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Stativhögtalare GRUPPTEST!

A
lla älskar golvhögtalare! Ja, är 
man någorlunda ljudintresserad 
är storskaligheten hos ett par sta-
diga golvare sinnebilden för en 

rejäl musikupplevelse. Så brukar det vara, 
men vi är många som köpt högtalare med 
ögonen och sedan slokörat fått pressa in dem 
i ett rum där de inte kommer till sin rätt.

Själv försökte jag en gång i tiden 
krampaktigt behålla ett par kära golv-
högtalare, stora som kylskåp och med 
10-tummare i basen, fastän jag flyttat 
till ett studentrum... Det var ett impone-
rande möblemang, men inte ljudmässigt. 
Det hela slutade med att jag sålde åbä-
kena och skaffade ett par 2-vägs stativa-
re av bättre snitt och vips var både lug-

net och ljudet återställt. Okej, det hela 
var förstås helt galet, men jag urskuldar 
mig med att jag var grön på området. 

I gengäld lärde jag mig att en välbyggd 
och inte allt för liten stativhögtalare är en 
given patentlösning för att få till bra ste-
reoljud, i så gott som alla normala rum. 
Med golvhögtalare kan det gå fel, sällan 
med stativhögtalare. Också basen brukar 
bli bättre med en bra 2-vägare – tajtare och 
mer engagerande – och den där lägsta okta-
ven som golvare kanske kan prestera, ten-
derar att bara bli ett svårhanterligt muller. 
Kul ett tag, men rätt snart ohållbart hur du 
än placerar dem. Men in med en välbyggd 
stativare och vips är ordningen återställd.    

Den här gången har vi plockat ihop 
några riktigt fina alternativ i den lite högre 

divisionen, men som ändå inte kos-
tar en förmögenhet.  Alla tre visade 

sig verkligen kunna ta ut svängarna 
rent hifi-mässigt, men också hävda sig 

bra mot golvmodeller. Två av dem har 
banddiskant, vilket kan vara en fördel i 
mindre rum eftersom spridningen är mer 
kontrollerad i vertikalled. Men 2-vägs-
högtalare med banddiskant kan ofta låta 
just 2-vägs, som att elementen inte riktigt 
arbetar som en helhet. Det brukar bero 
på att konelement sällan är lika snabba 
som bandelement, men också på deras 
olikartade spridning och att konelementet 
sprider mer punktformigt jämfört med 
bandets breda horisontalspridning men 
snäva vertikalspridning.

Ny elementteknik och relativt hög del-
ning gör dock att man märker ovanligt 
lite av den här problematiken. Framför 
allt hos Monitor Audio, som upplevs som 
precis lika punktspridande som testets 
Dynaudio.

Deltagarna:
Dynaudio Special Forty  
Monitor Audio Gold 100 
Quadral Aurum Sedan 9
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Storstilade  
småttingar! 
Vi har lyssnat på tre härliga stativhögtalare som 
alla trotsar uppfattningen att det bara är golvhögta-
lare som kan leverera. Text Mats Meyer-Lie Bild H&M Mätning H&M
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Dynaudio Special Forty
Pris 30.000 kr/par 
Princip 2-vägs basreflex 
Diskant Softdome (1,1”/28 mm), Esotar 40 
Bas 17 cm MSP-kon   
Delningsfrekvens 2 kHz 
Angiven känslighet 86 dB  
Nominell impedans 6 ohm 
Mått (BxHxD) 20x36x31 cm 
Vikt 8,1 kg/styck 
Info www.dynaudio.com
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H
ur många gånger kan man 
ta fram sin för priset bäs-
ta 2-vägare någonsin? Ja, 
åtskil l iga gånger om det 

handlar om Dynaudio och i fyra decen-
nier har den danska högtalarauktoriteten 
levererat ett pärlband av förstklassiga kom-
paktmodeller. Så många att man vid det här 
laget kan tycka att firman kunde unna sig 
att vara lite bekväm och låta en ny 2-vägs-
modell bli en lite uppiffad version av en 
föregående succémodell.

Men sånt ligger inte för Dynaudio 
som firar s ina 40 år i  branschen 
genom att  ta  fram sin nya jubi-
l eumsmode l l  h e l t  f r ån  g runden .  
Även om nya modellen ger en tydlig 
blinkning till tidigare milstolpar har man 
verkligen ansträngt sig för att pressa in så 
mycket av sin senaste teknik som möjligt. 
Visst, Special Forty är knappast billig, men 
så är den också byggd med specialvarianter 

DYNAUDIO SPECIAL FORTY 

– färgstark jubileumsmodell

av element som tidigare bara fanns i fir-
mans påkostade toppmodeller. Det hela blir 
förstås lättare eftersom man alltid tillverkat 
sina egna element och diskanten är en ny, 
skräddarsydd variant av lyxiga Esotar², med 
nya membranbeläggningen DSR och nytt, 
bättre luftflöde och dämpning.

På klassiskt Dynaudio-vis för bästa 
fasegenskaper och överlappning mellan 
elementen använder man ett enkelt första 
ordningens filter. Diskanten har därför 
ovanligt stort omfång och kan ledigt gå 
en oktav under delningsfrekvensen vid 2 
kilohertz. 

Basen på strax under 7 tum är också 
den unik för modellen och Dynaudio kall-
lar den sitt bästa mellanregister någonsin. 
Förutom beprövad, helgjuten kon i MSP 
(magnesium/silikat/polymer) bygger den på 
teknik från stora Confidence och Evidence, 
men som förbättrats med en unik hybrid-
magnet. Magneten kombinerar råstyrkan 

hos neodymium med kontrollen av magnet-
flödet hos en ferritmagnet. Det har gett ett 
blixtsnabbt, nästan servokontrollerat ele-
ment som för att utnyttjats fullt ut dessutom 
fått stadigare, men samtidigt akustiskt mer 
genomsläpplig aluminiumkorg än tidigare.   
Läckerb i t a rna  har  s lu t l i g en  fö r-
packats i  en tung, död och kärvt 
grå limträlåda som smalnar av bak-
åt för att bryta inre lådresonanser.  

Man ska inte döma hunden efter håren 
brukar det heta, och även om den nya hög-
talaren skiljer sig från tidigare jubileumsmo-
deller med sin nya, beslutsamma och strama 
uppsyn så överraskar Special Forty med sitt 
härligt mustiga och breddfullt färgstarka 
ljud. Här finns visserligen all den detaljpre-
cision, nyansrikedom och blixtrande attack-
vilja du kan önska, men det som verkligen 
fångade oss var sättet Dynaudio tog ett 
helhetsgrepp över musiken och gav ljudet 
fysisk tyngd.

Ja, hur fintrimmat teknisk konstruktio-
nen än är känns det som att man på all-
var också lyssnat sig fram till slutresul-
tatet. Special Forty låter därför inte bara 
som det hyperexakta precisionsredskap 
den faktiskt är, utan spelar med en 
must och avväpnande och engagerande 
spänst som vi inte kan minna oss hört 
från Dynaudio i den här prisklassen.  
En och tekniskt utsökt men framför 
allt storslagen liten högtalare som spe-
lar över sin viktklass. Ett dynamiskt, 
varmt och helgjutet ljud med tillräck-
lig bas också för större rum. Ingen kne-
pig last, men kräver både effekt och kva-
litet för att fullt ut komma till sin rätt.  

Omdöme 
Ljud 10 

Byggkvalitet 9 
Prisvärdhet 9

Dynaudio är, undantaget några smärre 
ojämnheter, exemplariskt jämn och linjär 
vid såväl 0 grader (grön) som 30 grader i 
sidled (gul). Vid 60 grader (röd) faller dock 
diskanten snabbt över 15 kHz.

Dynaudio har vågig men rätt harmlös impe-
dans (grön). Som lägst 5 ohm runt 180 Hz 
och en systemavstämning vid 50 Hz. De 
tvära kasten i fasen (röd) under 100 Hz kan 
bli lite knepiga för klena förstärkare. 

En upp-
sättning 
kontakter 
i sedvanlig 
Dynaudio-
ordning.
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N
är brittiska Monitor Audio för 
en del år sedan gick från sin väl 
inarbetade och karaktäristiskt 
guldöverdragna domediskant – 

till sin då nya eleganta toppserie Platinum 
från 2008–  och istället använda en egen 
banddiskant, var vi många som nog trodde 
att tekniken skulle stanna vid prestigeserien.

Men firman hade andra planer och sin 
vana trogen i kombination med det fina mot-
tagandet av Platinum, gjorde att bandtekni-
ken snart också dök upp i den mer överkom-
liga serien Gold GX. För några år sedan fick 
både den och lyxserien Platinum en översyn 
och kom i nya förbättrade versioner. Precis 
som Dynaudio hör också Monitor Audio 
till den krympande skara producenter som 
alltid tillverkat sina egna högtalarelement, 
inklusive de nya banddiskanterna, om än inte 
hemma i England.

I Gold använder man en förbättrad och 
starkare variant av föregångarens 6,5-tum-
mare inklusive förbättrad C-CAM-kon, 
alltså den keramiskt dämpade konteknik i 
aluminium/magnesium-legering man använt 
och förfinat i över 20 år. Man har också 
ändrat på reliefmönstret (RST) man använ-
der, för att styva upp konen ytterligare. 
Det ultralätta bandelementet i C-CAM har 
också fått sig en översyn och är nu tillver-
kat med ännu snävare toleranser än tidi-
gare och precis som hos föregångaren har 
man kostat på med internkablage i silver.  
Själva lådan är med tanke på priset sen-
sationellt elegant, med förstklassig finish 
och mjukt välvd som inte bara är smak-
full utan förstås också minskar lådre-
flexer (diffraktion) och inre resonanser.  

Just ord som elegant och smakfullt är 
också det första man kommer att tänka på 
när Gold 100 börjar spela. Ja, det känns som 
om ljudet fått ett nytt och blixtrande snabbt 
och skirt skimmer över sig, men utan att för 
den skull bli kyligt eller hårt.

Det hypersnabba bandelementet ger stör-
re övertonslyster än både Dynaudio och 
Quadral och tillsammans med den snudd på 
lika snabba basen mejslar Gold 100 fram en 

MONITOR AUDIO GOLD 100 

– elegant lyster

Omdöme 
Ljud 8 

Byggkvalitet 10 
Prisvärdhet 10

Monitor Audio Gold 100 
Pris Från 18.000 kr/par (+2.000 kr i Ebony-
finish) Finish 2-vägs basreflex 
Diskant Bandelement 5,5x0,8 cm 
Bas 6,5-tum, C-CAM 
Delningsfrekvens 2,7 kHz
Angiven känslighet 88 dB  
Nominell impedans 8 ohm  
Mått (BxHxD) 21x36x30 cm 
Vikt 9,9 kg/styck 
Info www.iconscandinavia.se,  
www.monitoraudio.co.uk

fantastisk rymd och djuprelief i stereoljudet. 
En transparens som för tankarna till elektro-
stater och triodförstärkare.

Jämfört med både Dynaudio och Quadral 
är ljudet inte lika framskjutet eller närgån-
get och musiken hamnar istället lite längre 
bort från lyssnaren. Men tro därmed inte 
att Gold 100 på nåt sätt spelar makligt och 
försiktigt. Nej, högtalarna är sannerligen 
säkra på sin sak och spelar med allt man kan 
önska av kraft och spänst. Ja, snabbheten 
och den distinkta kontrollen är verkligen 
övertygande hos de här kristallklara hög-
talarna, som trots att de är slankare än de 
två övriga ändå lyckas stå med fötterna på 
jorden och ge en rejäl skjuts också i basen.  
Men Gold 100 är trots allt lite slank och 
inte lika mustig och mättad som Dynaudio 
och heller inte lika reslig och bastant som 
Quadral. Men gillar du inte minst klassisk 
och akustiskt inspelad musik så får du en 
verklig delikatess.

Monitor Audio har en bred och tydlig 
svacka centrerad vid 2,2 kHz (lite under 
delningen). Notera det mjuka och kontrol-
lerade diskantfallet också vid 60 grader 
horisontellt (röd).  

Gold 100 har typisk refleximpedans (grön). 
Som lägst 4,5 ohm runt 200 Hz. Fasen 
(röd) är rätt snäll även om lasten blir 
klart induktiv mellan 400 Hz och 1,2 kHz.

Dubbla kon-
takter hos 
Monitor Audio 
och lite extra 
plus för kabel-
snuttarna 
istället för 
metallbleck 
däremellan.
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H
ögtalare från Quadral är inte 
precis vardagsmat på våra 
breddgrader. Annat är det i 
hemlandet Tyskland, där man 

i decennier haft en väl inmutad bit av hifi-
marknaden. Märket drog igång 1973, men 
fick sitt verkliga genombrott när den tongi-
vande hifi-tidningen Stereoplay valde topp-
modellen Titan 1 till referens. I hela åtta 
år i rad! 

Quadra l  har  numer  e t t  myck-
et brett modellprogram fördelat på 
hela 14 serier. Till och med toppse-
rien Aurum rymmer hela 20 modeller 
och då är den ändå inte största serien!  
Ett kännetecken för just Aurum har 
varit högresta, mycket baskapabla byg-
gen där man konsekvent använt band-
diskanter och gärna råstarka 10- eller 
12-tummare i botten. I flera år använde 
man transmission-linekoppling i golv-
modellerna, men sedan en tid har man 

QUADRAL AURUM SEDAN 9

– spelar som en golvare

gått över till en egen kombination av 
basreflex och sluten tryckkammare. 
Men den här gången handlar det om lite 
nättare doningar och 2-vägaren Sedan 9 – 
som hör till senaste (nionde) generationen 
av toppserien Aurum. Men trots de besked-
liga måtten handlar det om ett osedvanligt 
stadigt bygge som kombinerar en 7-tumsbas 
med en stor banddiskant. Basen har en styv 
lättviktskon i Quadrals egen legering av 
aluminium/titan/magnesium kallat Altima. 
Materialet, som förfinats genom åren, togs 
fram för de allra bästa modellerna i början 
av 2000-talet, men ingår numer också i 
några av de billigare serierna. Diskanten är 
firmans egen quSENSE med tunt alumini-
umband (7x1,5 cm).

En ny finess hos senaste generationen 
Aurum är baksidans lilla 3-stegsomkopp-
lare för att höja eller sänka diskantnivån 
och därmed anpassa den till omgivning-
ens beskaffenhet, men även placeringen. 

Quadral beskriver den här stativmodel-
len som att den i princip är en golvhögtala-
re, men i kompakt utförande. Det låter för-
stås rätt fånigt. Tills man hör dem, för när 
de här små tungviktarna väl börjar leverera, 
är det svårt att inte imponeras. De spelar 
nämligen med en så fullvuxen och självklar 
auktoritet att de två andra 2-vägarna nästa 
känns lite blyga. Quadral kan dessutom 
drämma till och ge tryck i basen så det står 
härliga till.

Ja, blundar du är det svårt att tro att 
högtalarna inte är både ett eller två nummer 
större än den annars så fylliga Dynaudio, 
även om de visst är något större. Basegen-
skaperna hos Quadral ger också musiken 
ett fastare och mer övertygande fundament 
att stå på. Men ännu mer framträdande är 
högtalarnas attackvilliga och oblyga, nästan 
påstridiga spelstil som gör det kul att spela 
musik.

Visst, Quadral är ibland lite yviga i ljudet 
och kanske inte fullt så koncentrerade som 
man kanske skulle önska. Här finns inte 
heller riktigt samma artikulation och hel-
gjutna balans som hos Dynaudio och inte 
heller Monitor Audios raffinerade detalj-
lyster. Men för pengarna får du i gengäld en 
muskulös och medryckande högtalare med 
härlig dynamik och som tar ett befriande 
helhetsgrepp på musiken. Måste höras! 

Quadral Aurum Sedan 9 
Pris Från 25.000 kr/par 
Princip 2-vägs basreflex 
Diskant Bandelement 7x1 cm  
Bas 7”/18 cm, metallegering (ALTIMA) 
Delningsfrekvens 2,8 kHz 
Angiven känslighet 85 dB 
Nominell impedans 8 ohm  
Mått (BxHxD) 23x39x35 cm 
Vikt 14,5 kg/styck 
Info www.mychifi.se, www.quadral.com

Omdöme 
Ljud 9 

Byggkvalitet 9 
Prisvärdhet 9

Quadrals frekvens är linjär och jämn 
vid både 0, 30 och 60 grader horisontellt 
(grön, gul, röd). Diskanten börjar dock 
falla snabbt redan vid 15 kHz. 

Quadral har ingen helt lätt impedans 
(grön). Går till låga 3 ohm runt 3,5 kHz 
för att sedan dra iväg uppåt. Den svajiga 
fasen (röd) gör knappast saken lättare 
för förstärkaren.

Quadral 
har också 
kabel mel-
lan de 
dubbla kon-
taktparen 
och med 
vippan kan 
diskanten 
både höjas 
och sänkas.
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System One H-212B

D
en här gången var det svårare 
än väntat att kora någon solkar 
vinnare, och även om alla har 
lite olika karaktärsdrag och för-

delar, är samtliga nästan provocerande bra!  
Jämfört med de flesta (alla?) golvare i sam-
ma prisklass låter våra 2-vägare avgjort 
renare och snabbare, men också mer enhet-
liga. Det visar också hur ofantligt mycket i 
ljudkvalitet man har att tjäna på att fokuse-
ra på få men ypperliga komponenter och en 
liten, resonansfri låda istället för att stirra 
sig blind på den där allra lägsta basoktaven.

Nog för att vi är vana vid att firmans 
högtalare så gott som alltid är prisvärda, 
men med Monitor Audio Gold 100 har 
man sannerligen lyft sig i håret! Du får 
löjligt mycket ljud för pengarna och teknik 

Kringutrustning 
Signalkälla Nätverk/Cambridge CXN, Hegel Mohican  
Förstärkare Denon PMA-2500  
Försteg AVM Evolution SD 5.2 
Slutsteg Burmester 956 Mk. 2 
Kablage Transparent, Nordost, Van den Hul, Supra

Alla vann? 

System One H-212B

högtalare så gott som alltid är prisvärda, 
men med Monitor Audio Gold 100 har 
man sannerligen lyft sig i håret! Du får 
löjligt mycket ljud för pengarna och teknik 

utöver det vanliga för att inte tala om den 
lysande byggkvaliteten! Det är en skimrande 
klar och blixtsnabb högtalare som verkligen 
visar fördelarna med banddiskant. Trots 
basen är klangen slankare än hos de övriga 
så högtalaren mår därför bra av varmkling-
ande elektronik (klass A-förstärkare?). 
Framför allt behöver den en placering när-
mare bakvägg för att komma fullt till sin 
rätt. En verklig ljuddelikatess, svårmatchad 
för priset! 

Stöd från bakvägg behöver knappast 
Quadral Aurum Sedan 9, testets överrask-
ning och en härligt spelglad och slagkraftig 
muskelknutte med både stadga och tyngd i 
anslaget. Inte fullt lika minutiöst balanserad 
i klangen som Dynaudio och heller inte lika 
hypertransparent som Monitor Audio, men 
tar i gengäld ett mustigt och engagerande 
helhetsgrepp på musiken.  Måste höras! 
Att Dynaudio Special Forty är dyrare än 
de övriga märks kanske inte vid en snabb 

jämförelse, även om den utan tvekan är en 
av de mest välbalanserade stativhögtalare 
vi hört på länge. Den är mustig och intensiv 
i klangen med en elegant, nästan graciös 
detaljskärpa. Dessutom har den en nyans-
rikedom och frasering du vanligtvis inte 
hittar i prisklassen. Visst kostar den en rejäl 
slant, men vi har ändå svårt att komma på 
ett mer komplett och helgjutet alternativ till 
de begärda pengarna.  H&M

helhetsgrepp på musiken.  Måste höras!helhetsgrepp på musiken.  Måste höras!
Att Dynaudio Special FortyDynaudio Special Forty är dyrare än 
de övriga märks kanske inte vid en snabb de övriga märks kanske inte vid en snabb 

HM17_9_s79-83_HOGTALARE.indd   83 2017-08-16   10:45




