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KOMPLETT FÖRSTÄR
– made in Chino, not China!
I midsommarvärmen har vi gett oss ut på fiskafänge och fått tre rörförstärk-

are från kaliforniska Manley Labs på kroken. Text Michael Hellner Bild H&M

V
arje hifi-tillverkare har sin egen 

stil. Det handlar inte enbart om 

olika tekniska lösningar som 

(får man hoppas!) syftar till att 

åstadkomma så god ljudåtergivning som 

möjligt; det handlar också om hur man 

designar produkternas yttre och hur man 

3 snabba

• MM eller MC

• 32 olika impedanser

• 8 olika kapacitanser

Ljudet

Krångligt byta förstärkning 

mellan MM och MC

Ljudet

Fjärrkontrollen behöver inte riktas

Dubbla utgångar till slutsteg

En del kommer att sakna balanserade 

in- och utgångar

3 snabba

• Endast obalanserade in- och utgångar

• Rec out-utgång kan användas till hörlursförstärkare

• Fem ingångar

försöker framställa företaget gentemot den 

potentiella kundkretsen för att få den att 

”gilla märket”. 

Vi kan ta två märken som står i den hell-

nerska hifi-möbeln som exempel: Accuphase 

och PS Audio. De kunde inte vara mer 

olika. Accuphase har gjort en video där en 

allvarlig herre förklarar att för den kund 

vars Accuphase-produkt gått sönder är fel-

frekvensen 100%, så det ska helt enkelt 

inte hända. Och om det ändå gör det har 

man reservdelar i lager till varenda produkt 

man någonsin byggt. För att understry-

ka ”långlivadheten”, om det nu finns ett 
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och medgrundare Paul McGowen, som med 
värme och humor svarar på hifi-frågor. Och 
alla som har vägarna förbi Boulder, Colora-
do är naturligtvis välkomna att titta in och 
få sig en liten tur av faciliteterna. Vem vill 
inte vara med i den familjen? Så kan man 
också bygga ett varumärke!

Manley Labs då? Vilken är det företag-
ets framtoning? Hur försöker man sticka 
ut från mängden? Svar: humor, egensinnig 
design och ett grundmurat rykte inom stu-
diovärlden. Endast cirka en femtedel av 
intäkterna kommer från hifi, resten är stu-
dioutrustning. Designen är tämligen retro 
och med sina runda, bakelitliknande vred 

ser apparaterna ut som någonting som 
rollfiguren Radar i TV-serien M*A*S*H 
hade kunnat använda (den utspelade sig på 
1950-talet under Korea-kriget). 

Man spelar också hårt på att alla pro-
dukter är tillverkade lokalt i USA – ”made 
in Chino, not China” (Chino är en ort i 
Kalifornien, öster om Los Angeles) – vilket 
möjligen fungerar bättre som försäljnings- 
argument på den amerikanska marknaden 
än på den europeiska. Å andra sidan kan 
väl en och annan europé också tilltalas av 
förvissningen att inga uigurer kommit till 
skada vid tillverkningen av den nyinköpta 
förstärkaren.

Där andra företag döper sina apparater 
till mer eller mindre obegripliga kombina-
tioner av bokstäver och siffror döper Man-
ley alla sina produkter efter fiskar...

Inne för test är en komplett förstärk-
aruppställning bestående av en grammofon-
förstärkare: Chinook – ett försteg: Jumbo 

Shrimp – och två monoblock: Snapper. På 
svenska blir det kungslax, jätteräkor och 
snapper, som är en fisk som det egentligen 
inte finns något riktigt svenskt namn på. 
Alla passar de bra på grillen, vilket frestar 
så här när grillsäsongen dragit igång. 

Tyvärr blev det väl mest undertecknad 
som grillades, för när kvicksilvret på uteter-
mometern stigit till 32-gradersstrecket kan 
jag lova att den som försöker sig på att i ett 
måttligt stort lyssningsrum samtidigt dra 
igång fyra värmealstrande rörförstärkare får 
det ganska hett om öronen!

Om vi börjar med grammofonförstärkaren 
är Chinook en något nedbantad version av 
Manleys referens-RIAA Steelhead. Steelhead 
är en kombination av grammofonförstärk-
are och försteg och kommer med inte färre 
än tre phonoingångar, en linjeingång och 
volymkontroll. Det är fråga om en kon-
struktion med två lådor och en separat nät-
del av det större slaget. Hela kalaset går 
dessutom loss på 106.000 kronor. 

Man kan förstå att en sådan bjässe 
kanske är lite mer RIAA-steg än de flesta 
behöver, så Manley tog fram en förenklad 
version till ett betydligt humanare pris, det 
vill säga Chinook. Chinook har bara en 
phonoingång, saknar volymkontroll och 
har heller inte Steelheads möjlighet att göra 
alla inställningar via vred på frontpanelen. 

Vill man ändra mellan 45 och 60 dB gain 
– det vill säga lämplig för MM- respektive 
MC-pickup – får man vackert skruva bort 
åtta skruvar och lyfta bort det skyddande 
toppgallret. Det behöver man som tur är 
inte göra för att ändra kapacitansen i sex 
olika lägen mellan 0 och 350 picofarad eller 

3 snabba

• EL34-rör

• Monoblock

• Ingen autobias

sådant ord, har designen varit i princip 
oförändrad sedan 1980-talet. Budskap: 
Accuphase står för kvalitet och tradition! 
Och ja, mitt slutsteg fyller 30 nästa år och 
tuffar på utan några som helst tecken på 
ålderssvaghet. 

PS Audio jobbar istället stenhårt med att 
skapa vi-känsla hos kundkretsen. På före-
tagets hemsida hälsas man välkommen till 
”the Hi-Fi Family” och bjuds in att gå med 
i den. På sidan kan ”familjemedlemmarna” 
lägga ut bilder på sina anläggningar – givet-
vis fulla med företagets produkter, de kan 
läsa tidskriften ”Copper Magazine” och 
titta på små videoklipp med företagets VD 
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impedansen i 32 olika lägen mellan 26 och 

47.000 Ohm. Nu är skillnaderna mellan en 

Chinook och en Steelhead naturligtvis fler 

än några vred på fronten och extra ingån-

gar, men Manley Labs ambition har varit 

att i fråga om ljudkvalitet komma så nära 

referensmodellen som möjligt.

Det är inte helt och hållet fråga om 

en rörkonstruktion. Manley använder 

sig av JFET:ar som hjälper till att höja 

förstärkningen till 60 dB med bibehållet låg 

brusnivå. Ingångssteget använder en N-ka-

nals JFET kaskodkopplad till en 6922-tri-

od. Detta leder vidare till den passiva 

RIAA-korrektionen och sedan ytterligare en 

JFET och en 6922 i utgångssteget kopplat 

i så kallad White Cathode Follower-kon-

figuration. En White Cathode Follower 

är inte, som man kan skulle 

kunna förledas att tro, en 

medlem i en underavdelning 

till Ku Klux Klan utan en 

mottaktskopplad krets som 

patenterades av engelsman-

nen Eric White i början av 

1940-talet. Fördelen med just 

denna krets är att den leder 

till låg utgångsimpedans och 

god förmåga att leverera ström. 

En egenhet som jag råkade ut för med 

Chinook var att statisk elektricitet ten-

derade att leverera riktiga ljudbangar när 

jag lyfte loss skivpucken eller vände på 

skivan. En recensentkollega på tidskriften 

Stereo Times råkade tydligen ut för samma 

sak och han löste det genom att ta av sig 

strumporna när han skulle byta skiva. Jag 

tyckte att det var enklare att slå av ljudet – 

och det hjälpte dessutom inte att vända ski-

va barfota. Att statisk elektricitet kan leda 

till sådana smällar beror enligt Manley inte 

på att det skulle bara något fel utan är helt 

enkelt en konsekvens av att min skivspelare 

inte är rätt jor-

dad och att det 

goda frekvens- 

omfånget och 

de korta stig-

tiderna hos Chinook gör att den 

förstärker allt som man matar den med, 

även snabba statiska impulser.

Nu har jag inte hört Manley Steelhead, 

så jag kan inte uttala mig om hur väl man 

lyckats bevara dess karaktär i denna enklare 

modell. Det jag kan säga är att det är dags 

att en gång för alla lägga fördomarna om 

det varma, gosiga men också lite såsiga 

rörljudet på hyllan. Så låter inte Chinook. 

Det som utmärker det här RIAA-steget är 

istället dess snabbhet och goda förmåga att 

projicera en luftig holografisk stereobild. 

En utmärkt referens är här testvinnar-

en från grupptestet i nr 5/2020, PS Audio 

Stellar Phono. Jag var väldigt imponerad 

av ljudet och köpte faktiskt en sådan. Hade 

Chinook deltagit i det testet hade det delat 

förstaplatsen med Stellar Phono. De låter 

inte lika – Stellar Phono låter fetare och 

mustigare, vilket då tilltalade mig som gillar 

panpizza med extra ost och stora blodiga 

biffar.

Chinook är istället – och då inte bara på 

grund av namnet – det fräscha fiskalter-

nativet. Det är en lite annan karaktär som 

kommer att tilltala många, inte minst mig 

– jag skulle gärna ha båda! 

För mig som ständigt är där och kop-

plar om mellan olika pickuper är flexibi-

liteten hos Stellar Phono mycket värdefull 

– den har två ingångar och fjärrkontroll. 

Jag är medveten om att en förkrossande 

majoritet av alla användare bara använder 

en skivspelare med en tonarm som de har en 

pickup till, men om jag får komma med ett 

förslag skulle Manley ta fram ytterligare ett 

phonosteg – låt oss kalla det Skipjack (ett 

slags tonfisk). Det skulle bygga på Chinook 

men ha två ingångar, omställbara mellan 

MM och MC på baksidan.

Det skulle naturligtvis också finnas två 

jordskruvar! Det vore ett intressant alter-

nativ för dem som ändå har två skivspelare 

eller två tonarmar men ändå inte riktigt 

behöver, eller har råd med, ett RIAA-steg 

som Steelhead.

Nästa steg i kedjan är försteget Jumbo 

Shrimp. Detta ersätter föregångaren Shrimp, 

som introducerades 2002, och har på all-

män begäran utrustats med fjärrkontroll. 

Fjärrkontrollen är en historia för sig. Det 

är uppenbart att man på Manley Labs är 

mycket stolta över den och tillägnar den en 

fyra sidors manual (den har två knappar).

Det är den största fjärrkontroll du någon-

sin kommer att ha haft, vilket är en följd av 

att den till skillnad från vanliga fjärrkon-

troller inte skickar en infraljussignal till 

Ljudet, ljudet, ljudet

Den härliga designen

Värmeutvecklingen

Inte den mest lättplacerade 

kombinationen

HIFI-2107-A-100-106-00_MANLEY.indd   102 2021-06-30   10:39



104  NR 7-8  2021

försteget utan en radiodito. Det innebär att 
man överhuvudtaget inte behöver tänka på 
att rikta fjärrkontrollen mot försteget och 
att man till och med kan stå i ett annat rum 
och använda den. Vanebildande! 

Försteget har enbart obalanserade in- och 
utgångar. På Manley har man vinnlagt sig 
om att hålla signalvägarna korta och så 
direkta som möjligt. Om man hade lagt till 
balanserade in- och utgångar till vad som 
i grunden är en obalanserad förstärkare, 
hade man tvingats lägga till ytterligare kret-
sar eller transformatorer, vilket oundvikli-
gen hade färgat ljudet. Balanserade in- och 
utgångar har vissa teoretiska fördelar men 
då måste det vara konsekvent genomfört, 
vilket blir dyrt.

Det finns fem obalanserade ingångar, en 
rec out-utgång där volymkontrollen för-
bikopplats och två main out-utgångar. Det 
innebär att man till exempel kan koppla 
en hörlursförstärkare eller för den delen 
en bandspelare till rec out-utgången och 
exempelvis en aktiv bashögtalare till den 
ena main out-utgången och ett slutsteg 
till den andra. På framsidan finns, föru-
tom ingångsväljare och volymkontroll 
en muteknapp – som jag gärna hade sett 
dubblerad på fjärrkontrollen – och en bal-
anskontroll, vilket i vissa rum kan vara 
värdefullt. 

På frontpanelen hittar vi också två hål 
för rackmontering – ett arv från bakgrun-
den som tillverkare av studioutrustning. 
RIAA-steget Chinook går att få utan hål och 
jag tycker gott att man för de 99 procent 
av kundkretsen som inte rackmonterar sitt 
försteg hade kunnat kosta på sig en version 
med hålfri frontplåt.

I Jumbo Shrimp hittar vi två 12AT7 på 
ingångssidan, två 5670 drivrör och två 
7044 på utgångssidan. Volymen justeras 
genom en motoriserad potentiometer från 

ALPS, som påstås hålla en kanalbalans på 
0,5 dB. Gain ligger på 12 dB, vilket är gott 
och väl tillräckligt. På utgångsstegen hittar 
vi två 30 mikrofarads kopplingskondensa-
torer med polypropylen som dielektrikum. 
Återigen finner vi en White Cathode Fol-

lower-krets och utgångsimpedansen är för 
ett rörförsteg låga 50 Ohm, så det ska inte 
vara något problem med långa signalkablar 
till slutsteget.

Ljudkaraktären hos Chinook går igen 
hos Jumbo Shrimp. Även här serveras vi 
ett rappt, lätt och luftigt ljud med goda 
holografiska egenskaper. Om vi nu ska 
behålla några små fördomar, så är det just 
den att rörförstärkare överglänser sina 
halvledarkusiner vad gäller förmågan att 
leverera 3D-känsla i ljudbilden. Sen kan, 
men det behöver inte vara så, rör leda 
till att ljudbilden målas som vore den en 
akvarell och helt utan skarpa kanter. Just 
det tycker jag inte riktigt stämmer på Jumbo 
Shrimp. 

Om vi ska jämföra med mina referenser, 
som i det här fallet utgörs av den 70 procent 
dyrare Pass Labs XP-10, så tycker jag att 
det var mellan förstegen som den största 
skillnaden märktes. XP-10 låter mjukare 
och fylligare och med vad jag upplevde som 
mer balans i registren. 

Jumbo Shrimp flyttade upp tyngdpunkten 
någonstans till det övre mellanregistret. I 
gengäld så excellerade Manley-steget i boo-
giefaktor och 3D. Är det något jag önskade 
att jag hade kvar, så är det de Valvet Soul-
shine-försteg som jag testade i nr 12/2018. 
Om mitt ljudminne stämmer finns här 
likheter med Manley.

Sist men inte minst kommer vi så till slut-
stegen i form av två 100 watts monoblock. 
Här måste jag omedelbart invända mot 
namngivningen – de heter Snapper men det 

ser man ju att det är två krabbor! Får jag 
föreslå ett namnbyte till Manley King Crab?

En uteffekt på 100 watt är ganska 
generöst för att vara rörförstärkare men 
Snapper är långt ifrån Manleys kraftful-
laste slutsteg. Man tillverkar också Manley 
Neo-Classic Monoblock i 250 eller 500 
wattskonfiguration. Manley är noga med 
att påpeka att 100 watt gäller genom hela 
frekvensregistret, ända ner till 10 hertz.

De 100 watten åstadkoms av fyra stycken 
EL34:or per kanal i ultra linear mode. Vill 
man rulla rör är de utbytbara mot 6CA7 
eller KT77 och söker man på internet hittar 
man lika många olika uppfattningar som 
inlägg om skillnaderna i ljudkaraktär mel-
lan dessa olika modeller och mellan olika 
tillverkare.

Möjligen finns det något slags konsensus 
om att 6CA7 låter lite fetare än EL34 men 
det var inget jag hade möjlighet att kon-
trollera. Vore jag Snapper-ägare är jag dock 
övertygad om att jag förr eller senare skulle 
bli biten av rörrullarflugan.

Man får själv ställa in förspänningen på 
sina Snapper. Det är inte särskilt svårt. Det 
följer med en multimeter om man inte redan 
har en, det finns beskrivet i manualen och 
Manley har till och med gjort en liten video 
där företagets VD EveAnna Manley visar 
hur man gör. Mätpunkterna är lätta att 
komma åt, inga lock som ska skruvas av 
eller liknande. 

Trimpottarna är dock väldigt känsliga. 
Snapper ska ha en förspänning på 300 mil-
livolt och när mitt exemplar kom med 310 
millivolt på ett rör tänkte jag att den siffran 
kunde förbättras. En liten, liten vridning 
på den medföljande skruvmejseln gav 248 
millivolt. En – tyckte jag – ännu mindre 
vridning åt andra hållet gav 360!

Till slut lyckades jag efter rätt mycket vri-
dande fram och tillbaka komma ner till 314 

Prydligt rejäla baksidor, med enbart RCA-kontakter så långt ögat når. Notera ett 

litet muspiano per kanal på undre Chinook för att ställa kapacitans och impedans.

→

→

  Manley LabsGRUPPTEST!

HIFI-2107-A-100-106-00_MANLEY.indd   104HIFI-2107-A-100-106-00_MANLEY.indd   104 2021-06-30   10:402021-06-30   10:40



106  NR 7-8  2021

  Manley LabsGRUPPTEST!

mV och lät det därmed vara. Man får ju inte 

låta det bästa bli det godas fiende, vilket jag 

möjligen borde ha insett till att börja med.

Man kan ansluta såväl obalanserade 

som balanserade signalkablar till Snapper 

men om man använder sig av ett försteg 

från Manley är det förstås obalanserat som 

gäller. Eftersom Snappers utformning inbju-

der till fristående placering framme vid hög-

talarna kan det ju bli långa signalkablar om 

man varit klok nog att inte placera resten av 

sin anläggning där (rör är mikrofoniska och 

ska helst stå en bit bort från högtalarna). 

Jag lyckades faktiskt klämma in två Snapper 

i min musikmöbel och ändå ge dem luft, 

men på något sätt kändes det fel på så rolig 

design att gömma undan dem i en hylla. De 

ska stå där de syns!

En sista liten anmärkning vill jag ändå 

skicka med. För den som terminerat sina 

högtalarkablar med rejäla spadar är anslut-

ningarna lite för klena för att man ska kun-

na vara säker på att de sitter fast ordentligt. 

Och som alla vet är det inte en bra idé om 

man kör en rörförstärkare och hastigt drar 

ur en högtalarkabel (eller om den lossnar). 

I manualen uttrycks detta som att ”perma-

nent damage to the output transformer may 

result and for that, you will be made to pay 

dearly, dear”. 

Det är alltså EveAnna Manley som fört 

pennan och i den engelskspråkiga världen 

förefaller det vara ett privilegium för kvin-

nor över 50 att tilltala sin omgivning med 

”dear” eller ”love” – eller som Inspector 

Vera Stanhope i ”Ett fall för Vera”: ”pet” 

(men det finns för den delen en manlig 

skräddare i Täby Centrum som kallar alla 

sina kunder för ”älskling”, så det kanske 

inte har med manligt/kvinnligt att göra utan 

bara om vilken syn på sina medmänniskor 

man har!). 

Manualerna till de här tre produkterna 

är annars ett kapitel för sig och de är fyllda 

av humor och skämt. Jag skulle kunna fylla 

hela den här artikeln med citat. Syftet påstås 

vara att få dig som kund att fortsätta läsa 

hela manualen – för du läser väl sådana! 

F*n tro’t, jag tror helt enkelt bara att de 

hade kul. Det är svårt att inte gilla Manley. 

Det är också väldigt svårt att inte gil-

la det Manley Snapper inte gör, nämligen 

brumma. Väldigt många slutsteg brukar 

ge ifrån sig åtminstone ett litet trafobrum i 

ena eller andra kanalen. Inte Snapper, som 

är tysta som graven. I förhållande till ref-

erensen, i det här fallet en Luxman M-700 

(som brummar en aning i högerkanalen), 

finns det faktiskt stora ljudmässiga likheter.

Båda levererar ett klangrikt, fylligt 

ljud med tyngd men ändå med förmåga 

att när så krävs blixtsnabbt drämma till 

med storsläggan. I jämförelse låter den 

Accuphase som jag låter driva bashögtalar-

na lättare, kanske lite luftigare men med 

sämre mikrodynamik och holografi. Just 

i det sistnämnda avseendet knäpper nog 

Snapper dessutom Luxman på näsan – det 

är ju trots allt fråga om rör.

Hur ska man då summera intrycken av 

dessa tre (fyra) förstärkare? Motvilligt, mot-

villigt knappar mina fingrar fram adjektivet 

”härlig” på tangentbordet. Ja, jag vet att 

det ofta används i den här tidningen, till 

och med av självaste chefredaktör’n, och ja, 

”härlig hifi” blir en bra allitteration. Men 

jag har ändå alltid tyckt att ”härlig” är ett 

lite märkligt ord för att beskriva fyrkantiga 

lådor fyllda med elektronik. Människor och 

musik kan vara härliga – inte apparater. 

Men när det gäller Manley är jag beredd att 

göra ett undantag. De har, för att tala med 

björnen Baloo, en skön stajl. Det är härliga 

grejer helt enkelt!

De har sina sidor. Det är rätt besvärligt 

att behöva skruva av locket på Chinook 

varenda gång man ska byta mellan MM- 

och MC-pickup, för att inte tala om att 

man måste komma ihåg att stänga av ljudet 

(och ta av sig strumporna!) varje gång man 

vänder skiva.

Jumbo Shrimp är heller inte försteget för 

dig som investerat tungt i balanserade kab-

lar och Snapper är med sin udda design 

tämligen svårplacerade och kommer all-

tid i ett land som Sverige, där även i high 

end-segmentet integrerade förstärkare står 

för 80 procent av försäljningen, att förbli en 

nischprodukternas nischprodukt. 

Men vad gör väl det när det både låter 

busbra och designen är så härligt egensin-

nig.

Där var det där ordet igen! Härligt!  H&M

Kringutrustning
Skivspelare Dr. Feickert Blackbird m. Jelco TK-950L; Thorens TD-126 mk II m. SME M2-9R; Linn LP12 (Karou-

sel, Lingo 4) m. Ittok LVII

Pickuper Miyajima Madake; Audio-Technica OC9XSL; Audio-Technica VM760SLC

RIAA-steg PS Audio Stellar

Digitalt PS Audio Direct Stream Memory Player; PS Audio Direct Stream DAC

Förstärkare Pass Labs XP-10 (försteg) + Luxman M700u (slutsteg toppar), Accuphase P360 (slutsteg bas)

Högtalare Ino Audio i16s (topp), Ino Audio Profundus P-2 (bas)

Kablage Supra, Chord, SilK, Linn

Manley Labs Chinook
Funktion MM-/MC-RIAA

Pris 30.745 kr

Förstärkning 45 eller 60 dB

Impedanser 25–47.000 ohm (32 steg)

Kapacitanser 0–350 pF (8 steg)

Ingångar 1 par RCA

Utgångar 1 par RCA

Mått (BxHxD) 48x9x28 cm

Vikt 6,8 kg

Manley Labs Jumbo 
Shrimp
Funktion Analogt stereoförsteg

Pris 48.995 kr 

Ingångar 5 par RCA

Utgångar 1 par rec out RCA, 2 par RCA

Fjärr Ja, 2 knappar

Dimensioner (BxHxD) 48x9x28 cm

Vikt 6,8 kg

Manley Labs Snapper
Funktion Monoslutsteg

Pris 95.595 kr/par

Angiven effekt 100W/8 ohm

Ingångar 1 par RCA, 1 par XLR

Högtalarkontakter 1 uppsättning

Mått (BxHxD) 33x22x38 cm

Vikt 20,4 kg/styck

Info manley.com, valljud.se
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