vidsträckt
öppenhet och luft.
Bra botten och socka blir det istället med
skramliga Built to Spill: lika mycket driv
och tryck som skärpa och kontroll. Ja, är
det något Carina excellerar i, så är det nog
ändå skärpa och kontroll.
Med Miles Davis Tutu låter det
mycket bra, med såväl botten som härlig
detaljering. Mer botten blir det också i
Emmylous Wrecking Ball, mer bröstryck
och ännu mer småljud som plötsligt poppar
upp ur den såväl frekvensmässigt utsträckta
som avancerade Lanois-produktionen.
Elac tillför ännu mer tyngd i Alanis All
I Really Want to Do, men här visar det sig
också att det kan finnas en viss antydan till
hårdhet i diskant-/övre mellanregister, inte
minst jämfört med den så mjuka och luftiga
återgivningen som Q Acoustics nyss bjöd
upp till.
Elac har också lite mer kontroll över
Motörheads obarmhärtigt komprimerade
mangel, med bättre sortering i det täta
ljudsjoket och spelar också lite högre innan
det börjar låta riktigt illa.
Carina spelar inte Van the Man riktigt

lika härligt illusoriskt och vidöppet som Q
Acoustics, men tillför å andra sidan detaljering och skärpa.
Med Steely Dan är Carina verkligen hemma på mammas gata, med kraftfull, medryckande bas i den så snygga produktionen.
Även Elac spelar några snäpp mer
fokuserat och överlag bättre invinklade en
bit mot lyssningspositionen. I mindre rum
bör de definitivt inte stå alltför nära bakvägggen.

Summa summarum
Om vi summerar intrycken från dessa båda
högtalare, så blir slutsatsen inte helt oväntat
att golvaren spelar mer bas och stativaren
låter mer öppet.
Precis som det brukar vara, med andra
ord, och konstigt vore det annars. Inte
minst med tanke på hur långt Q Acoustics
har gått för att frikoppla Concept 300 från
omgivningen. Och man har verkligen lyckats, för dessa högtalare spelar nämligen så
öppet och luftigt som man överhuvudtaget
kan önska. Men också mjukt och härligt
inställsamt.
Ja, det finns egentligen ingenting att kritisera, men vissa av oss, skulle nog önska oss
lite mer bett i återgivningen.
Man kan också laborera med diskantnivån på högtalarnas baksidor.

Trots att Elac gjort sitt allra bästa för
att göra en så liten och smidig golvare som
bara möjligt, spelar den ändå som en golvare! En rejäl golvare, dessutom.
Här blir det mer botten men också tryck i
bitarna med en överlag mer pådrivande och
fysisk musikåtergivning.
Men Elac ”försvinner” faktiskt också
ganska bra ur ljudbilden, för att vara en
golvhögtalare, vill säga.
Båda två är mycket bra och vilken man
väljer, kommer säkerligen bestämmas av
såväl estetiska men kanske framför allt
musikaliska hänsyn.
Och prislapparna förstås, men då får man
betänka att det mycket påkostade stativet
ingår i priset för Concept 300, det hade
kostat en modig slant om det sålts separat.
Och visst är Q Acoustics på många sätt
betydligt mer hifi-korrekt än sin golvstående
kollega, som å sin sida kontrar med ett frejdigt driv.
H&M

Q Acoustics Concept 300

Utan diskanthöjning har också Q Acoustics jämn och samlad frekvensgång.
Vid 60 grader (röd) börjar en
osedvanligt mjuk och kontrollerad
diskantavrundning.

Q Acoustics har egentligen inte strömkrävande eller bökig impedans (grön) och
den går aldrig under 5 Ohm. Stora fasväxlingar (röd) kan dock spela spratt med
klena förstärkare.

Pris Cirka 40.000 kr/par (inklusive stativ)
Princip 2-vägs basreflex
Bestyckning 16,5 cm bas/mellanregister (coatat papper), 28 mm mjuk domediskant
Delningsfrekvens 2,5 kHz
Angiven verkningsgrad 84 dB
Nominell impedans 6 ohm
Kontakter 1 uppsättning
Mått (BxHxD) 22x35,5x40 cm
Vikt 15,5 kg/styck
Info aamp.se, qacoustics.co.uk

Elac Carina FS247.4
Pris 19.990 kr/par
Princip 2,5-vägs basreflex
Bestyckning JET-diskant, två 13 cm aluminiumbasar/mellanregister
Delningsfrekvenser 1 kHz/2,7 kHz
Angiven verkningsgrad 87 dB
Nominell impedans 6 ohm
Kontakter 2 uppsättningar
Mått (BxHxD) 20,5x107x21,7 cm
Vikt 16,5 kg/styck
Info septon.se, elac.com

PRISVÄRDA!

Elac har imponerande linjär och sammanhållen frekvensgång med bara en antydan
till stigning i toppen mätt rakt framifrån
(grön). 60 grader (röd) från sidan faller
diskanten över 10 kHz, snabbt men kontrollerat.
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Elac har mycket snäll impedans (grön).
Aldrig under 5,5 ohm. Också fasen (röd)
är beskedlig även om växlingarna under
100 Hz kunde varit lite mjukare.

Det fungerar inte...
Repareras utan
kompromisser
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Flera decenniers
erfarenhet

Hantverk för det
lilla och det stora

Södra Sveriges reparationscenter
Torsås Kalmar län
www.studiomusikservice.se

•

Telefon 0705489900

Vi kan Hi-Fi
& Hemmabio
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Lågt ljudtryck
Visst finns det fortfarande ganska mycket ljud på CES-mässan i Las Vegas,
men mestadels i form av DJ-boomboxar, trådlösa hörlurar av alla de slag och
billiga retrosystem. Men självklart nosade vi upp det mest intressanta som
ändå visades upp under dagarna fyra. Av Jonas Bryngelsson

Mer Citation
Harman/Kardon bygger ut sin trådlösa Citationserie med nya, smäckra linesourcehögtalaren Multibeam 700 som spelade riktigt bra tillsammans
med den likaledes nya, lite mindre subbasen Sub S
(RSVP-priser i USA 699 respektive 399 dollar). Men
också den nya bär- och laddbara Citation-högtalaren 200, i händerna på Harmans Sören Majlund.

Skivspelare nummer två från Mark Levinson: den
lite enklare och billigare No. 5105 som matchar sortimentet i 5000-serien, inte minst de nya förstärkarna.

Riktiga högtalare
Shure g jorde sitt bästa för att få till lite flygkänsla
i sin monter, med biljetter, incheckning och en flygkapten när man lanserade sin allra första ”riktiga”
konsumentprodukt: den trådlösa och bullerdämpande
AONIC 50.
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Lite tyngre grejor visades också upp, men spelade dessvärre inte. Den helt nya HDI-serien
från JBL, med två golvare och en stativare,
men också sub- och centerhögtalare. Men roligast var nog ändå återkomsten för lilla nätta
bokhyllehögtalaren L82 med tillägget Classic.

Sony fortsätter lanseringen av 360 Reality
Audio, som finns på Tidal, och exempelvis funkar
med Sony WH-1000XM3-lurarna. Men formatet
demonstrerades också med en vanlig högtalare,
som däremot inte finns ute på marknaden än.
Mer lite lättsammare ljud: Fjärde generationen
av JBL:s klassiska Soundsticks samt andra
generationen av Boombox, med ännu bättre
prestanda, inte minst batteritid.

Engelska Arcam ingår som bekant i Harman-sfären
sedan några år, med fortsatt inriktning på såväl
stereo som flerkanal. Den lilla nätverksförstärkaren
Solo Uno tyckte jag gav lite extra stilpoäng.

Esoteriskt

Definitive Technology visade upp golvhögtalare i Demand
Demand-serien:
-serien: stora D17 och lite
nättare D15
D15.. Ingår liksom elektroniken från Denon även de i Sound United-sfären.

Ett av mycket få verkliga high end-märken under
årets CES-mässa var japanska Esoteric, som
spelade tillsammans med Focal Sopra. En nätt
liten rigg med 2-delade försteget C1 (38.000 dollar), slutsteget S1 (27.000 dollar), masterklockan
G1 (26.000 dollar). SACD-spelaren/DAC:en K1X
(36.000 dollar) samt sist men inte minst nätverkstransporten N-03T (11.000 dollar).

Två nya aktiva högtalare från kanadensiska
PSB:: Alpha AM3 respektive AM5
PSB
AM5..

→
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Övertygande demonstration
Polk Audio ingår i Sound United-koncernen med bland andra Marantz, som stod för
elektroniken när den nya Legend-serien demonstrerades. Klart mest intressant är den
stora golvaren L800, med den gamla, nu återupptagna Polk-tekniken SDA. Det hela går ut på
att genom respektive högtalarens yttre uppsättning av diskant och mellanregister, släcka ut
reflekterade ljudvågor och därmed få ett renare direktljud och ”riktig” stereo. Men inte bara
det, på toppen finns en platta där en Atmos-modul kan monteras för höjdljud. Demonstrationen var mycket ambitiös och lovande och ett par L800 är på väg till redaktionen.

Multirum
Såväl Denon som Bluesound visade upp
nya multirumshögtalare på CES. I Denons fall
handlar det om nya Denon Home och i Bluesounds fall om motsvarande uppsättning av tre
högtalare i olika storlekar: Pulse 2i, Pulse 2i
Mini samt lilla Flex 2i.

Israeliska Morel är helt klart mest kända för sina
element, inte minst mellanregisterdomen och samarbetet med svenska DLS. På CES-mässan visade man
upp den snygga och smart integrerade Bluetoothhögtalaren… Högtalare! Gissa i vilken högtalartillverkares hylla den passar! Kan stereokopplas med
två stycken för den som vill och en nätverskopplad
variant lär också vara på gång. Den snygga golvaren
är ”work in progress”.
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NR 3 2020

→

QUIESCENT-TECHNOLOGIES.COM
Företräds i Sverige av Audiotrade
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0707-58 58 40
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Kuzma Ortofon Hana m fl
Service & Injustering

VinylCenter.se
0705-345 395

Mässa! CES 2020

→

Första lyssningen av de nya, trådlösa Braun
Braun-högtalarna,
-högtalarna, åtminstone för min högst egna del. Ett par stereokopplade LE01
LE01:or
:or
spelade väldigt övertygande, men kostar ju också en slant, inte
minst om man ska ha två!

Den stora kabeltillverkaren Audioquest har gått
och köpt sig ett högtalarmärke, nämligen Goldenear Technology.
Technology. Ny på mässan var stativaren
BRX,, utskrivet Bookshelf Reference X.
BRX

NAD demonstrerade med viss Dali-hjälp upp den nya nätverksförstärkaren M33, komplett med BluOS-strömning från koncernkollegan Bluesound och Dirac Live Room Correction.
LG har fortsatt samarbetet med Meridian med
bland annat de snygga Objet
Objet-högtalarna
-högtalarna som
slutresultat.

Världens bästa?
Tillsammans med stora DJ-inriktade boomboxar en (alltför) vanlig syn i mässans epicentrum
i Central Hall.

Uppsala-baserade Dirac Research fanns på plats för
att visa upp den nya, ljudkorrigerande mobilappen som
låter dig välja vilka hörlurar du ansluter. Funkar dessvärre, än så länge, enbart med egenlagrat material. På
den andra bilden ser vi från vänster Nilo Casimiro
Ericsson, Mathias Johansson och Shilpa Dely.
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Imblum Ray från Rembrandt Labs hade
med sig de omvänt droppformade aktiva högtalarna Model V för runt 3.500 dollar parat.
Inget konstigt med det, om nu inte målsättningen
varit och är att ta fram världens bästa aktiva
högtalare! Till sin hjälp har han ett BRM-element,
alltså ett konventionellt mellanregisterelement
med ljudalstrande ytlager à la NXT. Han har gått
grundligt till väga och visst gav lyssningen mersmak, men till bäst i världen är det nog ändå en
bit kvar att gå!

Passion for music.

NAVIS

™

Aktiva högtalare med kraftfull prestanda
Nya aktiva högtalarserien Navis från ELAC uppfyller alla
önskemål för den minimalistiska HiFi-entusiasten. Kompromisslös i sitt utförande som exempelvis BASH-förstärkarkretsar i High End-klass med effekt på 300 Watt.
Köp till en Discovery Connect, trådlös sändare, till högtalarna
och Navis blir det perfekta streamingsystemet utan en kabel
i närheten.

VELA

™

Efterföljaren till den populära 400-serien
Här är VELA - högtalarserien som ersätter tidigare 400-serien.
Med helt ny design som både lyft det visuella intrycket såväl
som förbättrat de akustiska egenskaperna lämnar VELA få
oberörda. Kombinationen av de bakåtlutade kabinetten
tillsammans med ny wave-guide i JET-diskanten förbättrar
upplösning och definition i både stereo och flerkanalsanläggningar.

ELAC® distribueras i Sverige av Septon AB.
Besök oss på www.septon.se för information om närmaste återförsäljare.

Special! 50-årsjubileum

50

år!

Hifi & Musik
– för 5 år sedan

Vi börjar årets tillbakablickande med ett kort, blott 5-årigt hopp bakåt i tiden,
till Hifi & Musik nr 3 från mars månad 2015. Vad har hänt och vad är sig likt,
kan man undra? Av Jonas Bryngelsson

Mycket är sig likt, men ändå inte… Precis nu som då, hade vi nämligen dubbla
mässreportage: ett från CES-mässan i Las Vegas och ett från 14-årsjubilerande
HEM i Stockholm (vilket bör innebära att Stockholms-mässan fyller 20 nästa år…).
Men vilken skillnad på CES-rapporteringen! Det 5-sidiga mässreportaget från nr
3/2015 var del 2 i det årets rapportering, från den ymniga hifi-floran på CES. Väldigt långt ifrån såväl årets mässa som rapporteringen från densamma.

Fler lik- men också olikheter, då vi för
fem år sedan i motsvarande utgåva
testade trådlösa lurar, bullerdämpande
lurar och kombinationer av de båda.
I det här numret har vi årets andra
stortest av såväl trådlösa och bullerdämpande hörlurar! Här har utvecklingen verkligen tagit storsteg och idag
är i princip alla trådlösa hörlurar över
2.000 kronor också bullerdämpande.
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Den här avdelningen har lyst med sin
frånvaro ett tag i tidningen: Månadens
RockKlassiker! I nr 3/2015 lyssnar vi
på Totos ”Turn Back”, som jag rent
musikaliskt fortfarande diggar skarpt,
men kära nån hur det låter! Vet inte hur
många high end-anläggningar jag provat
den på, men det låter nästan alltid apa.
Rapport om den senaste besvikelsen
kommer under våren...

Musiken var precis lika viktig, då som
nu, och vi recenserade de så nyligen
remastrade utgåvorna av Bruce Springsteens mest klassiska skivor.

Nummer 3/2015 bjöd på två intressanta dueller: en intern uppgörelse
mellan aktiva och passiva Dynaudiohögtalare av högsta klass. Men
också en härlig fight mellan en retroWharfedale som tog sig an en hitech-Sony. Lite samma tänk som det
här numrets stativ- och golvduell,
med andra ord.

Ett mastigt test av de egentligen mer
professionellt inriktade JBL M2 Master Reference Monitor.

Stereo+
stereopluss.no

PRODUCT OF THE YEAR
Hegel H120

Beyond Ordinary

Nytt från NuPrime!

NuPrime AMG PRA 18,500:- inkl.moms (försteg)

The AMG PRA went beyond being a transparent preamp with 1M Ohm
input impedance and the best analog source inputs. A user-selectable
4 stage “Active Low Frequency and Harmonic Gain” control give it distinctive
characteristics to enhance the speaker performance, a world-ﬁrst in preamp design.
Additional features such as the 2 stage gain control and invertible phase control
increase the compatibility of the AMG-PRA with other power ampliﬁers.

NuPrime AMG STA 17,500:- inkl.moms (stereo/mono slutsteg)

The AMG STA comprises of several state-of-the-art innovations in power amp design.
Its class-leading features include 1M Ohm input impedance, high instantaneous current
for power delivery, 700kHz switching frequency, and Single-Ended Non-Negative Class A
module coupled with Double Feedback Class D module for 300W mono amp power.
- Stereo Power: 2 X 130W @ 8 Ohm & 2 X 200W @ 4 Ohm
- Mono Power: 300W @ 8 Ohm & 320W @ 4 Ohm
- Gain : 26 (stereo) & 52 (mono)

Besök oss på www.mycaudio.com för information om närmaste återförsäljare eller kontakta oss
Distributör av Aune, D-Stream, NuPrime, Quadral, SBooster, Swans och Taga Harmony

0243 - 33 20 11 - info@mycaudio.com

TEST!

Métronome Le DAC

Härligt engagemang
Det ska till ett franskt företag för att döpa en DAC till... just Le DAC!
Vittnar om självförtroende, men hur är det med den faktiska prestandan?
Text och mässbild Jonas Bryngelsson Bild Metronome

ag och tidningen har följt franska
Métronome och dess syskonmärke
Kalista under ganska många år, inte
minst på High End-mässan i
München, men det här är första gången
vi verkligen lyssnar på och skärskådar en
Metronome-produkt.
Företaget grundades 1987 och är än idag
mest kända för sina CD-spelare, transporter och DAC:ar, men har även förstärkare
och högtalare i sortimentet och därmed en
komplett musikkedja. Alla produkter såväl
utvecklas som (hand)byggs i Frankrike.
Métronome är definitivt ett high endmärke, men sedan en tid har man även
syskonmärket Kalista, som tar ljudåtergivningen ännu några nivåer uppåt, inte
minst på högtalarsidan. Ja, som du kan se
på bilden här bredvid, brukar Kalista tävla
om att ha en av de mest på alla sätt uppse76
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endeväckande anläggningarna på den årliga
München-mässan.
Le DAC är en tämligen välbyggd historia
som kommer i endera svarteloxerad eller
silverfärgad aluminium och står stadigt på
två spetsiga fötter i framkant och en platt i
bakkant. Framsidan bjuder en informativ
färgdisplay och baksidan i princip all slags
digital och analog koppling du kan tänkas
behöva, inklusive USB-B och balanserad
AES/EBU på digitalsidan och såväl balanserad XLR- som obalanserade RCA-utgångar.
Métronome jobbar alltid med dual monokonfigurerade DAC:ar med ett eller flera
DAC-chip per kanal. I fallet Le DAC är det
AK4493 från AKM.
Strömförsörjningar är en av Méetronomes käpphästar och man har inte fuskat
med strömmen i Le DAC. Den har hela tre

olika ringkärnetransformatorer för specifika
uppgifter. Min egen gissning: en var för
analog- respektive digital signalhantering
och en för display och styrelektronik. Alla
tre med individuella regleringar.
DAC:en inklusive uppsamplingen sitter monterat på ett eget kretskort som gör
eventuella framtida uppgraderingar lätta att
göra. Varje enskild digitalingång har en egen
ingångsförstärkare för minsta möjliga jitter.
DAC:en kan, om man så vill, uppgraderas
med den externa nätdelen Elektra.
Le DAC är en på alla sätt bussig och givmild hifi-produkt, i det att den verkligen
ger dig som lyssnare mycket, av nära på
allt! I grunden en ren och klar återgivning,
så klart, men också ett väl tilltaget, stort
omfång på ljudscenen och rejält tryck i
basen!

Fin finish
heter
Kopplingsmöjlig
återgivning
sik
mu
sig
las
gk
Hö
öd
Saknar MQA-st

Men det som kännetecknar återgivningen
allra mest, är nog ändå klippet och engagemanget i musiken som spelas, som återges
med god fart och härlig fläkt. Här spelar
inte minst den strama basen in, som skänker
musiken god följsamhet.
När Le DAC kopplas in känns det som
att närvaron i musiken ökar, med fler lager
av musikalisk information (Bryan Ferry
Avalon). Eller så ger den mer tryck, flyt och
engagemang (Pixies).

Ja, kort sagt låter det mesta man spelar
roligare och bättre och det är väl svårt att
önska sig något mer än så? Detta i jämförelse med likartat prissatta eller till och med
dyrare produkter.
En randanmärkning mot att den inte hanterar full MQA, men vem vet, det kanske
kan tillkomma genom en framtida uppgradering?
Och så blir man ju onekligen lite sugen på
att testa Le Player… 
H&M

En baksida med det mesta man kan önska,
inklusive AES/EBU in och balanserat ut.

Métronome Le DAC

Métronome och syskonmärket Kalista på
München-mässan 2018.

Funktion D/A-omvandlare
Pris 57.000 kr
Fjärr Ja
DAC AKM AK4493, 32/384 kHz, DSD 512
Digitala ingångar USB-B, 2 AES/EBU, 2 elektriska S/PDIF, 2 optiska TosLink
Analoga utgångar 1 par XLR, 1 par RCA
Dimensioner (BxHxD) 42,5x13x41,5 cm
Vikt 15 kg
Info audioconcept.se
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Reportage! Ultimate Sound & Music

25 år av High-End
– i centrala Vimmerby!

Vore det inte för Astrid Lindgren, skulle nog inte så många känna till småländska Vimmerby. Okej då, stora Åbro bryggeri ligger i staden. Men också
en av Sveriges mest kända hifi-affärer: vi pratar så klart om Ultimate Sound
& Music, som firade 25-årsjubiluem i slutet av 2019.
Text Jonas Bryngelsson Bild Jonas Bryngelsson, TAD

V

i på Hifi & Musik har besökt
Jörgen Nilsson och hans Ultimate Sound & Music vid ett flertal
tillfällen under dessa 25 år, även
de två tidigare lokalerna.
Dagens placering mitt på gågatan är den

hittills klart mest ändamålsenliga, med
butiksyta på marknivå men också en rymlig
källarvåning.
I det övre planet välkomnar en tämligen seriös anläggning med kanadensiska
Paradigms berylliumhögtalare (något de har

TAD-hörnan i nedervåningens större lyssningsrum,
med nya Evolution TX i framkant.
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gemensamt med TAD) Persona tillsammans
med elektronik från Audio Analogue och
Pioneer. Samt skivavdelningen – en fortfarande viktig och bärande del av butikskonceptet: att inte bara tillhandahålla hårdutan även mjukvara till kunderna.

Men framför allt är det på gatuplanet
man hittar det numer akustiskt fixade TADrummet. Ja, TAD har tillsammans med
Pioneer varit butikens huvudmärke under
många år nu. Och det är en anläggning av
extremklass, med bästa möjliga TAD Reference rakt igenom, inklusive CD-spelare och
dubbla försteg. Ja, du läste rätt, dubbla försteg för bästa möjliga stereoseparation, men
också senaste generationen av de största
högtalarna TAD Reference One mk 2 à
153 kilogram styck! Och en prislapp inte så
långt från en miljon kronor paret.
Det var föga förvånande här jag spenderade de flesta timmarna av mitt besök.
Det är svårt att beskriva upplevelsen av en
sådan här helt kompromisslös anläggning.
Inte minst då lyssningsrummet som det här
fallet blivit varsamt akustiskt behandlat,
utan att bli överdämpat.
Här finns detaljer och skärpa i överflöd
men också storlek på ljudbilden och utplaceringar i densamma som sker med millimeterprecision. Men mest av allt är det kanske
ändå stabiliteten och lugnet som musiken

Wall” med Pink Floyd, husguden Steve Ray
Vaughan, Steely Dans Cousin Dupree och
inte minst starka ”Fairytales” med norskan
Radka Toneff.¨

Referenshögtalare under det kvartssekel
Ultimate Sound & Music funnits. Kan du
namnen på alla fem? Skicka i så fall till:
redaktionen@hifi-musik.se. Fin vinst utlovas!

förmedlas med som imponerar allra mest.
Vi lyssnade på en massa olika musik, hela
tiden via CD. Några musikexempel som
gav extra mersmak var exempelvis ”The

Det är svårt att stå oberörd inför musiken
som spelas upp på en anläggning av den här
klassen. Inte minst lite över medel väl inspelad sådan. Vi pratar om eventuella framtida
uppgraderingar, efter att R1:orna bytts ut
mot R1 mk 2, vad kan man då göra? Kanske de nya M700-slutstegen? Men det blir ju
en väldigt kostsam historia. Men, påpekar
jag, de kommer ju finnas i en stereoversion
också!
”Skulle inte tro det” replikerar Jörgen.
”Ser det som att jag skulle ha ett stereoslutsteg?”
”När jag har dubbla försteg?”
Självklart inte, så om och när det vankas
ännu en uppgradering i TAD-rummet så
kan ni vara säkra på att det blir ett par
M700-monoblock som ersätter det nuvarande M600-paret! 
H&M

Nästa steg…
Så här ser de nya Reference-slutstegen M700
från TAD ut, med en hel del förändringar och
förbättringar jämfört med M600. Bland annat i
chassiet men också den stadiga bottenplattan.
M700 kommer också i en bryggkopplingsbar stereoversion: M700S.

En anläggning en bra bit bortom det normala! TAD Reference rakt igenom, med
dubbla C600-försteg och tillhörande, externa nätdelar. En separat nätdel har också
den imposanta spelaren/DAC:en D600. Racket flankeras av monoblocken M600 och
högtalarna Reference One i mk 2-utförande.

Systemet som tronar på gatuplanets öppna yta, med
butikens favorithögtalare utöver TAD i form av Paradigm
Persona, Focal Kanta och Elac. Elektronik från italienska
Audio Analogue och Pioneer.
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Första ordet! Korta tester i Hifi & Musik

Ett kärt återseende
Få hörlurar har samma legendstatus
som Sennheiser HD 25. Luren har i
en eller annan form använts av allt från
DJ:s till ljudtekniker, piloter, musiker,
TV-kommentatorer och vanliga musiklyssnare sedan slutet av 80-talet, och
luren har alltid andats ”verktyg” som få
andra lurar. Hörlurarnas Casio G-Shock
kanske.
Anledningen till att vi skriver om
denna urgamla lur ännu en gång är att
den kommit i ett nytt
utförande: Light.
Det, samt att den
fortfarande har en
del svårkopierade
fördelar och ett ljud
som fortfarande
funkar.
Jämfört med vanliga
HD 25 har Light (124
gram på min våg) alltså
en enklare huvudbåge,
bara en enkel i plast med
tunn vaddering i ett rätt hårt
skum. Öronkåporna är också vända

upp och ner jämfört med vanligt, och
kabeln kan därför gå rakt ut och ihop
från respektive sida utan extra dragavlastning eller annat pill som finns på
vanliga HD 25. Vän av ordning påpekar
att det funnits enkelbågade HD 25 förr,
och visst är det så, men bågen på
testobjektet har vi inte sett förut. Fast
den har en definitiv familjelikhet med den
ännu äldre HD 414…
Kabeln, som inte verkar vara förstärkt med stålvajer (vilket vanliga HD
25:s kabel är) är 1,5 meter lång och har
rak 3,5 mm-kontakt med 6,35-millimetersadapter som skruvas på, perfekt.
Alla HD 25 är byggda för att tåla vad
som helst, och skulle du ändå lyckas ha
sönder något (öronkuddarna oftast) kan
du enkelt byta den trasiga delen själv.
Priserna på reservdelarna är också helt
okej, till exempel 133 kronor för ett par
öronkuddar.
Ljudet är rättframt och öppet med en
tydlig basförstärkning som är centrerad
runt 100 hertz, och det tillsammans med
lite extra piff i diskanten gör att ljudet

blir minst sagt lättlyssnat. När dessa
lurar dök upp på mitt skrivbord var det
flera år sedan jag senast använde ett
par, och jag hann tänka att de kanske
var lite förut innan musiken började,
men så fort första låten (det råkade bli
Spodie med David Lindley) kommit igång
föll allt på plats. Luren har också hög
känslighet, vilket gör att även den dassigaste mobiltelefon kan få liv i lurarna.
Sennheiser HD 25 är inte bara bra som
DJ-lur eller för ljudteknikern på fältet,
det är en jäkligt engagerade lur för vardagslyssning också! Magnus Fredholm

TOPPKLASS!

Perfekta för resan
I och med dessa trådlösa nackbandslurar av trådlös in-ear-modell, börjar
Sonys sortiment av bullerdämpande
hörlurar nu bli komplett. Först ut var
så klart de numer nästan ikoniska
over-ear-lurarna WH-1000XM, sedan
drygt ett och ett halvt år tillbaka
i sin tredje M3-version (H&M nr
7-8/2019) och sedan de helt trådlösa
WF-1000XM3 (H&M nr 9/2019) in-earlurarna.
Det som skiljer ut de här nya
nackbandslurarna, förutom konstruktionen, är att de använder sig av den
senaste, mycket avancerade chipet
QN1, som står för såväl bullerdämpning, D/A-omvandling och förstärkning. Det här chipet fick inte plats i
WF-1000XM3. Alltså samma chip som
sitter i stora WH-1000XM3.
Förutom bättre bullerdämpning
drar det samtidigt mindre batteri,
80
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vilket på dessa lurar betalat sig i form
av 10 timmars oavbruten lyssning,
samt 80 minuter genom 10 minuters
snabbladdning.
Det är en 2-vägskonstruktion, där
man använder sig av ett stort, 9-millimeters dynamiskt element, specialframtaget till WI-1000XM2 för basen
och en balanserad armatur för de
högre registren.
Lurarna kan skräddarsys genom
Sonys ambitiösa Headphones-app,
där man bland annat kan ställa in
Sense Engine, som själv avgör vilken
slags bullerdämpning du bör ha, men
också mäta atmosfäriskt tryck, för
att optimera bullerdämpningen under
flygresan.
Jag brukar vela som åsnan mellan
hötapparna när det kommer till valet
av de perfekta ”utanförhuset”-lurarna
(hemma är det självklart helt vanliga,

öppna lurar som
gäller!). Vanliga hörlurar eller in-ear? Trådlöst
eller trådbundet? Helt trådlöst eller
nackband?
Sanningen är ju att det är hur de
ska användas som avgör. För mig
som strikt pendlingsanvändare, lutar
det mer och mer mot helt trådlösa
in-ear-lurar. Eller in-ear med kabel för
bättre ljudkvalitet.
Men dessa nackbandsvarianter
har sina givna fördelar, inte minst i
det att de ligger stadigt runt halsen
och att de har sin givna plats när
man inte lyssnar på musik, tittar på
film eller pratar i telefon.
Ja, perfekta istället för headset
om du pratar mycket i telefon på
jobbet och så funkar de ju dessutom
hur bra som helst i den dagliga pendlingen. För mig framstår de som det
perfekta valet på flygresan: tillräckligt
bra bullerdämpning och smidigt
format.

Sennheiser HD 25
Light
Funktion Slutna on ear-hörlurar
Pris 989 kr
Info sv-se.sennheiser.com
Summa Summarum:
En odödlig och näst intill oförstörbar klassiker till ett mycket bra pris!

För så är det ju, än hur bra dessa
in-ear-lurar dämpar buller, och de är
riktigt, riktigt bra, så är ju Sonys egna
WH-1000M3 ett par snäpp bättre, inte
minst genom den omslutande overear-konstruktionen.
Ljudmässigt låter WI-1000M3 nära
på så bra som ett par trådlösa inear-lurar överhuvudtaget kan göra.
Det är neutralt och trivsamt men
med tillräcklig dynamik och attack
för att göra musiken intressant och
engagerande. Dessutom en mycket
”brusfri” bullerdämpning tack vare
QN1-chipet.
Dessutom förberedda för 360
Reality Audio, ännu
bättre ljud
genom LDAC
och lättare
uppkoppling
genom NFC.
Toppklass,
helt enkelt!
Jonas
Bryngelsson

Sony WI-1000XM2
Funktion Trådlösa, bullerdämpande, nackband-in-ear-lurar
Pris 3.000 kr
Info sony.se
Summa summarum:
Perfekta in-ear-lurar för den långa
resan, dagligt pendlande eller då
du vill förbli ostörd under arbetsdagen.

SMARTA HEM
ELEGANT BASLYX
SPAR ENERGI MED TADO
REL S/510
N R 3 M A RS 2020 PR IS 79 K R IN K L . MOMS, 89 NOK , 84 DK K , 10 EU R

Hemma Hos

Härlig bio

– i Tvättstugan!

Intervju

Michael
Madsen
– Jag nobbade

SciFiWorld
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Fullt ös i 24 timmar

inte Pulp Fiction

Hemmabioskolan

Placera högtalarna

Le Mans
’66

Magnifika Välkommen till
monster
Slutstegsdrömmar
LFE-världen
Din första subbas

3D
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Nästa nummer! Ute i handeln 7 april 2020

TEST!

BÄST I KLASSEN!
När dCS började utveckla en billigare variant av sina lyxiga D/A-omvandlare/streamer, bestämde man sig för att också bygga en hörlursförstärkare från grunden.
Resultatet blev bjässen Bartók, en hörlurs-DAC långt utöver det vanliga.

Intervju!

Hans Hatwig

Tidningslegendaren Hans Hatwig skapade rock- och poptidningarna Poster och OKEJ och g jorde dem världsberömda. Han plåtade själv de flesta
världsartisterna under 70- och 80-talen och vi har grävt i hans fotoarkiv.

Mer HEM
Vi fortsätter rapporteringen från HEM i Stockholm.

TEST!

Golvhögtalare 10.000 kr

Bästa budget!
Att byta sina små högtalare till golvare brukar vara en patentlösning för att få
bättre ljud. Vi har botaniserat i budgetklassen runt 10.000 kronor och fått ihop
ett knippe oväntat bra alternativ. Läs om modeller från bland annat Jamo,
Monitor Audio, Triangle med flera.

VISSA FÖRÄNDRINGAR AV INNEHÅLLET KAN FÖREKOMMA, SORGLIGT MEN SANT! DET ÄR ALLTSÅ INTE 100%-IGT SÄKERT ATT DET
VI UTLOVAR PÅ DENNA SIDA VERKLIGEN FINNS MED I NÄSTA NUMMER – MEN VI GÖR ALLTID SÅ GOTT VI KAN!
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Välkommen in! Nu finns många av godbitarna
MAGNEPAN, GENELEC, SONUS FABER, BAYZ AUDIO, EMMLABS, DS AUDIO, SPECTRAL, METRONOME/ KALISTA, TECHNICS, LUNA, HARMONIX,
STROMTANK, STAX, MEZE, MYTEK, VALVET, MBL, McINTOSH, DE VORE,
AUDIO NOTE, KII AUDIO, BACCH-SP, CABASSE, PARASOUND, FOCAL,
DCS, AURALIC, MELCO, FIDATA, mm

Idag räknas vi som en av Europas ledande
High-End butiker. Det är ingen slump.

audioconcept.se Södra Agnegatan 29, Stockholm

TACK FÖR HIFI MÄSSAN 2020 8-9 Februari

från mässan i butiken!

FRÅN STUDION TILL DITT HEM!
Gör som världens ledande studios och upplev filmen och musiken som
det faktiskt var tänkt! PMC:s unika transparens, tredimensionalitet och
frekvensomfång trotsar all beskrivning.
Twenty5-seriens största modell, twenty5.26, har samma kompromisslösa
konstruktion som mästerstycket Fact Fenestria och de allra mest påkostade
monitorerna; en trevägslösning med unikt dome-mellanregister för en
förkrossande realism.
För är det ultimat återgivning som är målet, finns ingen väg runt det
faktum att PMC används i en lejonpart av världens allra största film- och
musikproduktioner. Varför välja något annat hemma?

ljudtema • generalagent för pmc • www.ljudtema.se • 031 - 40 17 00

