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Denna skrift handlar om min tid som högtalarkonstruktör och de olika högtalarmo-

deller som under min verksamhetstid såg dagens ljus. Längre ner i artikeln beskrivs 

följande högtalare som jag konstruerat. Kanske saknas det någon modell i listan, men 

det mesta är nog med. 

 

 

Fabriksbyggda högtalare 
 

Sid. 

OM3-27 1971 3-vägs, diskant uppåt   Även byggsats 4 

OM3-28 1973 3-vägs, diskant uppåt   Även byggsats 5 

OM2-22 1974 2-vägs, diskant uppåt 9 

OM2-17 1974 2-vägs, frontstrålande 10 

OM2-20 1975 2-vägs, frontstrålande 11 

OM5-32 !975 3-vägs, diskant uppåt 12 

OM3-29 1976 3-vägs, med Ambiofoni 12 

P34 1976 2-vägs, med slavbas, frontstrålande -- 

OM3-38 1976 3-vägs, med 10" bas 12 

OM3-23 1977 3-vägs, diskant uppåt -- 

OM21 1977 2-vägs kub, snedstrålande 16 

OM 322 1977 2-vägs med slavbas 11 

OM50/51 1978 2-vägs, diskant uppåt 19/21 

OM60 1978 3-vägs, diskant uppåt   Även byggsats 19 

OM61 1979 3-vägs, diskant uppåt   Med tonreglage 22 

OM71 1979 3-vägs, diskant uppåt   Med tonreglage, 23 

  
dubbla diskanter och överlastindikatorer 

 OM 72 1978 Direkt/indirekt, med 6 element 24 

OM452 1979 Direktstrål, dubbla basar och diskanter 26 

OM 2000 1984 2-vägs, direkt/indirekt 56 

NG18 1994 2-vägs, kubformig med sned front 60 

NG20 1995 2-vägs golvmodell med sned front 61 

NG22 1996 2-vägs långsmal med 5" bas 62 

Rondo AF 2-42 1994 2-vägs klotmodell med 7" bas 63 

Rondo AF 2-34 1995 2-vägs klotmodell med 5" bas 64 
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Experthögtalare 
   Expert OM2-21 1975 2-vägs, diskant uppåt 33 

Expert 2-40 1977 2-vägs, diskant uppåt 33 

Expert 4-70 1977 3-vägs, dubbla diskanter 33 

Expert 2-35 1979 2-vägs, diskant uppåt 33 

Expert 2-33 1978 2-vägs, frontstrålande 27 

Expert 2-50 1978 2-vägs, diskant uppåt 31 

Expert 2-55 1979 2-vägs, diskant uppåt 32 

Expert 3-60 1978 3-vägs, frontstrålande 28 

Expert 4-90 1978 3-vägs, dubbla diskanter 33 

Expert 3-100 1977 3-vägs, frontstrålande 29 

Expert 3-100 MkII 1978 3-vägs, frontstrålande  Med tonreglage 30 

    Hembyggen, beskrivna i Elektronikvärlden 
 Big Bang 1988 Bassystem i IKEA-skåp 37 

Big Bang 1988 2-vägs sidsystem, mellanreg + diskant 38 

Big Bang 1988 Vägghängda sidosystem 39 

Prisma 1988 Vägghängda 2-vägssystem 40 

Kameleont 1989 3-vägs med 12-tums bas 41 

Tuben 1989 "Rörhögtalare", dubbla basar och 4 disk 42 

Kubikfoten 1992 Smal 3-vägs med bas i botten 52 

Hyper Sida 1994 Surround Fronthögtalare 48 

Hyper Bak 1994 Surround Bakhögtalare 50 

Hyper Mitt 1994 Surround Mitthögtalare 49 

Hyper Bas 1994 Surround Bashögtalare 51 

NG8 1991 
2-vägs fullregister, kubisk med sned 
front 44 

NG8B 1991 Separat bas för NG8 45 

NG9 Black Aros 1993 Tvådelat 3-vägs system.  46 

 

 

 

Hifi som hobby 
 

Det började som en hobby. Samma sorts 

hobby som tusentals män har ägnat sig åt 

under många decennier. Ja, jag säger män, 

för hur många kvinnor finns det som kon-

struerar egna högtalare, och ägnar en stor 

del av sin tid åt att återskapa konserthusets 

klang i sitt eget vardagsrum?  

 

Jag lämnar jämlikhetsaspekten, och kon-

staterar att mitt högtalarintresse var inte 

enbart en hobby. Alltsedan jag fick upp-

giften att förestå ELFAs nyöppnade Hifi-

butik på Holländargatan i Stockholm år 

1957 blev ju intresset för reproducerad 

musik det som jag skulle leva på. När jag 

några år senare fick jobbet som teknisk 

produktchef inom Hifi-sektorn på Philips 

var det inte längre en hobby, utan något 

som jag specialiserat mig på för att ha en 

intressant arbetsuppgift som min försörj-

ning. 

 

De produkter som jag ansvarade för var 

skivspelare, förstärkare, bandspelare och 

högtalare. Jag ingick i en internationell 

grupp inom Philips som hette INSPECO, 

dvs. International Specifikation Committee 

där jag representerade de skandinaviska 

länderna. Philips-representanter från alla 

länder träffades 3 gånger årligen på olika 

orter i Europa. Vi satt varje gång ett par 

dagar i ett stort konferensrum och diskute-

rade hur framtidens Hifi-produkter skulle 

utformas. Det kändes ju överväldigande att 

få vara med och bestämma hur detta jätte-

lika företags produkter skulle se ut i fram-

tiden. 
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Men mina uppgifter låg inte bara på det 

internationella planet. Jag ingick i den 

svenska TC-gruppen, där T stod för Tech-

nical och C för Commercial. Det innebar 

bl.a. att jag enligt ingenjörerna på Philips-

fabriken i Norrköping låg mest åt den 

kommersiella sidan, medan säljorganisa-

tionen mest betraktade mig som en teknisk 

idiot. Men arbetsuppgiften var entydig. Jag 

skulle lära och trimma säljpersonalen om 

produkternas tekniska kvalitet, och få dem 

att använda egenskaperna som argument i 

sin säljverksamhet. Vidare var jag företa-

gets kontakt mot konsumenterna, fick sva-

ra på frågor om produkterna, redigera 

bruksanvisningar, arrangera utställningar 

och delta i möten med andra leverantörer i 

Hifi-Institutet och SRL, Sveriges radio-

leverantörer. 

Men nu måste jag återvända till Philips 

INSPECO-grupp. Varje gång vi träffades 

redovisade våra huvudmän hur de nya pro-

dukterna utvecklades, och när vi såg vad 

som skulle erbjudas nästa år var det svårt, 

för att inte säga omöjligt, att hitta något 

spår av de förslag som man själv lämnat ett 

par år tidigare. Det här började kännas lite 

frustrerande. Jag var fylld av idéer om hur 

man kunde forma högtalare, både tekniskt 

och estetiskt, men genom de här kanalerna 

fann idéerna ingen väg till utveckling. Det 

var här och nu som mitt beslut om eget 

företag började ta form.  

7 år senare täckte mina högtalare 18 % av 

den svenska marknaden, mer än något an-

nat företag och dubbelt så mycket som 

Philips. 

 

 

En envis tanke förverkligas 
 

Men nu har jag bestämt gått händelserna i 

förväg. Det var på våren 1971 som mitt 

beslut att starta eget mognade. Till min 

omgivnings stora förvåning lämnade jag 

min trygga anställning hos Philips med en 

avgångslön på 12 000 kronor. Som startka-

pital skulle det inte räcka långt. Min finan-

sieringsplan var byggd på banklån, leve-

rantörskrediter och fakturabelåning. Och 

jag hade några fördelar som andra egen-

företagare oftast saknar. 

 

För det första var mina blivande kunder 

radiohandlare runt om i Sverige som jag 

blivit bekant med under många produkt-

möten. Jag hade hunnit etablera mig som 

Hifi-specialist och träffat många viktiga 

personer i branschen, mest i samband med 

min funktion som ordförande i Svenska 

Hifi-Insitutet. 

 

På leverantörsidan utnyttjade jag mina 

kontakter med Philips komponentavdel-

ning. Philips högtalarelement satt ju inte 

bara i Philips egna apparater, utan såldes 

till många olika företag. 

 

Att mina högtalare skulle produceras i 

Skillingaryd var klart från början. Jag kän-

de de flesta snickeriföretagen där, eftersom 

jag under Philipstiden lagt grunden för 

beställningar av bl.a. högtalare och TV-

bänkar. Jag behövde bara hyra en lokal, 

skaffa en platschef och anställa några som 

monterade. I Småland är det här något som 

sker fort och effektivt. 

 

Och så behövde jag ett labb. Jag etablerade 

mig i ett litet vindsrum i min bostad, in-

köpte en tongenerator och en universal-

voltmeter, och satte igång. 

 

Men hur skulle mina första högtalare se ut? 

Jag baserade min plan på 3 väsentliga 

funktioner, nämligen ljudkvalitet, pris 

och utseende. Jag måste nämligen komma 

igång med en tillräckligt stor serie. En för 

dyr högtalare skulle begränsa produktions-

volymen, så efter en bedömning av den då 

rådande marknaden för högtalare beslöt jag 

att konsumentpriset inte fick överstiga 

1000 kronor per par. Därmed kunde jag 

också lägga mig något under den största 

konkurrenten, Sonabs OA5, som var den 

högtalare som alla talade om. 

 

Nu tillkom min första konstruktion,   

OM3-27.
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Under den första perioden använde jag ett 

modellnamnssystem där den första siffran 

angav antalet högtalarelement och den 

andra siffran stod för lådans nettovolym. 

Alltså 3 element, 27 liter lådvolym. 

 

Min ursprungliga tanke var att mina hög-

talare alltid skulle ha diskanten uppåtrik-

tad. Med en delningsfrekvens på 3000 Hz 

var det i huvudsak musikinnehållets över-

toner som strålades ut av diskantelementet, 

och den rundstrålande effekten, med re-

flektioner i bakväggen, gav ett mycket luf-

tigt intryck åt ljudet. 

 

 

Men det gällde att välja rätt element. Phi-

lips tillhandahöll sin dometweeter i 2 ver-

sioner. AD0160T gav en jämn kurva vid 

frontplacering. AD0161T däremot gav 

mera energi, just med tanke på att den inte 

skulle vara direktstrålande. Frontriktad 

skulle den tweetern upplevas som skrikig. 

Mellanregistret var ett bakåt kapslad 5-

tums konelement, basen ett av Philips 

standard 8-tums system. 

 

Lådan till OM3-27 var enkel att tillverka. 

Den syntes vara hopsatt av 5 bräder. Visst, 

men det var prydligt fanerat i äkta trä, val 

nöt, jakaranda, furu eller masurbjörk.  

 

 

Den fanns dessutom i vitlack. I och med 

produktionsstarten hade jag engagerat 5 

olika företag i Skillingaryd. Ett snickeri 

gjorde lådorna, en lackeringsverkstad gav 

dem rätt glans. Ett företag lödde ihop fil-

terkomponenter och ytterligare ett klädde 

frontskivorna med tyg. Slutligen var det 

några som i en liten lokal skötte monte-

ringen, inpackning och utleveranser. 

 

1973 flyttade jag till Strängnäs, där hela 

familjen och mitt företag inrymdes i den 

gamla Garvargården med anor från 1600-

talet. 
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Var hitta kunderna? 
 

Redan från början hade jag bra kontakt 

med en grupp radiohandlare. Den gamla 

traditionella sorten med lyssningsrum och 

omkopplingsboxar på Kungsgatan eller 

Drottninggatan i vilken stad som helst. 

Andra märken, särskilt Sonab, hade redan 

banat vägen för det växande intresset för 

välljud i hemmiljö. 

 

Men handlarna var bortskämda med sälj-

stöd från leverantörerna. Jag bestämde mig 

därför att redan under mitt första år delta i 

mässan som ordnades av Hifi-Institutet i 

Stockholmsmässans lokaler. Utanför det 

ljudrum där högtalarna demonstrerades 

ställdes en stor hästskoformad disk upp. 

Där fanns det möjlighet för intresserade 

besökare att ”under sakkunnig ledning” 

montera ihop sina egna högtalare. OM3-27 

fanns nämligen redan från början också 

som byggsats. Det var många besökare 

som gick hem med ett par Mirsch-

högtalare under armen, vilka de givetvis 

fått till specialpris. 

 

En nyetablerad storhandlare, Daler, fann 

självbygget så intressant att de erbjöd mig 

att flytta hela monteringsbänken till deras 

lokal på Kungsgatan i Stockholm, samma 

lokal där Telia nu håller till. Där stod jag 

en hel vecka i skyltfönstret och monterade 

högtalare för fulla muggar. Kunderna fick 

komma och montera sina egna högtalare, 

eller köpa de som jag nyss monterat. Det 

gick bra, även om det i början kändes lite 

ovant att agera som skyltdocka inför alla 

som stod utanför fönstret och glodde. 

 

 

Nu började det komma igång 
 

Daler köpte, många handlare köpte, och 

snart började det ringa från handlare jag 

aldrig hört talas om. ”Är det ni som har de 

där Mirsch-högtalarna.” Jovisst var det vi, 

men nu hade det blivit problem. Produk-

tionskapaciteten måste ökas, annars kan vi 

inte leverera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi måste dessutom ha en modell till och 

det behövs någon som tar hand om tele-

fonkontakten med både leverantörer och 

kunder.  

De två första åren handlade det mest om att 

få bättre fart på produktionen. En produk-

tionschef var redan anlitad, och ny monte-

ringspersonal anställdes allteftersom voly-

merna växte. Jag upptäckte också att en 

ökad omsättning krävde större rörelseka-

pital. Växande kundfordringar och lager 

måste finansieras. Det fanns bara en väg att 

gå, och den ledde till banken. Här gällde 

det att bygga upp förtroende, och det hände 

då och då att finkostymen kom på när ett 

nytt besök hos Sparbanken i Strängnäs 

blev nödvändig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett produktsortiment med bara en 

modell räckte ju heller inte, så snart 

såg den nya OM3-28 dagens ljus. 
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Den fick en stramare, enklare design. Mel-

lanregistret var ett metallkapslat element 

från Peerless. KO40 nånting hette det visst. 

Med frontriktad bas kunde den undre del-

ningsfrekvensen höjas till 700 Hz. I OM3-

27 var den ju 450 Hz.  

 

 

Från början hade OM3-28 impedansen 4 

ohm, men senare under produktionen änd-

rades den till 8 ohm. – Hur gör man det då, 

kan man fråga sig. Ja, helt enkel nya ele-

ment och nya filterkomponenter.  
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Och med OM3-28 kom vi också ut på 

exportmarknaden. Här kan vi se en engelsk 

presentation som i första hand avser  

byggsatsvarianten. 

 

 

 

 

 

 
 

 

I början på 70-talet var vita högtalare 

mycket uppskattade. Kontrasten mot det 

svarta tyget underströk den rena designen. 

Men givetvis kunde man få högtalarna i 

traditionella träslag, särskilt valnöt och 

jakaranda. Och observera, det var äkta trä-

faner som gällde, oftast med vackert utvalt 

trämönster. 
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OM3-28 blev högtalarprogrammets genom 

tiderna största långkörare. Den var mycket 

omtyckt, även på de olika exportmarkna-

derna som vi etablerade oss på. Bara under 

1977 sålde vi totalt 25 000 par högtalare. 

Av dessa var ca hälften OM3-28. I Sverige 

uppnådde vi det året en försäljning av      

18 000 par, vilket motsvarade 18 % mark-

nadsandel. Vi hade därmed kulminerat som 

Sveriges största högtalarleverantör. 
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För ett utökat sortiment låg en 2-vägare 

nära till hands. OM2-22 följde den valda 

designlinjen, men nu fick baselementet 

arbeta ända upp mot 2000 Hz. I detta om-

råde arbetade de två elementen tillsam-

mans, och med de olika riktningarna kunde 

det ha varit besvärligt om inte filtret varit 

av första ordningen. Därigenom överlap-

pade elementen varandra inom ett relativt 

brett område. 
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Sortimentet växer 
 

 

I och med att Mirsch högtalarna började 

synas ute i affärerna, kom också önske-

målet från handlarna att få högtalare att 

ställa i en hylla, och inte bara på golvet 

under hyllorna. Kring året 1975 tillkom 

inte mindre än 3 olika frontriktade mo-  

deller, OM2-17, OM2-20 och OM322. 

För att mildra effekten av priskonkurrens 

mellan handlarna kunde olika handlar-

grupperingar koncentrera sig på olika mo-

deller.  
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Den första tyngre högtalaren hette     

OM5-32.  

 

Tyvärr saknar jag en bild på den. Den var 

bestyckad med dubbla mellanregister och 

dubbla diskanter, alltså sammanlagt 5 ele-

ment. 

En annan, där också bild saknas, var  

OM3-38, ett 3-vägssystem som var be-

styckat med en 10” bas. 

 

 

 

Till samlingen hörde vid den här tiden ock-

så OM3-29. Ett högtalarpar med Pano-

rama-effekt! I grunden ett 3-vägs system 

med sidsvängd baffel, så att elementen 

riktade sig mera mot mitten av rummet. I 

den baffelkant som bildades var ett 4-tums 

element monterat, vilket alltså kom att rik-

tas snett ut mot sidoväggarna. Högtalarna 

var sammanbundna med en  

 

extra kabel, varigenom sidoelementen 

kunde återge stereokanalernas skillnad, 

alltså A – B. Systemet var delvis besläktat 

med det som kallades Ambiofoni, där 

skillnadssignalen återgavs med separata 

sidohögtalare. En på den tiden känd finsk 

konstruktör gick så långt att han hade en 

centerhögtalare för summasignalen och 2 

sidohögtalare för skillnadssignalen. 
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OM3-29 
 

 
 

 

 

 

Konsumentinformationen viktig 
 

 

För en aktiv marknadsföring behövs vanli-

gen omfattande reklam. Men för ett litet 

växande företag blir lätt reklam i traditio-

nell bemärkelse en tung post, svår att fi-

nansiera. Jag använde hellre konsument-

riktad produktinformation. Genom inten-

siva insatser i samband med ljudmässor, 

genom Hifi-Institutet, och inte minst ge-

nom mitt broschyrmaterial fick köparna 

gedigen information om allt som var vik-

tigt vid köp av högtalare. Testerna på Sta-

tens Provningsanstalt bidrog också till kö-

parnas växande förtroende. Här följer någ-

ra sidor ur olika produktblad och  kata-

loger. 
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Flera högtalare 
 

 

Högtalarnas placering i rummet har ju stor 

betydelse för den upplevda ljudkvaliteten. 

Det var därför frestande att skapa en mo-

dell som kunde placeras på olika sätt i  

 

rummet, med olika strålningsriktningar. En 

kub ur vilken ljudet strålade snett ut från 

en sida var en till synes optimal lösning, 

och OM21 såg dagens ljus. 
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Bassystemen i Mirsch-högtalarna 
 

Med OM21 introducerades också det 

danska baselementet Peerless KP65 i 

Mirsch-sortimentet. Det återkommer i ett 

flera senare konstruktioner. 

Valet av bassystem kan vara värt ett litet 

eget kapitel. Från början var det bara Phi-

lips 8 tums basar som gällde. De satt i 

slutna lådor, och kunde användas i både 2-

vägs och 3-vägs system. När produktions-

volymerna ökade kunde jag också beställa 

en specialvariant av Philips diskantelement 

med kupolmembran. 
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I mitten på 70-talet fick jag kontakt med 

företaget Albeka i Eskilstuna. Av någon 

oförklarlig anledning producerade man här 

bland mycket annat även 8 tums basar. 

Den gjordes med två alternativa magnet-

storlekar. Det var hela sortimentet. Ele-

menten fungerade bra i slutna lådsystem, 

och det blev många tiotusen element som 

gick från Eskilstuna till Skillingaryd. Ty-

värr var inte 8 tum detsamma i Eskilstuna 

som i övriga världen (var det inte där som 

Mått-Johansson verkade?). Albeka-basen 

var något större, vilket ledde till problem 

med reservdelsförsörjningen efter att Al-

beka upphört med sin verksamhet. 

 

Som nummer 3 av elementleverantörerna 

kom Peerlees. De levererade utmärkta 

system för både bas, mellanregister och 

diskant. De kom ofta till användning, sär-

skilt i de olika byggbeskrivningarna som 

senare publicerades i Elektronikvärlden, 

nuvarande Ljud o Bild. 

 

Jag hade också successivt börjat gå över 

från slutna lådor till basreflexkonstruktio-

ner, vilket givetvis påverkar valet av ele-

ment. I några lådor använde jag slavbasar, 

d.v.s. ett passivt membran, oftast av sam-

ma storlek som det aktiva elementet. Det 

fungerar enligt samma princip som basre-

flexrör.  

 

Elementets storlek sammanhänger i viss 

mån med lådstorleken och med den ljud-

nivå man vill kunna press ut. I projektet 

BigBang t.ex. använde jag 2st 10 tums 

push-pull kopplade basar. I ”Kameleonten” 

(den fick det namnet av Elektronikvärlden 

för att den kunde användas för såväl disco-

artad som seriös musik) ingick en 12 tums 

bas med en jättemagnet. Men så små-

ningom började jag också arbeta med små 

baselement. Och det var framför allt Peer-

less utmärkta 130WR26/72PPB som kom 

att ingå i flera konstruktioner, bl.a. NG8, 

NG18, NG22 och lilla Rondo AF2-34. 

Med en nettovolym  runt 10 liter kunde 

man med detta element avstämma lådan till 

50 Hz, vilket också blev undre gränsfrek-

vensen för konstruktionen. Enligt DIN-

mätnormen gick den ner till 40 HZ, vilket 

är utmärkt för ett så litet hölje. 

 

I de senaste konstruktionerna blev det 

ScanSpeak som fick stå för basåtergiv-

ningen. Det gällde NG9 (Black Aros) och 

”Kubikfoten” och stora Rondo AF2-42. 
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Ny design 
 

 

Men låt oss återvända till modellutveck-

lingen. Som jag berättat i annat samman-

hang blev jag under en tid frestad att överta 

marknadsföringen av Sonabs produkter, 

inklusive Carlsson-högtalarna. Det var 

närmare bestämt år 1976-77. Med över-

enskommelsen följde också ett löpande  

 

 

 

avtal med den kände formgivaren Lars 

Lallerstedt som ansvarat för formgiv-

ningen för praktiskt taget alla Sonabs pro-

dukter.  

Med Lallerstedts hjälp fick Mirsch-sorti-

mentet en uppfräschning som rörde alla 

aktuella modeller, nämligen OM50, 

OM51, OM60, OM61, OM71 och OM72.  
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OM60 var en modell som man också kun-

de köpa som byggsats. På följande blad ur 

beskrivningen kan man se en filterkoppling 

som var typisk för många Mirsch-

högtalare. Om bara elementen passar till 

varandra kan man helt enkelt använda ett 

rent seriefilter. Det ger oftast små fasför-

skjutningar, rak impedans och en jämn 

frekvenskurva. Alla element uppför sig 

hyfsat inom sina verkningsområden. 
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Seriens tyngsta modell blev OM72 som 

var både direkt- och indirektstrålande i 

hela frekvensområdet. På fronten fanns två 

reglage. Med det ena kunde man balansera 

graden av direkt/indirektstrålning. Det 

andra reglaget var en volymkontroll med 

loudness-funktion avsedd för t.ex. spelning 

nattetid. 
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Sent i produktionen kom också den pop-

inriktade OM452, avsedd för de mera 

tryckintresserade. Just den hade dock inte 

rörts av Lallerstedts hand. 
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Expert-högtalare 

 
Expertkedjan var mycket aktiv inom HiFi 

på 70-talet, och de behövde ett konkur-

renskraftigt sortiment av högtalare under 

eget namn. Genom ett exklusivavtal med 

kedjan fick jag under flera år leverera hög-

talare i olika prisklasser. Namnet skulle 

vara Expert, men det gjordes inga hemlig-

heter av att de tillverkades av Mirsch. Det 

var faktiskt lätt att se att nästan varje mo-

dell hade en motsvarighet i Mirsch-pro-

grammet. 
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Därtill kommer ytterligare 4 Expertmodeller, av vilka jag dock saknar bilder, nämligen: 

 

Expert OM 2-21, tvåvägs med 20cm bas och uppåtriktad 1" diskant, 1975. 

Expert 2-35 tvåvägs med 20cm bas och 1" diskant, 1979. 

Expert 2-40 tvåvägs med 22cm bas och uppåtriktad 1" diskant, 1977. 

Expert 4-70 3-vägs med dubbla diskanter, 1977.
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Det var inte bara högtalarna och framgången med dem som vi var stolta över. Vår egen fabrik 

byggdes 1977 och var förstås skräddarsydd för sitt ändamål.  

I snitt lämnade 4000 högtalare fabriken varje månad, för att spridas ut över landet och till 9 

olika exportländer. 

 

 

Redan 1974 togs de första exportkontakterna och inom ett par år kom exportförsäljningen att 

omfatta följande länder: 

 

Tyskland 

England 

Holland 

Belgien 

Finland 

USA 

Australien 

Italien 

Frankrike 
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Produktionen läggs ner 

 

Men tiderna förändrades. I och med den 

kraftiga japanska importen förändrades 

strukturen i radiohandeln helt. Priserna 

pressades och högtalare var i fortsättningen 

oftast något som man hittade nedpackade 

samma kartong som elektroniken, och in-

tresset för högklassigt ljud försvann nästan 

helt.  

 

 

Till slut fanns ingen annan utväg än att 

lägga ner produktionen och avsluta verk-

samheten. 1983 upphörde tillverkningen av 

högtalare hos Olle Mirsch AB och 24 an-

ställda miste sitt arbete. Men detta var ändå 

inte slutet på min verksamhet som högta-

larkonstruktör. 

Nya utmaningar väntade. 

 

 
 

 

 

 

 

Japaner, japaner….. 
 

När framgångarna var som störst i senare 

delen av 70-talet väckte naturligtvis 

Mirsch-högtalarna uppmärksamhet även 

hos konkurrenterna. Mest nyfikna var de 

japanska elektronikföretagen, som jobbade 

in sig på de skandinaviska marknaderna. 

Deras marknadskraft var enorm, men de 

led alla av ett problem. Ljudet från de ja-

panska högtalarna var inte uppskattat i 

Norden, och det låg därför nära till hands 

att de sökte kontakt med lokala tillverkare 

av högtalare. 

 

Först kom Kenwood. De ville sondera 

möjligheten att köpa billiga högtalare till 

sina stereopaket. Klart att jag blev intresse-

rad. Inte minst när jag fick veta att de ville 

lägga en fast order på 18 000 högtalare, 

delat på två modeller. Nu gällde frågan, 

kan vi leverera bra högtalare till ett mycket 

lågt pris, i jättestora kvantiteter? Svaret var 

givet. Nej! 

 

Men jag hade redan då skapat kontakt med 

ett företag i Mikkeli i Finland, som hade 

stora produktionsresurser och som levere-

rade högtalare till Panasonic i Finland. Här 

såg jag en väg öppna sig. Jag snickrade 

ihop ett par frontriktade enkla 2-vägs sys-

tem, skickade underlaget till Mikkeli och 

bad om en offert. 

 

Samarbetet med Kenwood började så med 

att de skickade en ljudingenjör till Sträng-

näs. Under 3 dagar följde han noggrant 

med hur jag mätte på högtalarna, lyssnade 

intresserat på ljudet, framförde några egna 

åsikter, och nickade slutligen som tecken 

på att han accepterade konstruktionen. Sen 

for han vidare till Mikkeli för att studera 

deras produktionsmetoder. Alla bitar föll 

på plats, och snart hade vi en fast order på 

nämnda antal, uppdelat på bestämda leve-

ransterminer. 

 

Så här fungerade det: 

Jag fick ett pris från Mikkeli, som jag vida-

rebefordrade till Kenwood. De skickade 

ordern till mig, som jag vidarebefordrade 

till Mikkeli. 

Mikkeli skickade högtalarna till Kenwoods 

olika lager i Skandinavien, räkningen till 

Kenwood och provisionen till mig. 

Jag har aldrig gjort så stora affärer på ett så 

enkelt sätt. Men det här var ändå bara bör-

jan. 

 

Snart dök nästa japan upp, och det var bara 

att börja om från början enligt det etable-

rade mönstret. Under de närmaste åren 

levererade vi högtalare till Panasonic, Sa-

nyo, Technics, Yamaha och Aiwa. Givet-

vis inte till alla på en gång.  
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Men så småningom hittade japanerna andra 

vägar till leverantörer, några etablerade 

egna högtalarfabriker i Europa. 

Det totala antalet japanska högtalare var 

inemot 50 000 par. Det fick förstås inte 

utåt framgå att det var Mirsch som stod  

 

bakom konstruktionen, vilket jag nog var 

rätt tacksam för. Konstruktionsmässigt var 

inte dessa enkla högtalare något att skryta 

över. Men att de uppskattades högre än 

japanernas egna högtalare blev förstås för 

mig ändå en fjäder i hatten.

 

 

 

Mirsch Audio AB kommer till 
 

När verksamheten i Olle Mirsch AB upp-

hörde, hade jag redan startat mitt nya fö-

retag. Det japanska samarbetet fortsatte ett 

bra tag in på 80-talet, men så småningom 

klarade sig japanerna utan min hjälp, och 

det gällde att hitta nya vägar för att kunna 

hålla igång.  

Med mitt nya företag köpte jag innehållet i 

 

Olle Mirsch AB, vilket framför allt var 

kvarvarande lager och inventarier. 

 

Mirsch Audio hade bara en anställd, och 

det var jag. På något sätt kände jag det som 

om jag hade rätt fria händer. Inga anställda 

att ta ansvar för och inga bankmänniskor 

att bocka för

 

 

Byggsatser på löpande band 
 

En nära vän till mig, Thomas Wedel, var 

chefredaktör för den danska tidningen HiFi 

& Elektronik. Redan på 60-talet hade vi ett 

nära samarbete, då han basade för Allt i 

Hemmet. Han hade länge en frågespalt där 

läsarna fick fråga om Hifi och Stereo, och 

den som svarade var jag. Det var mitt för-

sta insteg i tidningsvärlden. 

Men nu var Thomas intresserad av högta-

lare som läsarna kunde bygga själva. Och 

så kom nästa fas i mitt högtalarliv igång. 

Jag upptäckte att jag kunde fungera både 

som högtalarkonstruktör, snickare och för-

fattare. Vadå snickare? Jo, varje högtalar-

byggsats krävde en helt färdig prototyp, ett 

par förstås, för testning och fotografering. 

Det skulle inte bara låta bra, det skulle se 

snyggt ut också. Med tanke på hur många 

konstruktioner det blev, har jag snickrat 

och målat en hel del i mitt liv. 

 

De danska konstruktionerna har jag inte 

längre något underlag för. Men denna akti-

vitet genererade ett samarbete med Elekt-

ronikvärlden (Ljud & Bild), som också 

visade ett klart intresse att få publicera 

högtalarbyggsatser. Min närmaste kontakt 

på tidningen blev förstås Bertil Hellsten, 

och det samarbetet kom att vara i flera år. 

Jag var etablerad medarbetare på tid-

ningen, och för varje artikel jag skrev fick 

jag honorar per sida. Bertil var ett bra boll-

plank för att hitta roliga konstruktioner, 

och han var också sakkunnig i sin bedöm-

ning av slutresultatet, som alltid publicera-

des i anslutning till byggbeskrivningen. 

Varje artikel avslutades med en faktaruta 

där läsaren fick besked om hur han kunde 

beställa alla delar till byggsatsen. 

 

Jag hade tidigare försökt inleda ett samar-

bete med IKEA för leveranser av högtalare 

mer eller mindre i byggsatsform. Men det 

blev nobben. Men lite IKEA skulle det bli i 

alla fall. Min första byggsatskonstruktion i 

Elektronikvärlden blev Big Bang. En stor 

baslåda med två alternativa frontsystem.  

Baslådan blev en musikmöbel från IKEA 

som hade namnet Marin. Som vanligt en-

kel att skruva ihop, men lådsidorna var 

kanske i tunnaste laget, så den förstärktes 

invändigt med extra spånskivor. I lådan 

satt 2 push-pull kopplade Peerless 10-

tummare och ett delningsfilter som delade 

vid 150 Hz. Signalerna behövde inte kopp-

las ihop till gemensam bas. Istället matades 

varje baselement från varsin kanal. 
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Konstruktionen var beskriven i EV 11/1987. Enligt Bertil Hellstens test gick basen ner till 30 

Hz utan förluster, och med en inmatad effekt på 2x100 watt gav den ett ljudtryck på 112 dB 

kontinuerligt, rent och odistorderat. 
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Det första alternativet till sidosystem var en traditionellt formad låda i spånplatta, innehållan-

de ett 6,5 tums mellanregister och en 1 tums dometweeter, bägge från Peerless. 

 

 

 
 

Kombinationen baslåda – sidosystem fick av Hellsten omdömet ”rent och snyggt ljud, som 

framför allt kan ge en mycket fin rumsupplösning åt ljudet”. 

Sidosystemet beskrevs i EV 1/1988. 
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Bassystemets stora kapacitet lockade till ett annat, mera exklusivt alternativ till sidosystem för 

Big Bang. Det skulle bli ett system med hög effekttålighet (för att matcha basens ljudresur-

ser), rak frekvensgång och ingen distorsion. Målsättningen enligt artikeln i EV 5/1988 var 

”den perfekta högtalaren”. Den som är detaljintresserad kan gräva fram artikeln.  

 

 

 

 
 

 

 

Som man kan ana av formen var högtalarna avsedda att hängas på väggen. Därmed trollades 

alla problem (och eventuella fördelar) med bakväggs-reflexerna bort, samtidigt som ljudet 

blev mera distinkt och analytiskt torrt. Men allt fanns där från lägsta till högsta ton. De valda 

elementen var Scan-Speak 18W/8543 och D2008/8512. 
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Jag tog också fram en större låda för denna elementkombination. Den presenterades i ett sena-

re nummer och fick namnet Prisma. Det valda baselementet hade ju förmåga att gå långt ner i 

basområdet, och denna vägghängda Prisma blev nog den mest analytiskt korrekta högtalare 

jag någonsin gjort. 
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Men det skulle bli mera. I EV 4/1989 be-

skrevs en udda konstruktion som tidning-

ens redaktion döpte till Kameleonten. Ett 

kryptiskt namn kan man tycka, men det 

motiverades av att man på redaktionen 

ansåg att den visade sig fungera bra med 

både klassisk musik, pop och hårdare rock. 

Det var ett 3-vägs system med en rejäl Pe-

erless 12-tummare i botten. Om bilden 

nedan ser lite märklig ut, kan det förklaras 

av att man försökt illustrera högtalarens 

förmåga att verka inom olika musikarter. 
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Vi har nu kommit fram till världshistoriens 

första rörhögtalare Tuben. Efter allt 

nostalgiskt prat om rörförstärkarnas utom-

ordentliga egenskaper, tyckte jag det var 

dags att ta fram en rörhögtalare i motsva-

rande klass. Se här, denna konstruktion 

kunde göra vilken rörmokare som helst 

grön av avund. Eller betongarbetare, för 

denna högtalare var helt uppbyggd av 

papprör som man använder för att gjuta 

betongpelare. 
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Den var jätterolig att klura ut. Här behöv-

des inga farhågor för höljets stabilitet, för 

den krökta formen ersatte vad som eventu-

ellt saknades i materialets tjocklek. Och det 

var verkligen en upplevelse att förvandla 

ett 2,5 meter långt papprör till en välfunge-

rande högtalare, vars estetiska fördelar  

 

kunde både risas och rosas. Konstruktionen 

innehöll en 8 tums push-pull bas, ett 6,5 

tums mellanregister, och 4 st diskantele-

ment med rundstrålande placering. Upp-

byggnaden framgår någorlunda av rit-

ningen. Detaljer kan man hitta i 

EV10/1989. 
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Nästa byggsatsprojekt blev NG8, som skulle komma att utgöra grund för flera konstruktioner 

framöver. En 5 tums bas och en dometweeter från Peerless var stommen inte bara i denna 

konstruktion, utan också i kommande NG18, NG22, Hyper Bak och den lilla Rondo AF2-34. 

 

 

 

 

NG8 
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Flera av mina kommande konstruktioner 

utnyttjar den rektangulära formen med ett 

snett avskuret hörn. Det ger både estetiska 

och ljudtekniska fördelar. Lådresonanserna 

blir mindre, ljudstrålningen blir något 

mindre direkt, och högtalarna vänder sig 

naturligt mera mot lyssningsplatsen.    

NG8 blev mycket populär som hembygge, 

 

och fanns även under en tid som fabriks-

byggd under namnet Allegro. 

 

Genom sin ringa storlek hade naturligtvis 

NG8 sina givna begränsningar i basområ-

det, åtminstone ur effektsynpunkt. Därför 

tillkom NG8B som blev som en piedestal 

som man kunde ställ NG8 på. 

 

Bertil Hellstens kommentar i EV8/1991 säger att ”kombinationen knappast går speciellt 

mycket djupare med den extra Baslådan”. Samtidigt konstaterar han att NG8 går djupt nog, 

men det är just effekttåligheten man kan förbättra med baslådan. 
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Framgången med NG8-konceptets este-

tiska och ljudtekniska framtoning frestade 

mig att låta fabrikstillverka en lyxigare 

variant. Den fick namnet NG9 och hade 

samma yttre form som NG8/NG8B.  

Invändigt var detta dock en hel ny kon-

struktion. Elementen kom från ScanSpeak, 

7 tum i basen, 4 tums mellanregister och en 

1 tums domediskant. Basen var placerad i 

lådans botten och basreflexröret riktades ut 

från basdelens sneda hörn. Konstruktionen 

var fortfarande uppdelad i två lådor, men 

de fungerade bara tillsammans. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NG9 rosades i HiFi & Musik 1-2/1993. Men även här ansåg redaktionen att högtalaren måste 

få ett namn och det blev omväxlande Black Power och Black Aros. Det där sista Aros syfta-

de på att konstruktionen kom från Västerås, där jag vid den tiden huserade. 

Men detta var alltså ingen byggsats, så ursäkta att den hamnat under fel rubrik. Det beror på 

släktskapet med NG8. 
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Mera byggsatser 
 

 

I mitten på 90-talet blev det alltmera aktu-

ellt att sprida ut ljudet i hela rummet. Nu 

skulle det vara Surround. Mitt, Fram, Bak 

och Bas skulle det vara, och det var bara 

att på redaktionens begäran att sätta igång. 

Bertil Hellsten hade myntat ett  

 

 

begrepp som han kallade hyperstereo. Där-

av namnen Hyper Sida, Hyper Mitt, Hy-

per Bak och Hyper Bas, som följande 

konstruktioner skulle komma att kallas. De 

fanns publicerade i EV9/94, 10/94, 11/94 

och 12/94. I alla lådorna använde jag 

genomgående element från Peerless. 

 

 
HyperSida 
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Det här är ett par helt vanliga stereohögtalare, men så vanliga var de ändå inte. Lådorna är helt 

integrerade med sitt stativ, helt enkel av den anledningen att stativets pelare samtidigt var lå-

dans basreflexrör.  

 

 

 

Lösningen var också praktisk, för den verksamma volymen i 

lådan reducerades inte av den volym som själva ”röret” utgjor-

de. Samtidigt dämpades eventuella blåsljud från röret, genom 

att det mynnade nedåt, under sockelplattan. 

Hyper Sida hade en frekvensgång ända ner mot 30 Hz, så 

egentligen borde det räcka som bas.  

Den kommande Hyper Bas hade därför bara till uppgift att öka 

effekttåligheten i basområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyper Mitt ställde krav som jag inte arbetat med förut. Klangkaraktären måste vara så lik 

sidosystemen som möjligt, och elementen måste vara magnetiskt avskärmade så att inte TV-

bilden stördes om högtalaren ställdes ovanpå Teven. 

 

 
 

 

Två små, något snett vinklade bassystem med en diskant i mitten blev den bästa lösningen. 

Elementen satt helt symmetriskt i ljudbilden, och man fick en sammanhållen ljudklang från 

vänster till höger. 
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Så var det dags för Hyper Bak. I princip var detta ett fullregister 2-vägs system, men den 

ringa lådvolymen begränsade basområdet till ca 100Hz, vilket givetvis var fullt tillräckligt för 

denna funktion. 

 

 
 

Lådorna var utformade så att man kunde vända dem på olika sätt, vilket delvis framgår av 

bilden. De kunde monteras vågrätt eller lodrätt, med diskanten riktad nedåt eller upp mot ta-

ket. Här fanns rika möjligheter till variationer, delvis beroende på rummets egenheter, delvis 

på vilken klangkaraktär man önskade. 
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För det låga dundret använde jag i Hyper Bas 2 st Peerless 10-tummare som matades från var 

sin kanal. Lådvolymen var på 80 liter. I det här fallet matades inte basen direkt från förstärka-

re, utan skildes från sidosystemen med ett passivt filter inbyggt i baslådan. Delningsfrekven-

sen var 80 Hz och max ljudtryck på 116 dB med rak kurva ner till 40Hz. 
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Högtalare med design 
 

 

Att experimentera med former lockade mig 

i olika sammanhang. Under åren som gick 

var det många som försökte göra intres-

santa högtalare genom att utgå från en mo-

dernt designad konstruktion och sedan göra 

om den till en högtalare. Det var aldrig 

någon som lyckades, inte heller jag.  

 

Jag blev en gång kontaktad av en person 

som hittat en krukmakare i England som 

gjorde stora klotformiga urnor, avsedda för 

att plantera växter i. Det här borde bli per-

fekta högtalare tyckte han, och jag fresta-

des att göra ett försök. Krukan hade ett 

lagom stort hål för en uppåtriktad bas, och 

jag fick fram en variant som också hade 4 

små hål för diskanter i ring runt bashålet. 

Ett mera resonansfritt hölje kan man inte 

tänka sig, och visst lät den rätt bra, men 

konstruktionen hade ändå på något sätt 

startat i fel ände.  

Det skulle aldrig gå att hitta köpare till en 

trädgårdsurna som det kom ljud ifrån. 

Mina keramikhögtalare slutade också i 

trädgården i Strängnäs där jag bodde.  

 

Design på högtalare är naturligtvis viktig, 

men den måste utgå från en grundförut-

sättning för att göra bra ljud. Det gällde 

även den sista byggsatsen jag gjorde för 

Elektronikvärlden – Kubikfoten. Den fick 

sitt namn av redaktionen för att den hade 

samma volym som en fot i kubik, nämligen 

25 liter. Konstruktionen återfanns i 

EV10/92. 

En 7 tums bas placerades i botten, en 5-

tums mellanregister och en 1-tums dome-

diskant i frontens överdel. Alla av fabrikat 

ScanSpeak. Basröret var också riktat ned 

mot golvet. 

Från början var det tänkt att man alternativt 

skulle kunna använda ett elektroniskt filter 

som skilde basen från de övriga elementen. 

Därför placerades basfiltret i en separat 

box som kunde kopplas in mellan förstär-

karen och högtalaren.

 

 

 

 

 

 

Kubikfoten 
 

De ingående elementen och två separata 

delningsfilter. Basfiltret lagt i en separat 

box utanför högtalaren. 

 

 

För basen måste ett urtag göras i lådsidor-

nas nederkant. 
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Men denna högtalare hade ingenting med 

kubik att göra. Målsättningen var att göra 

den så smal som möjligt för att minimera 

frontytan, vilket minskar den nivåökning 

som uppstår vi lägre frekvenser då ele-

mentet ”speglar” sig i frontytan. Den fick 

också rejält rundade kanter för att minska 

diffraktionen vid högre frekvenser. 

Lådan gjordes av 19mm MDF-skiva och 

stagades dessutom med skivor i 9mm ply-

wood. När man väl skurit ut skivorna en-

ligt det bifogade sågschemat, fogades ski-

vorna samman med trälim och spik.  

Man kan undra över spiken, men det fun-

gerade mycket enklare än med tvingar, 

vilka skulle behöva vara ohanterligt stora. 

Spiken, dvs dyckert, höll skivorna under 

tryck medan limmet torkade, och sen hade 

de inte längre någon funktion, och kunde 

slås ner under ytan. 
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Sammanlagt blev det 13 par högtalarbygg-

satser (om inte flera) som jag gjorde för 

Elektronikvärlden. Varje modell skulle 

genomgå alla stadier med idéutveckling, 

elementval, filterdimensionering, låddi-

mensionering, för att inte tala om snickeri 

och ytbehandling. Eftersom komponentsat-

serna i de flesta fall levererades från mitt 

företag, kunde jag konstatera att byggverk-

samheten var ganska omfattande i de 

svenska stugorna. Mest uppskattad var 

komponentsatsen NG8 som levererades i 

mycket stora antal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 flyttade jag till Stockholm, där jag tillsammans med ett par unga entusiaster redan hade 

bildat bolaget Mirsch Audiform AB. Under åren 1993-96 tillkom ytterligare några konstruk-

tioner i fabriksmässigt utförande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista perioden 
 

 

 

Varje epok brukar ha sin renässans. För 

min del innebar det att jag vågade höja 

målsättningen, varvid ett pressat pris skulle 

få spela mindre roll än det exklusiva utfö-

randet och höga prestanda. Under de fyra 

sista åren av min yrkesverksamhet tillkom 

följande högtalare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM2000 

NG18 

NG20 

NG22 

Rondo AF2-34 

Rondo AF2-42 

BigRondo AF3-34 
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Jag fortsatte utvecklingsarbetet i mitt labb, 

och genom kontakten med Mikkeli-fabri-

ken i Finland kunde jag också få följande 

konstruktion producerad. 

 

OM2000 var ett 2-vägs system med  

 

Peerless element. Det var KP65 i basdelen 

och två dometweeters, av vilka den ena var 

riktad framåt, den andra uppåt. Modellen 

väckte viss uppmärksamhet. Den lät bra 

och den hade klart både estetiska och ljud-

tekniska fördelar. 
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Man kunde beställa OM2000 utan tyg, och själv förse den med tyg som passade till övrig in-

redning i rummet, som t.ex. på föregående bild. 
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Att mäta och konstruera 
 

 

Men nu återvänder jag till byggsatsen 

NG8, för den kom att bli grundstommen i 

ett par av de sista konstruktionerna. Och då 

vill jag börja med att berätta hur den och 

alla andra modeller kom till i mitt labb. 

 

Det är många parametrar som skall hamna 

på plats innan man lyckas forma en bra 

högtalare. 

Det estetiska har jag talat om förut och om 

nödvändigheten att samordna den estetiska 

utformningen med den tekniska konstruk-

tionen som sedan skall resultera i bästa 

möjliga ljudegenskaper hos den färdiga 

högtalaren. 

 

Men hur sätter man ihop två eller flera 

element för att få dem att samklinga på ett 

sätt som motsvarar det naturliga ljudet från 

instrument och röster? 

I början var min instrumentuppsättning 

ganska begränsad. Under den tiden då 

OM3-27 och OM3-28 kom till hade jag en 

enkel tongenerator och en voltmeter. Jag 

försåg mig med ett stort sortiment av kon-

densatorer, spolar och motstånd, och bör-

jade med att mäta upp elementens impe-

danskurvor. Värdena plottade jag ner för 

hand på ett frekvensgraderat papper, för 

någon skrivare hade jag inte. 

På detta sätt såg jag inom vilket frekvens-

område elementen fungerade idealiskt, och 

var jag kunde lägga delningsfrekvenserna. 

Jag kunde också se var impedansen skulle 

komma att behöva justeras. 

 

Så började jag bygga upp delningsfiltret. 

Det skulle helst vara så enkelt som möjligt, 

och det allra enklaste var ett första ord-

ningens seriefilter.  

 

 

 

 
 

 

Med ett 6dB-filter kommer man undan 

fasförskjutningar i filtret. Å andra sidan 

blir flankerna vid delningsfrekvensen 

ganska flacka, vilket kan bli en nackdel om 

inte elementen har en lugn impedanskurva 

inom hela delningsområdet.  

Ett seriefilter ger bättre avskärning än ett 

parallellfilter om elementens impedans-

kurva avviker mycket från den nominella, 

särskilt vid diskantelementets resonansfre-

kvens. 

 

 

 

 

 

 

Även i ett 3-vägssytem kan ofta ett seriefil-

ter vara bästa lösningen, när elementen har 

lugna impedansförlopp, samma verknings-

grad och från början är avsedda att passa 

för varandra. 

 

Ett parallellfilter kan alltid ersättas av ett 

aktivt filter, alternativt förses s.k. bi-wiring 

med dubbla kablar till förstärkaren. Denna 

möjlighet saknas dock med seriefilter. 
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Men även om man gärna söker en enkel filterlösning, kan det trots allt till slut bli ganska 

komplicerat. I NG8 var uppgiften att koppla ihop två element, en bas och en diskant. Så här 

blev det slutliga resultatet, parallellkopplat för att möjliggöra bi-wiring.

 

 
 

 

Här ingår en nivåkorrigering för basens övre del, nivåanpassning för diskanten, samt impe-

dansutjämnande konjugatlänkar för bägge elementen. Resultatet blev en tämligen spikrak im-

pedanskurva. Diagrammet visar NG8 och NG8B uppmätta var för sig på samma papper. När 

NG8 mäts över sitt inkopplingsfilter i basdelen försvinner givetvis de höga resonanstopparna. 

 

 
 

 

Under årens lopp kunde jag förse mig med 

bättre mätutrustning, och förfogade så 

småningom över en komplett utrustning 

från Bruel & Kjaer med ton- och brusgene-

rator, band- och passfilter, samt skrivare 

och ett par olika mätmikrofoner. En del 

andra instrument ingick också. 

 

Akustiska mätningar är alltid svåra att ut-

föra, i varje fall om man vill leta sig fram 

till högtalarnas klangkaraktär i ett normalt 

bostadsrum. Jag använde mig flitigt av  

 

 

SPA, Statens provningsanstalt, där högta-

larna kunde mätas i ett efterklangsrum, 

enligt normer som hade fastställts tillsam-

mans med Hifi-Institutet. Man får då ett 

begrepp om den totala energi som utstråla-

des i rummet. Ljudtrycket mitt framför 

högtalarna tillmättes alltså mindre bety-

delse. 

Det var intressant att notera att bland de 

högtalare som fick de bästa resultaten från 

SPA var dels mina, men också Carlssons 

högtalare. 

  



- 60 - 

 

 

 

 

Nya sortimentet 
 

 

 

De sista högtalarna bestod av två grupper, de snedfasade rektangulära, och de klotformade. 

Vi börjar med NG18, som var en fabrikstillverkad, modifierad variant av byggsatsen NG8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På något sätt kändes avsaknaden av basdelen till NG8 som något påträngande, men det blev 

ändå ingen separat bas för NG18. 
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I stället tillkom NG20 som var en storebror till NG18, nu med överdelen från NG18 kombine-

rad med ett baselement i lådans botten. 

 

 

 
 

 

 

NG20 ingick i en test som HiFi & Musik gjorde av 5 olika högtalare i prisklass omkring       

10 000 kronor per par. Den blev inte nummer ett, det fanns andra högtalare som bättre mot-

svarade den nya tidens krav på basdunk och häftigt poptryck. Men den lilla texten från be-

dömningen som jag klippt in på bilden, bekräftar att NG20 uppfyllde de målsättningar som 

jag ställt upp. 

  



- 62 - 

 

 

 

NG20 hade alltigenom passiva filter med 

delningsfrekvensen 80 Hz för basen, vilket 

garanterade att den återgivna musikens 

grundtoner i huvudsak kom genom mellan-

registret. Ja, i varje fall de grundtoner som 

har riktningsverkan.  

Formen hos NG20 inbjöd också till en pla-

cering där elementen vände sig mot en 

punkt strax framför den optimala lyss-

ningsplatsen. Enligt min erfarenhet finns 

det ingen anledning att låta högtalarna strå-

la med huvudriktningarna parallellt  

 

förbi lyssnarens öron. Detta är tydligt för-

klarat i presentationen av OM2000 ovan. 

 

Det fanns ytterligare en högtalare i NG-

serien, nämligen NG22. Den hade samma 

element- och filterkoncept som NG18, men 

hade ett långsträckt, smalt hölje, med ett 

sexkantigt tvärsnitt. Egentligen var den 

tänkt som en del i ett surround-system, 

men flera delar blev det inte den här gång-

en. 

Tyvärr saknar jag bild på NG22. 

 

 

Rondo-högtalarna 
 

Jag har tidigare nämnt mitt försök att an-

vända en sfärisk form på högtalarhöljet. 

Det var keramikkrukorna som aldrig fick 

en framtid. Men idén hade bitit sig fast i 

huvudet, och jag blev uppmuntrad av en 

avhandling om kantreflektioner hos hög-

talare som hade gjorts av Harry F. Olsson 

redan på 50-talet, och som kom att aktuali-

seras på en AES-kongress långt senare. 

Olsson gjorde mätningar på frekvenskur-

van hos en högtalare placerad i höljen med 

olika form. Han konstaterade att den ut-

strålade ljudvågen stördes av skarpa kanter 

i närheten av elementet. 

  

 

 
 

 

 

 

Vid kanten uppstår en brytning som ger 

upphov till sekundärvågor som inte hamnar 

i fas med huvudvågen.  

Denna kantreflex, eller diffraktion som den 

också kallas, gör därför att frekvenskurvan 

blir oregelbunden. 

 

 

 

 

 

I recensionen av Rondo-högtalarna gjorde 

tidningen Hifi & Musik en sammanfattning 

av Harry F. Olssons resultat. 

 

Man kan se att inom 400 till 4000 Hz, där 

diffraktionen uppträder störande, är kurvan 

hos det klotformade höljet helt opåverkad, 

medan t ex en cylindrisk högtalare med 

elementet mitt i den plana ytan får kraftiga 

störningar i frekvens- gången. 
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Här har vi den första,  

 

Rondo 2-42         2 element, 42cm i diameter. 

 

 
 

 

En högtalare helt utan diffraktion och helt 

utan lådljud. I en vanlig låda uppstår en 

lådklang som beror på vibrationer i lådsi-

dorna, reflexer inuti lådan mellan de pa-

rallella ytorna, och på de nämnda kantre-

flexerna. I ett klot finns det bara en reflex 

som skulle kunna bli störande, nämligen 

vågen som motsvaras av den inre diame-

tern. Här finns plats för en rejäl resonans. 

Men denna resonans var dock enkel att 

eliminera. Klotet fick en inre skiva i ”ek- 

vator”-höjd. I skivan upptogs ett lagom 

 

 

stort hål, och de två luftvolymerna kunde 

kommunicera. 

 

De ingående elementen var av ScanSpeak 

fabrikat:  

18W/8542 med gummikant och 

D2905/9000 

 

Foten var gjuten i aluminium 

Höljet fanns i flera olika träslag, naturbok, 

rödbetsad bok och ek. 
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Och här följer den andra, Rondo 2-34.       2 element, 34cm i diameter. 

 

Bilden är tagen ur en recension i Elektronikvärlden, nr 9 1994. 

 

 
 

 

Hos denna mindre RONDO var foten gjord i kraftig stålplåt. 

Liksom på stora Rondo var basreflexröret placerat på baksidan, riktat snett nedåt. 

 

På de följande sidorna återges en gemensam presentation för de två modellerna, samt en 

sammanfattning av olika tidningars utlåtanden. 
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Det blev inga stora serier av 

Rondo-högtalarna. Tillsammans 

med NG9 och NG20 presentera-

des de på internationella ljudmäs-

sor i Chicago, Singapore och 

London.  

 

Uppskattningen blev stor, men 

det visade sig ändå att fram-

gångar inte kunde nås bara med 

bra produkter. Därtill fordrades 

också stora ekonomiska resurser 

för aktiv marknadsföring för att 

kunna tävla mot de stora redan 

väletablerade företagen. 

 

De flesta Rondo-högtalarna ex-

porterades till Hongkong och 

Singapore. Där såldes AF2-42 för 

motsvarande 80.000 kronor till 

konsument

 

 

Dags att lägga av 
 

 

 

Vi hade kommit fram till 1996. Jag hade hållit igång i 25 år och hade redan passerat bäst-före-

datum med 3 år. 

 

 

I samråd med min revisor bestämde jag att 

det var dags att lägga av. Från 1997 måste 

minsta aktiekapital höjas till 100.000,- men 

jag såg ingen anledning att stoppa in mera 

pengar i verksamheten. 

I gengäld kunde man detta år få viss skatte-

lindring när man tog ut sina slantar ur ett 

fåmansföretag, så det var bara att sätta ett 

streck för det hela. 

 

Ibland har jag saknat att kunna gå in på 

labbet och testa en ny idé, skissa på en ny 

lådkonstruktion, eller mäta på en uppsätt-

ning element och filter. 

 

Men dessa möjligheter var avkapade i och 

med att jag sålde inte bara mina sista hög-

talare, utan också hela labbutrustningen, 

med instrument, komponenter och verktyg. 
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Sista examensarbetet 

Jag skulle inte vilja avsluta den här redogö-

relsen utan att berätta vad jag höll på med det 

sista året av min yrkesverksamhet. Jag läm-

nade det kommersiella och använde labbet 

som min lekstuga, där jag skulle ta fram en 

högtalare som skulle uppfylla alla mina krav, 

både estetiskt och ljudtekniskt.  

Och kostnaden kunde jag i princip strunta i, 

för det skulle bara bli ett enda par. De be-

hövde inte bli lönsamma, bara bra helt enkelt. 

Jag gick i princip samma väg som jag hade 

gjort med NG8. Jag byggde helt enkelt en ex-

tra baslåda att ställa under klotet. Men nu 

kunde jag välja det mindre klotet, eftersom 

den inte skulle så långt ner i basen. 

Stora Rondo var den bästa högtalaren jag 

hittills gjort, och skulle jag tänka mig en för-

bättring, så var det trycket i den lägsta basen 

som kunde ges ny dimension, om man ibland 

vill spela med full volym. 

 

 

 
 

 

Baslådan förenar två 

formidéer som jag 

arbetat med i tidigare 

modeller. 

 

Dels har vi det av-

skurna hörnet av en 

rektangulär låda, dels 

det reflexfria klotet. 

 

Lådan är uppbyggd av 

dubbla 16 mm MDF-

skivor och klädd med 

utsökt fanér i natur-

bok. Alla resonanser 

och yttre reflexer är 

totalt dämpade 
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Presentation av Bigrondo  - en Mirsch-högtalare i spetsklass

    
 

I gränsområdet mellan levande musik och reproducerad musik finns ett 
hinder som är svårt att forcera ens med de mest noggranna datorpro-
gram. Nämligen att få uppleva ljudet som en riktig orkester och inte bara 
som från ett par mycket bra högtalare.  
I praktiskt taget alla högtalare finns det kvar ett problem som kallas kant-
reflektion eller diffraktion. När ljudvågen från elementet når lådans kant 
bryter den av i en ny riktning och skapar en ny våg som delvis strålar 
samman med den direkta vågen. Mellan den direkta vågen och den re-
flekterade vågen uppstår en fasförskjutning som örat upplever som nå-
got tillkommande, onaturligt. Man får ett lådljud som är karakteristiskt för 
varje kantig högtalarlåda. 
 
Det enda sättet att få bort lådljudet är att ta bort lådans kanter. Man får 
då ett klotformat hölje, helt utan diffraktion. 
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”Bigrondo” var den sista högtalaren jag 

konstruerade. Tanken var att i första hand 

uppnå det runda klotets fördelar inom 

största delen av grundtonsområdet. Mellan-

registret täcker 80 – 2500 Hz och en sub-

bas i botten av fundamentet tar 38 – 80 Hz. 

Diskantsystemet är ett balanserat di-

rekt/indirekt system, med två element, ett 

framåt/uppåt och ett bakåt/uppåt. På baksi-

dan finns balanskontroller för val av grad 

direkt/indirekt. 

 

 

Delningsfiltren är i princip av 2:a ordning-

en med justeringslänkar för nivå, impedans 

och faslinearitet. Basdelen kan drivas av 

eget slutsteg genom speciell koppling på 

baksidan. 

 

Basdelens hölje är tillverkat hos ett mo-

dellsnickeri. Väggarna består av dubbla 

lager 18mm MDF-skiva, och är fanerat i 

exklusiv lackerad rödbok. Hela högtalaren 

är tung och extremt resonansfri. 

 

 

 

 

 

Bigrondo har balanskontroller för 

fram/bakdiskanterna och 

separata anslutningar för bas och för mel-

lanreg/diskant. 
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Hifi & musik skrev 1995 om Rondo AF2-42: 
 

”Vilken realism! Nästan kuslig! I samma veva som jag höll på med  
Rondo gjorde jag en musikinspelning för P2 och Ingmar von Heine.  
Med lokalkänslan från inspelningen i mycket färskt minne så var jag  
”där” i valven med Rondo. Lyssningsrummet transformerades till  
inspelningsrummet. Kusligt är det ordet.” 
 

 

 

Elektronikvärlden skrev 1994 om Rondo AF2-34: 
 

”Rondo AF2-34 är en högtalare som kommer fram ovanligt ostört,  
mycket tack vare klotformen som saknar det normala lådljudet. 
Trots att högtalaren inte väger mer än 16 kg så är detta verkligt tung hifi!” 

 

 

 

Bigrondo har aldrig blivit testad av facktidning.  
De finns bara i ett par, tämligen okända för yttervärlden. 
 

 

 

 

 

Tekniska data för Bigrondo AF3-34 
 

Baselement Scanspeak 18W/8545K, 8 ohm 
Mellanregister Vifa          PL14J09      8 ohm 
Diskanter, 2st Scanspeak D2905/9000, 8 ohm 
Frekvensomfång 38 – 20000 Hz 
Effekttålighet 180 watt 
Mått, klotets diam. 34 cm 
Sockelns tvärsnitt            28 x 28 cm 
Högtalarens höjd 103 cm 
Högtalarens vikt 30 kg   

 

 

 

 


