
Musik på biblioteket er ikke nogen ny ide. Heller ikke muligheden for at lytte til den på stedet. Men på
Viby Bibliotek i Aarhus er man gået et godt stykke længere. Her får man nemlig præsenteret den på et
vintage high end-anlæg.

Tyngdepunktet i anlægget er et sæt JBL 4333-studiemonitors. De vaskemaskinestore højttalere blev
brugt i pladestuedier i hele verden i 1970’erne, men var også populære hjemmehøjttalere hos hi-M-
dyrkere. Højttalerne, en Rega Planar 3-pladespiller og en 200 W professionel effektforstærker er købt til
formålet af biblioteket. En McIntosh C33-forforstærker havde man dog lånt sig frem til i dagens
anledning.

Musikbibliotekar Emil Brøsen forklarer, at inspirationen i de såkaldte Jazz Kisa-barer i Japan, hvor man
ud over drinks kan nyde musik spillet på klassiske hi-M-anlæg i høj kvalitet.

Hen over foråret holder biblioteket en række af arrangementer med temaet “Store Rockklassikere – Stor
Lyd.” Et klassisk rockalbum bliver præsenteret af vinylentusiast og forfatter Søren Genefke. Og når man
har hørt om albummet tilblivelse, bliver pickup’en sænket i pladerillen, og hele albummet afspillet i sin
fulde længde. Kun med en kort pause mellem de to sider, så kaffekopperne kan genfyldes. Ikke så
megen snak – bare musik!

En McIntosh C33-forforstærker var lånt ind til lejligheden. Foto: John Alex Hvidlykke, L&B

Vi var med, da Led Zeppelin II fra 1969 var på programmet. Søren Genefke forklarede om albummets
mildt sagt kaotiske tilblivelse. Led Zeppelin havde tidligere samme år udsendt sit debutalbum, som
havde fået gigantisk succes. Nu befandt bandet sig på en tourne, der blev forlænget gang på gang –
samtidig med, at pladeselskabet pressede på for at få et nyt album på gaden. Derfor er albummets
numre indspillet bid for bid i forskellige studier i USA og England, ind imellem daglige koncerter.

Søren Genefke forklarede også om de mange udgaver, der Mndes af albummet, og han havde taget sin
yndlingsversion med. For at sikre succesen blev studieteknikeren bedt om at gøre lyden så lækker som
muligt. Og det gjorde han. Der er smæk på bassen og en dynamik, så englene synger. Desværre betyder
det også, at vinylformatet presses til det yderste – og lidt til. Da pladeselskabet opdagede, at pickup’en
simpelt hen blev kastet ud af rillen på de geste anlæg, blev albummet straks trukket tilbage fra
butikkerne. Men en del eksemplarer var allerede solgt. Og det var et af dem, foredragsholderen havde
med.

Pickup’en blev heldigvis i rillen, men det er ikke mærkeligt, at skæringen voldte problemer ved udgivelsen
for 50 år siden. For der er tryk på i bassen hele vejen ned i en grad og på et niveau, som man normalt
holder sig fra at prøve på at klemme ned på en plade.

Vinylentusiast Søren Genefke havde taget sin yndlingsudgave af albummet med. Foto: John Alex

Hvidlykke, L&B

At høre en plade fra start til slut uden nogen form for distraktioner er en oplevelse, som bliver mere om
mere sjælden. Men her, i bibliotekets kælder, var muligheden der. Og biletterne var blevet revet væk.

Næste gang er d. 8. april, hvor Beatles’ Abbey Road er på programmet.

Der blev “sparket dæk” og beundret grej i pausen. Foto: John Alex Hvidlykke, L&B
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Gentagne øregasmer
Vi havde aldrig forestillet os, at lukkede
hovedtelefoner kunne lyde så forbandet godt!

Microsofts MacBook
Microsoft Surface Laptop 2 er
for Windows, hvad MacBook er
for Mac OS. En bærbar
computer, hvor operativsystem
og hardware går op i en højere
enhed.

Vigtig opdatering til Apple
Watch
Mens du sov, har uret fået
hjertetjek.

3 ting du skal vide om det
nye superkamera i Huawei
P30 Pro
Huaweis nye Kagskibsmobil vil
udkonkurrere alt og alle med sit
kamera, sagde Lrmaet på
gårsdagens store lancering,
men hvad betyder det konkret?
Få svaret - og se masser af
eksempelbilleder - her.

Taster til sofasurfere
Dit smart-TV har en hel computer indbygget –
Corsair vil give Kimmerkassen et ordentligt
tastatur.

AirPods får stemmestyring
Apples AirPods får trådløs opladning og Hej Siri.

Philips OLED934: Ny
topmodel afsløret
Her er de første billeder af den
nye topmodel fra Philips,
OLED934!

Apple turbo-trimmer iMac
De nye iMacs bliver dobbelt så
hurtige til krævende opgaver.

Stranger Things 3. sæson
– den første trailer!
4. juli vender NetKix tilbage til
Hawkins og Stranger Things.

Super allround-zoom
Panasonics første full-frame standardzoom lever
op til forventningerne.

Det sejeste kamera
Panasonic Lumix S1R er et overKødighedshorn af
et kamera og blandt de allersejeste, vi har testet.

Vanvittig lyd på lidt plads
Det er utroligt, så god lyd man
kan få fra en kompakthøjttaler,
hvis man er villig til at gå op i
pris.

Ny sherif i byen
De første maskiner med Nvidias
hidtil hurtigste PC-
graLkprocessor er ankommet.
Hvem kommer først over
målstregen?

Det er nu du skal købe
iPad
Hvis du går med planer om at
købe en ny tablet, så er tiden
inde.

8K mod 4K-TV: Teknisk knockout
Er Samsungs mindste og billigste 8K-skærm
bedre end et almindeligt godt 4K-TV? Vi tester!

Tidal giver studielyd på iPhone
Tidal-brugere kan glæde sig over, at iPhone har
fået MQA-understøttelse og dermed kommer
tættere på lyden på studieoptagelsen.

Dejlig stille på [yet
Støjreducerende hovedtelefoner
modvirker træthed og beskytter
din hørelse på lange Kyrejser.

Messebilleder fra Sound
Society 2019
Fuldt hus, da Hotel Royal for
anden gang var rammen om den
aarhusianske high-end-messe.

Glødende klangmester
Fordomme står for fald med en
af de bedste rørforstærkere, vi
har testet.
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GRUPPETEST Tre high-end hovedtelefoner

TEST Microsoft Surface Laptop 2

TEST Corsair K83 Wireless Entertainment Keyboard

TEST Panasonic Lumix S 24-105 mm F4 Macro OIS TEST Panasonic Lumix DC-S1R

GRUPPETEST Seks kompakthøjttalere DUEL Gaming laptops

TEST Samsung QE65Q900R

GRUPPETEST 5 trådløse hovedtelefoner med støjreduktion TEST Line Magnetic Audio LM-805iA
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