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 Make more of your TV experience
 Uppgradera till den ultimata TV-upplevelsen med Neo QLED.
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Ray

Soundbaren för 
alla tillfällen  

Uppgradera dina tv-, musik- och spelupplevelser 
med denna förvånansvärt kompakta och lättanvända 
soundbar. Upplev perfekt balanserat ljud, inklusive 
tydlig dialog och fyllig bas, plus enkel styrning med 
tv:ns fjärrkontroll, Sonos-appen, Apple AirPlay 2 
med mera.

Finns hos Elgiganten
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56 Samsung The Freestyle
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 TV
60 LG OLED65C2 
64 LG OLED G2 

 FILM & TV-SERIER
68 Recensioner

 FEATURE
74 Exklusiv intervju med stjärnorna
 i Obi-Wan Kenobi

Hitta rätt högtalare som sätter stämningen på som-
marfesten – eller varför inte en TV på altanen?

Gör sommaren festligare med rätt prylar.

Detaljer av 
toppklass
Ännu en gång har Sennheiser förbättrat sina 
bästa trådlösa hörlurar. Momentum True 
Wireless 3 är en sann fröjd att lyssna på.

Sennheiser Momentum True Wireless 3 



64 
Stort test av streaming-
förstärkare
Ta med dina favorithögtalare in i den moderna 
tidsåldern med någon av de här streamingförstärkarna. 
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24 
Helt trådlösa öronproppar 
för halva priset
Om du går ner ett steg från toppmodellerna så kan du 
få nästan lika bra ljud för mindre pengar. 

34
 
Studioljud för vardagsrummet
Genelec är främst kända för sina högtalare för 
ljudstudior, men 6040R kan även användas 
hemma.

Genelec 6040R

40 
Exklusiv intervju: 
Obi-Wan Kenobi
Nu bänkar sig Star Wars-fans över hela värl-
den framför sina TV-apparater. Vi har intervjuat 
stjärnorna i ”Obi-Wan Kenobi”.
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S ommaren är tid för fest och nöje. Hitta rätt högtalare som sätter 
stämningen på sommarfesten – eller kanske har du alltid velat ha 
en TV på altanen? 

Med en elcykel kan du ta dig snabbare till nästa fest. Och ta med dig 
kamera som kan skriva ut bilderna som förevigar sommarstämningen.

Vad du än ska göra i sommar så kan det hända att du hittar just den 
pryl du inte visste att du behövde bland alla sommarprylarna här.

Gör sommaren festligare med rätt 
prylar.

KUL OCH BRA SAKER 
GÖR SEMESTERN BÄTTRE
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MARSHALL-LJUD 
I FICKAN
Pytteliten högtalare med fett ljud.

Den är så liten att den går ner i fickan eller kan sättas på cykelstyret. 
Marshall Willen utlovar äkta Marshall-ljud i 15 timmar innan den måste 
laddas igen. Högtalaren tål vatten så det gör inget om det regnar lite, 
och en snabbladdning på 20 minuter ger 3 extra timmar med musik. Om 
du vill ha ännu större ljud kan du koppla ihop den med kompisens Mars-
hall-högtalare.
    
1 100 kr / marshallheadphones.com

DIGITALKAMERA MED 
SKRIVARE

Fujifilm Instax mini Evo – Instant-kamera

Fuji-kameran kan skriva ut sommarminnen på några sekunder.

Fujifilm Instax mini Evo är mer än en digitalkamera. Bilderna du lagrar på 
minneskortet kan skrivas ut som små bilder. Kameran är superenkel att 
använda och lekande lätt att ta kul bilder med. Det går också att lägga på 
”insta-effekter” innan du skriver ut. Kameran kan skriva ut direkt från 
mobilen via en app och fungerar med alla mobiler.

2 000 kr / fujifilm.se

KONSERTLJUD 
PÅ HJUL

JBL PartyBox 710 – Trådlös högtalare

Den här stora JBL-högtalaren kickstartar sommar-
festen.

Den är så stor att den har hjul man kan rulla den på, och det finns 
ett skäl till det. JBL Partybox 710 är långt ifrån bärbar och går inte 
heller på batteri. Å andra sidan är den kraftfullare än det mesta 
annat man kan rulla ut i trädgården och spelar så högt att grann-
arna inte får en blund i ögonen. Det bästa med JBL-högtalaren är 
att den låter förbaskat bra, med ett högt och rent ljud och en 
basnivå du knappt har hört maken till.

8 000 kr / jbl.se

  

Marshall Willen – Bluetooth-högtalare
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BLIXTSNABB 
LADDNING

GP Batteries ReCyko Charge 10
Uppladdningsbara batterier

Mer ström på 10 minuter.

Batteridrivna leksaker, högtalare och andra 
prylar är värdelösa utan ström. Med den här 
laddaren har du ny ström på 10 minuter. 
GP-laddaren med fyra 1700 mAh-Charge 
10-batterier i AA-storlek (eller AAA) fyller 
batterierna till ungefär 90 procents kapacitet 
på bara 10 minuter. Då får du mer tid för lek 
och skoj, och det är trots allt lite vad somma-
ren handlar om.

699 kr / gpbatteries.no

BLIXTSNABB BÄRBAR 
HÅRDDISK PÅ RESAN

Samsung SSD T7 Shield – bärbar SSD-disk

Samsungs bärbara hårddisk har blixtsnabb överföring 
och tål alla slags väder.

Även om du har det mesta av ditt arbete i molnet så dyker det upp situationer 
när du önskar att du hade lagringsutrymmet med dig rent fysiskt. Framför allt 
om du ägnar mycket av sommarsemestern åt fotografering eller videofilmning. 
Samsung SSD T7 Shield är en bärbar och vädertålig (IP65) SSD som har ett 
gummiskal för att tåla lite stryk. Den är i äkta fickformat, till och med lite kortare 
och smalare än den kompakta SanDisk Extreme Portable V2. SSD T7 Shield 
skriver med upp till 1050 MB/s och läser med upp till 1000 MB/s. Den finns i 
både 1 TB- och 2 TB-version.

1 600 kr / samsung.se

SENNHEISERS BÄSTA 
TRÅDLÖSA

Sennheiser Momentum True Wireless 3 - öronproppar

Sennheisers nya Momentum True Wireless 3 är perfekta 
att tas med ut i sommarvärmen.

Momentum-propparna är vädertåliga och sitter ännu bättre i öronen än 
sina föregångare. Så du slipper tappa bort dem när du joggar på stran-
den eller sitter och njuter av något kallt i sommarvärmen med din favorit-
musik. Momentum True Wireless 3 kan laddas trådlöst, har brusreduce-
ring och bra batteritid på 7 timmar i själva propparna och ytterligare 28 
timmar i laddfodralet. Men viktigast av allt är att de antagligen är de 
mest välljudande trådlösa öronpropparna som går att köpa för de här 
pengarna. 

2 800 kr / sennheiser.com
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HÅLLER MYGGEN 
MYCKET BORTA

Thermacell E55 – myggjagare

Batteridrivna och bärbara Thermacell E55 håller de 
irriterande blodsugarna borta på resan.

Inget förstör sommarstämningen lika mycket som en svärm blodtörstiga 
myggor. Men nu kan du hålla dem borta! Thermacell E55 är en bärbar och 
uppladdningsbar myggjagare som håller myggen borta i 5,5 timmar innan 
batteriet måste laddas igen. I kartongen ingår en behållare som räcker i 12 
timmar. Sedan kan du köpa en refill som håller i 40 timmar. Behållarna har 
ingen gas under tryck och kan tas med på flygplan. Den aktiva substansen i 
Thermacell E55 är metoflutrin, som kan hålla upp till 97 % av myggen borta 
ute i det fria. Det ska inte vara skadligt för människor.

1 000 kr / thermacell.com

GÖR GARAGEPORTEN 
SMART

iSmartgate Lite – Smart garageportsöppnare

Fjärröppna garaget med en app, smartklocka eller smart-
högtalare.

Det finns flera anledningar till varför det är skönt att öppna garageporten 
med en app eller med rösten. Oavsett om du ska in eller ut med bilen, 
eller om du vill släppa in brevbäraren som ska lämna paket när du inte är 
hemma. Enheten passar de flesta garageöppnare på marknaden. Du kan 
styra porten upp och ner med mobil-appen eller använda rösten med 
Siri eller Google Assistant. Om du har mer än en port du vill fjärrstyra 
finns iSmartgate Pro som styr upp till tre portar.

1 600 kr / ismartgate.com

SONOS-LJUD 
ÖVERALLT

Sonos Roam SL – Bärbar Bluetooth-högtalare

Med Roam SL kan du enkelt ta med Sonos på resan.

Roam är den minsta bärbara högtalaren från Sonos och väljer du 
SL-versionen utan inbyggd mikrofon så kan du spara ett par 
kronor. Med måtten 17 x 6 cm går den precis ner i jackfickan eller 
väskan. Högtalaren är vatten- och dammtät (IP68) och har tou-
ch-knappar som styr volymen och musiken. För att vara en hand-
hållen trådlös högtalare låter Roam riktigt bra och det är enkelt att 
höra att den är släkt med de stationära Sonos-modellerna.

2 000 kr / sonos.se
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GÖR GARAGEPORTEN 
SMART

LG OLED42C2 – OLED-TV

TA MED DIG BILDEN 
ÖVERALLT

Samsung The Freestyle – Bärbar 

En bärbar projektor är bra när du 
behöver en bild i storformat.

Vad gör du när du vill ta med dig videounder-
hållning på resa, eller vill ha en bild som kan 
flyttas snabbt? Då finns det bärbara projektorer 
som Samsungs The Freestyle! En kompakt och 
användarvänlig projektor som är enkel att ha 
med sig. Tack vare funktioner som Auto Key-
stone och Auto Focus går det smidigt att ställa 
in bilden. Om du tänker ta med dig projektorn 
när du reser finns även matchande väska och 
batteripaket som tillbehör.

10 000 kr / samsung.se

LG OLED42C2 – OLED-TV

När sommarvädret sviker är en bra 
TV guld värd!

Är det inte lockande att vara utomhus? Varför 
inte tillbringa lite av din lediga tid med att titta 
på de senaste serierna, eller bjuda in kompi-
sarna och ha en riktig gaming-fest? Då 
kommer LG:s nya OLED-TV i C2-serien som 
på beställning. Denna 2022-modell är full-
proppad med moderna finesser som får 
filmer, serier och spelgrafik att se riktigt 
läckert ut, med gnistrande kontrastrik bild. 
Skärmstorlekarna börjar från 42 tum och går 
hela vägen upp till 83 tum!

Från 15 500 kr (42 tum)  / lg.com

TV FÖR REGNIGA 
DAGAR
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BARNENS 
BÄSTA VÄN

Apple iPad mini 6 (2021) – Surfplatta

Bästa surfplatteköpet du kan göra.

Den perfekta surfplattan för små barnfingrar kan skapa 
lugn i baksätet långresor. Den senaste versionen av iPad 
mini har en ny design och en större skärm som numera 
är 8,3 tum. Apples True Tone-teknik aktar barnens ögon 
när spelar eller tittar på video på den lilla surfplattan. De 
inbyggda stereohögtalarna ser till att även ljudet är 
snyggt. Tack vare Apples A15 Bionic-processor har iPad 
mini prestanda som ett litet kraftverk och dessutom har 
surfplattan 5G.

9 600 kr / apple.com/se 

VÄRLDENS TUNNASTE 
5G-MOBIL?

Motorola Edge 30 – Mobiltelefon

Både tunn och lätt med sina 6,79 mm 
och 155 gram.

Motorola Edge 30 har en 6,5-tums AMOLED-skärm 
med FHD+-upplösning, 144 Hz uppdateringsfre-
kvens och HDR10+. Det sitter också en ny kamera i 
Edge 30, som i princip är identisk med kameran i 
årets toppmodell, Edge 30 Pro. Det vill säga att 
Edge 30 har tre kameralinser med 50 Mp vidvinkel 
med så kallad Quad Pixel-teknik och OIS, 50 Mp 
ultravidvinkel och makro, samt 2 Mp djupsensor. 
Frontkameran har 32 Mp. Batteriet är bara på 4 020 
mAh, men kan snabbladdas med upp till 30 watt. 

5 000 kr kr / moto.com/se
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ELCYKLARNAS SVAR 
PÅ TESLA

Vanmoof S5 och A5 – Elcyklar

Två helt nya modeller redo för sommaren.

Två helt nya elcyklar med nya funktioner, bland annat ett 
LED-baserat användargränssnitt integrerat i cykelstyret. 
Dessutom förbättrat stöldskydd och en ny mobilhållare med 
USB-kontakt som förvandlar mobilen till en instrumentpanel 
som gör det enklare att navigera. Båda cyklarna är utrustade 
med Vanmoofs nya Gen 5-framhjulsmotor med 250 watt och 
en accelerationskraft på 68 Nm. Vanmoof A5 (24-tums däck 
22 kg) har en maximal räckvidd på 140 km, medan S5 (27,5-
tums däck och 23 kg) har en räckvidd på 150 km. 

2 500 euro / vanmoof.com 

STEREO TILL 
SOMMARSTUGAN

Argon Audio Fenris A4 – Högtalare

Koppla av med bra musik på semestern.

Bärbara Bluetooth-högtalare kan funka för camping 
eller resväskan. Men om semestern tillbringas i som-
marstugan behövs en ordentlig stereo. Argon Audio 
Fenris A4 är trådlösa, aktiva högtalare som är tillräckligt 
små för att passa även i den minsta kolonistugan. Men 
är ändå så bra att de mycket väl kan utmana anläggnin-
gen där hemma. Musiken går att streama från mobilte-
lefonen och det går också att koppla in TV:n med 
HDMI-kabel.

3  500 kr / argonaudio.com
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KOM HEM TILL EN 
NYKLIPPT GRÄSMATTA

Husqvarna Automower 415X – Robotgräsklippare

Välskött trädgård utan att röra ett finger.

Njut av sommaren i trädgården. I stället för att lägga tid på att 
klippa gräset. Husqvarna Automower 415X är en robotgräsklip-
pare som kan ett par extra tricks. Den klipper gräsmattor på upp 
till 1500 kvadratmeter och forcerar upp till 40 graders lutning. 
Men Automowern kan mer än bara klippa gräset snyggt. Tack 
vare en ”intelligent karta” över trädgården kan gräset klippas på 
olika höjder och klippas mindre ofta i de ”vilda” hörnen och kro-
karna.

25 900 kr / husqvarnagroup.com

Philips Hue Outdoor Lily – Smart utomhusbelysning

När vädret blir varmt flyttar även den smarta 
belysningen utomhus. 

Sommarsemestern är hög tid för mysiga stunder på terras-
sen. Men när solen gått ner kan mysigheten utökas med 
smarta trädgårdslampor från Philips Hue. Outdoor Lily är 
trädgårdsprojektorer som kan lysa i alla tänkbara färger och i 
hela skalan av vitt ljus (ja, du kan få utomhuslampor som 
efterliknar solljuset utomhus!). Allt styrs med Hue-appen i 
mobilen. Det finns tre lampor i ett startpaket. Dessutom 
måste man ha en Philips Hue Bridge.

3  200 kr / philips-hue.com

SÄTT LJUS PÅ TRÄD-
GÅRDSFESTEN

Ett utmärkt transportmedel för korta sträckor i staden.

Segway-Ninebot KickScooter F40D har många egenskaper som gör den 
bättre än många av de andra elsparkcyklarna på marknaden. Skotern har 
10 tum stora däck som absorberar stötar och slanglösa luftdäck med ett 
extra gelélager på insidan, vilket avsevärt minskar risken för punkterin-
gar. Både den elektroniska bromsen (framhjulet) och skivbromsen (bak-
hjulet) styrs via en bromsspak på styret och batteriet sitter i botten-
plattan. Den låga tyngdpunkten ska ytterligare förbättra körstabiliteten. 

6900 kr /se-en.segway.com

NU ÄR SEGWAY EN 
ELEKTRISK SKOTER

Segway-Ninebot KickScooter F40D
Elsparkcykel
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ÖVERVAKNING 
TO-GO

Arlo Go 2 - Övervakningskamera

Ta med dig säkerhetskameran – även dit 
nätverket inte når.

Du åker tryggt på semester eftersom övervakningskameran 
håller koll på huset. Men vem vaktar tältet eller husvagnen 
när du är på stranden? Om övervakning av dina saker är 
något du oroar dig för så har Arlo en kamera som täcker där 
nätverket inte räcker. Arlo Go 2 har ett inbyggt 3G/4G SIM-
kort som kompletterar Wi-Fi. Kameran är givetvis helt vat-
tentät, trådlös och batteridriven. Och skulle någon vara så 
fräck att de stjäl kameran så lagras inspelningen av brottet 
på nätet i 60 dagar.

3 300 kr / arlo.com

Samsung The Terrace – 55-tums utomhus-TV

TITTA PÅ TV UTE I DET FRIA
En extra tålig TV för utomhusbruk!

Samsung är kända för att ha TV-apparater i alla storlekar och former. The Terrace är en 
extra ljusstark och vädertålig skärm som gör det möjligt att njuta av TV-underhållningen 
ute på terrassen. Till och med fjärrkontrollen är vattentät! Användarvänligheten och bild-
kvaliteten är fullt i klass med en bra inomhus-TV, vilket vi känner igen från Samsungs 
vanliga modeller. The Terrace är utrustad med inbyggda stereohögtalare – men kan även 
uppgraderas med en soundbar i samma tåliga design.

40 000 kr / Samsung.se
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Det har gått precis två år sedan Sennheiser 

släppte Momentum True Wireless 2, som jag 

utan att tveka utropade till min nya favorit. Den 

hade fått aktiv brusreducering och längre batte-

ritid än första generationen, plus samma 

utmärkta ljudkvalitet. Än i dag är det inte många 

som slår ljudet i Momentum-propparna, ett säll-

synt undantag är Bowers & Wilkins PI7. Men då 

kostar de också en tredjedel mer än Sennhei-

sarna. Och eftersom Sennheiser har kapat lite 

på priset på sina nya Momentum True Wireless 

3 så är prisskillnaden ännu större.

MOMENTUM TRUE WIRELESS 3
Så vad har Sennheiser för äss i rockärmen den 

här gången? Det saknades ju trots allt inte 

särskilt mycket i föregångarna. Trådlös laddning 

av fodralet kan ju vara praktiskt, och det har 

3:an. Ljudkodeken aptX med bättre ljud har de 

alltid haft, men nu har den blivit aptX Adaptive. 

Det innebär bland annat att bitströmmen 

anpassas efter ljudkällan och att fördröjningen 

blir kortare när man spelar.

BÄTTRE PASSFORM
Till Momentum True Wireless 3 ingår öron-

toppar i fyra olika storlekar och för första 

gången har propparna anpassningsringar med 

vingar som sticks in under ytterrörets antiheli-

Strålande ljudkvalitet, med klart och 
öppet men ändå underhållande ljud. Bra 
brusreducering och fantastisk pas-
sform.

DETALJER AV 
TOPPKLASS
Ännu en gång har Sennheiser 
 förbättrat sina bästa trådlösa hör-
lurar. Momentum True Wireless 3 
är en sann fröjd att lyssna på.

ÖRONPROPPAR

SENNHEISER MOMENTUM TRUE WIRELESS 3

HÖRLURAR

Sennheiser Momentum True Wireless 3

x-båge. Det gjorde susen för mig, med en mel-

lanstor topp och ringen med störst vinge. Så i 

mina öron sitter MTW 3 ännu bättre än sina 

föregångare.

GENOMSNITTLIG LJUD-
FÖRDRÖJNING
Med appen Earbuds Delay till Android har Senn-

heiser-propparna en ljudfördröjning på mellan 

200 och 300 ms med aptX, lite mer med AAC. 

Jag får ungefär samma sak när jag provar B&W 

PI7 och Sony WF-1000XM4 (också med LDAC). 

Men i ett spel, som bilspelet Real Racer 3, känns 

det som om fördröjningen är lite kortare, även 

om den är försvinner helt. 

Det fi nns en funktion som har försvunnit 

sedan sist, nämligen NFC-parning. Den 

innebar att man kunde hålla laddfodralet intill 

en Android-telefon så parkopplades propparna 

direkt. Det är bara första gången anslutningen 

görs som funktionen gör någon nytta – och 

den har förmodligen inte använts särskilt 

mycket eftersom man ser allt färre hörlurar och 

öronproppar som har den. 

MULTIPOINT SAKNAS
Vad som däremot saknas, och det förstår jag 

inte riktigt poängen med, är att True Wire-

less 3 inte har någon fl erpunktsanslutning. 

Bluetooth 5 stöder den här funktionen, som 

gör att man kan spela musik från mobiltele-

fonen men att propparna automatiskt 

kopplas till datorn så fort man startar ett 

videomöte. Till exempel. Det är praktiskt, så 

det är obegripligt att Sennheiser inte har den 

här möjligheten.

TOUCH-FUNKTIONER
Precis som tidigare kan touch-funktionen på 

öronpropparna anpassas efter egna önske-

mål. Lyckligtvis kan de också stängas av helt 

och hållet. Personligen föredrar jag nämligen 

att använda mobilen för att göra det jag 

behöver, som att bläddra i spellistor och 

pausa och starta musiken. Det enda som kan 

vara praktiskt är att svara och avsluta samtal 

direkt på propparna. Men om det regnar kan 

det lätt bli fel i touch-systemet, så jag har inga 

problem med att vara lite gammaldags.

Saknar fl erpunktsanslutning.
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tre förinställningar med favoritmusiken, och i 

tre omgångar välja vad som låter bäst av A, B 

och C. Efter jag gjorde testet drog Sennheiser 

upp bas, mellanregister och diskant med 3 dB 

vardera. Lika mycket alltså, med bara högre ljud 

som resultat. Det betyder två saker: EQ-funktio-

nen har sina begränsningar – och ljudet är bra 

från början. 

INDUSTRIPOP
Med Halseys People Disappear Here, produce-

rad och mixad av Trent Reznor (Nine Inch Nails), 

låter det tufft på hög volym, men samtidigt rent 

i mellanregistret. Hennes röst sticker ut från 

den smutsiga bakgrunden med förvrängda 

syntar och det är väldigt gott om liv i musiken. 

Man kan också spela högt innan det plattas till 

– och då är vi faktiskt också på full volym från 

mobilen. Säkert för högt för somliga, men 

perfekt för mig.

EN DRÖM FÖR CROONERN
Sivert Høyems djupa croonerröst i Madrugada 

är både stor och upplöst i balladen Ecstasy. 

Med pianots enorma klang, som låter lika 

trovärdig som grandios. När trummorna 

kommer in har bastrumman ett snyggt i funda-

ment.

Klassisk musik med stor orkester låter också 

oerhört bra. Man får aldrig samma detaljnivå i 

diskanten med trådlösa öronproppar som med 

trådbundna, dels på grund av Bluetooth-be-

gränsningarna och dels på grund av den 

inbyggda förstärkaren. Prova de trådbundna 

Sennheiser IE 300 med en bra musikspelare så 

får du både mer luft, ännu större ljud och bättre 

dynamik. Men för att vara trådlösa är de här 

riktigt bra.

GEIR GRÅBEIN NORDBY

Typ: Helt trådlösa öronproppar
Bluetooth: 5.5
Vattenskydd: IPX4
Kodekar: aptX Adaptive, AAC, SBC
Batteri: 7 h + 28 h från fodral
Laddning: USB-C och trådlös Qi
Vikt: 2 x 5,5 g (fodral 66 g)
Färg: Svart, grafi t, vit
Tillbehör: Toppar i 4 storlekar, ringar i 3 storlekar
Webb: sennheiser.com
Pris: 2 800 kr

Fakta:Fakta:

ELEANOR RIGBY
Cody Fry har en imponerande stor orkestertolk-

ning av Beatles Eleanor Rigby den kan jag 

lyssna på hela dagen. Högt ljud är viktigt! Kören 

i refrängen, de brutala pukorna, de lågmälda 

pauserna – och så genomgående den nervösa 

stämningen! Allt återges väldigt imponerande 

av MTW3.

Men ändå, jämfört med Bowers & Wilkins 

PI7 har Sennheiser-propparna en bit kvar i de 

lägsta frekvenserna. De går inte riktigt lika djupt 

i basen och är inte heller lika bergfasta i de 

största utblåsningarna. Men MTW3 kan spela 

högre, och det kan ju vara praktiskt. Dessutom 

saknar PI7 alla former av tonkontroll, plus att 

MTW3 har en öppnare diskant där fi olerna och 

sopranerna kan breda ut sig, vilket också gör 

ljudbilden bredare.

SLUTSATS
De helt trådlösa öronpropparna Sennheiser 

Momentum True Wireless 3 är sagolika. De har 

gått ner 10 procent i pris mot föregångarna och 

är fortfarande samma fantastiska par. Förbät-

trade på en del sätt, med trådlös laddning och 

aptX Adaptive-kodeken. Men det som verkligen 

är pricken över i är anpassningsmöjligheterna för 

passformen. Nya fästringar inuti örat gör att de 

sitter bättre än någonsin, nu kan man tryggt ha 

dem på sig på en joggingrunda.

EQ:n är fortfarande samma billiga: bara bas, 

mellanregister och diskant går att justera. Men 

det gör ingenting när ljudet är så bra från början. 

Flerpunktsanslutning saknas också, men det är 

en petitess. I den här journalistens öron är B&W 

PI7 fortfarande bättre, fast då är de också mer 

än 50 procent dyrare. Om du undrar vilka som är 

de bästa trådlösa öronpropparna för under 3 

000 kronor så är True Wireless 3 min klara 

rekommendation.

BRUSREDUCERINGEN
Brusreduceringen i MTW3 gör sitt jobb i basre-

gistret, samtidigt som den faktiskt släpper 

igenom mer högfrekventa ljud, till exempel knat-

trandet från ett datortangentbord. Ute i det fria 

tar de bort störande ljud från byggnadsarbeten 

och förbipasserande bilar, samtidigt som fågel-

kvitter hörs riktigt bra.

Det här är absolut inte den dummaste formen 

av brusreducering, även om Sony WF-1000XM4 

ligger ett snäpp före, och även de i övrigt mycket 

sämre Bose QuietComfort Earbuds slår Sennhei-

sarna på ren brusreducering. Men jag tvekar ändå 

inte en sekund vilken av de tre jag skulle ha valt. 

MTW3 slår dem båda på ljudkvalitet.

LJUDKVALITETEN
Vilket för oss till dagens höjdpunkt. För ljudet är 

lika sagolikt i Momentum True Wireless 3 som det 

var i föregångarna. Jag har inte den förra versio-

nen att jämföra med direkt, men det är i alla fall 

vad jag minns från både 1:an och 2:an.

Man kan anpassa ljudet med en enkel 3-bands 

EQ, och det går också att göra ett ljudtest mellan 



JUNI / JULI 202220

PSB är nog inte ett lika känt märke för alla, men 

den kanadensiska tillverkaren fi rar faktiskt 50 

års högtalarproduktion i år. Grundaren Paul 

Barton är fortfarande engagerad i företaget och 

sysslar främst med akustisk design. Han är för 

övrigt utbildad violinist och kan en hel del om 

akustik och högtalardesign.

Vi undrade väldigt länge varför inte högtalar-

tillverkare gjorde hörlurar, det verkade ju så 

självklart. Men i själva verket har de två princi-

perna varit åtskilda under alla år, ända tills 2011 

när PSB introducerade M4U 1 och M4U 2. På 

den tiden hade alla seriösa hörlurar kabel, och 

dessa två var inget undantag. Skillnaden mellan 

dem var att tvåan hade brusreducering, medan 

ettan var utan. Vi tyckte att båda var häpnads-

väckande bra, med utmärkt balans mellan 

dynamik och upplösning.

M4U 8, som kom 2018, var PSB:s första 

trådlösa modell. Den testade vi tyvärr aldrig, 

men den allmänna uppfattningen på markna-

den var att hörlurarna hade ett kraftfullt och 

behagligt ljud, men medelmåttig brusreduce-

ring.

Bra akustisk brusdämpning och effektiv 
digital brusreducering. Varmt och fylligt 
ljud, kan bli ännu bättre med appens 
hörseltest.

PSB M4U 8 mkII har digital 
brusreducering och anpassar 
sig efter lyssnarens hörsel. Men 
de har sina brister.

Lite vassa s-ljud i mitten av diskanten. 
Svagt, variabelt digitalbrus.

BRUSREDUCERANDE

PSB M4U 8 MKII

HÖRLURAR

PSB M4U 8 mkII

BÄTTRE
I M4U 8 mkII har PSB lyssnat på kritiken och 

bland annat vidareutvecklat brusreduceringen. 

Den är nu mer avancerad och av den helt digitala 

sorten, för att mer effektivt dämpa oljud utifrån. 

Trycker man in ljudnivåspaken på höger 

öronkåpa händer det motsatta, då släpps ljud 

från omgivningen in i stället för att stängas ute. 

Detta kallas för transparancy mode och sänker 

dessutom volymen på musiken. På så sätt kan 

du höra vad någon säger till dig utan att behöva 

ta av dig lurarna. 

Den nya modellen har fått en app också, där 

man bland annat kan genomgå ett hörseltest 

från Audiodo för att optimera frekvensgången 

efter användarens öron. Appen kalibrerar då 

ljudet separat för vänster och höger öra.

GAMMAL MEN FUNKTIONELL DESIGN
Öronkåporna har en design som har ett par år 

på nacken. Lite klumpig och industriell. Men 

den är funktionell om du föredrar riktiga 

knappar och omkopplare i stället för svepningar 

och knackningar. Jag gillar särskilt att brusredu-

ceringen sitter på ett eget reglage. Kuddarna 

ger dessutom bra mekanisk brusdämpning och 

vilar bekvämt på öronen. Men för användare 

med glasögon kan de nog klämma lite hårt.

Brusreduceringen är bra och dämpar brus 

effektivt till vardags. Inte i klass med Sony eller 

Bose, men den gör defi nitivt sitt jobb både på 

kontoret och i kollektivtrafi ken – och jag skulle 

gissa att det även gäller i fl ygplan, även om jag 

inte har kunnat testa detta.

DIGITALT BRUS
Bluetooth-anslutningen känns stabil och på vårt 

kontor kunde jag gå runt ett par hörn och röra 

mig cirka 20 meter bort från mobilen. Problemet 

är att hörlurarna ger ifrån sig svag förvrängning i 

form av väldigt svaga pipsignaler, som ett slags 

R2D2-robot som ligger och låter på avstånd.

Det är väldigt lågt, men hörbart, särskilt om 

brusreduceringen är avstängd och man inte 

spelar musik. Med brusreduceringen påslagen 

maskeras ljuden nästan helt av det svaga 

susandet från de inbyggda mikrofonerna (ja, 

alla hörlurar med brusreducering har sådant 

BRA IDÉ, MEN 
HALVBRA GJORT
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DATA KOPIERAS FRÅN HÖRLURAR 
TILL MOBILEN 
En sak som jag däremot vill nämna som positivt 

är att resultatet av hörseltestet kan kopieras 

från hörlurarna till appen på en hittills icke-in-

kopplad mobiltelefon. Alltså var det enkelt för 

mig att testa skillnaden i ljudet mellan iPhone 

och en Android-enhet med aptX.

Även om det har viss förbättringspotential i 

just det här fallet så är ett sådant hörseltest en 

bra idé. Det fungerade ypperligt i bland annat 

Beyerdynamic Lagoon ANC – och vem kan 

glömma de unika Nuraphone som automatiskt 

mäter hörapparatens frekvensrespons? Men 

när man förlitar sig på toner där användaren 

manuellt måste bekräfta om de hörs eller inte, 

då får det inte blandas in störande signaler 

eftersom hela testet blir opålitligt.

BRA LJUD ANNARS
Om man bortser från hörseltestet så tycker jag 

att M4U 8 mkII låter bra. Speciellt den djupa, 

saftiga och kraftfulla basen – som verkligen vet 

hur man masserar öronen när man spelar högt.

Dessutom är mellanregistret stort och varmt, 

med en skön klang i cellor och andra större strå-

kinstrument. Och popmusik är underhållande, 

lyssna bara på Stay med Kid LAROI och Justin 

Bieber. Visst, en komprimerad och ganska platt 

produktion, men basen har fi n fyllighet och det 

låter inte vasst när man vräker på. Den vokalba-

serade Flowers med Lauren Spencere-Smith 

låter också fi nt, med Laurens röst och pianot 

som fyller ut mellanregistret.

SIBILANTER
I det översta frekvensregistret är det lite mer 

blandat. För det första låter det krispigt och dis-

tinkt, men samtidigt är det lite ”glasaktigt”. Mer 

med AAC från iPhone än med aptX från 

PSB M4U 8 mkII har fysiska knappar, och öronkuddarna är 
tjocka och dämpar bra. Foto: Geir Gråbein Nordby

GEIR GRÅBEIN NORDBY

Typ: Over-ear, slutna, trådlösa
Element: 40 mm 
Frekvensomfång: 10 Hz – 20 kHz (med kabel)
Aktiv brusreducering: Ja
Omgivningsljud: Ja
Batteritid: 18 h med ANC, 25 h utan
Vattentäta: Nej
Röststyrning: Nej
App: PSB Headphones 
Anslutning: Bluetooth (SBC, aptX HD, AAC), 3,5 
mm analog
Laddning: USB-C
Vikt: 342 g
Färg: Svart
Webb: araudio.se 
Pris: 4 500 kr

Fakta:Fakta:

Android (som i det här fallet var en Samsung 

Galaxy S21 FE). Hi-hat låter lite rått, och s-ljud 

och tje-ljud är vassa. Detta är tydligare i produk-

tioner där det redan fi nns mycket energi i mit-

tersta diskantregistret, som popproduktioner 

med hård användning av kompressor. Till 

exempel Jack Harlows populära raplåt First 

Class. Fängslande rap, som tyvärr låter för 

skarpt.

Å andra sidan blommar hörlurarna för fullt 

med Malia J:s dystra Nirvana-cover Smells Like 

Teen Spirit, med piano och hennes nakna sång 

som stöttepelare genom hela låten. När 

pukorna kommer in mot slutet av låten slår hör-

lurarna verkligen ifrån sig bra i basen.

PSB M4U 8 MKII: SLUTSATS
PSB M4U 8 mkII vinner ingen namntävling, men 

om du gillar bra och fyllig bas och rytmiska 

förmågor så kan det vara de här du har letat 

efter.

Inte minst om du har ojämn hörsel, kanske 

också mellan vänster och höger öra. För här kan 

du göra ett hörseltest i appen, sedan anpassar 

sig hörlurarna därefter. I teorin. Tyvärr blev vi 

förvirrade av brus som följde med den spelade 

signalen, så att när signalen var för låg för att 

höras så avslöjades den ändå av hörbar för-

vrängning. Vi blev därför ganska förvirrade av 

hela testet och fi ck inget speciellt bra resultat.

Lyckligtvis låter hörlurarna för det mesta bra 

på egen hand. S-ljud är i vassaste laget i en del 

produktioner, men mycket musik låter riktigt 

bra.

Vi landar ändå på ett medelhögt totalbetyg, 

som lätt hade kunnat blir högre om det inte 

vore för ett par små men viktiga brister.

susande i mer eller mindre grad).

Bruset fi nns där oavsett om hörlurarna är 

anslutna med Bluetooth eller till PC med 

USB-kabel. Det kan de nämligen också, och 

klarar upp till 16 bit/48 kHz. Men alltså med 

samma sorts brus som med Bluetooth. Ett 

problem med den interna strömförsörjningen?

HÖRSELTESTET BLIR LIDANDE
Just det här påverkar tyvärr hörseltestet också. 

För när sinustonen som spelas blir så låg att 

den egentligen inte ska höras så hör du ändå 

variabel harmonisk förvrängning varje gång 

tonen spelas. Du vet alltså att den fi nns där, 

även om du inte riktigt hör den. Eller skulle du 

ha hört den om det inte vore för den hörbara 

förvrängningen?

Man kunde nog ha hört vissa svaga toner 

mycket tydligare om de inte var begravda under 

brusgolvet. Man börjar tveka, det slutade med 

att jag fi ck ganska olika kurvor för varje öra, 

varje gång jag genomförde testet, men inte alls 

likadana varje gång. Jag ställer mig därför verkli-

gen frågande till detta test.



JUNI / JULI 202222

När Shure lanserade sina första brusreduce-

rande hörlurar, Aonic 50, var jag mer än förtjust. 

De hade superljud och en möjlighet att ställa in 

EQ i appen, plus en fantastisk passform. Brus-

reduceringen var bara halvbra, men gjorde 

jobbet. Shure hade helt enkelt prickat rätt direkt 

på första försöket!

Den största bristen var att det inte gick att fälla 

ihop dem. De kunde inte använda någon röststyr-

ning heller, fast personligen bryr jag mig inte så 

mycket om sådant.

Somliga tyckte nog att Aonic 50 var för dyra, 

vid lanseringen kostade de nämligen 4 400 

kronor. Och även om de gjorde mycket rätt så 

drog det ner betyget att de inte gick att snab-

bladda. 

Med nya Aonic 40 har Shure åtgärdat fl era av 

dessa saker, så hörlurarna verkar faktiskt vara mer 

kompletta än sin storebror. De går att vika ihop 

och de är mer kompakta. Har du en snabbladdare 

med USB-C får du dessutom fem timmars 

uppspelning efter femton minuters laddning. Inte 

illa! Precis som sin storebror stöder Aonic 40 fl er-

punktsanslutning till två enheter samtidigt.

Väldigt klart och snyggt ljud med fi n 
dynamik. Bra räckvidd, bra brusreduce-
ring och äntligen snabbladdning.

RENA TONER 
FRÅN SHURE
Shure Aonic 40 tar efter sin 
egen storebror och på vis-
sa  områden har den billigare 
 modellen övertaget.

Appen är inte alltid lika stabil. Inte lika 
bekväma att ha på öronen som storebror. 
De som har glasögon tappar basrespons.

BRUSREDUCERANDE

SHURE AONIC 40

HÖRLURAR

Shure Aonic 40

För att få ner storleken har högtalarelementen 

krympt från 50 till 40 millimeter. Å andra sidan 

har batteritiden förlängts från 20 till 25 timmar.

Aonic 50 vänder sig till hifi -intresserade 

genom att ha Sonys LDAC-kodek, som ger bäst 

ljudkvalitet via Bluetooth, men Aonic 40 nöjer sig 

med aptX HD. Helt okej.

PASSFORM OCH ANVÄNDNING
Medan Aonic 50 sitter som en dröm runt 

öronen tycker jag att Aonic 40 klämmer lite. Det 

märks särskilt när jag tar på mig läsglasögonen, 

det kan lätt bli lite obekvämt. Öronkuddarna är 

både tunnare och hårdare än på storebror. En 

annan sak jag märker är att basåtergivningen 

blir lidande med glasögon, eftersom kuddarna 

inte tätar lika bra. Om du har glasögon skulle 

jag därför rekommendera att gå upp till Aonic 

50, eller leta efter något annat.

När det gäller användarvänlighet har hörlur-

arna knappar i stället för en svepfunktion. Och 

eftersom fl era av knapparna har olika funktioner 

beroende på hur många gånger de trycks ner eller 

hur länge de hålls inne fi nns det en lång lista i 

appen (ShurePlus Play) som beskriver hur du styr 

de olika funktionerna. Personligen tycker jag att 

det är bökigt med allsköns funktioner på hörlur-

arna och använder därför nästan bara mobilen för 

att styra det mesta.

BRUSREDUCERING
Brusreducering och omgivningsljud kan ställas 

in i fl era steg, personligen föredrar jag att ha 

båda på max när de används. Ljudet från spelad 

musik är inte våldsamt annorlunda med båda 

funktionerna avstängda än med dem påslagna. 

Men som vanligt låter musiken mer dynamisk 

och bättre kontrollerad med dem avstängda.

Under testandet hände det att appen tappade 

kontakten med hörlurarna, framför allt om jag 

rörde mig bortom telefonens täckning och kom 

sedan tillbaka. Bluetooth-anslutningen hittade rätt 

och musiken spelade, men appen hittade inte hör-

lurarna så jag kunde inte göra några inställningar.

SAMTALSKVALITET
Använder du de här lurarna för mobilsamtal och 

digitala möten kan mottagaren höra dig alldeles 
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Shure Aonic 40 passar 
mycket bättre för 
personer utan glasögon. 
Foto: Geir Gråbein Nordby

GEIR GRÅBEIN NORDBY

Typ: Over-ear, slutna, trådlösa
Element: 40 mm 
Frekvensomfång: 20–20 000 Hz 
Aktiv brusreducering: Ja
Omgivningsljud: Ja
Batteritid: Upp till 25 h 
Vattentäta: Nej
Röststyrning: Nej
App: ShurePlus Play 
Anslutning: Bluetooth  5 (SBC, AAC, aptX HD), 3,5 
mm analog
Laddning: USB-C (snabbladdare ger 5 h på 15 min)
Vikt: 313 g
Färg: Svart, vit
Webb: shure.com
Pris: 2 700 kr

Fakta:Fakta:

Tro mig, med de toninställningar jag har 

angett här kan jag inte få det bättre i den här 

prisklassen. Det är en sann fröjd att lyssna på 

musiken nu. Den är klar, dynamisk och dramatisk. 

Det låter inte alls skarpt, men ändå väldigt detalje-

rat och distinkt. Nu ligger inte storebror långt före! 

KONKURRENTER
I den här prisklassen saknar inte Aonic 40 kon-

kurrens. Du kan få JBL Tour One att låta nästan 

lika bra med EQ:n, men de låter inte å andra 

sidan inte speciellt bra utan rätt inställningar. 

Om du ogillar EQ-inställningar låter Aonic 40 

mycket bättre. JBL-lurarna kan däremot fungera 

bättre ihop med glasögon eftersom de har 

mjukare kuddar.

Yamaha YH-E700A har ett tuffare ljud, även 

om somliga nog kommer att tycka att basen är lite 

väl överdriven (inte jag). Men Yamaha har sämre 

brusreducering än Shure, och du kan inte fi njus-

tera ljudet på dem.

Sony WH-1000XM4 har funnits på markna-

den ett tag vid det här laget och har därför gått 

ner i pris, till ungefär där man hittar Aonic 40. 

Sony-lurarna är överlägsna på brusreducering, 

men jag har inte lyckats få dem att låta lika bra 

som Aonic 40.

SLUTSATS
Shures billigaste brusreducerande hörlurar har 

en del förbättringar jämfört med toppmodellen, 

bland annat går de att fälla ihop och kan äntli-

gen snabbladdas.

Användarvänligheten är bra 

men passformen lider en 

smula av lite hårda kuddar. 

De hade gärna fått vara 

antingen tjockare eller 

mjukare. De som bär 

glasögon kommer 

också att märka 

att basen läcker. 

Har du inte 

glasögon är det 

bara att njuta 

av ljudkvalite-

ten i Aonic 40. 

De låter bra 

direkt när du 

packar upp 

utmärkt. Min röst kom fram till andra änden 

tydligare och klarare än med exempelvis Sony 

WH-1000XM4 – Shure hamnar ganska långt 

upp på listan här!

SÅ LÅTER SHURE AONIC 40
Aonic 40 låter väldigt rent och fi nt, musiken 

kommer fram på ett trovärdigt sätt. Här fi nns 

ingen överdriven bas och den som fi nns där 

är välkontrollerad och följer rytmerna väl.

Father John Mistys gitarr klingar ut rent i 

countryballaden Goodbye Mr Blue, speciellt i 

övertonregistret sjunger det fi nt i banden. Bas-

gitarren är inte den allra fetaste men låter natur-

trogen och äkta. Father Johns röst är också 

tydlig, det saknas bara lite volym i mellanregis-

tret jämfört med storebror.

Cody Frys orkesterversion av Eleanor Rigby 

återges med fi n luft i fi olerna och det går inte att 

klaga på basgången. Återigen hade jag gott 

kunnat tänka mig lite mer mellanregister, för att 

få lite mer aggressiva blåsinstrument och för att 

få fram Frys röst bättre. 

TONKONTROLLER
Som tur är har appen en equalizer. Med både 

förinställda klangbalanser och en 4-bands para-

metrisk EQ. Det låter kanske inte särskilt avan-

cerat, men det går att ställa in fyra valfria fre-

kvenser i hela frekvensregistret och att ställa in 

bandbredden (Q-värdet) från 0,8 och upp till 4 

oktaver. Du kan med andra ord välja hur brett 

frekvensområde som ska justeras.

Jag är ganska nöjd med ljudet innan jag jus-

terar, men det blir ännu bättre med en liten vända 

med EQ:n. För att få fram lite mer mellanregister 

och dessutom mjuka upp s-ljud lite. Vissa inspel-

ningar har lite hårda cymbaler och sibilanter, de 

blir värre om man höjer mellanregistret utan att 

kompensera någon annanstans. I detta fall det 

skarpa området kring 6 kHz. Och eftersom vi 

redan håller på och pillar på ljudet så höjer jag 

basen lite, bara för att få lite roligare på jobbet. 

Jag slutade med följande:

1 (low shelf): 100 Hz, +3 dB, 0,8 oktaver

2 (parametrisk): 1 000 Hz, +4 dB, 4 oktaver

3 (parametrisk): 6 300 Hz, –3 dB, 1 oktav

4 (high shelf): 10 000 Hz, +3 dB, 3 oktaver

Och titta, nu sitter det! Nu är plötsligt Father 

John Mistys röst betydligt mer framträdande i 

ljudbilden, samtidigt som gitarrkroppen har en 

tydligare klangstruktur.

Den smutsiga, elektroniska industri-inspi-

rerade låten Die For You med Valorant och med 

gästsång av Grabbitz låter stenhårt, med både 

sången långt fram och en djup bas, 

och arpeggio som borrar sig in i 

hörselgången på skönaste 

sätt. Det här är fett!
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Helt trådlösa öronproppar har äntligen mognat, 

nu behöver man inte längre räkna med avbrott i 

ljudet, usel batteritid och dålig samtalskvalitet. 

För bara ett par år sedan fick man 2–3 

timmars musik från propparna, plus lite till från 

laddfodralet, numera är 5 timmar i propparna 

och tre extra laddningar i fodralet helt genom-

snittligt. Ingen av testdeltagarna den här 

gången har faktiskt kortare batteritid än 7,5 

timmar. Audio-Technicas utmanare klarar så 

mycket som 20 timmar sammanhängande om 

man kan klara sig utan brusreducering – och 

fortfarande 15 timmar med brusreduceringen 

aktiverad. 

Dagens modeller laddar mycket snabbare 

också. Full laddning från 0 till 100 procent går 

på runt 3 timmar, hälften av vad sådana proppar 

behövde i början. Nästan alla stöder dessutom 

snabbladdning, där bara 15 minuters laddning 

ger 1–3 timmars musik.

BRUSREDUCERING ALLT 
VANLIGARE
Vi ser att aktiv brusreducering har blivit allt van-

ligare även bland öronproppar. I prisklassen 

under 2 000 kronor finns det fortfarande kom-

promisser jämfört med de som kostar nästan 

det dubbla, och det är inte alla som har det i 

den här klassen. Av de fyra paren vi testar här 

har två brusreducering. Personligen tycker jag 

inte att det är så farligt, eftersom de flesta öron-

proppar ändå stänger ute oväsen ganska så 

effektivt. Men det hjälper särskilt mot lågfre-

kvent brus att kunna filtrera bort det aktivt.

Alla kandidater har däremot så kallat omgiv-

ningsljud, där du kan släppa in ljud utifrån så att 

du inte behöver ta ur öronpropparna för att 

höra när någon pratar med dig. Eller när du rör 

dig runt i trafiken. Smart.

KODEKAR
Eftersom Bluetooth-tekniken har begränsad 

bandbredd är trådlös anslutning inte lika bra 

som med kabel. Det kan till viss del åtgärdas 

med bättre kodekar som har ett mer effektivt 

Trådlösa 
öronproppar för 

halva priset
Om du går ner ett steg från toppmodellerna så kan du få nästan 

lika bra ljud för mindre pengar. 

ÖRONPROPPAR
HÖRLURAR

Som alltid är ljudkvaliteten med musik vikti-
gast, men vi ska också ta reda på hur bra 
rösten går igenom under mobilsamtal och 
videomöten. Batteritiden är viktig och vi 
kommer naturligtvis att berömma tillverkare 
som stoppar i extrafunktioner, om det inte 
går ut betydligt över ljudkvaliteten.
I dag har de flesta öronproppar pekfunktio-
ner som kan styra musik och samtal, men de 
är krångliga och används sällan, och inte 
något vi har lagt stor vikt vid. Röststyrning 
kan däremot vara praktiskt, men räkna till 
stor del med att behöva plocka fram mobil-
telefonen när du ska göra något.
När det gäller passform är det viktigt, men 
också väldigt individuellt. Och därför alltid 
svårt att utvärdera i någon större 
utsträckning. 

TESTKRITERIER

Technics EAH-AZ40  1 500 kr
Anker Soundcore Liberty 3 Pro 1 700 kr
Audio-Technica ATH-CKS50TW 1 700 kr
Shure Aonic Free   2 000 kr

VI TESTAR

sätt att komprimera den digitala ljudsignalen 

på, så att musiken behåller mycket av ljudkvali-

teten. En vanlig förkortning du ser ofta är aptX, 

som Android-användare tjänar på. Apple-enhe-

ter stöder dock inte detta, då är det AAC du ska 

leta efter i stället. Samtliga modeller i detta test 

har AAC, och Audio-Technica ATH-CKS50TW 

och Shure Aonic Free har dessutom aptX. 

Anker Soundcore Liberty 3 Pro får pris för bästa 

kodek-stöd, eftersom den även har LDAC som 

ger Android-användare dubbelt så stor band-

bredd i ljudet som de andra kodekarna. Den har 

alltså en bra utgångspunkt för ännu bättre ljud. 

SKYDDADE MOT VATTEN
Även om ingen av öronpropparna i detta test är 

gjord för träning så är alla klassade minst IPX4. 

Det gör dem skyddade mot vattenstänk, så du 

kan använda dem i lite regn utan att vara rädd 

för att de ska gå sönder. Om du planerar att 

svettas länge bör du leta efter åtminstone IPX5 

eller IP55, som tål mer fukt (IP55 tål även 

damm och är bättre motståndskraftigt mot salt-

vatten och alltså även svett).
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STORTESTTechnics EAH-AZ40  1 500 kr
Anker Soundcore Liberty 3 Pro 1 700 kr
Audio-Technica ATH-CKS50TW 1 700 kr
Shure Aonic Free   2 000 kr

VI TESTAR

GEIR GRÅBEIN NORDBY
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Soundcore är ett undermärke till kinesiska 

Anker och med Liberty 3 Pro verkar man få 

mycket för pengarna: aktiv brusreducering och 

omgivningsljud fi nns på plats, och propparna 

kan kopplas till två enheter samtidigt. LDAC-ko-

dek ger dessutom nästan CD-kvalitet med 

Android-telefoner. Det slimmade fodralet med 

glidlock, som även kan laddas trådlöst, ger en 

bra premiumkänsla.

Här får du silikontoppar i fyra storlekar och 

dessutom vingar i lika många storlekar som 

fästs i ytterörat. För min del passade de näst 

minsta propparna och de största vingarna bäst, 

då fi ck jag en utmärkt passform.

Du kan ladda ner en app som leder dig 

genom ett hörseltest, så att EQ-inställningarna 

ställs in automatiskt efter hörseln. Du kan också 

ställa in frekvensgången manuellt med en 

8-bands grafi sk EQ.

LJUDKVALITET
Hörseltestet hjälpte mig inte speciellt mycket, 

eftersom diskanten drogs upp för mycket. Lyck-

ligtvis låter Liberty 3 Pro bra direkt från fabrik, 

med en stor och fyllig bas. Diskanten är en 

aning luftigare och mer fi nmaskig med LDAC 

(Android) än med AAC (iOS), men skillnaden är 

inte våldsamt stor.

Mellanregistret är lite smalt i Soundcore, jaz-

zartisten Esperanza Spaldings lite hårda röst 

blir i skarpaste och nasalaste laget i Formwela 

10. Som tur var kunde jag justera EQ:n för att 

fungera på mycket olika musik, det handlar om 

att sänka 1,6 och 3 kHz ett par dB och kompen-

sera genom att höja lite vid 800 Hz. Det hjälpte 

mycket, så sammantaget kan jag defi nitivt 

rekommendera Liberty 3 Pro.

ANKER SOUNDCORE LIBERTY 3 PRO

Bra ljud som kan bli ännu bättre med 
EQ. Piffi gt fodral, välfungerande 
brusdämpning och anpassad pas-
sform. Plus i kanten för trådlös ladd-
ning och LDAC-kodek.

Premium till budgetpris
Anker Soundcore Liberty 3 Pro har det mesta du kan önska dig, 
inklusive brusreducering. Här får du mycket för pengarna!

FAKTA
Typ: Helt trådlösa öronproppar
Bluetooth: 5.1
Flerpunktsanslutning: Ja
Brusreducering/omgivningsljud: Ja/ja 
Vattentät: IPX5
Kodekar: LDAC, AAC, SBC
Batteri: 8 h + 24 h i fodral   
Vikt: 2 x 7,5 g (fodral 43 g)
Laddkabel: Micro-USB, trådlös Qi
Snabbladdning: 15 minuter ger 3 timmar
Webb: soundcore.com
Pris: 1 700 kr

Anker Soundcore Liberty 3 Pro

Lyssningstestet hjälpte inte under-
tecknad särskilt mycket. Aningen 
tunna och nasala sångröster.

Audio Technica ATH-CKS50TW sitter fi nt i Gråbeins 
öron. Foto: Audun Hage
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Audio-Technica gör några av våra favorithörlu-

rar inom så kallad ”head-fi ”. Alltså highend-hör-

lurar med kabel. Däremot tycker vi att de inte 

riktigt har fått till det med trådlösa hörlurar och 

öronsnäckor. Det kan vara passformen, ljudkva-

liteten, en för lång ljudfördröjning – eller en 

kombination.

Med CKS50TW vill de visa att de fortfarande 

kan göra sitt jobb, bland annat genom att stolt-

sera med en extremt lång batteritid, som ger 20 

timmars kontinuerlig speltid direkt från 

propparna. Utan brusreducering, för det har de 

också. Med det aktiverat hamnar vi på 15 

timmar, vilket fortfarande är mer än dubbelt så 

längre som fl era av konkurrenterna.

Fodralet ger upp till 30 timmar extra, så du 

lär inte få slut på batteri i första taget. 

Propparna, som sitter väldigt bra i den här 

skribentens öron, har både brusreducering och 

omgivningsljud, båda gör sitt jobb utan att vi 

har några klagomål, även om de inte utmanar 

de bästa i klassen på något sätt. Du kan också 

hitta borttappade proppar med mobil-appen. 

Samtalskvaliteten är hög, mottagaren hör dig 

bra.

LJUDKAVLITET
Basen återges mycket distinkt och tight. Ryt-

merna är fasta och fi na, med bra driv.

Mellanregistret är en smula skarpt, vilket gör 

rapparen Jack Harlows röst är lite för hård för 

min del. Diskanten är distinkt, men saknar lite 

luft allra längst upp.

Lösningen är att aktivera EQ:n i appen och 

sänka det nedre diskantområdet vid 4 kHz med 

ungefär 5 dB. Det minskar det vassa och förhin-

drar att luftigheten i toppen maskeras. Plötsligt 

blir popmusiken mycket mer engagerande och 

du hamnar lätt i en situation där du diggar 

musiken och nickar med huvudet. Vill du ha mer 

bas kan du självklart justera det också i EQ:n.

AUDIO-TECHNICA ATH-CKS50TW

Bra ljud efter justering i EQ. Det går 
att hitta borttappade proppar med 
appen. Aktiv brusreducering. Bra 
passform.

Snyggt försök
Det här är kanske de mest kompletta trådlösa öronpropparna 
från Audio-Technica vi har testat.

FAKTA
Typ: Helt trådlösa öronproppar
Bluetooth: 5.2
Flerpunktsanslutning: Ja
Brusreducering/omgivningsljud: Ja/ja 
Vattentät: IPX4 (endast propparna)
Kodekar: aptX Adaptive, AAC, SBC
Batteri: 20 h + 30 h i fodral   
Vikt: 2 x 8 g (fodral 60 g)
Laddkabel: USB-C
Snabbladdning: 10 minuter ger 2 timmar
Webb: audio-technica.com
Pris: 1 700 kr

Audio-Technica ATH-CKS50TW

För vasst mellanregister från fabrik. 
Aktivering av EQ sänker volymen 
och minskar maxvolymen till lite 
över normal lyssningsnivå.

Nackdelen är att den maximala ljudnivån 

sänks när man aktiverar EQ:n, för att det inte 

ska gå att överbelasta med vissa frekvenser. 

Om du vill spela högre än normal ljudnivå måste 

du alltså hålla dig borta från EQ:n och leva med 

det skarpa ljudet runt 4 kHz. För mig är det ute-

slute
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Shure är ett märke som främst är känt bland 

musiker och ljudtekniker, och som tillverkar 

några av världens mest använda mikrofoner. De 

är också stora inom både on-ear och in-ear 

monitoring. Det är därför vi har höga förvänt-

ningar på Aonic Free-öronpropparna.

Det här är stooora proppar. Husen är tunga 

och laddfodralet enormt. Du kan bara glömma 

att få ner det här i en kostymfi cka utan att för-

störa stilen. Av andra som provat har jag hört 

att propparna ändå sitter väldigt bra i öronen, 

men mina öron stöter bort dem lite. Efter ett 

tag glider propparna ur så att basen blir tunn 

och jag måste trycka in dem igen för att det ska 

sitta tätt.

Medium-topparna passar bäst (S, M och L i 

memory foam ingår), men jag önskar att det 

hade funnits vingar eller bågar för att få bättre 

passform. Däremot väger de inte så mycket, 

och tynger inte ner som jag befarade. Och även 

om de saknar aktiv brusreducering så dämpar 

de brus väldigt bra mekaniskt – när de sitter 

ordentligt i öronen, vill säga. 

Aonic Free har aptX-ljudkodeken som ger 

bra ljud med Android, och nästan lika bra ljud 

med AAC för Apple-enheter.

LJUDKVALITET
Ljudet från Aonic Free påminner om studiomo-

nitorer, där inga frekvensområden sticker ut. 

Klangen är väldigt neutral, sångröster och 

instrument av både mörk och ljus karaktär får 

lika stor uppmärksamhet. De kan uppfattas som 

lite väl mellanregisterfokuserade om man är van 

vid ”hängmatteljud” med överdriven bas och 

diskant. Men det låter väldigt korrekt, i låten 

Your Power är Billie Eilishs röst klockren och 

gitarrklangen är neutral och dynamisk.

Basen är däremot lite tunn. Visst, det är 

precis och rapp, men den känns lite tråkig när 

man spelar tränings-spellistan. Jag har hört det 

svänga mer om Tiësto, om man säger så. Det 

går att aktivera ”Bass boost” bland de många 

förinställningarna i appen. Man kan också ställa 

in EQ manuellt (som är parametrisk – och fan-

tastisk!). Till exempel kan man sänka lite runt 1 

kHz med ett milt fi lter (högt Q-värde) som 

används på ett bredare frekvensområde. Och 

på så sätt göra mellanregistret lite mindre fram-

trädande, om man vill.

Det enda klagomålet jag har på ljudet är att 

propparna inte riktigt spelar tillräckligt högt för 

mig.

SHURE AONIC FREE

Ärligt ljud, nästan som studiomoni-
torer. Mycket bra samtalsljud.

Nästan studioljud
När Shure gör så bra trådlösa öronproppar de bara kan så syns 
det framför allt på storleken.

FAKTA
Typ: Helt trådlösa öronproppar
Bluetooth: 5.0
Flerpunktsanslutning: Nej
Brusreducering/omgivningsljud: Nej/ja 
Vattentät: IPX4
Kodekar: aptX, AAC, SBC
Batteri: 7 h + 14 h i fodral   
Vikt: 2 x 7,5 g (fodral 71 g)
Laddkabel: USB-C
Snabbladdning: 15 minuter ger 1 timme
Webb: shure.com
Pris: 2 000 kr

Shure Aonic Free

Stora öronproppar och enormt lad-
dfodral. Aktiv brusreducering 
saknas (men den mekaniska brus-
dämpningen är bra). Ljudet kunde 
ha varit mer engagerande.
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När det gäller trådlösa öronproppar och hörlurar 

är Technics inte ett lika stort namn som Sony, 

Bose och Sennheiser. Men det är ändå en disci-

plin som Panasonics premiummärke har visat att 

de tar på blodigt allvar. Både med toppmodellen 

bland trådlösa öronproppar, AZ70W, och den 

billigare men nästan lika bra AZ60. Båda impone-

rade på oss. Kan instegsmodellen göra samma 

sak?

I den billigare EAH-AZ40 har Technics tagit 

bort aktiv brusreducering. Däremot fi nns omgiv-

ningsljud på plats, och även funktionen ”Find 

headphoness” som gör att du kan hitta bort-

glömda öronproppar med både GPS och Blue-

tooth-spårning i appen.

Under samtal kan du justera mängden brusre-

ducering mellan Normal och Strong, och side-

tone låter dig höra din egen röst. Med omgiv-

ningsljud kan du välja mellan hela 

frekvensregistret (Transparent) eller ett smalare 

frekvensområde där rösterna mest fi nns (Atten-

tion). Jag gillar Transparent bäst, speciellt framför 

tangentbordet eftersom klickandet på tangen-

terna annars blir för högt, med en konstig klang.

LJUDKVALITET
Med örontoppar i fyra olika storlekar bör de fl esta 

kunna hitta några som passar. I mina öron passar 

de som sitter på (M) fi nt. Och jag älskar hur små 

och snitsiga både propparna och fodralet är!

Ljudet från Technics är väldigt bra direkt från 

fabrik. Det enda jag saknar är lite mer mellanre-

gister, eftersom röster och instrument kan dras 

inåt i ljudbilden en aning. Inte mycket, men till-

räckligt för att jag vill höja upp mellanregistret lite 

i EQ-inställningarna. Det fi nns en 5-bands equali-

zer i appen, och jag drar upp 1 kHz-området med 

runt 5 dB.

Technics-propparna har en mindre nasal 

röståtergivning än Soundcore Liberty 3 Pro och 

återger dessutom cymbaler både mjukare och 

luftigare. I den smidiga raplåten First Class fram-

träder Jack Harlows röst tydligt, samtidigt är bas-

rytmerna saftigare än med Shure Aonic Free. 

AZ40 har också en mer neutral spelstil än Senn-

heiser CX Plus, fast utan att det går ut över enga-

gemanget. Av dessa två kan det mycket väl 

hända att jag skulle ha valt AZ40, inte minst på 

grund av en bättre EQ.

På det hela taget ger EAH-AZ40 förbaskat bra 

ljud för pengarna och även om de är billigast i det 

här testet, och saknar brusreducering, så gillar vi 

dem bäst

TECHNICS EAH-AZ40

Rent och klart ljud direkt ur karton-
gen. Borttappade proppar hittas 
igen med appen. Mycket små och 
lätta, med bra passform. Sidoton 
under samtal.

De bästa budgetpropparna
Technics EAH-AZ40 gör så mycket rätt att man kan undra 
varför man egentligen skulle lägga mer pengar.

FAKTA
Typ: Helt trådlösa öronproppar
Bluetooth: 5.2
Flerpunktsanslutning: Ja
Brusreducering/omgivningsljud: Nej/ja 
Vattentät: IPX4 (bara propparna)
Kodekar: AAC, SBC
Batteri: 7,5 h + 17,5 h i fodral   
Vikt: 2 x 5 g (fodral 30 g)
Laddkabel: USB-C
Snabbladdning: 15 minuter ger 1,5 timme
Webb: technics.com
Pris: 1 500 kr

Technics EAH-AZ40

Aningen tunt mellanregister (fi xas 
med EQ).
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Vi har alla varit där. Stämningen är bra, vädret är 

perfekt och musiken i bakgrunden är lagom 

hög. Det går fi nt att prata med gästerna, men 

efterhand som festen fortskrider och stämnin-

gen stiger, så gör ljudvolymen det också.

Det är då en festglad deltagare höjer 

volymen. Som regel är det en helt vanlig Blue-

tooth-högtalare som står mitt på bordet som 

ska få festdeltagarna på ännu bättre humör. 

Sommarens stora hit får upp folk ur stolarna 

och det dansas på alla tänkbara färdighetsni-

våer. Det är få som lägger märker till att ljudet är 

skärande högt och att basen knappt är i takt 

med musiken. 

Högtalaren lämpar sig helt enkelt inte för 

jobbet och om festen fortsätter länge på 

samma volym dröjer det inte länge innan hög-

talaren måste kasseras. 

Vilket är dumt eftersom det fi nns högtalare 

som tål en fest bättre än andra. 

Som den stora Sony MHC-V73D som vi 

testade förra året. En festhögtalare som är så 

Hög partyfaktor med bas man känner i 
kroppen och ljus som kan blinka i takt 
med musiken. Spelar länge på en ladd-
ning och kan enkelt fl yttas. 

Bärbar fest-
högtalare
Om man går upp lite i storlek får man mycket fetare ljud 
på sommarfesten.

Alldeles för mycket bas för något annat 
än partymusik. Låter ihåligt och för-
vrängt när man spelar högt.

TRÅDLÖS

SONY SRS-XP500

HÖGTALARE

Sony SRS-XP500

stor att den kan köras på hjul och har trumfunk-

tion (taiko), mikrofoningångar och DJ-kontroll 

av musiken.

Men för många är den för stor och för dyr 

och då är högtalare som JBL Boomboox 2 och 

Ultimate Ears Hyperboom ofta ett bättre val. De 

är mycket diskretare, men spelar mer än tillräck-

ligt högt och tufft för att få fart även på världens 

slöaste fest.

UTMANAREN 
För knappt hälften av priset på en MHC-V73D 

kan man få en Sony SRS-XP500 som bara är 

något större än Hyperboom i samma 

prisklass.

Den har inte Taiki-trummor, men den har 

DJ-funktion, mikrofoningångar – och gitarrin-

gång och spelar skjortan av de små Blue-

tooth-högtalarna som vi känner så väl. Förres-

ten så det fi nns i en ännu större utgåva som 

heter SRS-XP700, för ca 20 % högre pris, för 

dem som behöver fylla ett mycket stort rum 

med ljud.  

Den spelar fem timmar längre än XP500:s 

20 timmar och är precis som den stänksäker.

Båda kan styras från en panel på ovansi-

dan eller så kan man styra ljudet och funktio-

nerna med Music Center- eller Fiestable-ap-

pen från Sony. 

Där hittar man DJ-effekterna, ljudinställ-

ningarna inklusive bas-, mellanregister- och 

diskantjustering. Uppspelningen kan styras 

med röstkommandon eller gester – rörelse-

kontroll där man fl yttar mobilen för att styra 

musikuppspelningen.

Sony-högtalaren kan paras ihop med andra 

Sony-högtalare för att få ännu mer ljud, och 

XP-modellerna kan även läggas ner om du vill 

ha dem på en hylla. 

HÖGT, MEN ...
Sonys SRS-serie med Bluetooth-högtalare har ofta 

varit de mest välljudande trådlösa högtalarna från 

det hållet. Tyvärr är SRS-XP500 inte bland dem. 

Jämfört med Hyperboom saknar de fi ness, balans 

och kontroll. 

De spelar enormt högt och man känner basen i 

kroppen. Särskilt om megabas är aktiveras. Då 

fl addrar byxbenen och det råder ingen tvekan om 

att Sony-högtalaren är en garant för total par-

tystämning. Små Bluetooth-högtalare ligger inte i 

närheten av samma ljudtryck, för att inte tala om 

basen som är kraften hos Sony-högtalarnas styrka.

Under metallgrillen sitter två fyrkantiga basele-

ment tillsammans med två diskantelement. Det är 

mer än tillräckligt för att sätta fart på alla fester, 

men medan en Hyperboom trivs lika bra med sön-

dagens klassiska konsert, som med partymusiken 

kvällen innan passar Sony SRS-XP500 bara för det 

senare.

Även om jag dämpar av basen överskuggar 

den mellanregistret, som låter slankt och metal-

liskt. Diskanten blir väldigt förvrängd när man 

vrider upp volymen, och det verkar som om all 

effekt i högtalarna går åt för att driva energin i 

basen. Som även blir ganska luddig och snäv när 

man spelar högt. 

Man kan bara glömma att få klangen från 

stråkar och än mindre ett piano att låta trovärdig, 

men det kanske inte är det främsta användnings-

området för en partyhögtalare i denna prisklass.

SLUTSATS
Sony SRS-XP500 är ett partylejon med enastå-

ende egenskaper, som är skräddarsytt för som-

marfesten, men knappast så särskilt mycket 

annat. Att lyssna på musik på den här högtala-

ren tröttnar man snabbt på. Det har inga av de 

egenskaper som behövs för att få musiken att 

låta trovärdig, men den fångar partygästernas 

uppmärksamhet omedelbart med sin förmåga 

att skyffl a ut rytmer i basregionen med överty-

gande kraft. I den meningen är den en fullträff. 

Men bara då.
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LASSE SVENDSEN

Type: Trådlös högtalare
Trådlöst: Bluetooth
Anslutningar: USB-A, AUX, mikrofon, gitarr
Bas: 2 x 14 cm
Mellanregister: N/A
Diskant: 2 x 5 cm
E� ekt: ej angivet
Ljudtryck: ej angivet 
Frekvensområde: ej angivet 
Batteritid: upp till 20 timmar
Mått/vikt: 57 x 27 x 29 cm/11,2 kg
Väderbeständig: IPX4 stänksäker
Övrigt: Appkontroll, party Connect, rörelsekontroll
Webb: sony.se
Pris: 4 000 kr

Fakta:Fakta:
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Om du inte kan spela tillräckligt högt så beror det 

på att du har en för liten högtalare. Prova med 

något större än en bordshögtalare nästa gång, så 

garanterar jag att dina gäster fyller dansgolvet på 

ett par sekunder.

Fråga vilken DJ som helst. Musiken betyder 

allting, men ändå ingenting om högtalarna inte får 

folk att bli engagerade. Vilket är anledningen till att 

det kan vara en bra idé att gå upp en storlek på 

högtalaren. Eller två storlekar, som i det här fallet 

med JBL Partybox 710.

Den är dubbelt så stor – och dubbelt så dyr – 

som Sony SRS-XP500 men mycket bättre.

Det här är inte högtalaren du parkerar bredvid 

TV:n eller njuter av lite dämpad bakgrundsmusik 

till. JBL-högtalaren vaknar inte till liv förrän du drar 

upp volymen ordentligt. Då både känner och hör 

du musiken, som lika gärna kan vara klassisk som 

pop eller rock. Okej, klassiskt är kanske inte det 

bästa exemplet, men Partybox 710 räcker hur 

långt som helst så länge man inte fi nlyssnar med 

guldöronen. Då hör man snabbt att det saknas en 

Ljudtryck som från en annan värld. 
Spelar högt, tydligt och tufft. Du kan 
styra ljusshowen själv. Mikrofon och 
gitarringång. Praktiska hjul.

Om du inte får igång festen 
med den här så är det i alla fall 
inte högtalarens fel. 

Något svagt mellanregister, ingen bat-
teridrift.

TRÅDLÖS

JBL PARTYBOX 710 

HÖGTALARE

JBL PartyBox 710

Konsertljud 
i trädgården
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PartyBox-appen har fl era funktioner. Bland annat ljusstyrning. Foto: Lasse Svendsen

LASSE SVENDSEN

del lite här och där. Men jämfört med den lika dyra 

och motsvarande stora Sony MHC-V73D hänger 

ljudet ihop bättre i JBL:s stora partybox.

På många sätt påminner den om en stor 

version av portabla JBL Boombox 2, men spelar 

med ett ljudtryck som den inte kommer i närheten 

av. Två stycken Ultimate Ears Hyperboom i stereo 

kommer nära, och låter lite mer välbalanserat, men 

inte ens med två stycken sådana får man samma 

fysiska bas som med en PartyBox 710.

Som faktiskt går att para ihop med en extra 

PartyBox 710, om man skulle behöva ännu mer 

ljud.

INGEN BATTERIDRIFT
Med två drygt 20 centimeter stora basar under 

metallgallret, två diskanter och sammanlagt 800 

watts effekt känner man både basen och ljudtryc-

ket från PartyBox 710 i kroppen.

Laddar man ner appen hittar man ett slags 

begränsad DJ-funktion som ger ljudeffekter man 

ofta hör på strandfester eller på afterski. Med 

mikrofoningångar kan vem som helst prata eller 

sjunga till musiken och det fi nns till och med en 

gitarringång för den som vill spela med i musiken. 

Eller bara använda PartyBox 710 som en enkel 

sånganläggning.

Stora och tydliga knappar och rattar på ovansi-

dan gör styrningen enkel, 

även i svag belysning. 

Och om man laddar ner 

JBL PartyBox-appen så 

kan man styra ljuseffek-

terna också – som även 

går att stänga av helt.

Det enda som högtala-

ren egentligen inte har är 

ett batteri. Den måste 

alltid vara i närheten av ett 

vägguttag, till skillnad från 

en Soundboks som spelar 

i upp till 40 timmar på en 

laddning.

HÖG PARTYFAKTOR
Sonys annars utmärkta MHC-V73D kan låta lite 

skarpt om man spelar högt, men JBL-högtalaren 

låter alltid behagligt. Även när man frestas att dra 

på lite extra. Var bara lite försiktig med baskontrol-

len, som annars kan bli lite för mycket av det goda. 

Den har två inställningar, förutom på och av. En för 

mer djupbas och en för mer tryck. Utomhus kan 

det ibland bli bättre med den extra basen, men 

inomhus kan det bli väldigt grötigt och påträn-

gande med så mycket bas.

Bortsett från detta är PartyBox 710 en mycket 

trevlig bekantskap. Basen är alltid närvarande, 

men den är för det mesta välkontrollerad och 

hänger ihop väl med resten av musiken. De två 

diskantelementen låter aldrig skarpt, men som så 

ofta med högtalare med stora basar och inga mel-

lanregister så saknas det en aning fyllighet och 

energi i just det området. Detta kommer knappast 

att störa någon av alla de som behöver en stänk-

säker utomhushögtalare som kan rullas fram på 

närmaste fest – och som vill ha något mer än en 

bärbar högtalare med batteridrift.

SLUTSATS
JBL PartyBox 710 gör skäl för sitt namn. Det blir 

riktig fart på festen med en PartyBox 710, som 

både spelar engagerande och välbalanserat, med 

väldigt övertygande bas 

och utan att låta obehag-

ligt. Den är mer rullbar än 

bärbar, och utan batteri är 

användningsmöjlighe-

terna något begränsade 

– men ett sådant ljud får 

man ut ur den! Sätt på 

ljusshowen och skruva 

upp volymen så fylls 

dansgolvet garanterat av 

festglada människor. Och 

räcker det inte med en 

PartyBox 710 så kan du 

alltid prova med två. Om 

du vågar.

Fakta:Fakta:
Typ: Trådlös partyhögtalare
Trådlöst: Bluetooth 5.1
Anslutning: USB-A, AUX, mikrofon, gitarr
Bas: 2 x 21,6 cm
Diskant: 2 x 7 cm
E� ekt: 800 W
Max ljudtryck: ingen uppgift  
Frekvensomfång: 35–20 000 Hz 
Batteritid: Nej
Mått/vikt: 90 x 40 x 44 cm/27,8 kg
Vattentäthet: IPX4 (stänksäker)
Övrigt: App-styrning, ljusshow, hjul
Webb: jbl.se
Pris: 8 000 kr
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Finska Genelec är mest kända för sina studio-

monitorer, alltså högtalare till professionella 

ljudstudior, men vissa av modellerna är så 

”civila” att de går att använda hemma också, 

utan att helt dominera inredningen.

Genelec 6040R är en sådan högtalare. En 

aktiv tvåvägskonstruktion som med lika stor 

eller liten rätt kan kalla sig för antingen en golv-

högtalare eller en stativhögtalare. Stativet är 

nämligen en fast och integrerad del av högtala-

Riktigt rent och oförvrängt ljud befriat 
från kabinettvibrationer och färgning. 
Kan ha rumskorrektion. Och spela högt 
också!

Studioljud för 
vardagsrummet
Genelec är främst kända för sina högtalare för ljudstudior, men 
6040R kan även användas hemma.

Ingen trådlös anslutning eller nätverk. 
Kostar en hel del.

AKTIV KOMPAKTHÖGTALARE

GENELEC 6040R

HÖGTALARE

Genelec 6040R

ren. Man kan hävda att högtalarna lika gärna 

kunde ha haft större volym, eftersom golvytan 

ändå är upptagen, men ett mindre kabinett 

innebär mindre diffraktion och mindre risk för 

kabinettvibrationer. Två problemområden som 

Genelec har gjort mycket för att minimera i sina 

högtalare.

Genelec 6040R har, liksom andra Genele-

c-modeller, ett hus med rundade former. Inte 

för att se raffinerade ut utan för att formen 

innebär både mer styvhet i kabinettet och 

mindre diffraktion (som uppstår när ljudvå-

gorna träffar en vass kant), vilket i slutändan 

leder till en jämn frekvensgång.

RESONANSDÖTT KABINETT
Kabinettet är gjutet i aluminium och så gott som 

helt resonansdött. När man knackar med 

knogen på högtalaren hörs det praktiskt taget 

ingenting. Den enda högtalaren jag har sett 

som haft ett mer dött kabinett är Jern 14, som 

också är gjuten i metall.

De två elementen är en 6,5-tums bas/mel-

lanregister och en 19-millimeters domediskant 

med metallmembran. Diskanten är infälld i en 

waveguide för att garantera en jämn spridning 

av ljudet. Det sitter två inbyggda klass D-för-

stärkare på 150 watt vardera. En DSP ser till att 

elementen bara förses med en effekt de tål. 

Genelec 6040R uppges kunna leverera 

ljudtryck på 118 dB i korta pulser. Men de kan 

”bara” spela med 100 dB ljudtryck kontinuerligt. 

Vilket är mer än tillräckligt högt för att orsaka 

hörselskador om man lyssnar länge.

PROFESSIONELLA KONTAKTER
Genelec 6040R är aktiva men inte trådlösa. 

Eftersom Genelec har sina rötter i den professi-

onella världen har alla ingångar professionella 

XLR-kontakter. Både den analoga, som givetvis 

är balanserad, och den digitala som följer AES/

EBU-standarden. Det är inte så stor skillnad i 

praktiken, men man måste se till att ha rätt 
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Studioljud för 
vardagsrummet

 JOHN ALEX HVIDLYKKE

adaptrar. Det fi nns även två RJ45-ingångar, 

men inte för nätverksanslutning. I stället 

används de till Genelecs eget nätverk, som 

heter GLM och som kan koppla ihop fl era hög-

talare och subwoofers och dessutom styra dem 

från en dator via en speciell adapterbox.

Alla anslutningar görs på baksidan av hög-

talarfötterna. Under fötterna hittar man även en 

rad dipswitchar och en vridknapp som kan 

användas för att fi ntrimma frekvensgången i 

basen och diskanten. Detta gör det möjligt att 

korrigera för placering mer eller mindre nära 

bakvägg och hörn.

RUMSKORREKTION
Bäst resultat får man dock genom att i stället 

använda Genelecs egen GLM-rumskorrektion. 

Liksom andra sådana system används en mät-

mikrofon och man kan antingen beräkna en 

generell korrigeringskurva, som ger ett använd-

bart medelvärde på fl era lyssningsplatser, eller 

en ”egoistisk” inställning som ger bästa möjliga 

ljud på en enda    lyssningsplats. Vårt lyss-

ningstest utfördes med egoist-rumskorrektion.

Eftersom elektroniken i 

högtalarna är helt digital, och 

signaler från den analoga 

ingången digitaliseras, 

lyssnade vi främst genom 

den digitala ingången för att 

undvika onödigt många kon-

verteringar.

LJUDKVALITET
I kraft av mitt arbete har jag 

förmånen att lyssna på 

många högtalare och många 

av dem är riktigt bra. Genelec 

6040R är inte perfekt på alla 

sätt, men när det gäller 

renhet och avsaknad av färgningar från kabinet-

tet är de bättre än de fl esta.

Om man bortser från det verkligt ihåliga 

ljudet från väldigt billiga högtalare med alltför 

tunna kabinett så lägger man inte märke till hur 

mycket själva lådan på även en ganska så bra 

högtalare färgar ljudet. Tills man upplever en 

högtalare där så inte är fallet. Det kan bäst 

Fakta:Fakta:
Element: 5,25-tums bas, 19-mm metall-domediskant
Princip: 2-vägs aktiv, sluten
Frekvensomfång: 43–20 000 Hz (–6 dB)
Inbyggd förstärkare: 2 x 150 watt i varje högtalare
Max ljudtryck: 110 dB (118 dB topp)
Delningsfi lter: Elektroniskt (ingen uppgift om frekvens)
Anslutning: Analog in (XLR), digital in (XLR), digital ut (XLR), 
styrning (2 x RJ45) Upplösning: 24 bit/192 kHz 
Mått: 23,7 x 99,9 x 22,0 cm 
Vikt: 14,9 kg per par
Färg: Vit, grå, svart, vit/svart, svart/vit
Webb: genelec.com
Pris: 72 000 kr
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beskrivas som tystnad. Som om ett omärkligt 

sorl i rummet tystnar och man lyssnar på själva 

musiken.

Genelec 

6040R är en för-

hållandevis 

kompakt tvåvägs-

högtalare (om 

man inte räknar 

med foten) med 

en 6,5-tums bas. 

Men det begränsar inte möjligheten att spela 

bas i någon nämnvärd grad. Den djupaste 

oktaven får man klara sig utan – eller köpa en 

subwoofer. Men från lite drygt 40 Hz (den dju-

paste strängen på en elbas) fi nns både tyngd 

och kvalitet i återgivningen. 

MONITOR UTAN MONITORLJUD
Begreppet ”monitorljud” används om högtalare 

som framhäver detaljerna – ofta på bekostnad 

av helheten – och gör det lättare att höra småfel 

i en inspelning. Genelec 6040R passar visserli-

gen slom monitorer, men något monitorljud har 

de inte.

Lyssnandet är behagligt fritt från skarpa 

kanter och framfusig diskant, vilket många klas-

siska motorhögtalare har. Men ljudet är inte 

mindre exakt bara därför. Högtalarna har en 

imponerande förmåga att få fram alla detaljer i 

inspelningen och det är väldigt lätt att höra skill-

naden på olika låtar. Vilken mikrofon används 

och hur nära sitter den läpparna? Vilken studior-

umsklang har 

använts till 

gitarren? Om 

detaljerna fi nns 

med på inspel-

ningen så fram-

träder de 

tydligt.

När musiken 

återges genom Genelec 6040R kommer det 

fram nya detaljer om kända inspelningar. I vilken 

bra kombination av förstärkare och högtalare 

som helst bör det gå att höra att sången i Dis-

turbeds cover av ”The Sound of Silence” är 

uppbyggd av fl era lager. Men skillnaden i 

spåren blir tydlig. Detsamma gäller en testklas-

siker som Roger Waters ”Three Wishes”, där 

små, fas-förtrollade detaljer dyker upp överallt i 

ljudbilden. Jag har defi nitivt hört den här låten 

mer imponerande på dyra highend-högtalare, 

där känslan av att titta in på en enorm akustisk 

scen har varit mer uttalad. Men jag har sällan 

hört den här och mina andra testlåtar så rent 

återgivna. 

I KONTROLLRUMMET
På det stora hela känner man sig förpassad till 

kontrollrummet i inspelningsstudion, snarare än 

konserthuset. Vilket kommer att tilltala de som 

har en ljudtekniker i sig (och eventuellt en 

studio i sovrummet). Andra kommer att efter-

lysa spänningen och den rock and roll man får 

med en old school-monitor som JBL L100 

Classic (och en förstärkare).

En mer direkt jämförelse kan vara DALI 

Rubicon 6 C, som också är aktiv. Här får man 

dubbelt så många högtalarelement, som drivs av 

dubbelt så många watt inbyggda förstärkare. Och 

trådlöst ljud. Men även om Rubicon levererar en 

mer imponerande ljudbild med mer utsträckt fre-

kvensgång så hade jag ändå föredragit Genelec 

6040R som arbetsredskap i studion.

SLUTSATS
Genelec 6040R är en ganska ovanlig högtalare 

vars utseende och materialval är en vattendelare. 

Den kostar också en hel del pengar och i en hifi -

värld där aktiva högtalare oftast är trådlösa kan 

de professionella XLR-kabelanslutningarna verka 

krångliga. Någon fjärrkontroll har de inte heller. 

Vad de däremot levererar på ett fulländat sätt är 

en nyanserad och ovanligt ren och färglös åter-

givning. Vissa högtalare spelar så att man känner 

för att stampa takten med foten. Genelecarna 

gör att man blir sugen på att arbeta med mixnin-

gen av låten. För de är skapade för ljudteknik. 

Men vill du lära känna din favoritmusik grundligt 

så är de ett riktigt bra köp.

Stativet är en integrerad och fast del av Genelec 
6040R. (Foto: Genelec)

Vissa högtalare spelar så att man 
känner för att stampa takten med 

foten. Genelecarna gör att man blir 
sugen på att arbeta med mixningen 

av låten.
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• Exklusiva tävlingar
• Tidningen (11 nummer) 

direkt hem i brevlådan

Pris: 825 :-

• Full tillgång till allt innehåll 
på ljudochbild.se, 
på alla enheter

• Hela vår testdatabas 
(fler än 6 000 produkter)

• Exklusiva tävlingar
• Tidningen (11 nummer) 

direkt hem i brevlådan
• Digitalutgåvan av 

tidningen varje månad
• Maximal rabatt 

Pris: 1065 :-

• Fri tillgång till allt innehåll på ljudochbild.se
• Tidningen direkt hem i brevlådan varje månad

• Välja själv hur länge du vill prenumerera 
• Betydande rabatt

Prenumerationen löper tills den sägs upp. Fakturaavgift tillkommer vid fysisk faktura.
Extra portoavgift för leverans utanför Sverige. Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter.

Prenumerera på Ljud & Bild
Digitalt och print

BESTÄLL HÄR:
ljudochbild.se/prenumeration

ALLTID
UPPDATERAD!

6 månader 12 månader

WEBB: WEBB + PRINT:

Full tillgång till hela ljudochbild.se. 
Hela vår testdatabas (fler än 6 000 
produkter). Exklusiva tävlingar och 
mycket mer

Allt ovan + Full tillgång till 
digitalutgåva, Inaktivera annonser och 
mycket mer

Totalpris: 900:-

30 DAGAR 
FÖR 99 :-

ENDAST PRINT:

12 MÅNADERS
PRENUMERATION 
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NAD har den senaste tiden haft framgångar med 

små men seriösa förstärkare, där man bara 

behöver ett par högtalare för att få en komplett 

anläggning. I den mer kostsamma änden har vi 

M10 (numera i V2-version) som har allt man 

behöver i en enda låda, inklusive streamingplatt-

formen BluOS – samma som i Bluesounds pro-

dukter, bland annat förstärkaren PowerNode. 

NAD och Bluesound har nämligen samma gener.

Och det är fi nt, för BlueOS ger mycket av 

Sonos-systemets enkla användarvänlighet och 

diskriminerar inte heller vilka streamingtjänster 

som får släppa igenom sina högupplösta ljuds-

pår. Här får du MQA-stöd från Tidal och högup-

plöst PCM (upp till 192 kHz) från både Qobuz 

och Amazon. Appen har däremot inte Apple 

Music inbyggt, så det bästa du får där är 16 

bit/44 kHz via AirPlay.

M10 V2 har dessutom avancerad rumskorri-

gering i form av Dirac Live och lämnar 100 watt i 8 

ohm. Men om du tycker att 27 000 kronor är i 

mesta laget att betala för en liten (men ytterst 

duglig) streamingförstärkare och du inte heller 

känner att du behöver rumskorrigering, så kan 

den nedskalade C700 vara mitt i prick.

Kraftfullt och tight ljud, bra anslutnings-
möjligheter och en stor och överskådlig 
display.

NAD C700 är liten. Det tror du 
inte när du hör den.

Vi saknar lite värme i ljudet.

FÖRSTÄRKARE

NAD C700

HIFI

NAD C700

MINIFÖRSTÄRKARE 
SOM TROR ATT DEN 
ÄR EN JÄTTE
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E� ekt: 2 x 80 watt i 8 ohm, 2 x 100 watt i 4 ohm
Dämpfaktor: 90
Ingångar: 2 RCA, 1 optisk, 1 koaxial, 1 HDMI (eARC), 1 
USB-A, 1 Ethernet, 1 IR in
Utgångar: Pre Out RCA, Sub, 12-volts trigger
Streaming: AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, 
Bluetooth (aptX HD, tvåvägs)
Fjärrkontroll: BluOS (extrautrustning)
Mått: 9,6 x 21,8 x 26,6 cm
Vikt: 4,8 kg
Färg: Svart 
Webb: hifi klubben.se
Pris: 15 000 kr

Fakta:Fakta:
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C700 – EN ENKLARE M10
C700 kostar ungefär hälften så mycket som 

M10 V2 och kan mycket av samma saker. Den 

har nämligen BluOS också, plus en snygg 

skärm som täcker merparten av fronten. Men 

inte riktigt som på M10 V2, som har full tou-

chstyrning.

Effektsteget är något enklare i C700 och ger 

något lägre effekt på 80 watt i 8 ohm. Det är 

samma som PowerNode, och där saknade vi inte 

precis muskler. Även om förstärkaren naturligtvis 

blir andfådd förr eller senare.

Ingen av de två förstärkarna har skivspelarin-

gång, men de har analoga ingångar utöver digi-

tala. Inklusive en HDMI-ingång med eARC, vilket 

betyder att den får ut högupplöst ljud från TV:n.

C700 har ett enklare skal än M10 V2, som har 

riktigt glas och tjockare metall. C700 känns lite 

plastigare. 

FJÄRRKONTROLL ÄR EXTRA
UTRUSTNING
En sak märker man direkt när man öppnar kar-

tongen, och det är att det inte följer med någon 

fjärrkontroll till C700. Det gör det däremot till M10 

V2, nämligen Bluesound RC1. Den fungerar även 

till C700 och kan köpas som tillbehör om du inte 

alltid är lika bekväm med att använda mobiltelefo-

nen. Å andra sidan kommer du långt med det 

fysiska volymhjulet på fronten. Två fysiska 

knappar på C700 låter dig hoppa fram och till-

baka i spellistor och mellan radiostationer. Ja, för 

internetradio finns också på plats.

ANVÄNDARVÄNLIG
Första gången du kopplar upp C700 går den in 

i ett så kallat hotspot-läge, där den skapar ett 

Wi-Fi-nätverk som mobilen kopplas till genom 

mobilens inställningar. Om du har en iPhone 

omdirigeras du automatiskt till ditt nätverk, 

medan Android-användare måste gå in i 

BluOS-appen och fortsätta med installationen 

där. Men oroa dig inte, det är enkelt. 

Därifrån ger du produkten ett namn och 

väljer en eller flera streamingtjänster som du 

loggar in på. Sedan är det bara att strömma 

på! 

Det finns ingen USB-DAC-ingång för 

PC-användare, men många datorer har optisk 

digitalutgång som går att använda i stället.

FIN DISPLAY
Jag gillar verkligen skärmen på C700, som visar 

albumomslagen till låtarna som streamas. 

Använder du någon av ingångarna i stället för-

vandlas displayen till en VU-mätare med två visare 

som svänger fram och tillbaka i takt med musiken. 

Här vinner C700 över Bluesound PowerNode, som 

bara har ett blått ljus på fronten. Å andra sidan har 

PowerNode ett hörlursuttag, vilket saknas på 

C700.

Jag saknar info om ljudsignalens digitala 

upplösning. Det hade NAD gott kunnat visa, efter-

som många hifi-entusiaster vill se vilket slags fil 

som streamas. MQA-loggan visas dock för aktuellt 

innehåll.

I övrigt är det mobilen som används för att styra 

musiken och det fungerar hur bra som helst. Om 

förstärkaren kopplas till TV:ns HDMI-ingång som 

är märkt med ARC eller eARC så kan TV:ns fjärr-

kontroll användas för att höja och sänka ljudet.

SÅ LÅTER NAD C700
När det gäller ljudet så blir jag förtjust i hur tight 

det är, med mycket bättre kontroll över de emi-

nenta stativhögtalarna Dynaudio Evoke 20 än 

man skulle kunna tro. Eller rättare sagt: jag 

visste egentligen det redan innan, efter att 

nyligen har lyssnat på den ovan nämnda 

PowerNode-förstärkaren från Bluesound. De 

delar nämligen DNA även på ljudsidan och 

NAD-förstärkaren håller stram kontroll på kolo-

ratursopranen Cecilie Bartoli. Rösten framträder 

klart och öppet bland stråkarna och jag missar 
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Här hittar du alla ingångar du behöver, inklusive HDMI. Förförstärkare och subwooferutgång fi nns också på plats. 
Foto: Geir Gråbein Nordby

inga detaljer i musiken.

Popmusik återges med en 

tight bastrumma och rent 

allmänt fi na strukturer i basto-

nerna. Ljudbilden är öppen och 

ärlig, alla instrument återges 

med intakt klangstruktur, det är 

ingenting som saknas.

Eller rättare sagt: inte 

mycket. Vad jag däremot tycker 

saknas är en smula värme. Det 

strama och bestämda ljudet kan 

ibland dra mot det sterila och kliniska. Ställer man 

upp förstärkaren mot Primare I15 Prisma tycker 

jag att den senare, med sin Hypex-förstärkarmo-

dul, målar upp detaljerna i ljudbilden på ett lite 

mer naturligt sätt. Lite luftigare, lite varmare. Men 

även I15 får betraktas som neutral, vilket jag kom 

Fjernkontrollen Bluesound 
RC1 er tilgjengelig som 
ekstrautstyr. (Foto: Bluesound)

fram till när jag testade den. Den är bara ännu lite 

mer upplöst än NAD, men saknar å andra sidan 

lite av trycket. Det handlar om personlig smak, 

men om jag ska ha en förstärkare som jag mest 

lyssnar på med en måttlig ljudnivå så tycker jag 

nog att Primare-förstärkaren är bättre. Den har 

fl er digitalingångar också, inte minst USB-DAC-

ingång. Men NAD-förstärkaren är enklare att 

använda, Primere I15 har en nästan oläslig display 

med alldeles för liten text. Så det kan hända att 

jag ända skulle ha valt NAD-förstärkaren av de två 

– fast om jag skulle spendera mina egna pengar 

hade jag ändå köpt den betydligt billigare Blueso-

und-förstärkaren.

SLUTSATS
NAD C700 är en liten förstärkare som inte alls 

låter som en sådan. Den har en övertygande 

kontroll över högtalarna och den klarar all musik 

på rak arm. Det låter inte alls som den bara har 

2 x 80 watt att bidra med i effektdelen!

Det är framför allt den tighta basen, men även 

det rena mellanregistret som gör C700 så impo-

nerande. Den saknar den sista biten av mikrode-

taljer och luftighet längst upp i toppen, men det 

tar den verkligen igen det med rytm och driv. Om 

du inte behöver rumskorrigering ger C700 ännu 

mer valuta för pengarna än storebror M10.

Tyvärr för NAD fi nns även Bluesound 

PowerNode, som kostar betydligt mindre än 

C700. Den har inte samma fi na display, men har 

hörlursuttag och låter väldigt snarlikt NAD. Vi 

hade hoppats att C700 skulle vara klart bättre än 

PowerNode, men det kan vi inte höra.
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FÖRSTÄRKARE
HIFI

NAD Amp1 6 000 kr
Harman Kardon Citation Amp 6 500 kr
Sonos Amp 8 100 kr
Cabasse Stream Amp 6 500 kr
Marantz NR1200 9 000 kr
Bluesound Powernode (N330) 10 000 kr

VI TESTAR
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STORT TEST

GEIR GRÅBEIN NORDBY

Det är lätt att glömma bort att bekvämlig-

heten med att streama musiken direkt 

från mobilen inte behöver ske på bekost-

nad av ljudkvaliteten. Du behöver inte – 

och bör inte – nöja dig med en liten allt-i-

ett-högtalare i vardagsrummet. Den kan 

du ställa i ett annat rum och sedan ge 

favoritplatsen till en ordentlig stereoan-

läggning. Med ordentliga högtalare. Det 

enda du behöver är en stereoförstärkare 

som har streaming inbyggt.

STRÖMNINGSFÖRSTÄRKARE
En streamingförstärkare fungerar som 

vilken annan hifi -förstärkare som helst, 

den kopplas till högtalarna med kablar. 

Skillnaden är att den har en trådlös 

nätverksanslutning och inbyggt stöd för 

streamingtjänster. Vissa förstärkare har 

en egen app, där du styr all musik oavsett 

musikabonnemang. Andra använder ett 

mer allmänt gränssnitt, till exempel 

AirPlay eller Google Cast (Chromecast), 

där du hänvisas till original-apparna för 

tjänsterna du vill använda.

Även om du använder apparna du 

redan har i mobilen för att spela musiken 

du vill, så sker själva musikströmningen i 

förstärkaren. Undantaget är Bluetooth – 

och den första versionen av AirPlay – där 

den digitala ljudsignalen strömmades 

från mobilen till förstärkaren. Genom att 

streamingenheten i stället sitter i förstär-

karen får du en stabilare signal och även 

om det skulle ringa i mobilen så fortsätter 

musiken att spela. Du kan också styra 

musiken från mobilen till fl era zoner, om 

du till exempel har fl era Chromecast- eller 

AirPlay-högtalare på olika ställen hemma.

6 MED NÄTVERK
I detta test provar vi sex streamingför-

stärkare, som alla har nätverksanslutning 

och strömning inbyggt. Vissa förlitar sig 

på Chromecast eller AirPlay 2 (eller både 

och), andra har sitt eget gränssnitt. Samt-

liga kan kopplas ihop i ett system med 

andra kompatibla produkter, så att du 

kan ställa in ljud i fl era rum och sedan 

synkroniseras dem.

Fem av förstärkarna är i miniformat, 

medan en (Marantz NR1200) har full 

rackbredd på 44 cm. Det behöver inte 

påverka vare sig ljudkvalitet, muskelkraft 

eller funktionalitet, men i det här fallet har 

förstärkaren fl er ingångar och dessutom 

hela fem HDMI-ingångar. Somliga före-

drar full bredd i stereohyllan, andra 

uppskattar ett så litet fotavtryck som 

möjligt.

Nytt hifi -liv 
med moderna 
förstärkare
Ta med dina favorithögtalare in i den moderna tidsåldern 
med någon av de här streamingförstärkarna. 

Med tiden har streamingförstärkar-
nas användarvänlighet blivit ganska 
så strömlinjeformad, det fi nns inga 
som är särskilt krångliga att 
använda. I det här testet har vi 
därför lagt störst vikt vid ljudet. För-
stärkarna har testats med ett varie-
rat urval av musik i CD-kvalitet från 
streamingtjänsterna Tidal och 
Apple Music.

Högtalarna vi har använt är de fan-
tastiska stativarna Dynaudio Evoke 
20 samt de golvstående B&W 603 
S2 Anniversary Edition. De senare 
är lite tyngre att driva än de först-
nämnda och skiljer väl på förstär-
karna, framför allt i basregistret.

SÅ HÄR TESTADE VI
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Testets minsta förstärkare kommer från NAD 

och heter Amp1. Det betyder inte att den kan 

göra färre konster. Med Chromecast-strömning 

via Wi-Fi stöder den de allra fl esta musiktjän-

ster och de styrs på vanligt sätt från sina origi-

nal-appar. Att ansluta förstärkaren till nätverket 

är superenkelt: du öppnar bara Google 

Home-appen till iPhone eller Android, så dyker 

förstärkaren upp. Följ instruktionerna och du är 

igång. Tänk bara på att förstärkaren inte har 

någon Ethernet-kontakt, så den måste stå 

någonstans där det är bra Wi-Fi-täckning.

Amp1 har två optiska digitalingångar, där 

du enkelt kopplar in TV:n och kanske en 

CD-spelare eller spelkonsol. Skivspelaringång 

för MM-pickuper fi nns också på plats, samt 

en analog linjeingång. Och förförstärkarut-

gång, för anslutning av en separat effektför-

stärkare eller subwoofer.

SÅ LÅTER NAD AMP1
Jag gillar verkligen det varma, fylliga ljudet från 

Amp1. Det är bra fokus i mellanregistret på 

Madrugada-balladen Ecstasy, där Sivert 

Høyems röst klingar stort och vackert ur hög-

talarna.

Bastonerna från vänstra handen på pianot 

i Olivia Rodrigos Drivers License tas om hand 

väl och även om NAD-förstärkaren inte är en 

av de starkaste så har 

den okej energi i trum-

rytmerna med festli-

gare musik.

Ändå fi nns det 

gränser för hur mycket 

ös Amp1 klarar av när 

man vrider upp ljudni-

vån, den behöver inte 

köras särskilt hårt 

innan den tappar 

greppet och saker och 

ting börjar glida ut lite. Men den har muskler 

på samma nivå som Sonos Amp, det måste 

sägas vara bra för de här pengarna. Dessutom 

tycker jag att NAD låter bättre.

SLUTSATS
Den lilla Chromecast-förstärkaren NAD Amp1 

är enkel att använda och har ett inbjudande 

ljud, med bra fokus ner i basregistret. Den 

glänser kanske inte riktigt lika mycket längre 

upp i övertonerna, men helhetsintrycket är 

väldigt bra.

Amp1 är inte en av de starkaste förstär-

karna, det hörs när man vrider upp volymen 

en del, men för normal musiklyssning och 

med ett par lättdrivna högtalare som har en 

känslighet inte långt under 90 dB är den en 

njutning att lyssna på.

Plus i kanten för skivspelaringång och för-

förstärkarutgång!

NAD AMP1

Behagligt, varmt ljud med fi n klang-
botten. Streaming med Chromecast 
är superenkelt. Ett extra plus i 
kanten för skivspelaringång!

Allt du behöver
NAD Amp1 är liten till växten men uppväger för det med ett 
fylligt och fi nt ljud.

FAKTA
E� ekt: 2 x 40 watt i 4–8 ohm
Ingångar: 1 linje, 1 phono, 2 optiska 
Utgångar: 1 Pre Out
Nätverk: Wi-Fi
Strömning: Chromecast, Bluetooth
Mått: 6,3 x 22 c x 25,2 cm
Vikt: 3,3 kg
Färg: Svart
Webb: hifi klubben.se 
Pris: 6 000 kr 

NAD Amp1

Kunde ha haft ett hårdare grepp om 
högtalarna, speciellt när man 
vräker på lite.
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Citation är Harman Kardons serie som främst 

består av högtalare och förstärkare som har 

inbyggd musikstreaming. Men Citation Amp är 

en förstärkare som är gjord för att driva ett par 

vanliga högtalare. Det betyder att du kan 

damma av dina gamla favorithögtalare och få 

med dem i det moderna hemmet.

Många tror att det är svårt att koppla in och 

använda en modern streamingförstärkare. Och 

det kan vara så, men i det här fallet är det väldigt 

enkelt. Sätt på Citation Amp, ladda ner Google 

Home-appen till mobilen om du inte redan har 

gjort det, hitta förstärkarens namn högst upp på 

skärmen och klicka på det. Sedan går du igenom 

installationen steg för steg – och vips! 

INGÅNGAR
Citation Amp har Bluetooth och en analog lin-

jeingång, där till exempel en skivspelarförstär-

kare (RIAA-steg) kan kopplas in. Optisk och 

koaxial digitalingång fi nns också, men det 

kanske allra coolaste är att det fi nns en HDMI-in-

gång. Den kopplas till TV:ns HDMI-ingång som 

är märkt med ARC, sedan har du ett stereosys-

tem som tar över TV:ns inbyggda högtalare.

LJUDKVALITET
Du är förlåten om du tror 

att alla små streaming-

förstärkare i den här 

prisklassen låter lika-

dant, men det stämmer 

inte alls. För det första är 

inte alla lika starka och 

för det andra fokuserar 

vissa mer på luftighet 

och övertoner medan 

andra har bättre baskon-

troll. 

Citation Amp balan-

serar olika förmågor 

med övertygelse. Den är både livlig och under-

hållande och har skön tyngd i basregistret. 

Rivalen NAD Amp1 har en fyllig och snygg bas 

men saknar kontroll när man vräker på, medan 

Citation Amp behåller kontrollen vid högre 

ljudtryck. Jag tvekar inte om vilken jag skulle ha 

valt om förstärkaren ska få fart på en fest någon 

gång emellanåt. För med den här kommer man 

lätt upp på en dansvänlig nivå! 

Olivia Rodrigos stämma har en lite mer framåt 

klang än med NAD och Bluesound, ljudet är mer 

direkt med HK. Men jösses vad hårt bastrumman 

slår! 

SLUTSATS
Harman Kardon Citation Amp är varken stor, 

komplicerad eller särskilt dyr. Man skulle därför 

kunna luras att tro att den inte är något spe-

ciellt, att den försvinner i mängden. Men då 

tror man fel. 

Citation Amp har både tillräckligt med kraft 

för att driva högtalare med en ganska så häftig 

baskontroll och är till-

räckligt musikalisk och 

upplöst för att man verk-

ligen kan njuta av 

musiken. 

Den saknar visserli-

gen upplösningen i de 

allra bästa testdeltag-

arna, men totalupplevel-

sen är verkligen bra och 

med tanke på priset kan 

vi inte hitta något att 

klaga på. 

HARMAN KARDON CITATION AMP

Kraftfullt och engagerande ljud, lätt 
att använda. Stöder det mesta du 
behöver.

Stor förstärkare i litet format
Citation Amp kan streama nästan vad som helst, och gör det 
med bättre och större ljud än de fl esta i klassen. Se upp, Sonos! 

FAKTA

E� ekt: 2 x 125 watt i 8 ohm, 2 x 200 watt i 4 ohm
Ingångar: 1 linje, 1 optisk, 1 HDMI (ARC), 
1 ethernet, 1 IR  
Utgångar: Aux (3,5 mm), subwoofer, 12-volts 
 styrsignal
Nätverk: Wi-Fi, ethernet
Strömning: Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect, 
Bluetooth (aptX)
Mått: 7,5 x 21,5 x 23 cm
Vikt: 3,1 kg
Färg: Svart
Webb: harmankardon.com
Pris: 6 500 kr

Harman Kardon Citation Amp

En USB-DAC-ingång hade gjort 
Citation Amp till den perfekta skriv-
bordsförstärkaren.
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Sonos Amp förvandlar ett par tråkiga, gammal-

dags högtalare till tvättäkta Sonos-mul-

tiroom-maskiner. Förutom Sonos-gränssnittet, 

som gör att du enkelt kan streama all musik du 

kan drömma om via Sonos-appen, har Amp 

HDMI-ingång och dessutom optisk digitalin-

gång om du köper till en adapter. 

Om du vill kan Amp driva bakhögtalarna i ett 

surroundsystem, om frontkanalerna spelas av 

en Sonos-soundbar. Eller så kan du använda två 

Sonos Amp: en fram och en bak. 

Sonos Amp har även AirPlay 2 inbyggt, så 

Apple-användare kan streama musik direkt från 

tredjeparts-appar om de inte orkar använda 

Sonos-appen.

Det fi nns även en analog RCA-ingång, om 

du till exempel skulle vilja koppla in en skivspel-

arförstärkare. Har du fl era Sonos-produkter i ett 

multiroom-system så kan de grupperas så att 

ljudet från skivspelaren sprids runt i huset.

LJUDKVALITET
Sonos Amp låter lika bra nu, som när jag 

testade den 2019. Men sedan dess har priset 

gått upp mer än 20 procent, så då ökar kraven 

på ljudkvalitet lika mycket.

Förstärkaren driver 

både stativ- och golv-

högtalare fi nt och om 

du har ett par dyrare 

högtalare så lyckas fak-

tiskt Amp låta dem få 

det sista ordet i ljudkva-

liteten.

Ljudet har gott om 

luft, men saknar lite 

dynamik och driv för att 

fånga och väcka 

musiken till liv ordent-

ligt. Det blir lite platt och 

oengagerande.

Om du har ett par inbyggnadshögtalare från 

Sonos (de heter In-Wall och In-Ceiling) så kan 

TruePlay-rumskorrektionen fi ntrimma ljudet 

efter rummet. Men det går inte med några 

andra högtalare, utom som bakhögtalare till en 

Sonos-soundbar. Då ingår förstärkaren i sound-

bar-högtalarens TruePlay-installation och du får 

ett ljud som är mer anpassat till rummet. Med 

mer luft och mindre färgning som resultat.

Trots detta kommer Sonos Amp till korta 

mot Harman Kardons billigare Citation Amp, 

och den låter bara ett litet snäpp bättre än NAD 

Amp1. Och då är Sonos Amp för dyr.

SLUTSATS
Sonos Amp är en mycket användarvänlig för-

stärkare som gör mycket bra. Den låter hög-

talarna få vara högtalare och kan till en viss nivå 

driva dyrare högtalare med stor (tillräcklig) över-

tygelse.

Hade den kostat lika mycket som när den 

lanserades så hade den 

fortfarande fått vår klara 

rekommendation. Tyvärr 

har priset gått upp med 

mer än 20 procent och 

då känns den för dyr. 

Om du redan har ett 

Sonos-system som du 

vill koppla in dina gamla 

högtalare till så kan du 

köpa den här. Kan du 

däremot leva med ett 

annat märke så fi nns det 

mycket annat vi hellre 

hade valt. 

SONOS AMP

Oerhört användarvänlig. HDMI-ing-
ång. Tillräckligt med muskler för 
seriösa högtalare. 

Har blivit för dyr
Sonos Amp är tillräckligt stark för att orka driva ordentliga 
högtalare. Men priset har gått upp för mycket.

FAKTA

E� ekt: 2 x 125 watt i 8 ohm
Ingångar: Analog (RCA), HDMI ARC, optisk digital 
(adapter krävs) 
Utgångar: Subwoofer
Nätverk: Wi-Fi, ethernet
Strömning: AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal, YouTube 
Music, Apple Music, Deezer, SoundCloud, TuneIn 
Mått: 21,7 x 6,4 x 21,7 cm
Vikt: 2,1 kg
Färg: Svart
Webb: sonos.com
Pris: 8 100 kr

Sonos Amp

Saknar dynamik och rå kraft. 
 Rumskorrektionen fungerar inte 
med högtalare från andra märken. 
Har gått upp i pris. 
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Cabasse Stream Amp kom för några år sedan, 

men vi har inte lyckats få till ett test av den 

förrän nu. Och eftersom den fortfarande är 

aktuell får den nu prova sina talanger i ett 

ganska så stort startfält. 

Stream Amp har inte Chromecast eller 

AirPlay utan är låst till Cabasses egen Stream-

app. Den stöder tjänster som Spotify, Deezer 

och Tidal och har dessutom både analoga och 

digitala anslutningar.

Tack vare högtalarutgångar för fyra hög-

talare är förstärkaren idealisk för inbyggnads-

projekt eller andra tillfällen man behöver driva 

fl era högtalare. Då går den från 2 x 50 watt till 4 

x 25 watt – men eftersom man då har fyra hög-

talare att fylla rummet med så kommer man 

nog långt med det. Behöver du mer kraft fi nns 

det både en förförstärkarutgång till en effekt-

förstärkare och en subwooferutgång.

En liten fjärrkontroll ingår för att styra ljudni-

vån och välja källa. När mute-knappen trycks in 

så tonas ljudet ner i stället för att stängas av 

abrupt. Sådant gillar jag! 

Inkopplingen går smärtfritt: ladda ner 

Cabasse-appen så hittar den förstärkaren utan 

något trassel. Sedan är det bara att streama på! 

LJUDKVALITET
Det är förvånansvärt bra 

kontroll på djupbasen i 

Bea Millers tuffa, mörka 

industripoplåt Playgro-

und från den animerade 

TV-serien Arcane. De 

förvrängda bastonerna 

kommer fram krispigt 

och med massor av 

detaljer. Beas ljusa 

stämma är inte bara klar 

och luftig, harmonin 

som ligger under 

kommer också fram tydligt och ger låten den 

mörka stämning den förtjänar. Betydligt bättre 

än till exempel Sonos Amp.

Tom Waits sticker ut med sina rossliga och 

fantastiska stämband i Day After Tomorrow. 

Ljudbilden är bred, Cabasse bevarar klangen 

från gitarrlådan, samtidigt som de långa 

tonerna i en odistad elgitarr placeras väl defi nie-

rade till höger, längre bak i ljudbilden.

Det enda jag saknar är lite mer aggressivitet 

och dynamik. Förstärkaren tål att vräka på en 

hel del, det är inte det som är problemet. Det 

saknas bara lite bett och råhet när bastrumman 

hamrar loss, eller när pukorna i Confutatis från 

Sigurd Islandsmoens Requiem sätter igång. Det 

känns lite för försiktigt.

SLUTSATS
Cabasse Stream Amp är en bra streamingför-

stärkare som låter snyggt och luftigt och som 

dessutom har en mycket djup och fi n klang i dju-

pbasen. Den låter väldigt fi nt och har dessutom 

muskler för att driva ett par ordentliga högtalare.

Förstärkaren kunde 

ha haft lite mer aggressi-

vitet och dynamik, allt 

verkar en aning ”snällt”. 

På samma gång hade 

den känts mer framtids-

säker om den hade haft 

Chromecast eller AirPlay 

2 utöver det egna gräns-

snittet. Som tur är har 

den även Bluetooth och 

digitala ingångar.

CABASSE STREAM AMP

Luftigt och detaljerat ljud, stor och 
detaljerad djupbas. Bred ljudbild.

Stabil fransos
Cabasse Stream Amp är ingen ny produkt, men den står sig fi nt 
i dessa streamingtider. 

FAKTA
E� ekt: 2 x 50 watt/4 x 25 watt i 4–8 ohm
Ingångar: 2 linje, 1 koaxial (mini), 1 optisk, 1 USB-A, 
Bluetooth 
Utgångar: Pre Out, subwoofer
Nätverk: Wi-Fi, ethernet
Strömning: Cabasse Stream, Bluetooth
Mått: 9,1 x 21,8 x 19 cm
Vikt: 1,9 kg
Färg: Svart
Webb: cabasse.com
Pris: 6 500 kr

Cabasse Stream Amp

Saknar en smula dynamik, kan låta 
lite snällt.
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Marantz NR1200 är en nätverksförstärkare i full 

storlek, med fl er anslutningsmöjligheter och 

funktioner än någon annan vi känner till i klassen. 

Titta bara: fem (!) HDMI-ingångar utöver en 

utgång med ljudretur. Där kopplar du in TV:n, för 

att utöka TV-underhållningen till stereon.

Ett par digitalingångar fi nns på plats, i form av 

optiska och koaxiala, samt en USB-ingång på 

fronten för att streama ljudfi ler från ett USB-

minne. Analoga ingångar fi nns givetvis också, 

inklusive för skivspelare med MM-pickuper. Om 

du vill koppla in ett en extra effektförstärkare kan 

du göra det från förförstärkarutgången och det 

fi nns även utgångar för två subwoofers. Banne-

mig om inte förstärkaren har DAB+-mottagare 

också! Och hörlursuttag.

HEOS
Musiken streamas med AirPlay 2 eller genom 

HEOS-appen. Spotify fi nns också inbyggt.

HEOS-systemet är utvecklat av Marantz och 

Denon och är en konkurrent till Sonos. Där 

samlar du alla dina streamingtjänster i en och 

samma app. Det går att göra spellistor från 

blandade tjänster, väldigt praktiskt. Vill du ha 

högupplöst ljud bör du dock ladda ner Bub-

bleUPnP eller Mconnect till mobilen, eftersom 

DLNA är det enda alter-

nativet till nedladdade 

musikfi ler. En annan sak 

jag saknar med HEOS är 

möjligheten att sortera 

mina Tidal-favoritlåtar 

kronologiskt efter när de 

lades till, i stället får jag 

bara alfabetisk ordning 

efter låttitel. När man har 

lagt till ett par hundra 

låtar blir det lite stökigt.

LJUDKVALITET 
NR1200 har en väldigt fi n 

klang, lyssna bara på Olivia Rodrigos röst i Drivers 

License. Klangen är väldigt fi n i rösten och synth-

basen fyller det nedre registret. Pianot har också 

en stor och skön klang. Sivert Høyems barytonröst 

klingar ut snyggt i Madrugada-balladen Ecstasy. 

Framför allt i mitten av mellanregistret låter det 

riktigt härligt. Marantz har genomgående full kon-

troll över tonkvaliteten.

Tryck och dynamik är däremot inte förstärka-

rens starkaste kort. För även om det är bra djup i 

basen så saknar jag lite tryck och attack i rytmerna. 

Jämfört med Bluesound Powernode är 

Marantz-förstärkaren i försiktigaste laget för mig. 

Den har inte särskilt mycket mer muskler än den 

betydligt billigare NAD Amp1, även om tonkvalite-

ten är bättre hos Marantz.

SLUTSATS
Marantz NR1200 är en stereoreceiver för dig som 

vill koppla upp dig till många ljudkällor och dessu-

tom vill ha DAB+-radio. Anslutningarna är det 

ingen som kommer i när-

heten av i den här klassen 

och användarvänligheten 

är också bra med HEOS-

streaming. Även om den 

inte riktigt är i samma 

klass som Sonos.

Ljudkvaliteten är 

riktigt bra, speciellt akus-

tiska instrument och stora 

sångröster är vackra. Om 

tonal kvalitet är viktigare 

för dig än rå kraft så är 

NR1200 allt du drömmer 

om i den här klassen.

MARANTZ NR1200

Massor luft och detaljer, massor av 
anslutningar inklusive fem HDMI-in-
gångar. Bra streaming med HEOS.

En uppsjö av funktioner
Ingen annan i klassen har samma anslutningsmöjligheter som 
Marantz NR1200. Dessutom låter den väldigt bra.

FAKTA

E� ekt: 2 x 75 watt i 8 ohm
Ingångar: 3 linje, 1 phono, 1 koaxial, 1 optisk, 5 HDMI, 1 
USB-A, Bluetooth 
Utgångar: Pre Out, 2 subwoofer, HDMI Arc, hörlurar 
(6,3 mm)
Nätverk: Wi-Fi, ethernet
Strömning: HEOS, AirPlay 2, Spotify Connect, Blue-
tooth, DAB+ 
Mått: 10,5 x 44 x 37,8 cm
Vikt: 7,9 kg
Färg: Svart, silver
Webb: marantz.com
Pris: 9 000 kr

Marantz NR1200

Vi saknar lite tryck.
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På utsidan ser nya Powernode nästan precis ut som sin 

föregångare: en svart eller vit plastlåda med rundade 

hörn och en kontrollpanel på toppen. Panelen är mer 

avancerad än tidigare, eftersom det nu fi nns ett tou-

ch-fält som styr volymen samt fem förinställningar som 

kan programmeras med nätradiostationer eller spellis-

tor. Det hade varit pricken över i om touch-fältet hade 

haft en display, så att man såg vad som gömde sig 

bakom knapparna.

Annars styrs det mesta från Bluesounds mobil-app 

och användarvänligheten är i klass med Sonos. Blueso-

und har även fl era alternativ för högupplöst ljud, om du 

är intresserad av sådant. Powernode kan styras av 

Google Assistant och Amazon Alexa. Det går att köpa 

till en separat fjärrkontroll, men om du kopplar in TV:n 

via HDMI-kontakten kan du använda TV:ns fjärrkontroll 

för att styra volymen upp och ner.

På baksidan har Bluesound Powernode en USB-

port och två kombinerade analoga/digitala ingångar. 

Men ärligt talat kommer du långt med streamingfunkti-

onerna plus TV:n via HDMI. Vill du ha surroundljud kan 

förstärkaren ingå i ett fl erkanalssystem (upp till 5.1 

kanaler) tillsammans med exempelvis en Blueso-

und-soundbar eller separata högtalare. Om du har en 

äldre Powernode kan den även ställas in så att den 

driver bakhögtalarna.

LJUDKVALITET
Det är lätt att underskatta 

Bluesound Powernode. 

Den lilla förstärkarburken 

väger bara 1,8 kg och ser ut 

som en leksak. Men med ett 

par förnuftiga högtalare 

inkopplade förvandlas leken 

till allvar. Balansen i ljudbil-

den är utpräglat ofärgad, 

men ljudet är allt annat än 

platt och tråkigt. Djupbasen 

är stabil och energisk och 

det är ytterst bra tryck i mel-

lanregistret med fi olerna i Mozarts pianokonsert nr 21. 

Upplösningen uppåt är också bra, det här är grymt bra!

Popmusik trycker till, lyssna bara på basrytmerna i 

Ariana Grandes Break Up With Your Girlfriend. Det låter 

häftigt, tufft och skönt.

Bluesound-förstärkaren återskapar rummet som 

inspelningen är gjord i, oavsett om det är en liveinspel-

ning eller en rumsklang som är tillförd i studio. Ljudbil-

den är riktigt transparent och man kan placera instru-

ment och röster på scenen.

När förstärkaren pressas till sitt yttersta tappar den 

förmågan att urskilja de små detaljerna, men då är för-

stärkaren redan milsvida förbi de andra i testet rent 

ljudtrycksmässigt. Och när den tappar andan gör den 

det på ett civiliserat sätt, utan att låta fult.

SLUTSATS
Bluesound Powernode (N330) är ännu bättre än sina 

föregångare och även om priset har gått upp sedan vi 

testade den senast så utmärker den sig så starkt i start-

fältet att vi förlåter den omedelbart. Den är helt klart 

värd de extra pengarna jämfört med Sonos Amp och 

andra rivaler, och är defi nitivt förstärkaren som den här 

skribenten skulle ha valt i 

prisklassen om formatet ska 

vara litet. Kanske under alla 

omständigheter, för den 

ligger inte efter förstärkare i 

större format heller. 

När vi testade den 

ensam förra året fi ck Blue-

sound-förstärkaren fem 

stjärnor. Nu, efter att ha den 

ställt upp mot resten av 

startfältet, är det helt 

uppenbart att den ska ha 

maxpoäng. Kungligt bra!

BLUESOUND POWERNODE (N330)

Starkare än andra i klassen, kan 
spela högt och kraftfullt med 
utmärkt ljudkvalitet. Streaming i 
HD-kvalitet, stöder högupplösta 
MQA-fi ler.

Förbättrad jättedödare
Bluesounds pyttelilla streamingförstärkare Powernode har blivit 
ännu bättre, den är defi nitivt starkast i klassen.

FAKTA
E� ekt: 2 x 80 watt i 8 ohm
Ingångar: 2 analoga/optiska (3,5 mm), USB-A 
Utgångar: HDMI (Arc), subwoofer, hörlurar (3,5 mm)
Nätverk: Wi-Fi, ethernet
Strömning: BlueOS, AirPlay 2, Spotify Connect, 
Bluetooth (aptX HD)
Mått: 7 x 22 x 19 cm
Vikt: 1,78 kg
Färg: Svart, vit
Webb: hifi klubben.se
Pris: 10 000 kr

Bluesound Powernode (N330)

Inte heller denna har outtömliga 
krafter.
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Efter att Bose överraskade oss med Soundbar 

700, som visade sig vara en ytterst kapabel 

soundbar, är förväntningarna höga på Smart 

Soundbar 900.

Soundbar 700 är fortfarande lika bra som 

den alltid har varit och tack vare HDMI ARC kan 

den användas med alla TV-apparater. Men tiden 

är kommen för att även Bose ska stödja Dolby 

Atmos, med ljud från ovan!

BOSE SMART SOUNDBAR 900
Storebror i 900-serien är lite bredare än 

700-modellen, bland annat för att få plats med 

topphögtalare till Dolby Atmos. De riktar ljudet 

upp mot taket, där det refl ekteras ner mot 

lyssnaren i soffan. Bose använder sig av akus-

tiska vågledare som de kallar för PhaseGuide 

för att kontrollera spridningen så att högtalaren 

ska kunna simulera riktigt surroundljud så bra 

som möjligt.

Tekniken används till de toppmonterade 

Väldigt stor ljudbild, på både höjden 
och bredden. Tydlig dialog, förvånan-
svärt bra bas även utan sub. Rumskor-
rektion är praktiskt.

STORT LJUD 
FRÅN BOSE
Smart Soundbar 900 är Boses 
senaste fl aggskepp, med Dolby 
Atmos-topphögtalare – och en 
överraskande stor ljudbild.

Den stora klangen är inte alltid lika 
lyckad med Atmos-innehåll. 3D-ljudet 
kan inte stängas av. Med trådlös sub-
woofer är priset relativt styvt.

SOUNDBAR

BOSE SMART SOUNDBAR 900

HEMMABIO

Bose Smart Soundbar 900
högtalarna som återger takkanalerna i ett Dolby 

Atmos-system, men även till sidohögtalarna – 

för att skapa en bredare ljudbild som i större 

utsträckning omfamnar lyssnaren. Bose kombi-

nerar dipol-element och så kallade lågprofi lele-

ment i noggrant uträknade rader, som ihop med 

digital signalbehandling ska ge en extra stor 

ljudbild. Eller som Bose själva säger: ”Ett lager 

med realism som ingen annan soundbarhög-

talare klarar av.”

Även om fi lm- eller musikinnehållet inte har 

Dolby Atmos-ljudspår så ska tekniken ändå 

kunna ge ett intryck av det, genom att ”mixa 

upp” ljudet. På gott och ont, visar det sig, efter-

som den här surroundeffekten inte går att 

stänga av utan alltid fi nns där – även när man 

lyssnar på musik i stereo.

”EXCEPTIONELL BAS”
Om du älskar bas ska Soundbar 900 ge ”excep-

tionell basprestanda” nästan utan förvrängning 

tack vare en specialutvecklad basrefl export. 

Bose kallar tekniken för QuietPort.

Ett viktigt partytrick är möjligheten att 

anpassa ljudet efter rummet som högtalaren 

står i, med hjälp av så kallad ADAPTiQ-rumskor-

rektion. Det ingår en mikrofon i form av en 

hvudbygel som man sätter på sig, sedan körs 

kalibreringen genom högtalaren. Detta gör man 

fem gånger, på olika platser i rummet.

FUNKTIONER OCH ANSLUTNINGAR
Den nya toppmodellen har HDMI eARC, som 

stöder högupplöst ljud direkt från TV:n. Den har 

även både Bluetooth och Wi-Fi, med inbyggd 

röststyrning med Google Assistant och 

Amazon Alexa. Spotify Connect och Airplay 2 

fi nns också, och dessutom Chromecast genom 

den senaste programuppdateringen. Så här får 

man allt! 

Det går att koppla ihop Soundbar 900 med 

andra Bose-smarthögtalare, antingen som ett 

multiroom-system eller för att utöka med bak-

högtalare och en extern subwoofer.

Man ansluter den till det trådlösa hem-

nätverket genom att ladda ner Bose Music-ap-

pen och trycka på två knappar på den medföl-

jande fjärrkontrollen. Högtalaren stöder både 
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GEIR NORDBY & AUDUN HAGE

HDMI: 1  (eARC)
Digitalingång: Optisk
Analogingång: Nej
Nätverk: Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz), Ethernet
Röststyrning: Google Assistant, Amazon Alexa
Trådlöst: Spotify Connect, AirPlay 2, Bose Music, 
Chromecast
Subwoofer: Extrautrustning (trådlös)
Mått: 104,5 x 5,81 x 10,7 cm
Bredd motsvarande skärmstorlek: 43 tum
Övrigt: ADAPTIQ-rumskorrektion, subwoofer-utgång
Färg: Svart, vit
Webb: bose.se
Pris: 11 000 kr

Fakta:Fakta:

2,4 och 5 GHz, Bose rekommenderar 5 GHz om 

det går. Den använder nämligen samma antenn 

till 2,4 GHz och Bluetooth, med resultatet att 

Bluetooth-anslutningen kan bli instabil efter-

som systemet hela tiden kontrollerar om nätver-

ket är anslutet. 

BOSE SMART SOUNDBAR 900 
I PRAKTIKEN
När högtalaren är uppkopplad är den enkel att 

använda. Du kan ladda ner Spotify och Deezer i 

Bose-appen, eller spela dessa och vilka andra 

tjänster som helst via Chromecast, AirPlay eller 

Bluetooth.

TV:n ansluts till kontakten som är märkt 

eARC och appen visar om du spelar innehåll 

med Dolby Atmos-ljud. Praktiskt. Du kan 

använda den medföljande fjärrkontrollen för att 

styra volymen, men TV:ns fjärrkontroll kan 

också användas (se till att HDMI-CEC är aktive-

rat i TV:n).

Ljudspåret till maffi aeposet The Irishman 

återges med tydliga dialoger och duglig 

dynamik. Basen är också förvånansvärt bra för 

att inte ha någon subwoofer. Det smäller till 

riktigt fi nt från gevär och pistoler, betydligt mer 

markant än med Bowers & Wilkins Panorama 3. 

Och på samma gång är det bra kontroll på 

stämningsmusiken.

Ljudet är på ungefär samma nivå som med 

Sonos Arc, som har många styrkor men som 

kanske inte är den mest explosiva. I den discipli-

nen får den se sig rejält besegrad av Samsung 

HW-Q910A och HW-Q960A (den senare med 

bakhögtalare), och även den billigare Klipsch 

Cinema 600. Och det beror inte bara på att de 

andra har subwoofers utan för att själva hög-

talarna är betydligt mer muskulösa.

JÄTTESTOR LJUDBILD
Bose-ljudbilden är verkligen stor. Inte riktigt lika 

stor, tydlig och prydlig innan man korrigerar för 

rummet. Men efter korrektionen målas en 

gigantisk ljudbild upp. Mycket större än vad vi 

är vana vid från andra soundbar-högtalare. Det 

är nästan som man undrar hur det är möjligt att 

en sådan här ljudbild kan skapas utan extra bak-

högtalare!

Men helt naturligt låter det inte. För i fängel-

sematsalen där diskussionen mellan Jimmy 

Hoffa (Al Pacino) och Tony Pro (Stephen 

Graham) utspelas i ett bittert tonläge, så fi nns 

det redan en uppenbar rumsklang i ljudspåret. 

När Bose lägger på sin klang ovanpå alltihop så 

låter det ganska så konstigt. Det låter nästan 

som om de sitter i ett stort parkeringshus. 

Kanske imponerande till en början, men de som 

kan fi lmens soundtrack hör att det blir fel. Dess-

utom blir efterklangen lätt metallisk och när den 

håller på att dö ut tar den abrupt slut. Precis 

som att det fi nns en noise gate i klangen.

– Det här låter enormt och tufft även utan 

subwoofer, säger Audun. Men samtidigt blir det 

nästan överdrivet mycket rumsklang här. Det 

låter som om Bose varit lite för ivriga med 

3D-effekten. Rumskänslan känns lite konstlad 

ibland.

Dessutom sker den stora holografi n lite på 

bekostnad av dialogens placering i mitten. Rös-

terna är en smula diffust placerade och aningen 

Bose kombinerar speciella PhaseGuide-högtalar-
element med DSP för att ge en extra stor ljudbild. 
Illustration: Bose

tillbakadragna. Just det här är B&W Panorama 

3 bättre på. Det kan upplevas olika från inspel-

ning till inspelning, men Boses digitala manipu-

lation av ljudbilden är ganska uppenbar.

MUSIK
Av samma anledning är musik inte Boses favo-

ritsysselsättning. För med musik i stereo vill 

gärna kunna stänga av surroundljudet. Det ville 

vi göra med föregångaren och ännu mer med 

den här. För med topphögtalarna blir det ännu 

mer av ”allt det goda”, men vi föredrar att höra 

stereoinspelningar i just stereo. Inte konstgjord 

surround. Imponatorfaktor fi nns det däremot 

gott om! 

VI REKOMMENDERAR SUBWOOFER
Soundbar 900 går som sagt att para ihop med 

en trådlös subwoofer, välj mellan den minsta 

Bass Module 500 eller – allra helst – den största 

Bass Module 700. 700-basen gjorde verkligen 

susen med sin föregångare, som fi ck ett enormt 

lyft i djupbasregistret. Och den gör precis 

samma sak med den nya soundbar-högtalaren, 

nämligen att ge ljudbilden ett bra fundament 

som i högre grad bidrar till biokänsla med fi lm 

och TV. Du kan också överväga de trådlösa bak-

högtalarna Surround Speakers eller de trådlösa 

bakhögtalarna Surround Speakers 700, men då 

börjar priset också närma sig ett tämligen 

häftigt surroundsystem.

SLUTSATS
Bose Smart Soundbar 900 är en soundbar du 

defi nitivt bör lyssna på om du är ute efter 

största möjliga ljudbild utan bakhögtalare. Vad 

den åstadkommer är imponerande.

Det låter inte alltid lika naturligt och vi hade 

velat kunna stänga av surroundfunktionen – 

framför allt när vi lyssnar på musik i stereo. Men 

det går tyvärr inte. 

Med det sagt så har Soundbar 900 tillräck-

ligt med krut och rent ljud för att ge stora fi l-

mupplevelser och klarar sig godkänt på egen 

hand utan subwoofer. Man bör dock fortfa-

rande överväga en sub, även om det nästan för-

dubblar priset.



JUNI / JULI 202254

Bowers & Wilkins borde egentligen inte behöva 

någon närmare introduktion: den engelska till-

verkaren är känd för sina välljudande högtalar-

kreationer, framför allt den läckra 800-serien 

som värderas högt av både studiotekniker och 

kräsna hifi -entusiaster. B&W har inte varit lika 

omtalade i soundbar-sammanhang, men vi har 

blivit imponerade av highend-modellen Forma-

tion Bar. Och inte minst lyxljudet som de har 

åstadkommit tillsammans med Philips i deras 

bästa OLED-TV-apparater.

Och så har vi så klart Panorama-serien. Det 

här är B&W:s egen första variant av en snygg 

och användarvänlig design-soundbar som ska 

klara sig på egen hand utan extrautrustning 

som subwoofer och surroundhögtalare. 

Nykomlingen Panorama 3 har också fått 

Atmos-surroundljud!

B&W PANORAMA 3
Tredje generationen av Panorama har fått en 

Lättplacerad och enkel att ställa in med 
mobilen. Ljudet är relativt klart och 
öppet, med tydlig röståtergivning.

B&W Panorama 3 är tänkt att 
vara en enkel uppgradering av 
TV-ljudet. Tyvärr är ljudet tunt 
och inte särskilt inspirerande.

Tunn ljuskaraktär och inte särskilt stor 
surroundkänsla. Här fi nns inte heller 
någon möjlighet att ha en aktiv subwoo-
fer.

SOUNDBAR

BOWERS & WILKINS PANORAMA 3

HEMMABIO

Bowers & Wilkins Panorama 3
helt ny design: den slimmade högtalaren är 

bara 6,5   centimeter hög och bör alltså få plats 

under de fl esta TV-skärmar. Den kan även mon-

teras på väggen med hjälp av de medföljande 

fästena.

Utförandet är funktionellt, med en kombina-

tion av textil och metall som täcker de många 

högtalarelementen – hela 13 stycken! Detta 

beror delvis på att Panorama nu har inbyggda 

höjdkanaler – uppåtriktade högtalare som 

garanterar att Atmos-ljudspåren återges 

ordentligt. 

Panorama 3 har en så kallad 3.1.2-konfi gura-

tion, vilket innebär att den har dedikerade hög-

talarelement till vänster och höger kanal samt 

center på fronten, plus två Atmos-kanaler på 

toppen. Dessutom fi nns det 100 mm-basar på 

undersidan som återger de djupaste frekven-

serna. Panorama 3 är nämligen tänkt att klara 

sig utan en separat subwoofer. Den inbyggda 

förstärkaren är på hela 400 watt.

ANVÄNDNING OCH FINESSER
När det gäller anslutningar är Panorama 3 utru-

stad med en HDMI eARC-ljudingång, så att den 

är enkel att koppla till TV:n. Eventuella separata 

A/V-källor som Apple TV eller spelkonsol får 

kopplas in via TV:n. Därifrån kan panorama 

hämta ut högupplösta ljudformat som Dolby 

Atmos.

B&W har inte skickat med någon egen fjärr-

kontroll till Panorama 3 eftersom man hellre 

använder TV:ns fjärrkontroll till enkla saker som 

att justera volymen. Men det går också att styra 

den via Bowers & Wilkins Music-appen till 

Android och iOS.

Appen har inga speciella justeringsmöjlighe-

ter, förutom bas- och diskantnivå. Det fi nns inte 

olika ljudlägen, någon avancerad EQ eller rum-

skorrektion. Tanken är nog att detta ska vara en 

enkel och okomplicerad produkt!

LJUDKVALITET
När vi sätter igång Panorama 3 med att återge 

ljudet från våra vanliga testklipp kan vi höra att 

det är fi n kvalitet längst upp i frekvensregistret. 

Diskanten är tydlig och fi nkornig, vilket bidrar 

till en distinkt, tydlig röståtergivning. Men vi 

HDMI: (2.0) 1 in (eARC)
Digitalingång: Optisk
Analogingång: Nej
Nätverk: Wi-Fi
Röststyrning: Amazon Alexa
Trådlöst: AirPlay 2, Bluetooth 5
Ljudformat: Dolby Atmos/True/DD Plus
Subwoofer: Ja, 2 x 5-tums bas
Mått: 121 x 6,5 x 14 cm
Färg: Svart tyg
Webb: bowerswilkins.com
Pris: 10 000 kr 

Fakta:Fakta:

B&W:S FÖRSTA 
ATMOS-
SOUNDBAR
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heller någon riktigt stor rörelse i ljudbilden, som 

vi har upplevt med en rad andra potenta sound-

bar-högtalare. Inklusive Sonos Arc, Sony 

HT-A7000 och Samsung HW-Q960A.

– Sonos Arc har en mycket större ljudbild, 

och Samsung-högtalaren med separat subwoo-

fer kör ju fullständigt över Panorama! utbrister 

Geir.

Det märks även när man spelar musik att ljud-

bilden är lite platt och inte särskilt dynamisk. Även 

om Dua Lipas kvinnoröst låter spröd och fi n så 

svänger det inte av trumrytmer och basgitarr.

Vi vet att Bowers & Wilkins kan bättre än det 

här och för skojs skull var vi tvungna att jämföra 

med Philips 65OLED986, som vi också har 

stående i testrummet. Philips-skärmen är utru-

stad med ett större högtalarsystem från B&W, 

med bland annat större och kraftfullare bas/

mellanregisterelement. Och det märks verkli-

gen! Här får vi trycket i ljudeffekterna vi efterly-

ser, och rösterna från både skådespelare och 

sångare kommer verkligen fram i all sin prakt.

Till B&W:s försvar är Philips-modellen en 

dyrare och mer omfångsrik lösning, inte minst 

för att man dessutom måste punga ut med för 

en hel TV! Poängen är att det fi nns mycket mer 

potenta högtalarsystem där ute.

AUDUN HAGE & GEIR NORDBY

B&W Panorama 3 har enkla anslutningar. (Foto: B&W)

SAKNAR SUBWOOFER
Trots dedikerade bashögtalare är det uppen-

bart att Panorama 3 skulle tjäna på en separat 

subwoofer – kanske också extra bakhögtalare 

för att få riktig fart på surroundeffekterna. 

Tyvärr har inte B&W några sådana utbyggnads-

möjligheter till Panorama 3, vilket gör att man är 

ganska så låst när det gäller framtida uppgrade-

ringar. Om du är intresserad av sådant är For-

mation Bar ett bättre och mer fl exibelt alterna-

tiv.

SLUTSATS
Med tanke på de tekniska specifi kationerna och 

inte minst ursprunget (!) hade vi naturligtvis 

ganska höga förväntningar på Bowers & Wilkins 

Panorama 3. Tyvärr tycker vi inte att ljudupple-

velsen infrias i någon större utsträckning – spe-

ciellt med tanke på konkurrensen i den här 

prisklassen. Om du vill ha en fristående (men 

fortfarande uppgraderbar) soundbar utan 

subwoofer tycker vi att Sonos Arc eller Sony 

HT-A7000 gör ett bättre jobb med surroundef-

fekterna än B&W Panorama 3. Och om du vill 

ha tvättäkta surroundljud med stor bas är 

Samsung HW-Q960A ett mer komplett paket.

märker också att ljudkaraktären är ganska så 

tunn. 

När vi spelar The Irishman-klippet från 

Lewisburg Prison, med Jimmy Hoffa (Al Pacino) 

och Tony Pro (Stephen Graham), får vi inte det 

förväntade intrycket av tyngd och närvaro. De 

två herrarna diskuterar högljutt med varandra, 

men mellanregistret är ganska så tunt.

Rymdkänslan från omgivningen i fängelse-

matsalen är inte heller särskilt övertygande. 

Jämfört med Bose Soundbar 900, som nästan 

fl äskar i för mycket(!), har Panorama 3 en märk-

bart plattare ljudbild.

– Det låter ju nästan mono, säger Geir för-

vånat. Var är efterklangen, och varför är det 

ingen klang från magen här? Var är basen?

Vi blir nyfi kna på vad som faktiskt fi nns i 

B&W-ljudlimpan och byter till en annan välkänd 

scen från samma fi lm, där en bil peppras med 

kulor på tvättäkta maffi asätt! Här ska man helst 

känna trycket från gevären och hur det sjunger i 

glaset som krossas, men vi tycker att det låter 

lite tamt. Det saknas helt enkelt tyngd och tryck 

jämfört med vad vi är vana vid. Det fi nns inte 
Högtalaren kan även styras från en touchpanel på ovansidan. (Foto: B&W)
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Samsungs motto är ”screens everywhere” – 

skärmar överallt – och de kläcker ständigt ur sig 

nya idéer om var, och hur, du kan titta på din 

favoritunderhållning. Utomhus-TV:n The 

Terrace är ett bra exempel på det. Men en stor 

och tung TV passar naturligtvis bäst för fast 

montering. Hur gör du när du vill ta med video-

underhållningen på en resa, eller vill ha en bild 

som snabbt kan fl yttas från rum till rum? För 

sådant fi nns det numera bärbara projektorer 

som The Freestyle!

BÄRBAR MINIPROJEKTOR
Freestyle är en fi ffi g liten smart-projektor som 

är gjord för att tas med vart du än kan behöva 

en snabb och provisorisk bild. Med möjlighet till 

batteridrift ska den i teorin kunna blåsa upp en 

stor bild på upp till 100 tum på en tillgänglig yta 

(i praktiken är förmodligen 70-80 tum mer rea-

listiskt).

The Freestyle, är en kompakt, smidig 
och användarvänlig projektor som är 
enkel att ta med sig. Med hjälp av smarta 
funktioner kan den snabbt anpassa bild-
visningen efter omgivningen.

TA MED DIG 
BILDEN VART 
SOM HELST! 
Samsung The Freestyle är en 
otroligt praktisk projektor när du 
behöver snabb och enkel vid-
eounderhållning i stort format – 
men den har sina begränsningar.

Den lilla projektorn har en relativt svag 
ljusstyrka, som sätter gränser för var 
och vad den kan användas till.

PROJEKTOR

SAMSUNG THE FREESTYLE (SP-LSP3B)

HEMMABIO

Samsung The Freestyle

En bärbar miniprojektor som är lika stor som 

en lite rymlig termos (!) kan förstås inte mäta sig 

med bildkvaliteten från en stor, stationär projek-

tor – eller en TV för den delen. Däremot kan den 

vara väldigt käck för när man vill ha med sig 

videounderhållningen på resa eller behöver en 

bild som går att sätta upp snabbt, till exempel 

för snabba datapresentationer.

SMART DESIGN
Utseendemässigt är The Freestyle snygg att 

titta på med sina kompakta mått: den cylin-

driska projektorn står på en liten rund fot som 

kan vridas 180 grader. Egentligen är den svart, 

men den har ett vitt gummiskydd som skyddar 

mot yttre påfrestningar. Detta går att byta ut 

mot skal i olika färger och Samsung har också 

en praktisk bärväska som extrautrustning.

Förutom projektorn med fot ingår det ett 

linsskydd, en fjärrkontroll och en USB-C-ström-
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AUDUN HAGE

Størrelse/type: Bärbar miniprojektor, singlechip-DLP
Upplösning: 1920x1080 (Full HD)
Operativsystem: Tizen
Ingångar: 1 Mini USB, Mini HDMI
Utgångar: HDMI ARC-ljud
HDR: HDR10+
Mått: 10,4 x 17,3 x 9,5 cm (BxHxD)
Övrigt: Autofokus, auto-keystone, inbyggd högtalare
Webb: samsung.com/se
Pris: 10  000 kr

Fakta:Fakta:
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Bärväska kan levereras som tillbehör (Foto: Samsung)

kabel i kartongen. Vad som inte ingår – tyvärr 

– är en micro-HDMI-till-HDMI-kabel, vilket krävs 

om du vill ansluta en extern videokälla, spelkon-

sol eller liknande. En sådan kabel borde 

Samsung skicka med, tycker vi – åtminstone en 

adapter.

Om du har planer på att ta med dig projek-

torn på språng kan det nog vara en god idé att 

skaffa en av bärväskorna som Samsung säljer 

som tillbehör. Och dessutom klarar du dig inte 

utan ett ganska så kraftigt batteripaket! Vi 

testade The Freestyle i kombination med ett 

batteripaket från Sandstrøm (20V/3,25A, 5000 

mAh) och upptäckte att det tog slut på mindre 

än två timmar. Så om du tänker ha en helkväll 

och binge-titta på fi lmer och serier är det helt 

klart en fördel att ha tillgång till ett vägguttag! 

INBYGGDA SMART-FUNKTIONER
De som redan äger en Samsung-TV kommer 

enkelt att känna igen sig när det gäller 

styrningen. Projektorn har en tunnare variant av 

Samsungs TV-fjärrkontroll och samma använ-

dargränssnitt (Tizen) som vi känner igen från 

TV-apparaterna. Det innebär också att du får 

tillgång till en lång rad smarta funktioner som 

fi nns inbyggda i själva projektorn.

Så länge The Freestyle är ansluten till Wi-Fi 

ger den till exempel enkel tillgång till YouTube, 

Netfl ix, Apple TV och andra streamingtjän-

ster, inklusive Samsungs egen TV+-tjänst. 

Den kan också spegla innehåll från mobilen 

via AirPlay 2.

The Freestyle är enkel att installera, 

oavsett om man gör det manuellt eller via 

Samsungs SmartThings-app. Vad som 

däremot är lite irriterande är att projektorn 

reagerar ganska långsamt på kommandon 

från fjärrkontrollen. Det kan lätt innebära att 

du trycker en gång för mycket. Jämfört med 

Samsungs blixtsnabba TV-apparater känns 

The Freestyle alltså lite trög.

JUSTERAS AUTOMATISKT
Hela poängen med The Freestyle är att kunna 

sätta upp en bild på nolltid och ta ner den igen 

lika snabbt. Det är också här den verkliga utma-

ningen ligger, för att projicera en rak, stor och 

skarp projektorbild kräver 

oftast ganska mycket fi ntrim-

ning!

För att lösa dessa problem 

är Freestyle-projektorn utru-

stad med automatiska nivå-, 

fokus- och keystone-sensorer, 

som ska hjälpa till att bevara 

korrekt geometri i bilden. Och 

fl era av fi nesserna måste 

sägas fungera förvånansvärt 

bra.

Vi är riktigt imponerade av 

den automatiska keysto-

ne-funktionen, som snabbt 

anpassar vinkeln på bilden 

efter ytan den projiceras mot. 

Oavsett om du riktar projek-

torn mot närmaste vägg eller 

tak så justerar den automatiskt bildens geo-

metri.

Att projicera allt annat än rakt framifrån 

skulle normalt ge en helt skev bild, men Sam-

sung-projektorn lyckas alltså anpassa sig till 

ganska snäva vinklar och reagerar snabbt om 

man ändrar vinkel och riktning på bilden. Det 

här tycker vi är en oumbärlig finess, som helt 

klart bidrar till att göra projektorn med 

användarvänlig. 

Det finns också en autofokus-funktion, 

men den fungerade bara halvbra. Vi fick en 

ännu skarpare bild genom att gå in och göra 

en manuell efterjustering.

The Freestyle har även möjlighet till auto-

matisk färgkalibrering, via Samsung Smartt-

hings-appen och en kompatibel mobil. Detta 

kan användas för att korrigera färgerna när 

du projicerar på något annat än en vit, 

neutral yta.

BILDKVALITET
På bildsidan är The Freestyle utrustad med ett 

DLP-bildchip med Full HD-upplösning (1920 x 

1080 pixlar), men innan vi går loss på bildkvali-

teten kan det vara bra med en liten ”reality 

check” om vad du kan förvänta dig av en liten 

bärbar projektor som denna, och vilka krav som 

ställs på omgivningen för att ge en bra bildup-

plevelse.

För det första bör du naturligtvis projicera 

bilden mot en plan och jämn yta, helst en vit 

gipsvägg eller liknande – och självklart en 

duk om du har tillgång till en sådan. En vägg 

med randig tapet eller annan ojämn struktur 

är ingen bra idé om du vill ha en skarp och 

jämn bild.

Dessutom måste du vara medveten om 

att The Freestyle, precis som små projektorer 

i allmänhet, har begränsad ljusstyrka. Den 

faktiska ljusstyrkan ligger i praktiken närmare 

240 ANSI lumen. Att projicera en enorm bild 

på närmaste vägg i fullt dagsljus är därför 

Fjärrkontrollen som ingår till The Freestyle ser ut som TV-fjärrkontrollerna, bara 
lite tunnare. Den laddas via USB-C. (Foto: Audun Hage)
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bara att glömma.

Som de flesta projektorer trivs The Free-

style definitivt bäst i mörka miljöer. Obser-

vera också att ju längre projektionsavstånd 

du har (för att få en större bild), desto 

svagare blir ljusstyrkan. Därför måste du 

antingen vänta tills det blir mörkt eller 

dämpa belysningen ordentligt för att få en 

stor bild med användbar kontrast.

Med de här reservationerna tycker vi att 

The Freestyle fungerar fint i förhållande till 

användningsområdet. Med tanke på den pyt-

telilla optiken tycker vi att den här Full 

HD-projektorn har bra skärpa när är rätt 

fokuserad. Kontrasten är givetvis väldigt 

beroende av rummets ljusförhållanden, men 

så länge man dämpar belysningen tillräckligt 

kan man få en bild med bra kontrast och 

massor av detaljer. Färgåtergivningen är 

också utmärkt, med riklig intensitet i primär-

färgerna.

Med det sagt så hade vi fortfarande 

önskat att Samsung hade lyckats pressa ut 

ännu mer ljusstyrka ur den lilla projektorn. 

Det hade möjligtvis gått ut över storleken 

och/eller prislappen, men kunde också gjort 

användningsområdet ännu bredare. Som det 

är nu får man leva med begränsad kontrast 

– det är bara med relativt små bildstorlekar, 

med projektorn nära väggen, som man får en 

ljusstyrka som kan jämföras med en vanlig 

TV. Sådant är livet i projektorland!

LJUDKVALITET
I motsatta änden av den cylindriska projektorn 

sitter en enkel fullregisterhögtalare, som har till 

uppgift att tillföra ljud till bilden. Små minipro-

jektorer som denna brukar ha ganska hemskt 

ljud men The Freestyle har ett riktigt fylligt och 

starkt ljud i förhållande till storleken, med fin 

klarhet i röster och tillräckligt med bas för att ge 

lite rytm till musiken. Men för hemmabruk före-

drar vi naturligtvis att kunna koppla den till en 

soundbar via HDMI-utgången.

SLUTSATS
The Freestyle är en kompakt, smidig och 

lättskött projektor som är enkel att ta med sig 

överallt. Smarta funktioner som automatisk key-

stone och autofokus gör att projektorn enkelt 

kan anpassa sig efter omgivningen. Och med 

inbyggt Wi-Fi och streamingtjänster ger den 

enkel tillgång till underhållning.

The Freestyle är naturligtvis ingen ersätt-

ning för tvättäkta, stationär projektor, och 

kan inte heller jämföras med en TV. Ljusstyr-

kan är för begränsad. Däremot fungerar den 

briljant som en lättanvänd, bärbar och tillfäl-

lig bildkanon. Till tältet, husvagnen eller sov-

rummet kan det här vara helt genialt! 

The Freestyle är som vilken projektor som helst, den är beroende av dämpad belysning för att ge en bild med 
hög kontrast. Men vi tycker ändå att ljusstyrkan hade kunnat vara ännu bättre. (Foto: Samsung)
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Årets nya C2 OLED från LG har mycket att leva 

upp till: den tar över stafettpinnen efter den 

populära C1-serien från 2021 som har sålts i 

massor till TV-fantaster och datorspelare över 

hela världen. C2-serien har fått en rad uppdate-

ringar på både in- och utsidan, med både ny 

design, ny bildpanel och fl era nya användarvän-

liga funktioner. Med andra ord är det här en TV 

som vi har höga förväntningar på. Lever LG upp 

till dem? Låt oss testa och titta efter! 

LG OLED C2 – DESIGN
För oss som har vant oss vid samma utseende 

genom fl era generationer av C-serien är det 

uppfriskande att se att LG har valt en ny och 

annorlunda design i år. C2-serien är en ny ska-

pelse från grunden, med ett mer slimmat och 

modernt utförande. OLED-panelen omgärdas 

av en ännu tunnare ram så att bilden nästan går 

ända ut till kanten

LG påstås också att de har använt miljövänli-

OLED-skärmen från LG utmärker sig 
med snygg design, smidig användning 
och brett formatstöd. Bildkvaliteten är 
också lysande, med bättre ljusstyrka än 
förra generationen.

LG:s populära OLED-modeller i 
C-serien har fått en rejäl överh-
alning i år. Det har gjort en bra 
TV ännu bättre!

Skärmglaset är relativt blankt vilket gör 
att man får tåla lite refl ektioner från 
omgivningen.

65-TUMS 4K OLED EVO

LG OLED C2 (OLED65C2)

TV

LG OLED C2

gare material i konstruktionen: Bakplattan och 

sockeln är gjorda av en blandning av plast och 

aluminium, men TV:n känns inte ”billig” bara 

därför. Byggkvaliteten är utmärkt och den mitt-

monterade sockeln är också mindre utrymme-

skrävande än den breda sockeln på föregånga-

ren.

Samtidigt märks det att TV:n blivit betydligt 

lättare! LG-skärmen känns lätt som en fjäder 

när vi packar upp den. En färdigmonterad 

65-tums OLED C2 väger bara 18 kilo, jämfört 

med föregångaren som vägde drygt 32 kilo. Det 

gör skärmen betydligt lättare att hantera, och 

inte minst väggmontera om det är planen.

LG har också tänkt i nya banor när det gäller 

anslutningar: den här generationen har inga 

bakåtriktade kontakter. Alla HDMI-ingångar är 

numera sidomonterade, så de är lättare att 

komma åt när TV:n hänger på väggen. 

Strömsladden har också fl yttat till mitten.

STABIL COMEBACK 
AV LG
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ANVÄNDNING OCH FINESSER
C2-modellen är naturligtvis också utrustad med 

LG:s senaste operativsystem – som numera 

heter WebOS 22. Det har den välkända pek-

fjärrkontrollen Magic Remote som man navi-

gerar runt i menyerna med. Men även här har 

det skett en del förändringar jämfört med tidi-

gare generationer. Bland annat går det nu att 

anpassa huvudmenyn för olika användare.

Du kan spara din egen användarprofi l och 

AUDUN HAGE

Storlek/typ: 65-tums 4K OLED Evo
Upplösning: 3840x2160 (4K Ultra HD)
Operativsystem: LG WebOS 22
Ingångar: 4 HDMI (2.1), 3 USB
Utgångar: Optisk digitalt ljud, HDMI eARC
HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG
Skärmstorlekar: 42, 48, 55, 65, 77 och 83 tum 
Övrigt: A9 gen 5-videoprosessor, AMD FreeSync, 
Nvidia G-Sync
Webb: lg.com/se
Pris: 30 000 kr

Fakta:Fakta:

anpassa menyraden med de appar och tjänster 

du använder mest – plus en skräddarsydd profi l 

för din sambo eller dina barn. Laddar du ner 

LG:s ThinQ-app till din mobil kan du enkelt 

växla användarprofi l genom att ”knacka” 

mobilen mot NFC-ikonen på fjärrkontrollen.

OLED C2 har även fått den nya standby-funk-

tionen Always Ready. Med hjälp av den kan du 

använda TV:n för att visa grafi k, bilder, tid, väder-

prognoser och liknande, eller spela musik, när 

den är avstängd. TV:n startar sedan blixtsnabbt 

igen med en tryckning på fjärrkontrollen.

Vi tycker att det nya WebOS-systemet fun-

gerar intuitivt och inte minst är väldigt snabbt. 

Det märks att TV:n reagerar snabbare på kom-

mandon och laddar apparna snabbare än tidi-

gare.

LG:s WebOS har ett brett urval av appar och 

tjänster. Så gott som alla populära 

streamingtjänster är lätt tillgängliga för ned-

laddning – under förutsättning att du har abon-

nemang, förstås.

Formatstödet är också oklanderligt.   Det 

fi nns stöd för videoformat som Dolby Vision 

och IMAX Enhanced, vilket ser till att mycket 

videoinnehåll kan visas optimalt. Däremot fi nns 

det inget stöd för det lite mindre vanliga 

HDR10+-formatet.

BRA ANSLUTNINGAR 
Föregångaren OLED C1 från 2021 utmärkte sig 

När vi monterar LG-skärmen på den 

medföljande sockeln lägger vi märke till 

ytterligare en designförändring på C2-ge-

nerationen, nämligen att skärmen lutar ett 

par grader bakåt. Den påminner lite om 

Sonys A9 OLED för några generationer 

sedan. Om man gillar den lite tillbakalutade 

stilen eller inte är en fråga om personlig 

smak – men den ser allra bäst ut på en låg 

TV-bänk. 
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med väldigt bra anslutningsmöjligheter och 

C2-modellen går i samma fotspår. Alla fyra 

HDMI-ingångarna stöder 4K/120 Hz-signaler och 

är alltså redo att paras ihop med moderna spelkon-

soler och speldatorer.

Det fi nns även stöd för variabel bildhastighet, 

Nvidia G-Sync och AMD Freesync, vilket garanterar 

jämn återgivning av spelgrafi k. LG har vidareutve-

cklat sin Game Optimizer-spelmeny, som samlar 

alla relevanta inställningar på ett enda ställe. Där 

kan bildbehandlingen även anpassas efter olika 

spelgenrer, till exempel skjutaspel eller sport. Alla 

gamers tas väl om hand här! 

Om du varken har någon spelkonsol eller PC 

går det att spela direkt på TV:n genom spel-

streamingtjänster som Geforce Now och Google 

Stadia. Allt du behöver är en kompatibel spelkon-

troll.

BILDKVALITET
I slutändan är det trots allt bildkvaliteten som avgör 

hur bra en TV:n är egentligen! Här är LG C2 väl 

rustad, med senaste generationens OLED-panel 

och tillhörande bildbehandling som LG kallar 

OLED Evo. Den utlovar bland annat upp till 20 % 

högre ljusstyrka än tidigare modeller med konven-

tionell panel, genom en teknik som LG kallar för 

Brightness Booster.

Så fort vi sätter på OLED C2 märker vi att bild-

panelen har mer ”krut” tillgängligt än föregående 

generation. Ljusstyrkan har länge varit en akilleshäl 

för OLED-skärmarna men har successivt förbät-

trats och på OLED C2 känns den inte längre som 

en begränsning.

Det fi nns MiniLED-skärmar där ute med ännu 

starkare ljusstyrka, men OLED-skärmen är i prakti-

ken tillräckligt ljus för de fl esta. Den fungerar fi nt 

även i normalt upplysta rum. Och till och med 

videoinnehåll med mycket vitt i, till exempel vin-

tersport, återges utan att bilden känns grå och trist.

Den fi na ljusstyrkan ger också fl era fördelar, 

genom att färgåtergivningen blir ännu mer intensiv 

och har tydligare nyansskillnader. LG-skärmen har 

Baksidan är renare och alla anslutningar sitter på numera på sidan. 
(Foto: Audun Hage)

ett saftigt tryck i färgerna som är fängslande när vi 

trålar oss igenom testscenerna.

I övrigt har LG C2 de vanliga fördelarna med 

OLED: skärmen har en oerhört jämn ljusfördelning, 

utan irriterande skuggeffekter. Betraktningsvinkeln 

är också utmärkt, man kan titta på TV:n från sidan 

utan att färgåtergivningen förändras särskilt 

mycket. Med en perfekt svärta, utan ljusblödnin-

gen från bakgrundsbelysningen som man ofta får 

tåla med LCD-tekniken, är kontrasten också 

mycket bra.

Däremot är det värt att notera att OLED C2, 

liksom tidigare generationer, har ett relativt blankt 

skärmglas. Det kan innebära att andra ljuskällor i 

rummet, som fönster och lampor, speglas. Efter-

som skärmen numera lutar lite bakåt kan den även 

refl ektera ljuset från taklampor. Detta är något man 

bör tänka på när man väljer en plats för TV:n.

STRÅLANDE BILDBEHANDLING
OLED C2 har även en ny version av LG:s avance-

rade videoprocessor (A9 gen 5). LG-processorn 

följer samma trend som de från andra tillverkare 

och använder sig av artifi ciell intelligens och maski-

ninlärning för att analysera och optimera bilden.

LG-skärmen har fl era bra bildlägen, vi föredrog 

direkt Cinema Home som är ett av favoriterna. Det 

har en neutral färgåtergivning, plus att LG:s TruMo-

tion-interpolation hjälper till att jämna till rörelser. 

Är man allergisk mot ”såpoperaeffekten” kan man i 

stället välja det superneutrala Filmmaker Mode.

Om vi   ska dra fram något speciellt från bildin-

trycken måste det ändå vara skärpan. LG OLED C2 

har en enastående kombination av bra kontrast, lite 

brus och precisa detaljer, som tillsammans skapar 

en fenomenal känsla av djup. Vi testade bland 

annat med thrillerserien Snabba cash på Netfl ix 

som gav en häpnadsväckande skärpa och realism. 

Nästan som ett fönster ut mot verkligheten!

KONKURRENTER?
LG delar som bekant med sig av sin OLED-teknik 

till fl era andra TV-konkurrenter – bland annat Sony, 

Panasonic och Philips. Vi får inte heller glömma de 

helt nya QD-OLED-modellerna från Sony och 

Samsung som vi också ser fram emot att jämföra 

med. Men vi misstänker att konkurrenterna få en 

hård nöt att knäcka i år, för bildbehandlingen i 

OLED C2 är verkligen imponerande bra!

LJUDKVALITET
Tidigare generationer av LG OLED har haft bra 

bild, men ljudet har inte varit lika mycket att skryta 

med. Här har det faktiskt hänt saker i den nya 

generationen: vi märker direkt att ljudet har fått en 

betydligt tydligare och fylligare karaktär. Röståter-

givningen är renare på samma gång som musik 

och ljudeffekter återges med betydligt mer tryck. 

Ljudet är ingen match för Philips OLED+986 eller 

OLED+936 och deras inbyggda soundbar-hög-

talare, men ändå betydligt bättre än väntat.

Med det sagt är det ingen tvekan om att LG 

OLED C2 förtjänar att paras ihop med en soundbar 

eller ett ljudsystem, om du vill ha en ljudåtergivning 

som är samma klass som den fantastiska bildkvali-

teten!

SLUTSATS
Den nya C2-serien från LG har fått en rad viktiga 

uppdateringar i år, både design, användning bild 

och ljud har fått en rejäl överhalning. Detta har 

bidragit till att en av de bästa TV-apparaterna har 

blivit ännu bättre!

Förutom en kontrastrik och färgprecis bild får 

du strålande användarvänlighet och ett förvånan-

svärt fylligt ljud (för att vara en TV). Här fi nns även 

stöd för ett brett utbud av gaming-relevanta fi nes-

ser, vilket gör detta till ett utmärkt totalpaket.

Eftersom LG OLED C2 är en av de första 

2022-modellerna vi har haft i testrummet är det för 

tidigt att säga exakt hur den kommer att klara sig i 

förhållande till de kommande konkurrenterna. Men 

LG har lagt ribban högt! 

Fjärrkontrollen är LG:s välkända Magic Remote med pekfunktion. 
(Foto: Audun Hage)



Förstklassig soundbar med 

MultiBeamTM och Dolby Atmos®

Uppåtriktade högtalare för en överlägsen 3D 

Dolby Atmos-upplevelse

MultiBeam™-teknik för rumsfyllande surroundljud 

utan bakre högtalare

Strömma musik från dina favoritappar med 

AirPlay 2, Alexa Multi-Room Music och Chrome-

cast built-in™

Tillverkad av kvalitetsmaterial är Harman 

Kardons estetik tydlig i varje designelement.

Din musik. Dina filmer. Dina spel. Tagna till en helt ny nivå.

C I TAT I O N  M U LT I B E A M  1 1 0 0
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Vi har redan testat 2022-modellen LG OLED C2 

med fint resultat, nu har turen kommit till store-

bror OLED G2 – Gallery Edition! Med undantag 

för ett par exotiska 8K-modeller är detta faktiskt 

en av de häftigaste TV-apparaterna LG har i år. 

Och det är minsann inte lite som toppmodellen 

har att erbjuda. 

Förutom en mer påkostad design som är 

skräddarsydd för väggmontering är flaggs-

keppsmodellen utrustad med en uppgraderad 

bildpanel och extra videobehandling, vilket LG 

hävdar ska ge en ännu ljusstarkare bild. Frågan 

är om det påståendet stämmer och om G2 är 

värd de extra kronorna mot C2-modellen? Det 

är precis vad vi vill testa!

LG OLED G2 – DESIGN
G2-serien tar över stafettpinnen efter 

2021-modellen G1 Evo – en av de bästa 

OLED-skärmarna som kom förra året. I likhet 

med föregångaren har den distinkt design som 

LG OLED G2 är en oerhört välgjord TV 
med snygg design och en mängd 
smarta funktioner. Bildkvaliteten sprud-
lar av kontrast och bättre ljusstyrka än 
många andra OLED-modeller.

OLED-TV 
FÖR EXTRA 
KRÄSNA
LG:s stilfulla OLED-TV med 
galleridesign är tillbaka i ny 
2022-årgång. OLED G2 har en 
gnistrande bra bildkvalitet!

Skärmglaset är ganska blankt och G2 
kostar mer än andra OLED-modeller. 
Och även om väggfäste ingår i kartongen 
så får du betala extra för bordsstativ. 

65-TUMS 4K OLED

LG OLED G2 (OLED65G2)

TV

LG OLED G2

är skräddarsydd för väggmontering.

OLED G2 har utan tvekan en mer påkostad 

konstruktion än C2. Bildpanelen omgärdas av 

en tunn, borstad metallram där bilden går 

nästan ända ut i kanten. Den är inte lika tunn 

som Samsungs QLED-modeller med Infinity 

Design, men nästan.

Baksidan av skärmen är helt platt, med ett 

infällt spår för väggfäste. Spåret gör att TV:n 

kan hängas tätt intill väggen och för detta 

använder man ett originalväggfäste som följer 

med i kartongen.

Eftersom G2-modellen är gjord för vägg-

montering följer det inte med några fötter. 

Detta kan uppfattas som lite opraktiskt om man 

inte redan i förväg har bestämt exakt var TV:n 

ska hänga. Vill man däremot ställa TV:n på ett 

bordsstativ måste detta beställas som extraut-

rustning. Vilket vi gjorde, för att underlätta 

monteringen!

Bordsstativet till G2-serien har modellbete-

ckningen SQ-G2ST65 och kostar ungefär 1 800 

kronor över disk. Förutom att TV:n kan stå på 

en bänk är bordsstativet svängbart, så att man 
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AUDUN HAGE

Storlek/typ: 65-tums 4K OLED Evo
Upplösning: 3840x2160 (4K Ultra HD)
Operativsystem: LG WebOS 22
Ingångar: 4 HDMI (2.1), 3 USB
Utgångar: Optisk digitalt ljud, HDMI eARC
HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG
Skärmstorlekar: 55, 65, 77, 83 och 97 tum 
Övrigt: A9 gen 5-videoprosessor, integrerat 
väggfäste 
Webb: lg.com/se
Pris: 36 000 kr

Fakta:Fakta:

enkelt kan vinkla TV:n åt önskat håll. Det är en 

praktisk lösning tycker vi. Synd att det kostar 

extra!

Vad som däremot kan vara en smaksak är att 

G2 – i likhet med lillebror C2 – står lite lätt till-

bakalutad när den är monterad på sin sockel. 

Fast det är en petitess – vill man ha skärmen 

helt vinkelrät så kan den ju alltid hängas upp på 

väggen! 

ANVÄNDNING OCH FINESSER
OLED G2 har givetvis också fått en rad uppda-

teringar på smart-fronten. Den är laddad med 

den senaste versionen av LG:s välkända opera-

tivsystem, som numera heter WebOS 22. 

Användargränssnittet kommer att kännas 

bekant för alla som har provat LG:s pekfjärrkon-

troll (Magic Remote) tidigare, men TV:n har 

också fått en uppsjö av nya fi nesser.

En av nyheterna i WebOS 22 är möjligheten 

att skräddarsy huvudmenyn för fl era olika 

användare. Man kan organisera appar, TV-kana-

ler och andra tjänster i den ordning man vill och 

spara inställningarna i sin egen användarprofi l.

Den smarta TV:n kan också meddela dig om 

olika händelser från när eller fjärran – som att 

robotdammsugaren är färdig eller att favoritla-

get har gjort mål. Det fi nns nästan inga gränser!

LG OLED G2 har även fått den nya stand-

by-fi nessen ”Alltid på” (Always Ready). Med den 

kan TV-skärmen visa olika typer av information 

när den är avstängd (klocka, väderprognos, 

stämningsbilder och liknande) men samtidigt 

vara beredd att blixtsnabbt kunna användas 

som TV igen. 

Fjärrkontrollen är den välkända Magic 

Remote som LG har använt i fl era år. Du kan 

logga in som användare genom att knacka tele-

fonen mot NFC-ikonen på fjärrkontrollen (kräver 

att LG:s ThinQ-app är installerad).

Pekfjärrkontrollen fungerar utmärkt, men vi 

tycker fortfarande att LG kunde ha bjudit på en 

mer exklusiv designvariant (till exempel model-

len i borstat stål från Signature-serien) till en 

toppmodell som denna.

BRA ANSLUTNINGAR
Precis som C2-serien har G2 massor av anslut-

ningar. Tack vare fyra fullt kompatibla HDMI 

2.1-ingångar och stöd för 4K/120 Hz kan den 

enkelt kopplas ihop med högupplösta videokäl-

lor och spelkonsoler. G2 stöder även AMD Free-

Sync och Nvidia G-Sync samt VRR för optimal 

synkronisering med PC-grafi kkort.

LG har också gjort det enkelt för alla 

gaming-intresserade där ute, genom spelme-

nyn Game Optimizer. Den ger full överblick över 

signal, skärmfrekvens och liknande, plus att 

man kan optimera bildinställningarna för olika 

typer av spel. Vi uppmätte för övrigt fördröjnin-

gen (input lag) till knappt 10 millisekunder i 

spelläge, vilket är precis som C2.

Om vi   fi ck önska oss något mer så måste det 

vara att LG fl yttade de fysiska anslutningarna 

(eventuellt även strömförsörjningen) till en 

separat box, så som Samsung har gjort med 

sina Neo QLED-modeller. Det kunde ha under-

lättat att göra installationen ännu renare och 

snyggare.

BILDKVALITET
När man lägger lite extra pengar på en TV är det 

också tillåtet att förvänta sig vassare bild-

prestanda. LG-skärmen klarar sig starkt tack 

vare sin uppgraderade OLED Evo-bildpanel. 

Den är av samma typ som vi hittar i lillebror C2, 

men G2 har dessutom utrustats med ett par 

extra funktioner som hjälper den att klämma 

fram ännu högre ljusstyrka.

Den största skillnaden är bättre passiv 

kylning, i form av ett kylelement på baksidan av 

OLED-panelen. Dessutom har G2-modellen fått 

sin bildbehandling fi ntrimmad för att utnyttja 

detta. LG kallar tekniken Brightness Booster 

Max och den ska ge 30 % mer ljusstyrka än 
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”vanliga” OLED-paneler (som jämförelse ska C2 

ha 20 % extra).

Hur fungerar då detta i praktiken? Tja, efter-

som vi hade den nya C2-modellen stående precis 

bredvid var det enkelt att jämföra dem! LG C2 har 

redan imponerat på oss med utmärkt ljusstyrka 

och skillnaden upp till G2 är inte enorm. Båda 

dessa OLED-skärmar är tillräckligt ljusstarka för 

att klara sig utmärkt i upplysta rum.

Ändå är det lätt att se att G2 har ännu mer 

tryck i bilden, särskilt i de ljusaste områdena. 

Effektfulla HDR-scener med mycket solljus och 

andra effekter har en märkbart högre intensitet.

STRÅLANDE KONTRAST OCH DJUP-
KÄNSLA
Vita testfönster är en sak, men det viktigaste är 

förstås hur TV:n utnyttjar ljusstyrkan den förfogar 

över för att skapa en mer kontrastrik och organisk 

bild. Till exempel ser Netfl ix-serien Formula 1: 

Drive to Survive skrämmande verklighetstrogen 

ut på LG-skärmen.

Det sista avsnittet med duellen mellan Merce-

des-föraren Lewis Hamilton och utmanaren Max 

Verstappen är fantastiskt att titta på: LG-skärmen 

serverar kampen med en härlig intensitet i fär-

gerna, där Red Bull-bilarna får ett rejält tryck i 

blått och rött, med massor av dynamik och 

”headroom” i de ljusaste nyanserna. På samma 

gång gnistrar det ordentligt varje gång chassit 

skrapar i marken i kurvorna. Klippen växlar 

snabbt mellan bilarna, racerbanan, publiken och 

depån, och LG-skärmen lyckas behålla kontrollen 

över alltihop. En fantastisk TV-upplevelse!

Det enda vi egentligen kan klaga på är att 

G2-modellen, i likhet med C2 och andra 

OLED-modeller, har ett relativt spegelblankt 

skärmglas. Nu när ljusstyrkan inte längre är något 

stort problem tycker vi att LG skulle överväga en 

annan ytbehandling, ett ljusspridande skärmfi lter 

eller något liknande som kan minska refl ektioner 

från omgivningen. Detta är något man måste ta 

hänsyn till när man placerar TV:n framför fönster 

och andra ljuskällor.

KALIBRERING
De visuella intrycken stöds av mätningarna vi 

gjorde. Både OLED C2 och G2 ger cirka 150–160 

nits i helskärm och 100 % vitt. Men i ett mindre 

mätfönster (10 %) drar G2-modellen ifrån, med 

en ljusstyrka på drygt 1 000 nits, mot C2-model-

lens 880 nits.

Under kalibreringen märkte vi också att de vita 

testbilderna försvann snabbare från G2-skärmen 

än de gjorde från C2, som alltså hade en svag 

effekt av tillfällig inbränning. Detta är förmodligen 

ett resultat av bättre passiv kylning i G2, vilket vi 

också har märkt med modeller som Panasonic 

JZ2000 och Sony A90J från 2021.

LJUDKVALITET
Vi var inte särskilt imponerade av ljudet i förra 

årets G1-modell. Därför är det glädjande att höra 

att LG har gjort en del för att förbättra ljudåtergiv-

ningen i 2022-modellen.

Första intrycket är att G2 har ett starkt och 

rent ljud i de inbyggda högtalarna, med en bra 

och distinkt röståtergivning. Det fi nns också gott 

om bas, vilket ger ljudeffekterna lite extra tryck 

och får fram rytmen i musik.

LG har olika ljudlägen för musik, tal och fi lm 

som skiljer väl på klangkaraktären. Däremot är vi 

inte särskilt imponerade av AI Pro-inställningen 

som försöker åstadkomma ett slags konstlad 

3D-effekt. 

Vill du ha riktig fart på ljudet är det naturligtvis 

bäst att satsa på en separat soundbar. LG har 

bland annat den väggmonterade Gallery Sound-

bar i samma platta design som TV:n, med 

separat trådlös subwoofer och stöd för Dolby 

Atmos 3D-ljud.

SLUTSATS
LG har redan imponerat på oss genom att ge den 

populära C-modellen en rejäl uppgradering. Den 

mer påkostade G2-modellen vänder sig till de 

som vill ha det där lilla extra. Här får man en mer 

påkostad design som är perfekt att hänga upp på 

väggen. Dessutom har bildkvaliteten lyfts ett 

snäpp i form av högre ljusstyrka och rent allmänt 

lite mer levande kontrast och färgåtergivning. 

Skillnaden är inte jättestor, men tillräcklig för att 

de som är extra kräsna med bildkvaliteten för-

modligen kommer att tycka att det är värt att 

punga ut med de extra kronorna.

Det är tidigt på TV-säsongen 2022 och det 

fi nns fortfarande ett antal potenta TV-apparater 

som ska testas. Men att slå LG OLED G2 blir 

defi nitivt en utmaning!

Bortsett från ett par svindyra 8K-skärmar är G2-serien den häftigaste OLEDen du kan köpa från LG i år. Den är fullmatad med en 
förbättrad Evo OLED-panel och har en superplatt Gallery-design som är speciellt anpassad för väggmontering. (Foto: LG)

LG:s WebOS-användargränss-
nitt är både blixtsnabbt och 
bekvämt att använda, bland 
annat tack vare Magic Remote 
touch-fjärrkontrollen.
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Få fi lmer har satt större fotavtryck på fi lmhis-

toriens glittrande CV än Mario Puzos och 

Francis Ford Coppolas episka maffi atrilogi om 

den sicilianska Corleone-familjen. Gudfadern 

satte en standard för samtliga påföljande 

maffi a- och kriminalfi lmer, samt tonen för por-

trättering av familjedynastier i serier och på fi lm.

När det nu är 50-års-jubileum släpps fi l-

merna i 4K-kvalitet, med nyrestaurerat ljudspår, 

sagolik bildkvalitet, samt en rad små och större 

förbättringar i både klipp och dramaturgi.

Vi följer Gudfadern, Don Corleone (ikoniske 

Marlon Brando), hans tre söner och deras maf-

fiaregim i New York precis efter andra världs-

kriget. Den yngste sonen Michael (Al Pacino) 

kommer hem som krigshjälte, och en klar över-

bevisning om att han inte på något sätt önskar 

vara involverad i sin fars verksamhet – eller liv 

– utan istället ser fram emot en lugn, civil och 

laglig, tillvaro tillsammans med sin Kay (Diane 

Keaton). Men ödet vill något annat…

Fejden om kontrollen över New Yorks ille-

gala marknad – då i synnerhet narkotika – 

tilltar, och spänningen stiger mellan de rivali-

serande maffiafamiljerna. Efter att Michael tar 

livet av en korrumperad polisman (Sterling 

Hayden), för att säkra Corleone-familjens 

inflytande, och ”lag”, måste han fly i exil på 

Sicilien tills situationen har lugnat ner sig.

Filmen är full av framträdande prestationer 

från skådespelare som producenten egentli-

Aldrig har du fått ett bättre erbjudande (som du 

inte kan avslå).

MARIO PUZO’S THE GODFATHER: 
PART I   ssssss

I karga 1901 ankommer en förskrämd liten 

vekling som italiensk migrant till lovande Ellis 

Island i New York.

Föräldralöse Vito Andolini har flytt från en 

blodig maffiauppgörelse på idylliska Sicilien. 

Han kommer från byn Corleone, vilket leder till 

att immigrationstjänstemannen helt enkelt ger 

honom ”Corleone” som efternamn.

Den ivrige 14-åringen använder ungdoms-

tiden till att skaffa sig ströjobb i New Yorks 

mer lugubra kvarter, Hell’s Kitchen, och 

kommer i kontakt med folk som ”skyddar” alla 

de nyanlända entreprenör-immigranterna; 

självklart för en liten slant i dollar. Så avgörs 

hans väg i livet.

Tidenes beste mafi afi lmtrilogi har fått den restaureringen den fortjener 
– og klassikerne fremstår fl ottere, og bedre, enn noensinne!

4K PERFEKSJONERT TIL MAFIASTANDARD!

GudfaderntriloginKRIM

GUDFADERNTRILOGIN
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gen inte ville ha med: så klart först och främst 

Marlon Brando, men även Al Pacino – som här 

får sitt absoluta genombrott.

Gordon Willis levererar dystra och vackra 

bilder, Nino Rotas gripande musik har den 

riktigt ikoniska, ljuvliga italienska prägeln, och 

unge Coppolas regi är helt enkelt praktfull. 6 

klassiker-stjärnor!

MARIO PUZO’S THE GODFATHER: 
PART II   ssssss

Uppföljarfi lmen är i grund och botten en ren 

fortsättning av originalfi lmen, och heter då ock-

så passande nog ”Part II”.

Detta är huvudsakligen Al Pacinos fi lm, där 

han som efterföljande Gudfar av pater familias, 

Vito, nu i allt större grad dras in i familjedynas-

tin, och transformeras som människa; både i 

(det hänsynslösa) affärslivet, men också som 

familjefar.

MARIO PUZO’S THE GODFATHER, 
CODA: THE DEATH OF MICHAEL 
CORLEONE   ssssst

Tredje fi lmen i sägnen om Corleone har alltid 

varit styvbarnet i ”familjen”, och en populär 

slagpåse för många fi lmkritiker. Inte minst har 

Sofi a Coppola fått genomgå för sin insats som 

Michaels dotter, Mary.

Det skulle gå hela 16 år mellan Del II och 

uppföljaren. Originalversionen av Del III kändes 

från början också lite ”frånkopplad” från de två 

första fi lmerna; trots att Coppola, och Paramount, 

lyckades samla ihop närmast hela originalcasten 

till uppföljaren.

Det är då också på Del III (som nu har döpts 

om till: Mario Puzo’s The Godfather, CODA: The 

Death of Michael Corleone) som Coppola har gjort 

de största ändringarna. Både slutet och (inte 

minst) början är helt nya, och många scener är 

ombytta, samt att speltiden har klippts ner med 

13 minuter. Den framstår nu som en mycket 

bättre, tajtare och mer fullkomlig fi lm.

Michael har nu blivit en gammal man, han har 

fått diabetes och de fl esta av hans vänner, inklu-

sive (dessvärre!) Tom Hagen, har dött. Dottern 

Mary har vuxit upp och den distanserade sonen 

bryter med sin far för att bli operasångare. Dessu-

tom har Don Corleone fått nya fi ender, så som Eli 

Wallach och Joe Mantegna. På sidolinjen luskar 

den äreslystne brorsonen Vincent (Andy Garcia); 

lika hetslevrad som sin far Sonny.

Sista delen av Mario Puzos berättelse om Gud-

fadern börjar, i denna version, med en Michael 

som nu tänker mycket på vad som kommer fi nnas 

kvar efter honom när familjen ska få sitt arv 

utdelat. Hans största önskan, och drivkraft, är nu 

att bli aktad, laglydig och klippa alla band till 

TOR AAVATSMARK

Filmen ger i tillägg rikligt med pittoreska 

återblickar på Vito Corleones uppväxt och ung-

domstid, porträtterat av en purung, italienskta-

lande, Robert De Niro.

Filmen återvänder hela tiden till hans unga 

liv via fl ashbacks, och det är så vi lär känna hans 

söner: Temperamentsfulle Sonny (James Caan), 

Michael och Fredo –som blir denna fi lms huvud-

personer, ”adoptiv”-sonen Tom (Robert Duvall), 

samt den bångstyriga dottern Connie (Talia 

Shire).

För övrigt är Del II en långt rikare fi lm än 

ettan, som i det stora hela koncentrerade sig på 

den intima familjesfären. Här har Coppola haft 

råd till stora gatubilder från tjugotalet och folk-

massor i Little Italy, han tar oss med till Las 

Vegas (med en blomstrande casino-verksamhet) 

och ett sjudande Kuba. Alldeles centralt står 

Michael, som fullständig övertar sin fars roll 

som suveränt, egenrådigt familjeöverhuvud.

Gudfadern: Del II är de blodiga komplottens 

fi lm, så många att vi bitvis närmast inte förstår 

vem och varför någon likvideras. Michael distan-

serar seg helt och hållet från hustrun, Kay, och 

lider – gradvis eskalerande – av en sorts sjuklig 

förföljelsemani som till slut leder till det defi ni-

tiva slutet för kontakten med lillebror, Fredo. 

Våldet fi nns där hela tiden, tidvis mycket expli-

cit, dock aldrig spekulativt.

Del II har nog, på grund av budget och 

storlek, blivit en mer fl ytande och mindre stram 

fi lm än ettan, men ändå – vilka superba kvalite-

ter! Rollerna har tilldelats strålande skådespel-

are av alla dess slag. Al Pacino är strålande i 

huudrollen, men vi glömmer heller inte John 

Cazale som den oduglige brodern Fredo eller 

insiktsfulle Duvall. 6 solklara stjärnor!
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amerikanska maffian, och de två originalfilmerna. 

Och tro inte (längre) på ryktena om att den tredje 

filmen är en besvikelse. Den nyreviderade versio-

nen av filmen premieras med 5 stjärnor.

ETT MYCKET OMFATTANDE EXTRA-
MATERIAL
Det har gått 10 år sedan Paramount gav ut Blu-ray-

boxen med The Godfather – The Coppola Resto-

ration, och med 50-års-utgåvan som nu finns på 

marknaden tar de filmerna till en ny nivå!

Först och främst, och det viktigaste, är den otro-

ligt omfattande restaureringen av bild- och ljudkvali-

teten.

Coppola har själv varit involverad i restaurerin-

gen, och kommer då också med ett kort intro till var 

och en av filmerna. Det har varit en grundlig process 

som ska ha tagit över tre år. Tusentals timmar har 

gått till färgkorrigering för att säkra att filmerna ser 

korrekta ut i 4K-upplösning och HDR. Filmerna 

finns tillgängliga både i Dolby Vision och 

HDR10-format. Och tro oss på vårt ord: Vi har aldrig 

(!) sett filmer från 1970-talet som ser så bra ut; och 

trots att de har restaurerats så har de behållit sin 

säregna tidskolorit.

Ljudformatet är Dolby TrueHD 5.1, eller ett nyre-

staurerat monospår. Vi föredrar surroundspåret, 

som är klart, koncist och tydligt; med både djup, rik 

mellanton och ett exemplariskt tydligt dialogspår.

Trilogin kommer antigen i en ”ordinär” box, eller 

en exklusiv samlarbox-utgåva, som båda innehåller 

de tre filmerna, samt Coppolas nyredigerade 

utgåva av Del III. I tillägg bjuder boxen på mer extra-

maffian. Lättare sagt än gjort; särskilt när han dras 

in i ett smutsigt, konspiratoriskt spel med självaste 

påvemakten i Vatikanen.

Del III har blivit berättelsen om den ångrande 

syndare, han som vill göra allt bra igen och bara 

driva laglydiga affärer, något gamla ”vänner” från 

gangster- och casinoverksamheten inte alls gillar. 

Dock är hans syster Talia Shire trofast och exfrun 

Diane Keaton har nästan förlåtit allt ont som varit. 

Men Michael slår sig ihop med Vatikanen, blir 

utsedd som Commendatore av påven, biktar sig, 

och så, ber om förlåtelse (!). Den stora planen är 

att köpa majoriteten av Vatikanstatens gigantiska 

mäklarverksamhet. Här, som i de föregående fil-

merna om Gudfadern, finns det paralleller till vad 

som verkligen har hänt.

Även epilogen blir blodig, med en verkligt strå-

lande siciliansk punkt där Gudfaderns son ska 

debutera på scenen i operan Cavalleria Rusticana. 

En praktfull premiär som blir ganska blodig, både i 

kulisserna och efteråt. Det som presenteras är 

aningen magstarkt, men våldet utförs hela tiden 

med en logisk, nästan temperamentslös konse-

kvens. Här kan du både se fram emot, och även 

bäva en smula, inför en fabelaktig prestation 

utförd av Pacino – som i det stora hela är en god 

filmisk upplevelse. Även en småtvekande, och 

något osäker Sofia Coppola (som på kort varsel 

ersatte Winona Ryder), framstår i efterhand i ett 

nytt, och klädsamt, ”förlåtande” ljus – som 

matchar hennes rollkaraktär mycket väl.

Återblickarna ger filmerna djup och bakgrund 

för vad som sedan hände i utvecklingen av den 

Release: 21 mars 2022   Regi: Francis Ford Coppola
Med: Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Andy Garcia, 
James Caan, Talia Shire, Robert Duvall, Diane Keaton, Sofia 
Coppola, Bridget Fonda, John Cazale
Land: USA   År: 1972 - 1990   Längd: 8:53 t. 

material. Special Limited Edition innehåller också tre 

bildtryck, och en bok som är exklusiv for denna 

utgåva.

I tillägg till filmerna i 4K får du också samtliga 

filmer på Blu-ray, samt rikligt med intressant 

bonusmaterial som bland annat löpande kommen-

tarspår av Coppola som detaljerat klarlägger allt du 

kan tänka dig att få veta om klassikerna, fyra kortfil-

mer, en mycket omfattande dokumentär om trilo-

gins påverkan på filmhistorien, trilogins brokiga 

uppkomst, restaureringsprocessen, stills, med mera.

OBS! De nya, remastrade och omklippta, versio-

nerna av filmerna finns nu även tillgängliga för 

streaming via Paramount+, men, streamingtjänsten 

erbjuds tyvärr inte i 4K-kvalitet. Så här är det fysiskt 

format som gäller. Gudfadern-trilogin, 4K UHD är ett 

absolut måste i alla seriösa filmsamlingar! Till boxen 

som helhet ges 6 solklara klassikerstjärnor. Detta 

kan du inte missa!

PS! På Paramount+ kan du (från den 29 april) 

streama den nya serien The Offer, som skildrar den 

krävande inspelningsprocessen kring Del I och II av 

Gudfadern-filmerna. Miles Teller, Matthew Goode, 

Juno Temple och Giovanni Ribise har huvudrol-

lerna i doku-dramaserien.
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Release: 29 april 2022   Regi: Adam Arkin
Med: Miles Teller, Matthew Goode, Juno Temple, Giovanni Ri-
bisi, Dan Fogler, Burn Gorman, Patrick Gallo, Colin Hanks
Land: USA   År: 2022   Längd: 8:45 t.

The OfferDRAMA

Med anledning av 50 (!) årsjubileet av Gudfa-

dern kommer den nya Paramount-serien The 

Offer, som handlar om inspelningen av den för-

sta, ikoniska maffi afi lmen.

Få fi lmer har lämnat ett mer monumentalt fotav-

tryck på fi lmhistorien än Mario Puzos och Francis 

Ford Coppolas episka maffi atrilogi om den sicilianska 

familjen Corleone. Gudfadern satte en ny standard 

för alla efterföljande maffi a- och kriminalfi lmer, samt 

satte tonen för att skildra familjedynastier i fi lmer och 

serier.

Att fi lmens ”födelse” var svår och komplicerad, 

och att inspelningsperioden var jobbig och full av 

meningsskiljaktigheter mellan Paramount och 

Coppola/Puzo, har varit allmänt känt sedan länge. 

Toppa det hela med att delar av den amerikanska 

maffi an aktivt gick in för att spoila fi lmen så har man 

gott om material för en spännande och fascinerande 

historia.

BAKOM KULISSERNA
Efter att ha förvärvat fi lmrättigheterna till Puzos 

oväntade bestsellerroman (Gudfadern, 1969), 

och sedan länge funderat på om man skulle sälja 

rättigheterna vidare, beslutade Paramount, genom 

den mäktige senior vicepresidenten Robert Evans 

(Matthew Goode), att producera fi lmen.

Evans anställde då den relativt okända produ-

centen Albert S. Ruddy (en mer än kapabel Miles 

Teller), som i sin tur gav regissören Francis Ford 

Coppola ett erbjudande han inte kunde tacka nej till. 

Resten är, som man säger, historia.

Michael Tolkins serie syftar till att ”avslöja” pro-

duktionshemligheterna, ge oss en genuin inblick 

bakom kulisserna under inspelningen av klassikern i 

Drömstaden och förklara hur svår en fi lmskapares 

vardag kan vara. På sista punkten framstår serien 

emellanåt som överdrivet banal; manuset bygger 

då främst på Ruddys memoarer.

Vi får inte se hela scener återskapade, men vi 

serveras små glimtar av roliga fakta och händelser 

från inspelningen, som att katten i Brandos knä inte 

var planerad, oenighet om belysningen, att James 

Caan verkligen slog Gianni Russo och Coppolas 

högst personliga inställning till Pacino när Michael 

Corleones stora förvandlingsscen skulle spelas in.

PROBLEMEN RADAR UPP SIG
Det mesta av serien går åt till att bevittna Ruddy 

som en problemlösande Duracell-kanin, med 

sin hängivna sekreterare, Bettye (Juno Temple), 

hack i häl.

Han är producenten, och allt-möjliga-mannen, 

som ständigt är inklämd mellan jul och nyår; där 

studiotopparna är oroliga för ekonomin och tänker 

så mycket som möjligt kommersiellt, medan duon 

Coppola/Puzo vill ha största möjliga konstnärliga 

frihet och inte belastas med ”småsaker” såsom 

budget.

I bakgrunden lurar den riktiga maffi afamiljen 

Colombo, ledd av ärkeskurken Joe (Giovanni Ribisi). 

New York-maffi an kontrollerade de starka fack-

föreningarna, och ingen fi lmade i delstaten utan 

deras godkännande nick.

Berättelsen är kryddad med ett hav av stjärnor, 

både framför och bakom kameran – så pass att det 

närmar sig name-dropping..

DET DEKADENTA 1970-TALET
70-talets anda har man fångat perfekt. Vi be-

fi nner oss i början av det fl addrande 1970-talet, 

med färgglada kläder och drinkar, breda slipsar, 

bruna möbler och män i alla mäktiga positioner. 

Hollywood befi nner sig i en omvälvningstid och 

de mäktiga studiornas infl ytande förändras.

Tyvärr fi nns det inte lika mycket substans i 

berättelsen, vilket lite för ofta bara skrapar på ytan 

av en väldigt fascinerande berättelse.

Hela maffi aspåret får för mycket speltid, i en 

serie som förmodligen hade kunnat skäras ner till 7 

eller 8 avsnitt. Vi får en mäkta upprörd Frank 

Sinatra, med nära band till maffi an, som är indigne-

rad över att den fi ktiva sångaren Johnny Fontane 

uppenbarligen är ett alias för Sinatra. Ribisi gör som 

vanligt en gedigen karaktär, men manusförfattarna 

har tyvärr fallit för frestelsen genom att skapa 

honom till en karikatyr av en mafi oso.

Bland de bästa scenerna hittar vi den makalösa 

duon Coppola och Puzo, som bråkar runt köksbor-

det när de skriver manus till eposet. Här gör både 

Dan Fogler och Patrick Gallo ett utmärkt jobb med 

att återskapa magin och gestalta legenderna – de 

ser också förbaskat lika ut.

Då var vi betydligt mer skeptiska till valet av 

Justin Chambers som Marlon Brando, men även om 

han inte ser exakt ut som legenden, så har han satt 

ansiktsuttryck och röst på pricken. Detsamma kan 

sägas om en övertygande nervös Anthony Ippolito 

som nykomlingen Al Pacino. Ett kontroversiellt val i 

huvudrollen, som studion gjorde sitt bästa för att 

sabotera; men Coppola stod (tack och lov) på sig.

Underbart dekadente Matthew Goode (Evans) 

leker sig genom historien som legendarisk medie-

mogul, men också en man som har ett brinnande 

engagemang och stor yrkesstolthet; något han 

behöver då han måste kämpa mot ägarbolaget när 

de funderar på att sälja Paramount.

Samtidigt är han en man som är van att få som 

han vill – utan att bli motsagd. Mellan gudfaderstri-

derna hanterar han efterdyningarna av megasuccén 

Love Story, medan han på sängkanten läser 

manuset till Chinatown och pratar i telefon med 

Jack Nicholson. Vid hans sida ligger en försmådd 

Ali MacGraw. Härlig!

The Offer blir en lite blandad upplevelse, då den 

försöker gapa efter lite för mycket på en gång. 

Huvudfokus ligger på den kreativa processen och 

inspelningen av Gudfadern, men för mycket tid 

ägnas åt interna maffi abosättningar i New Yorks 

mörka gränder och de svävande affärsplanerna för 

Gulf & Western/Paramount.

De avslutande avsnitten tenderar också att 

trampa vattnet. Helst hade vi velat se fl er guldkorn 

bakom kameran under inspelningen av den legen-

dariska fi lmen – det är också där serien är som bäst. 

En serie som måste ses för fi lmkännare! 4 stjärnor.

Recensionen är baserad på alla 10 avsnitten. 

The Offer har premiär på Paramount + den 29 april; 

sedan släpps de tre första avsnitten, följt av ett nytt 

avsnitt varje vecka.

Historien om den skruvade processen 
bakom en av fi lmhistoriens främsta skatter 
har blivit ett fascinerande, om än något 
ojämnt, drama - ett måste för fi lmälskare.

SKAPANDET AV EN FILMKLASSIKER!
THE OFFER
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Det blev till slut Matt Reeves (War for the Planet of 

the Apes) som fi ck ansvaret för att regissera 

Batmans ”återuppståndelse”. Reeves står även 

bakom manuset som tar ett djupdyk ner i bakgrun-

den, och härkomsten, för Bruce Waynes alter ego.

Bruce Wayne/Batman är DC-universumets minst 

superhjältaktige superhjälte, och en stenhård prota-

gonist som aldrig har kommit över det brutala 

mordet på sina föräldrar. Något som har gjort att han 

har svurit på att viga sitt liv (och den enorma förmö-

genheten) åt att bekämpa ondska och orättvisa i sitt 

älskade Gotham.

Men, efter hela 11 Batman-fi lmer, varav en fan-

tastisk, spektakulär trilogi från mästaren Christopher 

Nolan (2005-2012), behövde verkligen denna fran-

chise ännu en reboot?

Det korta svaret är ja; även om inte just The 

Batman tillför något chockerande nytt till genren, så 

är det en solid fi lm som presenteras av Reeves och 

Pattinson, där huvudkaraktären ges mer djup och 

personlighet än i de föregående fi lmerna.

Men, för de som fortfarande förbinder den kapp-

önskar bistå Batman, och som längtar efter att spinna 

förförande i en åtsittande catsuit… Mjau!

Spåren pekar tillbaka mot Waynes förfl utna, där 

hans miljardärfar, och kreativa affärsliv, kan ha ett 

sammanhang med den totala kollaps som hotar 

Gotham.

Andy Serkis (Sagan om ringen) har tagit över 

rollen som Bruce’s lojala tjänare och själasörjare, 

Alfred (en roll som i många år gestaltats av gentle-

mannen Michael Caine). Men heller inte hos honom 

sitter de torra replikerna löst längre.

VISUELLT BLÄNDANDE FUL-VACKERT
Visuellt påminner Reeves’ version av Gotham myc-

ket mer om Blade Runner 2049 än de föregående, 

mer lekfulla, fi lmversionerna som inspirerats av 

tecknade serier.

Kulisserna är mastodontiska, nedslitna skelett av 

förfallna betongbyggnader. Det fi nns fortfarande 

inslag från en tidigare blomstrande industristad, som 

nu osar av förfall och nedgångstid (á la verklighetens 

Detroit) – och med fl era stadsdeler där polisen inte 

syns till alls.

Regnet dominerar, både vädermässigt och 

mentalt. Staden är överbefolkad av totalt desillusio-

nerade invånare som så småningom totalt slutat bry 

sig och ger sig hän till hopplösheten.

Det hela underbyggs av en svart och orange ljus-

bild, som bär prägel av att domedagen väntar precis 

runt hörnet, samt ett våldsamt, brutalt ljudspår från 

Michael Giacchino. Det svävande fotoarbetet i 

ledning av Greig Fraser (Zero Dark Thirty) drar oss in i 

det fördärvade universumet.

En folkskygg, butter Batman

Efter att Michael Keaton, Val Kilmer (bevare mig 

väl!), George Clooney, Christian Bale och Ben Affl eck 

hade fått iklä sig Batman-kappan, föll denna runda 

det något oväntade valet på lättare anemiske Robert 

Pattinson, för en reboot av serien.

Pattinson är defi nitivt mest känd från de siraps-

lena vampyrungdomsfi lmerna The Twilight Saga. En 

serie där vi inte helt kan säga att vi blev hänförda av 

hans skådespelarfärdigheter. 

Men efter att han lade vampyrkarriären på hyllan, 

har Pattinson gjort några kloka val och med detta 

vuxit som skådespelare. Något som kulminerade i 

den skakande The Lighthouse. Pattinsons skådespel-

armångsidighet fi ck möjlighet att skina, som den 

cyniske, självgode skitstöveln av en pastor i det direkt 

obehagliga dramat The Devil All the Time.

Hans anemiska, lättare androgyna, yttre klär väl 

den nedtonade, buttra, folkskygga versionen av 

Batman. Fullständigt borta är den fl amboyante play-

boy-versionen av rikemanssonen Bruce Wayne, por-

trätterad bland annat av Christian Bale. Vi kan 

föreställa oss att Pattinsons version spenderar åtskil-

liga fl era timmar på en divan hos sin djupt bekymrade 

psykolog, än i svängom på nattklubbsgolvet.

Mordet på hans föräldrar, som han som ung pojke 

ofrivilligt blev vittne till, har alltid varit ett mycket cen-

tralt element i Batman-sägnen – det är ju precis det 

som har varit hans bärande drivkraft. Men i The 

klädda vigilanten med fl addermusöron och sve-

pande kappa, i den småkomiske Adam Wests 

1960-tals-utgåva, kommer det nog vara problema-

tiskt att känna igen det dystopiska universum som 

Matt Reeves presenterar i årets fi lm.

MÖRKRET HAR SÄNKT SIG ÖVER 
GOTHAM
Flera högtstående samhällstoppar blir brutalt 

mördade i Gotham, en smutsig stad både visuellt 

och mentalt. Här frodas korruptionen, gängkri-

minaliteten och det moraliska förfallet; och så väl 

fördärvade politiker som poliser säljer sina tjänster 

till högstbjudande.

Denna dystra, dystopiska version av Chicago har 

aldrig sett gråare och tristare ut – där det konstant 

regnar och himlen är mörk, i bästa fall illavarslande 

scharlakansröd. När man så – i likhögen som tornar 

upp sig – hittar klara meddelanden till ”The Batman” 

dras Bruce Waynes alter ego obönhörligen in i 

misären.

Den enda han kan lita på är den alltid lojale och 

renhårige polismannen James Gordon (Jeffrey 

Wright, Westworld).

De två herrarna anar konturerna av en gedigen 

konspiration, där trådarna för dem till stadens 

ledande kingpin, ägaren av den lugubra nattklubben 

«The Iceberg Lounge», Pingvinen (Colin Farrell, 

ganska så oigenkännlig efter ett omfattande arbete 

med sminkningen). Här träffar Batman även på den 

enigmatiske Selina Kyle (Zoë Kravitz), som gärna 

Att fylla Christopher Nolans/Christian Bales skor var en formidabel uppgift – 
men Matt Reeves & Co landar stadigt på benen.

The BatmanACTION

THE BATMAN

DYSTOPISKT FLADDERMUS-
UNIVERSUM
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Batman är det också just det som river honom 

(mentalt) nedåt. Han tyngs av ansvaret, rädslan, 

självförakt och betvivlar sig genom de val han utför.

Denna man är uppenbart djupt traumatiserad, 

kämpar med att komma vidare och strävar med 

mellanmänskliga relationer. I denna värld fi nns det 

inte utrymme för humor och skämt, inte ens av den 

beska sorten. Pattinson är ett lysande val för att 

porträttera en Batman i en sådant sårbart sinnestill-

stånd. Hans lite ömkliga, ”förlåt-att-jag-fi nns”-fram-

toning klär karaktären till fi ngerspetsarna.

PLOTTEN MAN GLÖMMER
Rollgalleriet, och deras bleka humör, återspeglar 

den dystra stämningen – något som emellanåt 

balanserer hårfi nt på kanten mot parodi. Vi har full 

förståelse för att Batman känner behov för att viska 

mitt inne på en polisstation, men när näst intill varje 

scen – till och med med endast två stycken på ett 

öde tak – äger rum med bitsk viskning, kan det tip-

pa över i det parodiska och självhögtidliga.

Filmens svagaste punkt är faktiskt själva 

plotten. Att moraliskt fördärvade gängkriminella 

försöker ta kontroll över staden är varken originellt 

eller särskilt spännande. Faktiskt inte ens speciellt 

minnesvärt, och något vi har sett gång på gång i 

motsvarande fi lmer. Som tur är bidrar en eklatant 

avskyvärd Pingvinen med omfattande underhåll-

ning; garanterat en person Trump hade kallat ett 

geni! Tempot sjunker något, för att sedan för 

allvar öka markant när en spritt, språngande 

”tokig” The Riddler (Paul Dano) bidrar med en 

passande dos infam ”genialitet”. Samtidigt blir 

Catwoman Batmans livsviktiga anknytning till 

den mänskliga aspekten och tvingar honom att 

hålla fast vid sitt förnuft.

DEN MÄNSKLIGA ASPEKTEN
Filmen känns aldrig tråkig, men närmare tre tim-

mars speltid är dock i överkant länge. Här borde 

Reeves & Co med fördel ha tagit några rundor till 

i klipprummet.

Det är det desillusionerade persongalleriet 

och all den inneboende ondska som fascinerar 

mest i denna Batman-utgåva; och på den nivån 

lever fi lmen upp till förväntan. Som oftast fram-

står fi lmen långt mer som en dystopisk thriller 

än en klassisk actionfi lm med superhjältar.

The Batman har blivit en mycket mer annor-

lunda fi lm än Nolans Dark Night-trilogi – men 

inte sämre. Mindre actionfylld och mer fokus på 

det mänskliga – men någon upplyftande fi lm kan 

The Batman inte alls sägas vara. 5 stjärnor.

Filmen hade biopremiär den 4 mars och har 

streamingpremiär på HBO Max den 18 april.

Release: 20. april 2022   Regi: Matt Reeves
Med: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Je� rey Wright, Colin 
Farrell, Paul Dano, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis
Land: USA   År: 2022   Längd: 2:56 t.

Release: 8. april 2022   Regi: Janus Metz
Med: Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburn, 
Jonathan Pryce, Corey Johnson, Gala Gordon, David Dawson
Land: USA   År: 2022   Tid: 1:41 t.

All the Old KnivesTHRILLER

Hösten 2012 sker en kapning på fl ygplatsen i 

Wien. Muslimska extremister kapar ett turkiskt 

plan och kräver att deras vapenbröder ska släp-

pas ur fängelse i Tyskland. Allt slutar i katastrof 

och blir en skamfl äck för CIA:s avdelning i Wien.

Avdelningen leds av Wallinger (Laurence Fish-

burn), med agenten Henry Pelham (Chris Pine) som 

ansvarig för kapningssituationen. Fallet tystas ner och 

faller så småningom i glömska. Åtta år senare dyker 

en av hjärnorna bakom brottet upp igen – och sökarl-

juset riktas mot en eventuell mullvad inom CIA...

Filmen är baserad på romanen med samma 

namn (2015) av amerikanen Olen Steinhauer och är 

starkt inspirerad av klassiska spionthrillers från kalla 

krigets dagar, á la John le Carré och Graham Greene. 

Och det är verkligen ingen dålig utgångspunkt.

Det är Pelham som får det smutsiga jobbet att 

avslöja en potentiell mullvad, jaga fram den i ljuset 

och sedan likvidera honom eller henne. CIA vill 

absolut inte att allmänheten ska få reda på att det 

fi nns en möjlig landsförrädare.

Uppdraget är extra pikant eftersom en av de 

misstänkta, agenten Celia Harrison (Thandiwe 

Newton, från Westworld), är en före detta intim 

sängkamrat till Pelham. Nu måste han ställa henne 

mot väggen, avslöja eventuella motsägelser och ta 

konsekvenserna.

Nästan hela fi lmen utspelas mellan de fyra väg-

garna på en fashionabel Carmel-restaurang. Stora, 

eleganta fönster vetter mot eviga Stilla havet, med en 

utsökt meny och en omfattande vinkällare. Här möts 

de före detta älskarna för en katt-och-råtta-lek som 

kan sluta med döden.

Själva mysteriet avslöjas lager för lager genom 

ständiga, korta tillbakablickar från tiden kring kapnin-

gen. Det fi nns fl era misstänkta (inte minst Jonathan 

Pryce) och aktörer som kunde ha tjänat på att trage-

din slutade som den gjorde. Men det är det bitvis 

intensiva kammarspelet mellan Pine och Newton 

som är fi lmens bärande element. Fotografen går 

nära inpå de två huvudpersonerna, som för att 

avslöja deras djupaste hemligheter och varje antydan 

till tvekan i ögonvrån.

All the Good Knives har blivit en stillsam thriller, 

som inger en känsla av att vara förpassad till ”gamla 

goda” kalla kriget-dagar. Detta är, efter Borg (2017), 

den andra långfi lmen av den lovande danske 

regissören Janus Metz. Ibland tenderar dramaturgin 

att stanna upp lite, men då plockar Metz upp oss 

igen. Vissa av birollerna känns väl diffusa, men det är 

precis vad de är: biroller.

Vi sugs in i en fängslande historia som vi inte har 

en aning om hur den ska sluta. En fi lm som kommer 

att tilltala fans av klassiska spionthrillers, berättad på 

ett elegant och originellt sätt. Defi nitivt värd en titt! 4 

starka stjärnor. Filmen kan streamas på Prime Video 

från den 8:e april.

Chris Pine och Thandiwe Newton 
levererar en elegant spionthriller som 
påminner om ett klassiskt kammarspel

SPIONEN SOM KOM IN FRÅN KYLAN

ALL THE OLD KNIVES



I 
Revenge of the Sith bevittnade vi den drama-

tiska striden mellan Obi-Wan och Anakin 

Skywalker, som hade blivit mörkare och 

mörkare i hjärtat efter hans mors död. En 

mardröm om att Padme skulle dö när hon 

födde deras barn var det som fi ck honom att ta 

steget över till den mörka sidan. Mardrömmen 

visade sig till sist vara sann.

Obi-Wan trodde att Anakin var död och 

lämnade honom brinnande och omgiven av 

lava.

Handlingen i den nya miniserien Obi-Wan 

Kenobi, som består av sex avsnitt, utspelas tio 

år efter de tragiska händelserna och tvingar 

Obi-Wan att ta itu med sitt värsta nederlag: den 

unga och lovande Anakin Skywalker som han 

mot Rådets vilja tränade till att bli en Jedi, men 

som gick över till den mörka sidan. Och föll. 

Obi-Wan har nämligen ännu inte insett att 

Anakin har överlevt och återuppstått som Darth 

Vader..

Det lilla vi vet om serien, som har premiär 

med två avsnitt 27 maj på Disney Plus, är att 

handlingen är baserad på spelet Fallen Order. 

En nedbruten Obi-Wan drar sig tillbaka till 

planeten Tatooine med pojken Luke Skywal-

ker för att överlämna honom till Lukes farbror 

och faster. Detta sker efter nederlaget där 

senaten tar över all makt. Obi-Wan tvingas 

möta sina inre demoner samtidigt som han 

gömmer sig för agenter (inkvisitorer), som 

kommer honom på spåren och försöker hitta 

honom. Deras order är att hitta och utrota alla 

överlevande Jedi-riddare som inte fallit under 

Order 66, när kejsaren fi ck alla klonsoldater 

att vända sig mot sina Jedi-överordnade.

I Obi-Wan Kenobi ser vi Ewan McGregor 

som Obi-Wan, relativt färska Moses Ingram 

(Queen’s Gambit) som seriens främsta inkvisi-

tor samt återser Hayden Christensen som 

Den 26:e maj kommer Star Wars-fanms över hela världen 
att bänka sig framför TV:n. Då har nämligen ”Obi-Wan 
Kenobi” premiär. Vi har intervjuat stjärnorna!

NY STAR WARS-SERIE PÅ DISNEY+

FILM & TV-SERIER

Darth Vader.

NY HELT DIGITAL STUDIO 
I The Mandalorian gick Star Wars-produktionen 

in i en ny era, där handlingen utspelade sig i en 

helt digital studio så att skådespelarna fi ck 

uppleva effekterna omkring sig när de spelade 

in scenerna. I stället för att behöva stå framför 

en green screen och visualisera effekterna 

mentalt. De fi ck alltså känna sig som skådespel-

are på en teaterscen.

Den nya studion är gjord av StageCraft och 

består av gigantiska LED-videoväggar. Väg-

garna visar datorgenererade kulisser som kan 

förvandlas till vad som helst. Sådana stu-

diouppsättningar kallas ”volym” och det är 

detta skådespelarna menar när de pratar om 

The Volume.

LJUD & BILD HAR INTERVJUAT 
STJÄRNORNA
När Ljud & Bild tillsammans med en handfull 

andra journalister från världens alla hörn 

ombads delta på en gruppintervju med 

stjärnorna var vi inte nödbedda! Vi fi ck vara 

med på en digital intervju med Ewan 

McGregor, Hayden Christensen och Moses 

Ingram, samt regissören Deborah Chow, som 

även regisserade två avsnitt av The Mandalo-

rian. Den här gången har hon regisserat alla 

avsnitt.

Ewan McGregor, alias 
Obi-Wan Kenobi

Som alla vet spelar Ewan McGregor huvudrol-

len som Obi-Wan Kenobi. På frågan varför 

Ewan ville återvända till rollen efter så många 

år svarade han:

MCGREGOR:
– De tre första fi lmerna var mer tekniskt krävande 

än något jag varit med om någonsin. På ett 

annat sätt, med green screen, blue screen, och i 

den andra episoden tillbringade jag mycket tid 

ensam och pratade med utomjordingar som inte 

fanns där. Att spela in de fi lmerna var väldigt 

svårt.

”DÅLIGT MOTTAGANDE”
–  När de fi lmerna kom ut togs de inte emot 

särskilt väl. Så jag drog mig snabbt tillbaka till 

andra jobb och tyckte att de tre fi lmerna bara 

var tre fi lmer bland väldigt många andra jag 

gjort. Jag ville inte att de skulle defi niera mig 

som skådespelare. De gör inte! Nu är jag stolt 

över dem, men då var de bara några av alla 

andra jag hade gjort. Så jag kastade mig inte in i 

den världen genom att vara med på sci-fi -

mässor och annat. 

– Under åren som följde fi ck jag ofta två 

frågor: Ville jag göra en Trainspotting-uppföl-

jare, eftersom Irvine Welsh hade skrivit Porno, 

uppföljarromanen till Trainspotting? Så den ena 

frågan var om jag ville göra den uppföljaren, 

Ljud & Bild
intervjuar stjärnorna i
Obi-Wan Kenobi
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GEIR GRÅBEIN NORDBY

komma tillbaka till Obi-Wans tankegångar? 

Känner du att hans personlighet och ansiktsut-

tryck har rätt kontinuitet?

MCGREGOR:
– Jag började med att (...) läsa science fi cti-

on-böcker, vilket egentligen inte är en litterär 

genre jag har utforskat tidigare. Men jag 

började, det var en skotsk författare som hette 

Iain Banks, som skrev fantastiska böcker som 

Complicity och The Bridge, men han skrev 

också sci-fi -romaner under namnet Iain M. 

Banks. Så jag läste M. Banks science-fi ction-ro-

maner, som tog mig mentalt tillbaka till den 

genren.

– Sedan såg jag fi lmerna en gång till, jag 

började med min första och tittade igenom allt 

fram till och med Episode 9. Jag såg alla i krono-

logisk ordning, jag såg spinofferna, och vid det 

laget var jag djupt inne i processen med 

Deborah Chow, vår fantastiska regissör. Jag var 

också producent för serierna, så jag har varit 

inblandad i de olika versionerna av manus (...) 

Jag läste varje utkast och kom med egna åsikter. 

– Så jag drogs in i den världen i alla fall, 

och att spela Obi-Wan var ... det första jag 

gjorde var att göra några fi lmade provspelnin-

gar med ett par yngre skådespelare. Vi gjorde 

det på Mandalorian-setet med deras personal 

och lite ljussättning och kostymer. Det var 

första gången jag hade på mig en sådan 

kostym igen, det var en sorts vagt Obi-Wan-

liknande dräkt som de plockade fram ur sta-

tistgarderoben. Sedan kom jag till inspelnin-

gen i de här kläderna för första gången på 18 

år eller något. (...) Jag gick till inspelningen 

med Mandalorian-teamet, och det fi na med 

dem nere på Manhattan Beach Studios är att 

de verkligen gillar Star Wars. Det fi nns många 

Star Wars-fans i teamet. Så när jag kom ut 

som Obi-Wan till de här provspelningarna var 

det ett riktigt kul ögonblick, att se folks reakti-

oner. 

– Jeg hadde ikke helt fått til Obis stemme 

ennå, jeg følte jeg var litt rusten der. Men det 

var skrevet så bra, og helt fra begynnelsen har 

manusene bare blitt bedre. Men de har alle 

vært veldig bra, og jeg kan høre Obis stemme 

i det skrevne ordet. Jeg ser alltid etter om det 

låter som Alec, jeg må alltid se for meg Alec 

Guinness si ordene i hodet mitt. Det har alltid 

vært lett å gjøre, fordi forfatterne var så bra.

och den andra var om jag någonsin skulle göra 

en repris av rollen som Obi-Wan Kenobi. Jag 

började säga ”ja” för jag har alltid tyckt att det 

fi nns en intressant historia mellan Episode III 

och Alec Guinness i Episode IV.

– Så jag återvände till rollen i Trainspot-

ting-uppföljaren, och det var en fantastisk 

upplevelse. Så jag kunde se att det var mycket 

intressant som skådespelare att komma tillbaka 

i en roll 20 år senare. Och jag tänkte att samma 

sak måste gälla för Obi-Wan.

– Jag är nu också mer medveten om alla de 

personer som faktiskt gillar de första episo-

derna. Den generation vi faktiskt gjorde dem 

för, som var barn på den tiden, började jag 

träffa som unga människor och jag insåg att de 

älskade fi lmerna! Men det fattade jag inte 

förrän femton år senare, för när fi lmerna kom ut 

verkade det inte som om de var särskilt 

omtyckta.

Förberedelser inför rollen
Det har gått 17 år sedan ”Revenge of the Sith”. 

Efter så många år, hur förbereder du dig för att 
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Ewan McGregor som Obi-Wan Kenobi

Hur är det att jobba i en StageCraft-studio, 

jämfört med inspelningen av de äldre fil-

merna?

MCGREGOR:
– Det förändrar spelreglerna totalt. Det är 

en underbar upplevelse, eftersom det pla-

cerar dig i omgivningen. Möjligheterna är 

oändliga, de kan skapa fantastiska exteriörer 

som en stadskärna eller en öken, och plötsligt 

är du i den miljön. De kan också skapa inte-

riörer, så att du kan vara inne i ett skepp eller i 

ett rum som kanske bara kan hittas på av en 

dator. Som skulle ha kostat miljontals dollar 

att bygga, eller till och med vara omöjligt att 

bygga. Du kan rita det på en bärbar dator och 

stoppa in lite riktiga delar av rummet på 

golvet, som ett bord, en stol, en pelare. 

Kanske en fönsterbräda. Och resten av 

rummet visas på skärmarna.

– Det är väldigt smart konstruerat och 

ändrar perspektiv när kameran rör sig. Så 

även om kameran zoomar in eller rör sig inåt 

eller i sidled kommer bakgrunden att reagera 

med den och förändras i samma takt. Det är 

verkligen en fantastisk teknik! Det är helt ann-

orlunda för oss skådespelare, det är som att 

spela i en studio, fast utan green screen. Det 

krävs ingen fantasi av skådespelarna, omgiv-

ningen finns där framför dina ögon.

– Vad som också är fantastiskt är att man 

inte behöver gå upp klockan fyra på morgo-

nen för att fånga soluppgången. Och var redo 

för Gyllene timmen. I The Volume kan Gyllene 

timmen vara hela dagen. Digitalfotograferna 

älskar det.

Hayden Christensen, 
alias Darth Vader

Senast vi såg Hayden Christensen i detta uni-

versum var när han ”dog” som Anakin Skywal-

ker, och i den allra sista scenen av Episode III 

återuppstod som Darth Vader.

Hur är det att vara tillbaka efter så många år?

CHRISTENSEN:
– Att göra färdigt prequelserna... Jag hade en 

fantastisk upplevelse att arbeta med de fil-

merna, och det var tråkigt att historien var 

tvungen att ta slut. Samtidigt var jag också 

väldigt glad över att kunna gå tillbaka till att 

bara vara ett fan igen. Och att se alla nya histo-

rierna som berättades i Star Wars-universu-

Hayden Christensen som Anikin 
Skywalker från Revenge of the Sith

met. Från tecknade serier till romaner och ani-

merade serier. Och så filmerna, och 

realfilmerna... Jag tror att universumet fortsät-

ter att växa på ett väldigt spännande sätt. Och 

att få komma tillbaka och vara en del av det 

har varit väldigt viktigt för mig. 

Var hittar vi Darth Vader i början av den här 

serien? Vad har han ägnat tiden åt?

CHRISTENSEN:
– Jag kan inte avslöja någonting, men vi ser en 

Darth Vader som har haft tio år på sig att 

begrunda de val han gjort. Han är en så 

komplex karaktär, det händer mycket i honom. 

Han måste hantera att vara fången i dräkten, 

vilket har sina begränsningar, och som sagt 

måste han tänka över valen han har gjort. Det 

Imperiet är på jakt på en ny okänd planet
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– Det är intressant att komma tillbaka. Jag 

spelar honom vid en annan tid i hans liv, och jag 

närmar mig rollen från en annan tid i mitt liv. När 

jag spelade Anakin började jag som 19-åring, nu 

är jag 40. Jag har en dotter, och allt det formar 

personen du är och hur du närmar dig ditt jobb. 

(...) Där jag är i mitt liv nu känner jag att jag har 

den nödvändiga drivkraften som den här 

karaktären kräver.

Några skador under inspelningen?

– Lyckligtvis inte. Ewan och jag gav varandra 

några smällar emellanåt, sådant går inte att 

undvika. Men nej, inga skador.

Moses Ingram, 
alias The Inquisitor

Den mindre kjente stjernen i showet er Moses 

Ingram, som spiller en av inquisitorene. Hun har 

en ledende birolle i The Queen’s Gambit, men 

bortsett fra det er det lite kjent å skrive om. 

Moses har ikke vokst opp rik, men har tatt en 

lengre, mer krevende vei til Hollywood.

Hvordan var det å være en helt ny karakter i Star 

Wars-universet for din del?

INGRAM:
– Välsignelsen med att vara en ny karaktär är att det 

inte fi nns någon jag måste leva upp till. Ingen jag 

är mycket intern konfl ikt där.

– Han kommer alltid att kämpa med förlusten 

av Padme och hans förhållande till Jedi-orden, 

och framför allt Obi-Wan Kenobi. Så i den här 

serien vill han hitta Obi-Wan och ta hand om oav-

slutade affärer. Allt går nog tillbaka till Vaders 

egen självbild och identitetskris. Den Vader han 

vill vara bearbetar alla dessa tankar, och hans 

behov av att döda Obi-Wan är hans önskan att 

döda den gamla delen av sig själv. Han är en 

komplex karaktär, och med detta får vi en inblick i 

upplevelsen av att vara Darth Vader.

Händer det att du önskar att lavascenen i slutet 

av Episode III hade gjorts i dag, när CG-effekterna 

hade kunnat göra den mer rättvisa? Och hur 

upplever du att dagens digitala verktyg har bidra-

git till att stötta skådespeleriet och dialogerna, i 

stället för att stå i vägen?

CHRISTENSEN:
– Jag tror att infallsvinkeln till att berätta de här 

historierna ur ett tekniskt perspektiv, det är bara 

annorlunda. Och det fi nns ett värde i båda tillvä-

gagångssätten. Som skådespelare, när man står 

framför en blå eller grön skärm, kräver det 

mycket fantasi. Jag har alltid tänkt på det som 

teater. Men nu med The Volume så ja, allt är mer 

påtagligt. Den visar alla miljöer framför dina ögon 

medan du fi lmar. Det är väldigt fi nt som skåde-

spelare, för man känner verkligen att man är med 

i Star Wars. Sedan ser jag Ewan som Obi-Wan 

Kenobi och jag förfl yttas till att vara med i his-

torien. Så ja, jag älskar det.

Varför var du så länge borta från Hollywood?

– Jag har gått igenom perioder där jag velat 

ägna mig åt andra intressen. Jag älskar att jobba 

som skådespelare, och jag är väldigt engagerad i 

det, men jag gillar andra saker också. Jag har gått 

igenom en längre period där jag inte har jobbat 

som skådespelare. Folk tror kanske att man för-

svinner när det händer, men jag sysslade bara 

med andra saker.

Hur är det att plocka upp ljussabeln efter så 

många år, och speciellt med Darth Vader-kosty-

men, som måste vara begränsande för dig?

– Jag var lite ringrostig, men jag hittade snabbt 

rytmen igen. Jag tillbringade så mycket tid under 

prequelserna med att träna med ljussabeln, och 

det var alltid en av de saker jag tyckte var roligast. 

Jag fi ck göra lite av det i den här också, och jag 

fi ck jobba med ett fantastiskt gäng människor. 

Men ja, att gå igenom ljussabelsträning är som 

en Jedi-rekryteringsskola. Och det är riktigt kul!

Hur ser du på Darth Vaders karaktär nu, till 

skillnad från hur du såg honom när du spelade 

honom som tonåring?

Hayden Christensen som Darth Vader

 Moses Ingram som The Inquisitor
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behöver göra nöjd utifrån hur de tycker att den 

karaktären ska vara. Det lättar en del på trycket. 

Men det är också skrämmande, för det fi nns mil-

jontals människor som kommer att tycka det ena 

eller det andra, och jag kommer defi nitivt att få 

höra det. När man fi lmar kan man inte tänka på de 

där sakerna, men jag kommer nog att börja tänka 

på det när vi närmar oss lanseringen, folk ser trai-

lern och bilderna och sedan börjar det. Så ja, 

läskigt, men spännande på samma gång!

Från att vara en Master of Fine Arts via stipen-

dium, till en master i The Badass Dark Side of 

the Force, kan du berätta hur du förbereder 

dig för din roll? Finns det några erfarenheter 

från ditt riktiga liv som du kan använda för att 

anpassa dig till inkvisitorkaraktären?

INGRAM:
– Tja, jo: ”The power of the push”. Du måste 

kunna ta dig igenom hinder, även när det verkar 

omöjligt och superskrämmande måste du veta 

att det alltid fi nns en väg igenom. Du måste 

bara leta tillräckligt noga, och det tror jag att 

mitt liv är ett bevis på. Under många år var jag 

tvungen att hitta nästa praktiska drag, som 

kunde vara steget in. Och jag tror att jag och 

inkvisitorn är väldigt lika på det sättet.

Deborah Chow, regissör

Till sist fi ck vi en kort intervju med regissören 

Deborah Chow. Som har gjort två avsnitt av The 

Mandalorian och nu har fått äran att göra alla 

sex avsnitten av Obi-Wan Kenobi.

Hur har den nya studiouppsättningen påverkat 

ditt arbete som regissör?

CHOW:
– Jag lärde mig det här sättet att arbeta på under 

The Mandalorian. Det var väldigt spännande att 

lära sig den tekniken. När det var dags för 

Obi-Wan Kenobi ville jag ta allt jag hade lärt mig 

och fortsätta mitt arbete med tekniken. Det har 

varit ett enormt hjälpmedel, speciellt under 

covid-pandemin, eftersom vi nu har kunnat fi lma 

så mycket inne i studion. Jag älskar science fi ction 

och fantasy, och jag känner att mycket av tekniken 

från StageCraft verkligen gjorde det möjligt för 

oss att skapa en annan värld på ett väldigt vackert 

sätt.

Att gå från att regissera två avsnitt av The Man-

dalorian till att göra hela den här serien, förän-

drar det synvinkeln på något sätt?

CHOW:
– Det har helt klart varit en stor uppgift om man 

jämför. Mycket av arbetet är förberedelser, inte 

minst på grund av StageCraft. Vi har fått förbe-

reda oss mycket för att få upp innehållet på 

skärmarna innan vi har kunnat börja fi lma. Så 

det har varit mycket mer jobb, men för mig 

älskade jag att kunna ha hela historien från 

början till slut, och att kunna förverkliga en stor 

vision genom alla sex avsnitt. 

Hur är Obi-Wans mentala tillstånd? Klandrar 

han sig själv för det som har hänt de senaste 

åren? Darth Vader och allt?

CHOW:
– Det är en riktigt intressant utgångspunkt för 

karaktären, men även för hela galaxen är det en 

väldigt mörk period. Order 66 har ju inträffat 

och så många Jediriddare är antingen döda 

eller gömmer sig. Och alla jagas. Det fi nns 

många världsomspännande händelser som 

sker samtidigt, och för Obi-Wan personligen 

fi nns alla dessa känslor gentemot Anakin och 

vad som hände i Revenge of the Sith. Så det är 

mycket han måste ta itu med i början av serien. 

Vi utforskade helt klart mycket av det mörkret 

och den börda han bar på.

Med tanke på att de första Star Wars-fi l-

merna egentligen var gjorda för barn, men som 

även vuxna kunde uppskatta. Nu när fl era gene-

rationer har vuxit upp och gillar detta univer-

sum, vilken åldersgrupp har ni siktat in er på 

med Obi-Wan Kenobi?

– Det här är något vi har funderat mycket på, 

för visst har vi kopplingen till den ursprungliga 

trilogin, men vi är också kopplade till prequ-

els-fi lmerna. Så precis som du säger fi nns det 

fl era generationer av Star Wars-fans nu. Vi 

försökte inte rikta oss mot någon specifi k 

åldersgrupp. Det är tillräckligt utmanande att 

berätta historien, så vi fokuserar hellre på Obi-

Wans historia och det som kändes naturligt i 

förhållande till honom. Men jag tror att det är 

viktigt att ha balans, att ha inslag som är lättare 

bredvid de mer seriösa.

Det är bara att se fram emot den nya serien! 

Vi vet åtminstone vad vi ska göra den 27:e maj!

Regissör Deborah Chow
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