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JAZZ. Født i Nederland, oppvokst i Israel, bosatt 
i New York siden 2011 og inspirert av indisk mu-
sikk. Det er ikke lett å sette geografisk merkelapp 
på tenorsaksofonisten Oder Tzur. Hans interesse 
for indisk musikk har gjort at han har utviklet 
en egen teknikk som kalles «The Middle Path». 
Den skal utvide den mikrotonale kapasiteten i 
saksofonen. Han har også komponert for film 
og tv, blant annet serien The Big Bang Theory, 
mens han debutete på plate under eget navn 
så sent som i 2015. «Here Be Dragons» er hans 
tredje utgivelse, men den første på ECM. Dette 
er lekker stemningsfull og melodisk jazz med en 
småhes og litt tynnere og skarpere tenorsakso-
fonstemme enn for eksempel Ben Webster og 
vår egen Bodil Niska. Sammen med Nitai Hersh-
kovits på piano, Petros Klampanis på kontrabass 
og Johnathan Blake på trommer er dette blitt en 
utrolig flott plate i beste ECM-stil. Ikke er den 
spesielt vanskelig tilgjengelig for de som ikke er 
langt inne i jazzverdenen heller. Lyden holder 
også sedvanlig ECM-kvalitet, men jeg synes det 
er hakket varmere klang på denne plata enn en 
del andre ECM-plater jeg har. Her får du masse 
detaljer, dynamikk, stort lydbilde og flott instru-
mentklang. Rett og slett vakkert. RES. 
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LARS JAKOB RUDJORD
Let Tomorrow Be Better
Fyrlyd Records
2020

JAZZ/KLASSISK. I år er det fire år siden pia-
nist Lars Jacob Rudjord ga ut sitt forrige album, 
Indiepiano. Siden den gang har han gitt ut noen 
singler pluss en EP som kom i fjor. I tillegg spiller 
Rudjord han med kona Ingvild Koksvik og andre 
musikere. Som Indiepiano er «Let Tomorrow Be 
Better» en plate i skjæringspunktet mellom jazz 
og klassisk, eller nyklassisk som en del kaller 
det. Musikken bæres mer fram av temaer, melo-
dier og stemninger enn rytmiske driv og sprell. 
Musikken til Rudjord er i stedet så behagelig at 
det nærmest er som at ørene dine får en kjærlig 
omgang på et musikalsk spa. Det kan sannelig 
trenges med en korona-epidemien som truer 
på alle kanter. Sentralt i musikken står et 100 
år gammelt flygel, diverse elektroniske tangen-
ter og på to spor cellisten Katrine Schiøtt. I det 
man tror at det kan bli litt ensformig, så dukker 
det opp både kjellerdype basslyder og bittesmå 
detaljer som får audiofilikerne i meg til å lytte 
enda mer konsentrert og bare glemme elendig-
heten som omgir oss. Han visste det nok ikke da 
han spilte inn musikken, men «Let Tomorrow Be 
Better» er nettopp den drømmende og svevende 
musikken som kan få oss til å tro litt ekstra på 
morgendagen. RES. 
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SPREK OG FYLDIG LYDOPPLEVELSE
Det er ikke så veldig mange hjemmekinoprosessorer i betalbare prisklasser 
der ute. I omtrent samme pris og utstyrsklasse finner du merker som Yamaha 
og Marantz, og de gjør en utmerket jobb. Men hva så med Anthem AVM 60. 
Kan de utfordre markedslederne?

Det er fortsatt stor interesse for hjemme-
kino, og det er fortsatt et hyggelig salg av 
receivere i alle prisklasser. Noe som er lett 

å forstå når vi ser på kvaliteten på det som finnes 
der ute. Vi har blant annet en Yamaha RX-A3080 
receiver i testarsenalet, og den er ganske impo-
nerende på musikk, og nær fantastisk i forhold til 
prisen når vi snakker om hjemmekino. Vi har også 
en Yamaha CX-A 5200 forforsterker som gjør en 
veldig god jobb med å underholde i alt fra 2 til 11 
kanaler. 

Mye utstyr 
Anthem har opparbeidet seg et bra rykte, og det 

er mange veldig fornøyde brukere. Anthem låter 
litt annerledes enn både Yamaha og Marantz, og 
representerer i denne sammenhengen et sprekere 
og mer energisk lydbildet enn Marantz, og den 
låter også litt større og tyngre enn Yamaha, og 
den har litt andre løsninger ombord enn begge de 
nevnte merkene. 

Men for å begynne med den omfattende ut-
styrspakken. Det er ingen mening å kjøpe noe 

hjemmekino-elektronikk som ikke kan prosessere 
11.2. Det er helt nødvendig for å kunne spille Dolby 
Atmos eller DTS:X, og det hjelper ikke å si at dette 
ikke er så nøye, for på et eller annet tidspunkt 
blir også du grepet av oppgraderings-syken, og 
plutselig skal du både har flere subwoofere, full 
surroundpakke og i tillegg høyttalere i taket. Bare 
vent! 

Prosessorene som sitter i Anthem har fire 
kjerner, og det må nok også til. Det å skulle pro-
sessere alle kanalene uten forsinkelse, og også 
sørge for Anthems avanserte romkorreksjon ARC, 
krever høy ytelse. Anthem Room Correction som 
er Anthem sin romkorreksjon er ikke like åpenbart 
brukervennlig som andre versjoner, men gjør job-
ben på en minst like bra måte. ARC er også sys-
tem som Anthem har tweeket veldig lenge, og det 
er etter hvert et veldig forståelig og godt system 
for romkorreksjon. På innsiden sitter det en Cirrus 
Logic 32 bit prosesser (CS49844A). 

Men som alle andre steder er det de samme 
reglene som gjelder. Har du plassert opp utstyret 
ditt helt tilfeldig er det knapt et eneste auto-
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oppsett eller romkorreksjonssystem som kan 
redde deg. Først må du bruke litt tid på å plassere 
høyttalere og subwoofere fornuftig, og så er det 
på med tommestokk eller målebånd, og så kan du 
bruke ARC for å justere det inn, og få alt til å skjøte 
sammen. 

Anthem AVM 60 har to subwooferutganger, men 
de er parallelle, og kan ikke prosesseres hver for 
seg. Da må du inn på mer avanserte løsninger. 
Men du kan sette opp inntil 4 forskjellige høytta-
lerprofiler, og det gir jo ganske høy fleksibilitet ved 
at du kan ha ditt eget for stereo, 5.1 og 11.2 og i til-
legg til enda en variant. For eksempel stereo med 
eller uten subwoofere. 

Fullt balansert
AVM 60 har balanserte utganger hele veien, og 

det gjør at baksiden av produktet er dominert 
av en rekke med XLR-koblinger. I tillegg har du 
selvsagt også vanlige RCA/phone-utganger. Du har 
også linje ut til en ekstra sone for lyd. 

Enheten har også to HDMI-utganger – hvorav en 
har ARC. Kjekt å ha hvis du har både TV og projek-
tor i samme oppsett, eller vil ha bilde i et annet 
rom i huset. 

Det er 7 HDMI-innganger på baksiden (+ 1 i front), 
5 analoge RCA-innganger, og du har også 3 optiske 
digitale innganger og to coax. I tillegg finnes det 
også trigger inn/ut og en både trådløst og kablet 
nettverk. Og den har en hodetelefon-utgang i front. 

Den innebygde digitalkonverteren er en AKM 
AK4458 (32bit/768kHz), men i og med at den også 
må digitalisere de innkommende analoge kil-

dene har den også en 24bit/96kHz AKM analog til 
digitalkonverter. 

Videosignalet er 4K med 50/60Hz pass-through, 
HDR, BT.2020 fargerom og Dolby Vision. 

Hjemmekino
Jeg må innrømme at jeg liker måten ARC-

systemet til Anthem fungerer, og hvordan det 
korrigerer de største problemene i rommet. Den 
jobber med høy presisjon og med svært mange 
justeringspunkter på frekvenskurven. Resultatet 
er etter min mening bedre enn de helautomatiske 
systemene som sitter i andre receivere/forforster-
ker, og med det mener jeg at Anthem høres ut til å 
korrigere ganske mye uten at det går ut over dyna-
mikken. Det er kanskje til og med mer energi og 
dynamikk når korrigeringen er ferdig, i tillegg til at 
høyttalerne og subwooferne integreres mye bedre 
enn du noensinne ville klart med egne ører. 

Du må riktignok innom en PC/Mac, men de mi-
nuttene det tar å sette opp det opp kan nytes helt 
til du skulle få det for deg at du behøver nye høyt-
talere, flytte anlegget, eller kjøpe ny subwoofer. Da 
må du gå en runde til. Men jeg tipper at når mulig-
heten først er til stede vil du raskt gjøre lydkorri-
gering og justering til en av dine nye hobbyer. 

Det kan diskuteres om Anthem AVM 60 er 
bedre oppløst og raffinert enn Marantz, men det 
er liten tvil om at lyden er litt mer bredskuldret 
og fremoverlent, i tillegg til å være strammere 
og mer direkte i bassen. Forforsterkeren driver 
subwooferen på en litt annen måte, og følelsen 
av dypbass er ganske overveldende der den får 
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vise seg frem med ikke 
bare dybde, men også 
med en kraft og tyngde 
som jeg synes overgår alt 
annet i prisklassen. Jeg 
koblet til en Arendal 1961 
1S subwoofer, og den har 
aldri spilt feitere og mer 
kontrollert på noe annet 
hjemmekino-utstyr den 
har vært koblet til. Inklu-
sive Yamaha CX-A5200. 
Yamaha-en har imidlertid 
mer gnist i diskanten hvis 
du tar jobben med å gå 
inn i menyen og gjøre et 
annet valg enn fabrikkens 
når det gjelder innstillin-
gen av de digitale filtrene. 

Avhengig av hvilke høyttalere som allerede står koblet opp kan det 
være akkurat det du behøver, eller akkurat det som gjør at lyden tip-
per over og blir for lys. 

Med nedlastet film fra diverse kilder og streaming er det ikke noen 
merkbar forskjell nesten uansett hva du velger av utstyr i denne 
prisklassen. Utstyret er bedre enn signalet. Du behøver en nyere 4K 
Blu-ray spiller for at diskusjonen om utstyr er særlig interessant, 
men når du først har den på plass, sammen med en dugelig sub-
woofer og et sett virkelig gode høyttalere med identisk klangkarak-
ter (bør absolutt prioriteres), høres det også viktige forskjeller. 

Da blir det forskjell i opplevelsen om du benytter Anthem eller 
en av de andre leverandørenes forforsterkere, og på veldig mange 
parametere synes jeg Anthem virker som den mest attraktive til 
filmbruk. 

Konklusjon
Konkurransen mellom de store merkenes hjemmekino-utstyr er 

virkelig blitt en «battle of the giants», og det er ikke lenger slik at du 
kan se den ene er overlegen den andre. Faktisk er de blitt så gode 
alle sammen at det kan være personlige preferanser som skiller 
mer enn den objektive lydforskjellen. Likevel er det nok ingen som 
kjøper seg en AVM60 som blir sittende og deppe av skuffelse når 
du har fått koblet den opp. Det er vel snarere tvert imot, og når den 
første er på plass i huset vil du se mer på film enn du noensinne 
tidligere har gjort.

Se også Roys erfaringer med Anthem MRX1120 på den neste siden, 
hvis du heller vil ha alt i en integrert løsning. Et bra alternativ, det 
også!

Anthem AVM 60
PRIS: Kr. 34 995.- 
IMPORTØR: L-sound
LINK: www.lsound.no

VI LIKER:

VI LIKER IKKE:

• Energisk og dynamisk
• Stort og flott lydbilde 
• Særdeles stram og  

ryddig dypbass 
• Veldig bra romkorreksjon  

• Ikke voldsomt brukervennlig 
romkorreksjon

• Veldig sterk konkurranse  
i klassen

STEREO+ MENER: Anthem AVM60 
er et strålende alternativ til mer 
kjente konkurrenter med sin  
flotte dynamikk og bredskuldrede  
lydbilde.
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oppsett eller romkorreksjonssystem som kan 
redde deg. Først må du bruke litt tid på å plassere 
høyttalere og subwoofere fornuftig, og så er det 
på med tommestokk eller målebånd, og så kan du 
bruke ARC for å justere det inn, og få alt til å skjøte 
sammen. 

Anthem AVM 60 har to subwooferutganger, men 
de er parallelle, og kan ikke prosesseres hver for 
seg. Da må du inn på mer avanserte løsninger. 
Men du kan sette opp inntil 4 forskjellige høytta-
lerprofiler, og det gir jo ganske høy fleksibilitet ved 
at du kan ha ditt eget for stereo, 5.1 og 11.2 og i til-
legg til enda en variant. For eksempel stereo med 
eller uten subwoofere. 

Fullt balansert
AVM 60 har balanserte utganger hele veien, og 

det gjør at baksiden av produktet er dominert 
av en rekke med XLR-koblinger. I tillegg har du 
selvsagt også vanlige RCA/phone-utganger. Du har 
også linje ut til en ekstra sone for lyd. 

Enheten har også to HDMI-utganger – hvorav en 
har ARC. Kjekt å ha hvis du har både TV og projek-
tor i samme oppsett, eller vil ha bilde i et annet 
rom i huset. 

Det er 7 HDMI-innganger på baksiden (+ 1 i front), 
5 analoge RCA-innganger, og du har også 3 optiske 
digitale innganger og to coax. I tillegg finnes det 
også trigger inn/ut og en både trådløst og kablet 
nettverk. Og den har en hodetelefon-utgang i front. 

Den innebygde digitalkonverteren er en AKM 
AK4458 (32bit/768kHz), men i og med at den også 
må digitalisere de innkommende analoge kil-

dene har den også en 24bit/96kHz AKM analog til 
digitalkonverter. 

Videosignalet er 4K med 50/60Hz pass-through, 
HDR, BT.2020 fargerom og Dolby Vision. 

Hjemmekino
Jeg må innrømme at jeg liker måten ARC-

systemet til Anthem fungerer, og hvordan det 
korrigerer de største problemene i rommet. Den 
jobber med høy presisjon og med svært mange 
justeringspunkter på frekvenskurven. Resultatet 
er etter min mening bedre enn de helautomatiske 
systemene som sitter i andre receivere/forforster-
ker, og med det mener jeg at Anthem høres ut til å 
korrigere ganske mye uten at det går ut over dyna-
mikken. Det er kanskje til og med mer energi og 
dynamikk når korrigeringen er ferdig, i tillegg til at 
høyttalerne og subwooferne integreres mye bedre 
enn du noensinne ville klart med egne ører. 

Du må riktignok innom en PC/Mac, men de mi-
nuttene det tar å sette opp det opp kan nytes helt 
til du skulle få det for deg at du behøver nye høyt-
talere, flytte anlegget, eller kjøpe ny subwoofer. Da 
må du gå en runde til. Men jeg tipper at når mulig-
heten først er til stede vil du raskt gjøre lydkorri-
gering og justering til en av dine nye hobbyer. 

Det kan diskuteres om Anthem AVM 60 er 
bedre oppløst og raffinert enn Marantz, men det 
er liten tvil om at lyden er litt mer bredskuldret 
og fremoverlent, i tillegg til å være strammere 
og mer direkte i bassen. Forforsterkeren driver 
subwooferen på en litt annen måte, og følelsen 
av dypbass er ganske overveldende der den får 
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en av de andre leverandørenes forforsterkere, og på veldig mange 
parametere synes jeg Anthem virker som den mest attraktive til 
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kan se den ene er overlegen den andre. Faktisk er de blitt så gode 
alle sammen at det kan være personlige preferanser som skiller 
mer enn den objektive lydforskjellen. Likevel er det nok ingen som 
kjøper seg en AVM60 som blir sittende og deppe av skuffelse når 
du har fått koblet den opp. Det er vel snarere tvert imot, og når den 
første er på plass i huset vil du se mer på film enn du noensinne 
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