
Jan Ove Lassesen i det Arendals-ba-
serte firmaet L-sound er primus 
motor for satsningen. De går ut høyt 
på banen, også; en komplett serie 

høyttalere for hifi og hjemmekino er alle-
rede presentert. I 1723-serien finner vi en 
gulvstående høyttaler, en stativhøyttaler/
senterhøyttaler, surroundhøyttaler og in-
tet mindre enn 3 forskjellige subwoofere 
i produktporteføljen. Og mer er på gang! 
Ideen er unnfanget her i steinrøysa, men 
er fullendt i Kina, og med dette interna-
sjonale konseptet, er vi sikret et særde-
les imponerende byggverk med en nær 
ufattelig fornuftig prissetting. Men hvor-
for akkurat modellnummeret 1723? Litt 
kuriøst, men det er altså årstallet Arendal 
fikk bystatus. Så skulle det altså gå 293 
år før byen fikk sine tvillingtårn, men nå 
er det altså her for å bli. De har allere-
de solgt svært godt, så det kan allerede 
begynne å minne om en suksesshistorie, 
dette her. La meg føye til at Arendal gir 
10 års garanti, så er vel bildet av en sær-
deles fornuftig satsning komplett. 

HVA FÅR VI?
Testhøyttalerne, Arendal Tower 1723, er 
på sin side et rimelig unikt produkt. Byg-
gekvaliteten er strålende. Et lett bakover-
lent, stivt, velbygget kabinett som består 
knoketesten med glans, på baksiden fin-
ner vi flotte, solide kvalitetskontakter 
midtveis oppe på et kabinett som fram-
står svært så elegant med sine avrundede 
hjørner. Under nevnte tilkoblinger finnes 
intet mindre enn 3 feite bassporter, disse 
leveres med skumgummipropper, kom-
mer tilbake til dette underveis. Enda mer 
interessant er kan hende forsiden, der 
elementene finnes. Og det er en bunke av 
dem. For en som mener at det enkle ofte 
er det beste, blir en slik ansamling i ut-
gangspunktet utfordrende, men bevares, 
i 2017 lar vi oss da ikke forstyrre av for-

ARENDALS 
TVILLINGTÅRN

Sørlandet tar ansvar! Nå som Patos forlengst er historie, og kun nisjeprodukter 
er å finne blant norske høyttalerprodusenter, er det duket for Arendal. 

Og der i byen står tvillingtårnene fortsatt trygt!

dommer! Som bildene viser, er det altså 
snakk om hele 4 stk. 8-tommere, hvor-
av 3 jobber som rene subwoofere under 
120 Hz. Deretter lar de altså den siste 
8-tommeren ta jobben opp til 1500 Hz, 
hvor 28 mm dome plassert i en wave-
guide overtar via et bratt, 4.-ordens filter. 
Denne løsningen er rett så fiffig, faktum 
er dermed at den opererer mye som en 
single point source, dessuten med 4.-or-
dens filter mot toppen, sørges også for 
fasekorrekt oppførsel. Dette har virkelig 
mye å si for presisjon i lydbildet, hvilket 
også er fullstendig hørbart. For øvrig er 
elementene spesialprodusert for Aren-
dal, kraftige neodyn-magneter sørger for 
stålkontroll og presis oppførsel.

MATCHING
Nominell impedans ligger på 4 Ohm, 
følsomheten er relativt høy, det oppgis 
92 dB for en watt / 1 meters avstand. 
Arendal Tower 1723 har under testene 
også vist seg å være enkel last for for-
sterkeren, alle de benyttede forsterkerne 
trakk disse høyttalerne lett, den minste 
vi snakker om hadde ikke mer en ca. 15 

Watt å spille med, men lot seg så abso-
lutt ikke tvinge til tabber av noe slag med 
Arendals tvillingtårn i enden av høytta-
lerkablene. Mens vi er inne på det, vi 
har benyttet 4 forsterkere i undertegne-
des lytterom, Dared Uranus (rør), Audio 
Note P2 SE Signature (rør), Spec RSA 
M3EX (klasse D) og Doxa 61 Signatu-
re (transistor). I tillegg har vi satt opp 
høyttalerne i Fidelitys svært vellydende 
storstue, der drevet av et nydelig opp-
sett med APL, Audio Research og Con-
rad Johnson (rør). Det fine er at absolutt 
alle oppsettene spilte svært så fornuftig 
på absolutt alle typer musikk og inn-
spillinger, jeg kan uten videre fastslå at 
dette er svært gode allroundere. Har jeg 
noensinne sett mer velbygde høyttalere 
i denne prisklassen? Svært tvilsomt. Ba-
sert på byggekvaliteten alene, er Arendal 
Tower 1723 å anse som et realt kupp. Da 
gjenstår å finne ut om dette også avspei-
ler seg i evnen til gjengivelse av musikk. 
Jeg kan love at det ikke akkurat har vært 
walk-over for Arendal, de har i sannhet 
fått kjørt seg!

GENERELT
Grunntrekkene er interessante i seg selv, 
høyttalerne spiller med en viss avslappet 
eleganse, og de spiller så å si aldri hardt 
eller kantete. Skal man kritisere dem for 
noe, er det i så fall en hang til snillisme, 
selv om dette godt og vel oppveies av en 
nær absurd evne til å kunne spille gru-
somt høyt uten å vise den ringeste ten-
dens til oppbryting, komprimering, eller 
generelle karakterbrister. De fortsetter å 
være seg selv samme pokker hva du fin-
ner på med dem! Mellomtonen er åpen, 
levende og kvikk, gir en opplevelse av 
rimelig rask respons. Arendal selv anser 
blant annet Tower 1723 å være en kon-
kurrent til Klipsch RF7. Jeg skal komme 
nærmere inn på dette i et senere avsnitt, 

AV HÅKON ROGNLIEN

   Da gjenstår å 
finne ut om dette også 
avspeiler seg i evnen til 
gjengivelse av musikk. 

Jeg kan love at det ikke 
akkurat har vært walk-
over for Arendal, de har  
i sannhet fått kjørt seg!
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her vil jeg bare kommentere det med at det i hvert fall ikke er 
hele sannheten, Arendal leverer varene nokså annerledes enn 
villdyrene fra USA. Her passer det også å ta en runde omkring 
bassportene. Arendal har gjort det mulig å tune bassgjengivel-
sen litt ved hjelp av skumproppene; med alle tette, går de ned 
til moderate 55 Hz (-3dB), med to porter åpne til 34 Hz, med 
alle tre åpne går de til 38 Hz. Nå har det vist seg at denne tu-
ningen er svært interessant i forbindelse med romresonnanser; 
i mitt lytterom spilte de absolutt mest harmonisk og rettlinjet 
med alle porter åpne, mens i storstua fant vi best balanse med 
en port proppet igjen. Her er det med andre ord fritt fram for 
eksperimentering. 

DYSTERT OG LEKENT
Vi går i gang med musikkeksemplene, og lar Leonard Cohen’s 
siste, mørke skive starte ballet. «You want it darker», foredras 
med et veldig nærvær, og finfin balanse. Cohen står selv tydelig 
og dyster fremst i miksen. En anelse fortykket i stemmeleiet 
står som markør av balansen i disse høyttalerne, en touch over 
mot fokus i nedre mellomtone og øvre bass skaper disse høyt-
talernes farge. Fortsetter vi med «Christmas card from a hooker 
i Minneapolis» med Rebekka Bakken, underbygges disse funn. 
Klangen i klarinetten innledningsvis lider litt av ovennevnte 
fokus, og kjennes noe lukket. Stemmen hennes står seg med 
eleganse, men en anelse varm og fyldig, kamuflerer en liten 
smule også her. Totalresultatet blir litt mer koselig enn intenst, 
egentlig. «As times goes by» med Bryan Ferry understreker det 
hele. Fargen her er helt klar, fokuset ligger i nedre mellomtone, 
det gir en viss egenlyd, men det gjør ikke så mye, for den er så 
fantastisk behagelig. Vi mister ikke tilstedeværelse og liv. Slen-
trende og lettbent totalt sett, men jeg opplever at det mangler 
litt av lekenheten fra enkelte konkurrenter med bedre oppløs-
ning og dyrere elementer. 

TUNGT OG TYNGRE
Tar vi noen steg over på de tyngre leverandørene og legger inn 
en pistrete innspilling av Deep Purple’s album «Fireball», set-
tes Arendal på en prøve. Til tross for at denne innspillingen er 
tydelig hard i kantene, står dette seg med et nødskrik, grunnet 
disse høyttalernes naturlige evne til å låte deilig. Det swinger 
fint og den sugende låta «No, no, no», blir alvorlig tøff! Med en 
viss overraskelse konstaterer jeg at det mangler litt presisjon i 
bassgitarområdet, før vi går enda tyngre til verks. Vi lar skiva 
«Fused» med Black Sabbath-gitarist Tony Iommi og tidligere 
Deep Purple-bassist Glenn Hughes på vokal slippe seg løs på 
Arendals elementer med låta «Dopamine. 

Dette er brutalt! Også en nokså stygg innspillingskvalitet, 
men igjen redder Arendal balansen på målstreken. Flott orden 
på trommer og dynamisk uttrykk og en deilig tungt fremstil-
ling. Jeg liker det! Det samme kan lett sies om Nazareth’s «Hair 
of the dog». Ja, det er litt på i toppen, men passerer akkurat 
innafor. Det er lite å tilføye, det leveres tungt, fett og deilig.

Tungt på en litt annen måte er «Amused to death» med 
Roger Waters. Denne skiva med sine Q-sound-fenomener en 
svært presis måte å fastslå høyttalerens fasekorrekthet på. Her 
scorer Arendal lett. Bikkja til Waters og alt det der funker som 
fy! Ikke det aller beste jeg har hørt, men veldig, veldig bra, det 
leveres med svært god kontroll på galskapen. Og når bomba 
faller i spor 6, filleristes huset. Mellombassfokuset gir en litt 
annerledes opplevelse av selve drønnet, en forsiktig modera-
sjon kan detekteres, men det er så selvfølgelig og avslappet at 
det er helt utrolig, i all sin voldsomhet.

KLANGER OG LUFT
Helt andre utfordringer finner i vi de klassiske verker, der 
det stemningsfulle Requiem av Sigurd Islandsmoen (SACD 
fra 2L) er først ut. Dette fungerer absolutt fint, men mangler 
(selvsagt) noe luftighet i forhold til det vi er bortskjemt med 
fra (mye) dyrere høyttalere vi ofte lytter til. Dermed blir dette 
litt endimensjonalt egentlig, men har allikevel bra drama og 
fornuftig harmoni i fremstillingen. Korinnspillinger er vanske-
lig, og vi finner vel ikke helt den roen og den nær organiske 
tilstedeværelse som de aller beste kan vise til. Altså, det ber 
vi da heller ikke om i denne prisklassen! Det som leveres er 
fullstendig innenfor det man kan forvente seg, dette er selvsagt 
ikke førstevalget til klanglig kompleks (klassisk) musikk, men 
poenget er at de leverer et fullstendig brukbart resultat også til 
klassiske verker. Spesielt det at de med den største selvfølgelig-
het håndterer størrelsen i verker fra de voldsomste komponister 
der ute, uten å knele på noe som helst sett. 

Det jeg uansett kan konkludere med på alle ovenstående av-
snitt er at Arendal Tower 1723 viser med all mulig tydelighet at 
det lett å ødelegge ørene uten å ødelegge høyttaleren! Med det 
mener jeg at de selv med relativt moderat forsterkerkraft helt 
uforstyrret kan spille så avsindig høyt at det er nesten vanskelig 
å tro på. Skamløse, voldsomme, enorme musikalske utskeiel-
ser behandles med ren selvfølge, jeg tror den noe tilbakelente 
balansen gjør dette mulig. Jeg tror knapt jeg har hørt maken på 
denne siden av seriøs lyd fra PA, faktisk.

KRAFT OG SMEKK
Vi var inne på dette med krav til forsterkerkraft. Jeg har som 
nevnt latt Audio Note P2 med sine rundt regnet 15 Watt i hver 
kanal forsøke kontrollere Arendals 5 elementer i hver høytta-
ler. Det fine er jo at det går helt greit! Nå har denne forsterke-
ren fantastisk kvalitet på utgangstrafoene, og det må man nok 
ha, om man ikke har mer effekt å leke med. Selv når vi spiller 
Nazareth’s «Beggars Day» viser forsterkeren at den absolutt 
er oppgaven voksen, dette swinger som et helvete. Det ender 
med et nokså snilt og litt fett utrykk, men til tross for en noe 
begrenset kontroll er denne mykheten er faktisk ganske klede-
lig. AN-forsterkeren spiller faktisk høyt også, uten å tryne på 
noen som helst måte. Vi provoserer videre med Haddy N’Jie’s 
herlige «Travelling song», og de dypeste frekvensene forvirrer 
nok AN-forsterkeren en smule, men slett ikke ut av fatning. 
Noe mangel på kontroll gir et litt lukket uttrykk, men også mye 
sjarm, varme og nærhet. På den eksplosive låta «Moten Swing» 
med Clark Terry samt et stjernelag med blåsere med stor lun-
gekapasitet sniker det seg dog inn et par spørsmålstegn. Selv et 
par stativhøyttalere jeg hadde til disposisjon, kunne fleske til 
med en bredside som faktisk burde få Arendal-folket til å få et 
par bekymrede rynker i panna. Mangler det litt villskap og dy-
namisk frivolitet her? Med dette spørsmålet ubesvart, pakker vi 
de 50 kilo tunge høyttalerne inn i bilen, og tar turen til storstua.

STØRRE STUE, MER EFFEKT
Her møter vi som nevnt APL, Audio Research SP20, Conrad John-
son rør monoblokker med 150 solide Watt produsert av KT88-rør. 
Arendal Tower 1723 settes inn på plassen til de særdeles elegante, 
fem ganger dyrere, svenske Respons-høyttalerne, og det er selv-
sagt at de ikke skal spille på nivå med disse. Rommet er stort, men 
Arendal fyller det med letthet. Som nevnt viste det seg å passe best 
med propp i en av de tre bassportene i dette rommet, det ga en 
suveren orden på basstoner og generelt god klangbalanse. 

Klassiske verker, korsang, strykere og piano låter selvsagt 
noe mer lukket enn med Respons, samt et noe enklere og har-
dere klangbilde. Litt mer overraskende var det at vi også fikk et 
klart mindre lydbilde enn med Respons, selv om dette aspektet 
altså er en av Arendals forser. Bra uansett at Arendal behol-
der sin verdighet også i dette rommet, og gir et helhetsinntrykk 
preget av veldig fin ro og orden. Men det var dette spørsmå-
let om ren smekk, altså, kan de spille hornmusikk så man blir 
helt skremt? Nei! Vi hører fortsatt en fantastisk basskontroll og 
fullstendig orden på det som foregår, men det er faktisk over-
raskende lite smekk i blåserne, det er ikke mer slagkraft enn 
fra Respons på dette her. Og akkurat det med rå smekk, er ikke 
Response’s største styrke, heller, tross alt har de ikke horn. 

Bildet som danner seg er entydig og klart, i hvert fall. Alt 
serveres ryddig og til dels elegant, velkontrollert og godt or-
ganisert, men det leveres med enkle, litt kunstige klangfarger, 
begrenset utklingning og detaljering. Vi satt igjen med en litt 
forvirrende opplevelse av svært god lyd, men mangel på en-
gasjement, på et vis. Styrkene er også tydelige, høyttalerne er 
uforstyrrelige, de håndterer alt du kaster på dem med den stør-
ste selvfølge, for selv om dette selvsagt ikke er high end, har 
de evne til å oppføre seg fullstendig kontrollert uansett stilart, 
innspilling og medie. Veldig greit å forholde seg til, du får in-
gen ubehagelige overraskelser med Arendal Tower!

ARENDAL, NORGE VS. INDIANAPOLIS, USA
Så var det dette Klipsch-pratet, da. De av dere som har lest 
mine artikler gjennom årene har vel også lest mine til dels ma-
niske hyllester av Klipsch’ ymse modeller. Nå hadde jeg ikke 
RF7 tilgjengelig, men jeg kjenner dem svært godt (har eid 
dem), og hadde dessuten et par av toppmodellen i RP-serien, 
RP280F tilgjengelige. Ergo satte vi sistnevnte inn i ringen, og 
slo i bjella. Det ble et bikkjeslagsmål! Utvilsomt står Arendal 
fram som den beste allrounderen, men også mer sedat og be-
hersket. Det er fortsatt Klipsch som er underholderne! Vi drar 
noen korte eksempler:

FØRSTE RUNDE, Zigeunerwiesen (Sarasate): Arendal spil-
ler med mer ro, om enn en viss kunstighet i klangfargene. Åp-
nere i åpnere i mellomtonen, klart nærmere instrumentet enn 
det Klipsch kan by på. Selv om Arendal spiller noe lavere enn 
Klipsch for samme påtrykte effekt, er Tower veldig medrivende 
på denne innspillingen. Runde til Arendal.

RUNDE 2, The talk of the town (Opus3-innspilling, Lars  
Erstrand): Arendal spiller med klart mer eleganse, der Klipsch 
fremstiller det hele med en enklere, kortere og hardere stil. På 
den annen side har Arendal noe mindre skyv nedover og noe 
mindre «elektrisk tilstedeværelse» i dette musikalske mester-
stykke. Knapp runde til Arendal.

RUNDE 3, I play bass (Diallo): Dette er massivt! På den annen 
side må Arendal se seg slått av de fysisk mindre Klipsch-høyt-
talerne på utstrekning nedover, der de dessuten oppleves noe 
mer kaotiske, også. Oppover, derimot, er Arendal klart åpnere. 
Dessuten er det tydelig mindre hardhet, dette er jo perfekt av-
stemt fra Arendals side. Klar runde til Arendal.

RUNDE 4, Hunting Humans (Rainbow): Deilig dramatisk, 
med en herlig åpenhet oppover. Men igjen en klar fortykning 
nedover, som ikke nødvendigvis er kledelig. Interessant nok opp-
leves allikevel Klipsch å være enda en touch åpnere og mer frisk 
i toppen. Helheten er allikevel bedre å lytte til fra Arendal; det 
er mellomtonen som gir Arendal en knapp seier i runde 4 også.

RUNDE 5, Quartier Latin (Barb Jungr, Linn-innspilling): 
Ooo... så mykt og deilig. Oppløsning på de to kombattanter er 
om lag lik, men Arendal er noe penere oppover, men oppleves 
også mer tilbaketrukket i utrykket. Uavgjort runde.

RUNDE 6, Sweet Wilderness (Medwyn Goodall): Disse  
ekstremt dype, elektroniske basstonene setter en hver høyttaler på 
seriøse prøver. Arendal går ikke så dypt som Klipsch, ikke i nær- 
heten, heller, uansett portkonfigurasjon. Det er jo den enorme bas-
sen som gjør denne låta. Soleklar runde til Indanapolis (Klipsch).

RUNDE 7, Moten Swing (Clark Terry etc): Den enorme ut-
blåsningen, denne plutseligheten, og det behovet for «flathånd 
i fjeset», er ikke Arendals største forse. De kan overhodet ikke 
matche Klipsch på hurtighet og eksplosivitet. På den annen 
side låter Arendal bedre balansert og behagelig, slett ikke å for-
akte, det heller. Knapp runde til Indianapolis. 

OG MED DET KASTER Klipsch-leiren inn håndkledet. 
Arendal Tower 1723 er en bedre og mer balansert høyttaler, 
men ikke på alt. Klipsch er fortsatt underholdningsmaskinen, 
den som overrasker på godt og vondt, og den som soleklart har 
den mest realistiske dynamikken.

FOR Å KONKLUDERE:
Arendal har med Tower 1723 laget et strålende byggverk, en 
svært god allrounder, som er lett å styre, lett og drive, lett å 
leve med. Ja, det er begrensninger i oppløsning, utklingning, 
klangfarger og dynamisk utsving, men i prisklassen vi opere-
rer kan vi faktisk ikke forlange mer. En uovertruffen egenskap 
er deres evne til å tåle det utrolige. De kan spille så helt inni 
helvete abnormafantastisk høyt uten å så mye som en eneste 
anomali, samtidig som de kan spille innsmigrende og elegant 
på lavt nivå. 

Norge har fått en høyttalerprodusent som bør bli en inter-
nasjonal suksess, ganske enkelt. Med 10 års garanti med på 
kjøpet, er dette helt rått, Arendal!

Pris Arendal Tower 1723, gulvstående høyttalere,  
smått sensasjonelle: NOK 25 000, 4 forskjellig finisher
Produsent/leverandør: L-sound
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   Dette er brutalt! Også en 
nokså stygg innspillingskvalitet, men 
igjen redder Arendal balansen på 
målstreken. Flott orden på trommer 
og dynamisk uttrykk og en deilig 
tungt fremstilling. Jeg liker det! 
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