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D
et har hunnit hända en hel del 
sedan högtalarkonstruktören 
Mats Andersen 2013 köpte till-
baka rättigheterna till QLN. 

Återstarten började med att låta gamla QLN 
Signature-ägare köpa ett noga framlyssnat 
uppgraderingskit, med nya såväl element som 
filter och kontakter, och bara lite senare, en 
helt ny modell – Signature 3 (se test i H&M 
nr 9/2013).

Den här testade golvmodellen Prestige 
Three, bygger i hög utsträckning på Signa-
ture 3-högtalaren, som under andra halvan 
av 2021 ersattes med en förbättrad Prestige 1, 
högst troligt för att bringa ordning i modell-
serierna, eftersom en Signature-högtalare hos 
QLN ska återfinnas överst i modellhierar-
kin. Utvecklingsarbetet med den nya Signa-
ture-modellen pågår med andra ord ”as we 
speak”…

Men vi går händelserna i förväg och 
tar det från början! Mats Andersen var 
inte medgrundare av QLN 1977. Det var 
herrarna Quicklund, Lars och Liljeroth, 
Nils som bidrog till 3-bokstavsförkort-
ningen (med ett varsitt L, märk väl…).  
Bengt Svenning kom in i bolaget 1980 som 
ekonomiansvarig, men blev inte kvar så länge 
innan han gick vidare med andra ekonomi-
uppdrag.

Mats Andersen hade förutom stor kun-
skap om högtalarkonstruktion med sig en 
avgörande komponent när han anslöt en bit 
in på 80-talet: ett nytt viskoelastiskt lim som 
lagt mellan två träskivor (MDF) kom att bli 
den avgörande QLN-komponenten Qboard. 
Själva limmet blev under namnet Noise Kil-
ler också vida känt i bilstereosammanhang, 
för att dämpa hela bilkarosser, men framför 
allt dörrar. Från 1986 blev Mats 50/50-delä-
gare av bolaget tillsammans med den numer 
avlidne Nils Liljeroth.

2003 till 2012 ägdes QLN av Falkenbergs 
dåvarande JWS-koncern, och inga av med-
grundarna, eller för den delen Mats Ander-
sen, var med på den resan. 

Under alla år har Mats varit med och tagit 
fram Hificonsults QRS-högtalare, men stör-
re delen av mellantiden innan QLN kunde 
köpas tillbaka, var Mats i högsta grad delak-
tig i att göra den västsvenska bilstereospecia-
listen DLS till ett hifi-märke att räkna med. 
Från början med ”helt vanliga högtalare”, 
men på slutet uteslutande med det man också 
blev allra mest kända för: de vägghängda 

Homogent golvdrag
Med de förvisso fortsatt nätta P3:orna introducerade Mats Andersen och 
QLN ett högkvalitativt golvstående alternativ till den klassiska Signature-
högtalaren. Text Jonas Bryngelsson Bild H&M Mätning H&M

Flatbox-högtalarna och sedermera även plat-
ta, aktiva subbasar. Under senare tid har han 
även hjälpt det tyska bilstereomärket Ground 
Zero att ta fram riktigt bra högtalare, basar 
och kitsystem.

På konsultbasis finns även uppdrag för 
nya bolag som vill slå sig in på högtalar-
marknaden, där Mats kan vara behjälplig 
att exempelvis montera in nya, spännande 
konmaterial i en fungerande elementmiljö, 
för att kunna jämföra med redan existerande 
material och modeller.

Inför mitt besök på Hificonsult för några 
månader sedan (se förra H&M), hade Inge-
mar Carlsson roat sig med att göra en lista 
med alla produkter Mats till dags dato helt 
eller delvis stått bakom, och lite beroende på 
hur man räknar, blir totalen likväl med råge 
3-siffrig. Alltså en bra bit över 100 produkter, 
även elektronik. 

I en intervju i Hifi & Musik nr 9/2004, 
säger Mats Andersen att han alltid utgår från 
mellanregistret när han konstruerar högta-
lare. Inte ett specifikt mellanregisterelement 
så klart, eftersom så många av hans högtalare 
är rena 2-vägare och ibland 2,5-vägslösningar, 
utan tonområdet mellan de högsta diskant- 
och de lägsta bastonerna.

Om tonaliteten blir rätt i mellanregistret 
är det mycket lättare att jobba vidare med 
utsträckning såväl uppåt som neråt. Och här 
kommer en av de största käpphästarna in i 
bilden: homogenitet och sammanhållning. 

Men om inte de korrekt sammanhållna 
tonerna inte kommer i rätt tid, spelar sam-
manhållningen inte så stor roll, och då kom-
mer den andra käpphästen in: en tidskor-
rekt återgivning och den klassiskt lutande 
QLN-baffeln, för att tonerna från diskant 
och bas/mellanregister ska nå lyssnarens öron 
samtidigt.

I fallet P3 smalnar lådan likt Signature-
modellerna också av uppåt för att minimera 
så kallad kantdiffraktion/distorsion och stå-
ende vågor inuti högtalarna. Runt diskanten 
sitter i sedvanlig QLN-ordning en dämpande 
filtbit.

Själva lådan är så klart gjord i Qboard, det 
vill säga två skivor MDF sammanfogade med 
viskoelastiskt lim till en mycket död helhet. 
Med snyggt valnötsfaner som pricken över i.

En stor och viktig del av nära alla hög-
talarkonstruktioner är ett högklassigt del-
ningsfilter. För att inte ”tappa kontakten med 

luft” och därmed begränsa dynamiken, delas 
diskanten vid relativt höga 3.800 hertz, med 
en flack 12 dB-delning. Brantheten mot basen 
är modifierad 6-12 dB/oktav. Q-värdet är 
mindre än 0,5, det vill säga utan ringningar 
i pulssvaret.

Till sin helhet är filtret av konstant impe-
dans-typ, en gammal QLN-grej, som Mats 
uttrycker det hela, vilket konkret innebär att 
själva delningsfiltret ser en rak impedans och 
frekvensgång, vilket ger jämnare impedans 
och fas mellan 200 och 20.000 hertz. Den 
lilla toppen vid delningsfrekvensen, kommer 
från den flacka diskantdelningen.

Filtret är direktlött utan kretskort med 
icke-induktiva kondensatorer till diskanten 
och oljefyllda ditos till basen, och flattråds-
induktorer till de mest kritiska delarna. Alla 
komponenter fästs med dämpande lim sam-
tidigt som resterande spolar bakas för att 
undvika resonanser.

På elementsidan fortsätter Mats Andersen 
att jobba intimt med danska Scan-Speak. Bas/
mellanregisterelementet har en coatad kevlar-
kon och kopparringar i magnetsystemet och 
19 millimeters slaglängd, vilket ska innebära 
att högtalarna spelar kraftfull bas under 30 
hertz.

Diskanten är Scan-Speaks bästa textildome, 
med väl tilltagen upphängning, AirCirc mag-
netsystem och bakomliggande kammare för 
att eliminera reflektioner och resonanser.

Det interna kablaget är framlyssnat av 
Mats själv och tillverkas av svenska Supra 
för QLN. Den enkla uppsättningen kontakter 
är bästa möjliga NextGEN från tyska WBT.

Ett sista påpekande: alla dagens QLN-hög-
talare och inte minst P3, har en sak gemen-
samt, nämligen ett icke-resonant beteende, 
från ingångskontakterna via filter, kablar, 
låda och slutligen de rejäla utriggarna som 
avslutas med dämpande fötter. Med lägre 
störningsgolv, mer tystnad mellan tonerna 
och högre dynamik som önskat resultat.

Och att dagens QLN i mångt och mycket 
är en väldigt svensk, åtminstone skandina-
visk historia, där lådorna kommer från en 
västsvensk underleverantör; filterlödning 
och slutgiltig montering sker i egna lokaler 
i Göteborg.

Byggkvalitet och finish håller överlag 
mycket hög klass, i allt från träarbete till 
snyggt försänkta element, kontaktbleck och 
kontakter och den bakåtriktade, avrundade 
basreflexporten som är fäst med fem (!) skru-
var.
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Kringutrustning
Spelare/försteg Hifi Rose RS150B, AVM CS 8.3
Förstärkare Bladelius Oden, NAD C 298, AVM SA 6.3
Kablar Jorma Statement, Transparent Ultra

Homogent sammansatta

Storskaliga och spelglada

3 snabba

• Qboard

• Faskorrekt lutning

• Flacka filter
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QLN Prestige Three
Pris 95.000 kr/par
Angiven känslighet 87,5 dB
Nominell impedans 8 ohm
Delningsfrekvens 3.800 Hz, 6-12/12 dB
Bestyckning 1-tums diskant, 7-tums bas/mel-
lanregister
Kontakter 1 uppsättning
Finish Matt och högglansig valnöt, matt vit
Mått (BxHxD) 21x90x42 cm
Vikt 27 kg/styck
Info qln.se

TOPPKLASS!TOPPKLASS!
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QLN P3 kom att spela med vitt skild elek-
tronik, till en början det i sammanhanget 
modesta slutsteget NAD C 298 men även 
stora, stadiga, integrerade Bladelius Oden, 
innan en komplett AVM-rigg tog över lyss-
ningsrummet (test av denna kommer någon 
gång under våren). NAD-steget fick variabel 
signal från den i förra numret testade spela-
ren Hifi Rose RS150B; Oden fast nivå från 
samma spelare.

QLN och NAD bildar en kombination 
som spelar till synes helt okonstlat och 
homogent korrekt, utan krusiduller. Med 
högtalarna ganska brett isär och lätt invink-
lade mot lyssningspositionen, bjuds jag på 
väl tilltagen och intagande ljudbild.

Högtalarna imponerar verkligen, med 
förvånansvärt bra botten men framför allt 
kontur, skärpa och en helt uppenbart myck-
et tidskorrekt och därmed rytmisk musik-
återgivning.

Men det finns helt uppenbart mer att 
hämta, så efter några dagar kopplas Oden-
förstärkaren in, och jag börjar med att spela 
den favoritmarkerade låtlistan på Tidal, 
med genom åren stjärnmarkerat material, 
som exempelvis den så extravaganta och 
tungt gungande Back to Work men också 
den så finstämt stämningsfulla och stor-
slagna Gudene vet.

P3:orna har en sällsynt förmåga att spela 
musiken extremt kontrollerat och korrekt, 

men likväl musikaliskt medryckande, detal-
jerat samt sist men inte minst: suggestivt 
storslaget och öppet! Många motstridiga 
kvaliteter där, men jag vet banne mig inte på 
rak arm om jag ”på nära håll” upplevt ett 
par högtalare som klarar av allt det här på 
ett så nära på 100 %-igt perfekt sätt.

Basen är extremt torr och stram, smidig 
och följsam som få, men här finns med 
tanke på storlek och konarea också ett för-
vånansvärt djup. Okej, så mycket fysiskt 
tryck och extrem SPL mäktar de kanske inte 
med, vi pratar ju inte direkt PA-högtalare 
här, men som sagt, följsamhet och basdjup 
finns föga kritik att rikta mot.

Jag gillar inte termen ”närvaro” speciellt, 
men de här högtalarna känns i allra högsta 
grad närvarande, genom sin nästan perfekta 
balans och homogenitet. Men rent bokstav-
ligt är de helt frånvarande, för de här hög-
talarna försvinner så gott som helt ur ljud-
bilden likt de allra bästa stativhögtalarna.

I toppen har de en perfekt balanserad 
energimängd, vare sig för mycket eller lite, 
utan exakt rätt dos diskantinformation, 
som gör att alla detaljer poppar upp där de 
ska, utan att man överhuvudtaget tänker 
”diskant”. I min bok den bästa diskantåter-
givning man kan tänka sig.

Timing, alltså förmågan att spela kor-
rekt i tidsdomänen, utan små tidsskillnader, 
sköts på bästa möjliga sätt. Allt känns kor-
rekt, in i minsta detalj, och sitter exakt där 
och när det ska.

P3:orna trivs riktigt bra med Oden, som 
verkligen låter högtalarna prata och visa 
upp sig från sin bästa sida. 
Med en ”yvigare” förstärkare, 
blir så klart även P3:orna livli-
gare och mer lössläppta. Inom 
rimlighetens gränser, men nog 
mår de bra av såväl kvantitet 
men framför allt kvalitet på 
förstärkarsidan, de här hög-
talarna.

P3:orna fungerar som ett 
förstorningsglas och visar 
verkligen upp elektroniken 
den drivs med på bästa möj-

liga sätt, om än inte helt oförlåtande, så i 
alla fall sanningsenligt och utan förbehåll.

Efter ytterligare en tid, blir det dags för 
sista bytet, och förutom ”husfrid” och 
slutsteg från AVM, blir det också byte till 
ström- och högtalarkablar på Ultra-nivå 
från amerikanska Transparent. Och ett i 
princip helt annat ljud i skällan!

Här finns en bra botten med en god dos 
värme och ett överlag tryggt och ombonat 
ljud. Musiken som spelas upp är fortsatt 
kontrollerad, men på ett lite mer tillbaka-
lutat sätt. Lugnt, tryggt och ombonat är 
termer som återfinns i lyssningsprotokollet. 

Musiken spelas fortsatt mycket detaljerat, 
på ett behagligt sätt, och utan att trycka 
informationen rakt upp i ansiktet på mig 
som lyssnar. En stor och inbjudande ljud-
bild målas upp, även när jag vid ett senare 
tillfälle väljer att ställa upp högtalarna lite 
tätare än grunduppställningen.

Skillnaden i karaktär är påfallande, men 
helt klart är att P3:orna gör sitt jobb på 
bästa möjliga sätt oavsett, och rättar sig till 
stor del efter kosten de matas med (så länge 
kvaliteten är tillräckligt hög, vill säga). I 
fallet AVM och Transparent, blir återgiv-
ningen påtagligt lugnare och på många sätt 
mer behaglig och med ett litet men klädsamt 
tillskott av värme i återgivningen.

Jag kan slutligen konstatera att Mats 
Andersens målsättningar med P3:orna med 
råge uppfylls, för sällan eller aldrig har 
jag väl hört ett par så homogent väl sam-

mansatta och samtidigt stor-
spridande men även spelglada 
högtalare!

Kontroll och engagemang. 
Homogenitet och storska-
lighet. Två stycken normalt 
sett ganska svårkombineran-
de men likväl viktiga egen-
skapspar hos en högtalare, 
eller för den delen hifi-kom-
ponent överhuvudtaget.

Toppklass, varken mer eller 
mindre.  H&M

QLN har mycket jämn och sammanhållen 
frekvens i alla tre sidovinklar (0, 30 och 60 
grader). En måttlig avvikelse syns först 
över 3 kHz och gäller främst en nivåsänk-
ning vid 60 grader (röd).

QLN har en snäll impedans (grön), sällan 
lägre än 5,5 Ohm. Inte heller fasen (röd) 
lär skapa några bryderier och fasväxling-
arna i basen mildras av hög impedans. 

En uppsättning högklassiga WBT-En uppsättning högklassiga WBT-
kontakter.kontakter.
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