
1976 hände något som faktiskt 

fick hifl-världen att kippa efter 

andan: I hård konkurrens utval

des Yamaha NS 1000 till att bli 

Sveriges Radios nya monitor

högtalare!

Sensationen var förklarlig, ef

tersom Japan ditintills inte lyck

ats prestera en högtalare värd 

att lyssna pà I samma prisklass.

Sedan dess har SR köpt över 

tusen par NS 1000 och världen 

har insett faktum: Japanerna 

KAN även bygga högtalare!

 
 

 
 
 

denna högtalare fortfarande lever i hög- 
önsklig välmåga.

 

 

K J E L L  S T E N S S O N

Ljudskynke

Kjell Stensson och Yamahas sverlgechef Kunihiro Ma- 
ejima poserar framför radiohuset i samband med den 
första leveransen 1976. Affären blev givetvis en fjäder i 
hatten för Maejima, som så småningom blev chef 
för Yamahas hela ljud-division.

 
AV DAG 
KLINGSTEDT

JAPAN-LJUDETS GENOMBROTT
• När Torakusu Yamaha år 1887 startade 
tillverkning av tramporglar i det lilla sam- 
hället Hamamatsu, kunde han knappast ha 
anat att företaget 100 år senare skulle vara 
en av världens största tillverkare av musik- 
instrument, motorcyklar, båtar, båtmotorer 
och, sist men inte minst, hifi-utrustning.
 Herr Berglöv (Yamaha på svenska) kan 
dock anses vara ansvarig för företagets 
kommande utseende tack vare det sinne för 
produktutveckling som han injicerade i sitt 
livsverk innan han gick bort i förtid 1916, 64 
år gammal.
 Det var emellertid först efter andra 
världskriget som Yamaha började arbeta 
med flera produktkategorier. 1947 starta-
des tillverkning av manuella grammofoner, 
som dock snart skulle bli elektriska, och re-
dan 1954 kom en skivspelare som ansågs 
uppfylla dåtidens hifi-krav med råge.
Musiksidan, som expanderat till att om- 

fatta även elektriska instrument, samt mc- 
och biltillverkningen, prioriterades dock 
under 50- och 60-talen, och den stora sats- 
ningen på hifi-området dröjde till början av 
sjuttiotalet.
 När den integrerade förstärkaren CA-
 1000 debuterade 1973. hade Yamaha redan 
en gedigen elektronikerfarenhet från instru- 
mentsidan: Man hade tom redan startat 
egen IC-tillverkning 1971. CA-1000, som 
var omkopplingsbar mellan klass A och 
AB, blev kritikerrosad på de flesta håll. Det 
var inget tomt skryt, det här med "Natural 
Sound" på frontpanelen.

Inqa japanska referenser
 Den produkt, som skulle symbolisera 
märkets hifi-repertoar mer än någon annan, 
debuterade i november 1974. NS-1000 het 
-te den, och heter fortfarande, eftersom

Audioingenjören Akira Nakamura, som 
deltog i utvecklingen av NS-1000 Monitor, 
berättar:
 Vi hade inga japanska referenshögtalare 
när vi byggde NS-1000M, av den enkla an- 
ledningen att det inte fanns några välljudan- 
de inhemska högtalare i den prisklass vi ville 
placera vår nya monitorhögtalare i. Istället 
lyssnade vi på JBLoch en del brittiska hög-
talare.
 Mitsubishi tillverkade stora och dyra stu-
diohögtalare av god kvalitet sedan tidigare, 
men ingen hade tänkt på att ta fram en riktig 
hifl-högtalare för 108.000 Yen (1987 knappt 
5000 kr, 1974 knappt hälften!).
 Designteamet resonerade och lyssnade 
sig fram till åsikten att högtalarelementen 
måste reagera snabbt på transienter för att 
kunna återge musik naturtroget. Men valde

Sveriges Radio la ner ett stort arbete när man 1976 

skulle välja en ny monitorhögtalare. Bl a deltog 30 

proffslyssnare I testerna.

 Kjell Stensson, på den tiden ljudchef inom SR, be- 

rättar hur det gick till.

• Högtalaren i kontrollrummet 
(monitorhögtalaren) hör till pro 
duktionsteknikerns viktigaste ar 
betsverktyg. Det är ju lyssningsin- 
trycken från den som ligger till 
grund för mikrofonplacering, 
klangavvägning och dylika eteri- 
ska ting.
 Den första standardhögtalaren 
som Sveriges Radio hade var
QUADs elektrostatiska (med till 
hörande rörbestyckat drivsteg). 
Den var mycket uppskattad bland 
produktionsteknikerna, framför 
allt för sitt rena, ofärgade ljud och 
utmärkta transientåtergivning. 
Den blev otidsenlig när nya mu- 
sikformer anmälde sig (den be 
gynnande popen) med dess be- 
hov av en kraftigare återgivning 
av basregistret med bibehållen 
god kvalitet än QUADen klarade 
av. Då blev det dags att söka en ny 
standardhögtalare.
 Det var välbekant att BBC 
(den engelska radion) liksom den 
franska radion och en del västty- 
ska radioföretag inom sin egen 
organisation hade utvecklat egna 
monitorhögtalare. Av olika skäl 
tyckte man inom SR att man kun-
de avstå från att skaffa sådana 
högtalare och i stället med kritisk 
uppmärksamhet följa vad den 
snabbt expanderande hifi-indu- 
strin kunde ha att erbjuda. Som 
en provisorisk lösning valde man 
en konstruktion från det engelska 
företaget Goodman. Den hade 
namnet Eleganzia och kunde er-

hållas för sådant pris att ett in 
köp, som i den föreliggande situa 
tionen kunde betraktas som en 
medveten felinvestering, var för 
svarbart. Denna högtalare fanns i 
ganska stort antal inom radion; 
det var bl a svårigheten att erhålla 
reservdelar, i första hand disk- 
antsystem, som gjorde behovet av 
ny monitorhögtalare akut.

Prov med högtalare som fanns på 
hifi-marknaden gjordes vid en 
par tillfällen, bl a 1974 då modern 
datateknik med tillhörande ut-
värderingsmetoder togs i bruk. >



Bestseller

- JBL samt några 
engelska högtala• 
ro fick utgöra refo- 
rensor, berättar 
audlo/ngonjörvn 
Ak Ira Nakamura
som deltog I ut- 
veckl/ngsarbetot.

om SR-affaren slog ned i Japan, var det inte 
bara Yamaha som gladdes. Det var liksom 
ett officiellt erkännande av japanska hifi- 
produkter överhuvud taget.
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(fem högtalare deltog ju i provet). 
Programmaterialet var liksom ti
digare i mono och hade denna 
sammansättning:

Guldöron

där för det i sammanhanget oprövade ämnet 
beryllium som material i diskant- och mel- 
lanregistrens koner.
 Det var på IC-tillverkningssidan man lärt 
sig hantera denna lätta men hårda och svår- 
bearbetade metall. Eftersom det inte gick 
att forma till önskad tolerans med konven-
tionella verktyg, utvecklade man en teknik 
för att förånga metallen för att sedan kyla 
ned den och låta den återta fast konsistens 
på en form.
 Resultatet blev en lätt och mycket form- 
styv kupol i ett material med hög ljudhastig 
het. Baskonen blev en mindre exotisk papp- 
variant, men man valde den styvaste pap-
pen som fanns att få för att komma så nära 
beryllium-karaktären som möjligt.
— Vikten av starka högtalarmagneter togs
 inte heller på allvar innan vi satte ordentliga 
doningar i NS-1000M, menar Nakamura.
 Mellanregisterelementets magnet väger 
mer än de flesta baselementmagneter gjor-
de 1974.
 Erfarenheterna från flygelbyggandet 
kom val till pass vid konstruerandet av hög- 
talare. Flygelns behov av stabilt stålskelett 
och en ordentlig trälåda översattes lätt till 
högtalarens designspråk; NS-1000M fick 
helgjutna högtalarchassin och en väl tillta-
gen låda i kraftig spånplatta.

NS- 1000M var en prisvärd högtalare när 
den började säljas i Japan för 216.000 yen 
per par. Idag, 13 år senare, säljs den fortfa- 
rande för samma pris och kan betraktas som 
ett verkligt fynd i Japan. De ljudliga egen- 
skaperna tillsammans med en prisnivå som
passat hifi-konsumenter med normal plån- 
bok, har resulterat i goda försäljningssiffror. 
Leveranserna från fabrik uppgår samman 
lagt till mer än 100.000 par, varav ca 75 pro- 
cent funnit kunder hemma i Japan.
 Det är svårt att bedöma PR-värdet av den 
stora försäljningen till Sveriges Radio. Att 
det betytt en hel del är dock inte svårt att 
konstatera. Yamaha var och är mycket stol- 
ta över att ha slagit märken som Tandberg, 
B&W och JBL på bortaplan. När nyheten

 Företaget skyndade sig att utnyttja hän
delsen i reklamsammanhang både hemma 
och utomlands. Och trots att transaktionen 
nu har några år på nacken, är det fortfaran- 
de obligatoriskt stoff i broschyrer och årsbe- 
rättelser från Yamaha. I en speciell annons- 
bilaga i en av Japans största hifi-tidningar, 
tog man så sent som förra året upp försälj-
ningen av NS-1000M till Sveriges Radio, 
och begrundade svenskarnas goda smak 
och öron.
 Trots att man gjorde några goda affärer 
med inspelningsstudios utanför Japan, är 
NS- 1000M svår att finna i japanska studio- 
lokaler. Stora studios använder med förkär- 
lek stora, specialbyggda JBL-system, me-
dan de mindre ofta använder Yamahas lilla 
monitor NS-10 (som inom parentes sålts i

mer än 150.000 par!), även den inköpt av 
Sveriges Radio. NS-1000M har istället fun- 
nit sina japanska kunder i hemmiljö, dvs 
hos vanliga hifi-entusiaster.

En inte alldeles oväntad följd av NS- 
1000Ms framgång var den mängd mer eller 
mindre lyckade kopior som snart över-
sköljde marknaden. Den då mycket speciel- 
la designen, med svartbetsad låda och 
“tuffa" element med nätskydd, är numera 
Japans vanligaste högtatar-look. Modevå-
gen med metallmembran har inte bedarrat 
förrän på sistone, då mjuka material åter 
blivit legitima.
 Att NS-1000M fortfarande säljs i origi-
nalutförande, 13 år efter starten, är naturlig- 
tvis bevis nog för att den klarat konkurren-
sen. Yamaha har dessutom valt att behålla 
den i sortimentet trots att man introducerat

flera förbättrade versioner: NS-1000X, NS- 
2000 och nu senast, i samband med företa- 
gets 100-årsjubileum. NS-10000.
 NS-1000M låter fortfarande mycket bra, 
även vid en jämförelse med dagens kon- 
struktioner. Diskant och mellanregister är 
luftiga och detaljrika samtidigt som basen 
ofta känns en aning odistinkt. Det sistnämn- 
da har dock avhjälpts till stor del med de nya 
kolfiberkoner som installerats i de nämnda 
efterföljarna.

 

 
Rekordlångt liv

I ett samhälle som Japan, där både kunder-
nas trendkänslighet och den snabba tekni-
ska utvecklingen hotar att förkorta livsläng-
den hos produkter, är NS-1000M ett un-
dantag. Snart inne på sitt fjortonde produk- 
tionsår, är denna högtalare en modern klas- 
siker, en milstolpe i den korta men intensiva 
japanska hifi-historien.

Forts

NS-1000 hade en mycket spe- 
ciell design efter dåtida mått. 
Många har kopierat utseendet 
sedan dess, och idag ser de fles- 
ta japanska högtalare ut på det 
här viset.

Metoden byggde på sk ”parade 
jämförelser", dvs alla i provet 
deltagande högtalare “tävlade" 
mot alla. Utvärderingen ägde 
rum i ett normalt kontrollrum 
med högtalarna bakom en tunn 
ogenomsynlig men Ijudgenom- 
släppande gardin för att säker 
ställa deras anonymitet.
 Programmaterialet, som spelar 
en stor roll för värderingsresulta- 
tet, bestod av olika ljudföreteelser 
(mest musik) och utvärderarna 
bestod av personal med stor erfa- 
renhet av produktion och värde- 
ring av ljud. Programmaterialet 
var för övrigt i mono. Beklagligt 
nog lades produktionen ner av 
den högtalare som kom bäst vid 
provet. Sånt händer ibland, iro 
niskt nog.
 Nästa värderingsprov, som äg- 
de rum 1976. hade alla praktiska 
detaljer ungefär som vid det tidi-
gare provet. Utöver Yamahas NS
 1000 deltog i "tävlingen” B&Os 
Uniphase M 70 (en sk faslinjär 
konstruktion). Bowers & Wilkins 
DM 6, Celestion UL 10 (båda 
från England) och Tandbergs TL 
5020.
 Före provet hade högtalarna 
undergått sedvanlig laboratorie- 
mässig värdering. bl a genom 
uppmätning av frekvensgång i 
olika riktningar, Ijudförvräng- 
ningsvärden och faslinjäritet. De 
hade också frekvenskurvekorri- 
gerats på plats med hänsyn till 
provrummets akustiska egenska 
per.
 Vid detta tillfälle användes inte 
parade jämförelser och någon da- 
tavärderingsmetodik. Värderar- 
na fick i stället på ett formulär 
gradera sin uppfattning av hög-
talarnas återgivningsegenskaper 
relativt varandra i en skala 1-5

Talat ord 
Popmusik 
Applåder 
Wienklassisk orkester 
Sopranvolist med orkester 
Stråkkvartett 
Popmusikbakgrund (till en 
skiva med den sedermera av 
andra skäl än sångliga bekante 
Peter Holm).
Varje avsnitt var ca 3 minuter 
långt och bestod av en program- 
snutt på ca 30 sekunder, som 
upprepades ett antal gånger. Av 
vikt vid värderingar av detta slag 
är att hela provet inte tar alltför 
lång tid i anspråk. Folk blir fortare 
“trötta i öronen“ än man tror.

Värderarna omfattade en grupp 
på ca 30 personer. Flertalet av 
dem hade stor erfarenhet från 
ljudtekniskt produktionsarbete, 
inom radio såväl som teve. Några 
deltagare var administratörer, en 
del tillhörde radiosymfonikerna 
eller musikavdelningen på företa-
get. En del ”vanliga“ ljudkonsu-
menter hade också ombetts med- 
verka, bland dem medlemmar i 
Ljudtekniska Sällskapet och den 
sk hifi-pressen jämte ett par sek-
reterare inom företaget. Det före- 
låg för övrigt överraskande stor 
överensstämmelse mellan prefe-
renserna för “proffsen” och vanli-
ga konsumenter.
 De högtalare som kom bäst vid 
värderingen fick delta i en mera 
summarisk test för bedömning av 
stereoegenskaper och de fick 
också stå till förfogande för den 
som ville bilda sig en uppfattning 
om egenskaper med eget pro- 
grammateriai. Vid detta tillfälle 
fanns förstås inte den anonymitet 
för högtalarna som lyssningen 
bakom den insynsskyddande gar- 
dinen garanterat.
 Resultat av detta värderings 
prov blev att Yamahas NS-1000 
valdes. Det förefaller vara ett 
framsynt val. Till det anmärk- 
ningsvärda med valet hörde att 
mot vanligheten knappast någon 
produktionstekniker uppsökte mig,  
då ansvarig ljudchef inom 
företaget, för att klaga och ifrå- 
gasätta detta val av standard- och 
referenshögtalare. Så Långt min 
erfarenhet sträcker är de f ö fort- 
farande kvar i den funktionen 
inom företaget.

https://www.hifishark.com/search?q=Yamaha+NS-1000
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