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Sex likasinnade i jämförelse
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N Ytterst få mikrofoner har uppnått den vördnadsfulla 
status Neumann U47 har. Mikrofonen lanserades i 
slutet av 1940-talet och blev snabbt uppmärksammad 
för sin detaljrikedom och ljudkvalitet. Det öppna och 

verklighetstrogna ljudet medförde nya möjligheter att mixa sång-
röst med svulstiga stråkarrangemang, om man jämför med de 
bandmikrofoner som vanligtvis användes för sånginspelning. Det 
sägs att Frank Sinatra propsade på att använda en U47 vid varje 
inspelningstillfälle. Modellen var även flitigt använd under Beatles 
inspelningssessioner och omnämns ofta som en av George 
Martins favoritmikrofoner. Dess praktiska användningsområden 
är många och listan över världsnamn som regelbundet använt 
eller använder U47 är lång.

Men det stannar inte vid historisk kuriosa. 
Neumann U47 utgör fortfarande norm, både vad 
gäller sound och konstruktion. De flesta tillver-
kare av stormembrans kondensatormikrofoner 
har hämtat inspiration hos U47. Både vad gäller 
sound och konstruktion. Vi har sonderat terrängen 
och valt ut sex mikrofoner i olika prisklasser för 
en jämförelse.

ADK Custom Shop TT47-AU
ADK har sedan några år tillbaka satsat hårt på 
sin Custom Shop-serie. Idag hittar vi sexton olika 
modeller i kategorin. Dessutom kan varje modell 

Neumanns gamla rörmikrofon U47 är lika legendarisk som eftertraktad. De origi-

nalexemplar som finns kvar i gott skick kostar dock rejäla summor, vilket har 

skapat en marknad för U47-kopior. Monitor har kikat på ett urval mikro-

foner som kan tänkas ersätta originalet, ofta för ett mycket lägre pris.

Jämförda mikrofoner

ADK TT47-Au & CS-47YJ
Priser: TT47-Au: 13 551:–, 
CS-47YJ: 22 571:–
Svensk distributör: Golden Age 
Music, www.goldenagemusic.se

Flea 47 
Pris: 34 995:– inklusive elastisk upp-
hängning (flightcase 3 995:–, träetui 
1 495:– extra)
Svensk distributör: Dexter Recor-
ding, www.dexter.se

Microtech Gefell UM92.1S 
Pris: 31 605:–
Svensk distributör: Mikrofonen 
Sverige, www.mikrofonen.se

Neumann M147 Tube
Pris: 29 780:– inklusive Rycote Invi-
sion USM
Svensk distributör: 
Sennheiser Nordic, 
www.sennheisernordic.com

Telefunken Elektroakustik U-47
Pris: 87 500:–
Svensk distributör: Audio Dog, 
www.audiodog.se
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anpassas ytterligare efter kundens preferenser. Till testet har vi valt ut 
två modeller, varav den första är en modifierad ADK Area51 TT. Efter 
att ha kollat igenom specifikationerna anar man att det mesta är utbytt 
förutom den nickelblanka kroppen, som är smalare än den hos U47. 
Kapseln kallas GK47 och är designad i Australien. Var tillverkningen 
sker framgår inte och röret är inte specificerat. På nätaggregatet kan 
man i nio steg justera mikrofonens upptagningstyp från kula till njure 
och vidare till åtta. Mikrofonen kommer i en väska av typen flightcase, 
förstärkt med aluminiumprofil. Inuti finner vi förutom mikrofonen ett 
spänningsaggregat, en stum och en elastisk hållare, kablage 
och ett puffskydd i metall.

ADK Custom Shop CS-47YJ
Den andra mikrofonen från ADK är hämtad från J-MOD-
serien, en beteckning jag associerar med Jean Paul 
Gerard, mikrofondesigner bakom flertalet ADK-mikro-
foner (läs intervjun i MM 06-2004). Om det är det J:et 
står för låter jag vara osagt, men även konstruktionen 
påminner om tidigare Gerard-modeller. Till att börja med 
hittar vi en kapsel från den lettländska mikrofontillver-
karen Blue kallad BK-47. Dessutom ett 12AX7-rör. Y:
et i modellbeteckningen står för yellow och ska enligt 
produktinformationen efterlikna frekvensresponsen hos 
en senare U47. Föredrar man sin U47 något äldre finns 
även CS-47WJ som ska ha lite av karaktären hos en 
bandmikrofon. Upptagningen är ställbar på samma sätt 
som hos TT47-Au. Även tillbehören är desamma.

Flea 47
Flea är en slovakisk tillverkare som specialiserat sig på att reproducera 
klassiska gamla europeiska mikrofoner. Komponent- och utseende-
mässigt är deras modell 47 trogen originalet. Som kund erbjuds man 
att välja mellan tre olika kapslar: Fleas egna F7 och F47 
samt en PVC-membransversion av M7 från Thiersch 
Elektroakustik – en av mycket få tillverkare som idag 
arbetar med materialet PVC. Testexemplaret är försett 
med en F7-kapsel. Man kan också välja mellan fyra 
olika rörtyper: EF12, EF14, UF14 och det klassiska 
VF14. På sin hemsida rekommenderar Flea själva 
EF12 som ett prisvärt substitut för det eftertraktade 
men allt mer sällsynta VF14. Det är också det rör som 
testexemplaret är försett med. Precis som förlagan U47 
är upptagningstypen ställbar mellan njure och kula.

Mikrofonen kommer med spänningsaggregat och 
kablage. Det går även att köpa till en fast hållare av 
typen swivelmount, elastisk upphängning, träetui och 
väska. Här bör också tilläggas att Fleas tillbehör och 
delar är identiska med Neumanns motsvarigheter. 
Testexemplaret kom med en något enklare elastisk 
upphängning från tredjepartstillverkare.

Microtech Gefell UM92.1S
Under andra världskriget omlokaliserades Neumanns fabrik i Berlin till 

Gefell, en mindre stad på landsbygden. Verksamheten i 
Berlin startades dock upp igen efter krigets slut och drevs 
parallellt med fabriken i Gefell. Den politiska utvecklingen 
i Tyskland gjorde det allt svårare att verka över gränsen 
mellan öst och väst, och när muren byggdes 1961 upp-
hörde det affärsmässiga samarbetet helt. Neumann 
GmbH i Berlin startade då egen tillverkning av kapslar och 
beslöt sig för att slopa tillverkningen av membran i PVC. 
U47 fick därmed en ny kapsel kallad K47 med membran 
av polyester. Fabriken i Gefell fortsatte att utveckla mik-
rofoner åt bland annat den östtyska radion. Efter murens 
fall 1990 återfick de ursprungliga ägarna företaget, som 
då kom att kallas Microtech Gefell GmbH. 

Precis som de tidiga exemplaren av U47 har UM92.1S 
en M7-kapsel med membran av PVC. Röret är ett EF86 
och upptagningstypen är ställbar mellan njure, kula och 
åtta. UM92.1S kommer i en robust aluminiumväska av 
typen flightcase, och förutom mikrofon hittar vi däri ett 
nätaggregat, en elastisk upphängning och kablage.

Neumann M147 Tube
Detta är en av Neumanns egna vidareutvecklingar av 
U47. Kapseln är en K47. Samma kapsel återfinns i 
senare U47 samt hos U47 FET och de nuvarande 
modellerna M149 Tube och TLM49. Röret är ett 6111 
WA som även det återfinns hos M149 Tube.

Modellen använder sig av den, i rörmik-rofonsam-
manhang, lite ovanliga lösningen med transforma-
torlös utgång. En teknik som generellt medför högre 
känslighet samt lägre egenbrus och distorsion. Det 
visar sig också på specifikationen där M147 Tube 
stoltserar med sammanställningens lägsta angivna 
egenbrus samt relativt hög känslighet. Upptagningen 
är av typen njure och mikrofonen levereras i en robust 
väska av aluminium med nätaggregat och kablage. Väskan 
har plats för elastisk upphängning och distributören har 
skickat med en Rycote InVision USM.

Telefunken Elektroakustik U-47
Telefunken har ett gemensamt förflutet med Neumann. Från 1928 och 
ungefär trettio år framåt distribuerades Neumanns mikrofoner världen 
över av Telefunken, ofta med Telefunkenlogotyp på kroppen istället 
för Neumann. Delvis tack vare detta har Telefunken under lång tid 
varit ett starkt varumärke i USA. 2001 knoppade så företaget av sig 
och Telefunken USA (sedermera Telefunken Elektroakustik) slog upp 
dörrarna i Hartford, drygt tjugo mil norr om New York. I verksamheten 
ryms både service och reparation av gamla klenoder, nyproduktion av 
klassiska modeller såsom U47 och Ela M250 samt utveckling av nya 
mikrofonmodeller.

Likt Flea 47 är Telefunken U-47 trogen originalet både till utseende och 
konstruktion. I standardutförande sitter det en M7-kapsel med membran 
av polyester. På förfrågan erbjuder Telefunken även nyproducerade 
kapslar med membran av PVC. Man är dock förtegen om kapslarnas 
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taget intygar att de är autentiska. 
-Röret, ett VF14k, uppvisar samma 
egenskaper som det ursprungliga 
VF14M. Upptagningen är ställbar 

mellan njure och kula, precis 
som hos originalet. Mikrofonen 
kommer i en rejäl tweedklädd 
väska som utöver mikrofonen 
rymmer nätaggregat, elastisk 

upphängning, träetui till mik-
rofonen samt kablage.

Neumann U47
Testets referensmikrofon är en 
U47 som vi fått låna av inspel-
ningsstudion Fashionpolice i 

Stockholm. Vi vet inte allt om 
dess historia och ursprung, men studio-
ägaren Niklas kan berätta att den har en 

M7-kapsel med membran av PVC, vilket antyder att 
den är tillverkad före 1958. Mikrofonen är restaurerad av Andreas 
Grosser för några år sedan och röret byttes för ett år sedan. Det 
som nu sitter i är ett VF14 NOS tillverkat kring 1939.

Sex likasinnade i jämförelse

TRUMMOR
Vi inleder testet med att placera fyra av 
mikrofonerna (referensmik-rofon samt 
tre testmikrofoner) på ungefär en och en 
halv meters höjd, en dryg meter framför 
trumsetet. Kapslarna förs så nära varandra 
som möjligt så att mikrofonkropparna bildar 
ett kors.

Trumsetet är ett äldre Sonor med 20-tums 
bastrumma och pukor på 13 och 16 tum. 
Virvel är en 14-tums Tama i lönn. Cymba-
lerna är en blandad kompott. Godast så. 
Alltihop står uppställt i ett relativt dämpat 
kvadratiskt rum på ungefär femton kvadrat-
meter. Elof Loelv (låskrivare, producent, 
musiker och en vänlig själ som hjälper till 
med den här delen av testet) sätter sig 
bakom trumsetet och spelar ett upptem-
pokomp på några takter som inkluderar 
setets alla delar.

Vid uppspelning är det ganska tydligt 
att vår referensmikrofon inte klarar av att 
hantera ljudnivåerna. Virveln får hörbar 
kompression och förstorar man upp våg-
formen i en ljudeditor kan man se att det 
vid varje virvelslag uppstår en asymmetri. 
Vågformen har inte alls samma amplitud i 

Testets utförande
Vi ska inte sticka under stol med att jämförande tester av 

U47-inspirerade mikrofoner har gjorts tidigare. Det hör 
dock inte till vanligheten att det görs på den här sidan At-
lanten. Än mer sällsynt är det med en så bred uppställning: 
sex nytillverkade modeller plus originalet som referens. 
Listpriserna spänner mellan knappt fjortontusen och drygt 
åttiosjutusen kronor.

Testet är uppdelat i sex delar. De fyra första är inspelning 
av trummor, bas, akustisk gitarr och sång. Dessa moment 
görs som pålägg på en och samma låt och materialet 
kan därefter mixas efter behov. Detta ligger till grund för 
testets femte momemt. Testet avrundas med inspelning 
av rosa brus och referensmusik som spelas upp genom 
en högtalare. Vi har strävat efter att vid varje delmoment 
ge mikrofonerna likartade förutsättningar. De har förvarats 
i samma rum, nätaggregaten har varit påslagna ungefär 
lika länge inför inspelning och varje mikrofon har placerats 

så att de ”hör” materialet på samma sätt. 
För enkelhetens skull beslöt vi att genomföra testets alla 

delar med upptagningen ställd på njure; framför allt på grund av 
att det är det rimligaste scenariot i de fyra första delmomenten, 
men också för att hålla det hela på en hanterbar nivå, såväl 
tids- som textmässigt.

dalarna som i topparna. Bortom kompres-
sionen finns dock ett tydligt definierat lägre 
mellanregister och en diskant som upplevs 
som öppen utan att vara påträngande.

Telefunken U-47 har en liknande 
karaktär med aningen mer topp. Variatio-
nerna i virvelslagen blir mer uppenbara, 
cymbalerna lite skarpare. Dessutom är det 
hörbara skillnader i lägre mellanregistret; 
virveln låter lite instängd jämfört med 
referensmikrofonen.

UM92.1S har en mer framträdande 
diskant som får cymbalerna att träda fram i 
ljudbilden. Virveln har en smal peak i övre 
mellanregistret vilket inte är till trummans 
fördel. Lägre mellanregistret liknar det 
hos referensmikrofonen och där svarar 
virveln bra.

M147 Tube låter hård i jämförelse med 
referensmikrofonen. En framträdande 
puckel i övre mellanregistret ger virveln 
en metallisk klang. Transienterna hos 
crashcymbaler och ride smälter inte riktigt 
in i ljudbilden utan lägger sig ovanpå.

TT47-Au har en helt annan respons 
i basregistret. Här finns mycket energi 
och det låter stort! Även rummet svarar 

bra i lägre mellanregister och högre bas. 
Mikrofonen har dock inte referensmik-ro-
fonens närvaro i det övre mellanregistret 
eller diskanten.

CS-47YJ påminner inte om någon av 
de andra mikrofonerna. Den är betydligt 
mjukare med ett tydligt fokus på mellanre-
gister. I det övre registret låter det nästan 
som att man lagt ett lågpassfilter vid 6 kHz. 
Inte helt ointressant men inte riktigt vad jag 
associerar med sifferkombinationen 47.

Att lyssna på Flea 47 är lite som att höra 
referensmikrofonen med kompressorn 
avstängd. Grundkaraktären är mycket 
lik men transienterna går igenom på ett 
annat sätt. Möjligen får bastrumman ett 
uns mer tyngd.

AKUSTISK GITARR
En äldre Ibanez av typen dreadnought 
placeras i den dämpade delen av Helter 
Skelter-studions inspelningsrum. Vi an-
vänder oss av samma uppmickningsprincip 
här som vid truminspelningen. Mikrofonerna 
placeras en dryg halvmeter framför gitarren 
riktade någonstans mellan nionde och 
tolfte banden på greppbrädan. I en skarp 
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inspelningssituation hade jag troligen valt att 
placera mikrofonerna något närmare gitarren 
men eftersom akustisk gitarr är ett instrument 
som låter ganska olika beroende på varifrån 
man lyssnar är det viktigt att testmikrofonerna 
får samma perspektiv av gitarrkroppen. För att 
lösa detta behöver man backa lite på mikrofo-
nerna. Vad vi förlorar är lite av basresponsen 
och antagligen får rummet en aningen större 
inverkan. Marcus Palm, som bistår mig i den 
här och efterföljande del av testet, spelar dels 
några raka ackord för att sedan gå över i ett 
lätt neil youngskt kompspel.

Referensmikrofonen låter som tur är inte 
längre komprimerad. En snabb koll på våg-
formen bekräftar detta. Gitarren låter stor 
och varm genom Neumann U47. Övre mel-
lanregistret är öppet och anslagen tydligt 
representerade. Diskanten är mjuk, som om 
plektrumet vore lätt filtbeklätt. Det låter helt 
enkelt insmickrande och kommer att bli svårt 
att slå på fingrarna.

UM92.1S har en lite annan karaktär, med 
ett kompaktare mellanregister och en krispig, 
mer modern diskant vilket snarare får mig att 
tänka på strängar än på plektrum. Det dånar 
till lite i det lägre mellanregistret på vissa av 
anslagen.

Telefunken U-47 har stora likheter med re-
ferensmikrofonen i karaktären. U-47 har dock 
framträdande transienter i diskanten som får 
mig att associera till glas och saknar lite defi-
nition i det lägre mellanregistret.

M147 Tube har inte alls ha samma defini-
tion i ljudet. Anslagen sticker ändå ut men på 
ett sätt som får gitarren att kännas aningen 
påträngande.

Jag saknar även definition hos TT47-Au 
men i övrigt lyckas den väl med att efterlikna 
referensens karaktär – som en U47 med något 
lägre upplösning.

CS-47YJ trillar utanför ramen. Det här är 
inget ljud jag förväxlar med en U47. Mycket 
av transienterna går förlorade och det lägre 

mellanregistret känns grynigt. Ett sound som är 
svårjobbat när det handlar om akustisk gitarr.

Flea 47 är den mikrofon som mest påminner 
om referensmikrofonen. Genom att göra täta 
byten vid uppspelningen hör jag dock skill-
nader. Fleamikrofonen har hårdare transienter i 
anslagen och aningen mer återhållet mellanre-
gister. Däremot upplever jag den som fylligare 
i det lägre registret.

SÅNG
Vi låter mikrofonerna stå kvar i den dämpade 
delen av rummet och justerar dem för sång-
pålägg. Fortfarande fyra mikrofoner åt gången 
monterade i ett kors. Jag placerar ett puffskydd 
i nylon ungefär trettio centimeter framför och 
Marcus placerar sig ytterligare ungefär en 
decimeter bakom. Han lägger en finstämd 
tenormelodi ovanpå det inspelade kompet 
av trummor och akustisk gitarr. I referensmi-
krofonen får hans röst den krämiga och lena 
kvalitet jag förknippar med U47.

Frekvenskurva: ADK TT47-Au (röd) jämförd med Neumann U47 (grön). Frekvenskurva: ADK TT47-Au (röd) jämförd med Neumann U47 (grön).

Frekvenskurva: ADK CS-47YJ (röd) jämförd med Neumann U47 (grön). Frekvenskurva: Neumann M147 Tube (röd) jämförd med Neumann U47 (grön).
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UM92.1S låter betydligt modernare med 
ett tydligt lyft i diskanten. I det lägre mel-
lanregistret finns dock en mättnad som på-
minner om den hos referensmikrofonen.

Även Telefunkens U-47 har ett liknande 
mellanregister. Däremot är den glaslik-
nande karaktär jag tidigare upplevde än 
mer framträdande på sång. Som att ett 
smalt frekvensband i övre mellanregistret 
lyfts någon decibel med ett lite resonant 
filter.

Kanske har jag för högt ställda förvänt-
ningar på M147 Tube med sin transfor-
matorlösa utgång och K47-kapsel, men 
mikrofonen saknar den definition jag 
förväntat mig. Förutom en mindre puckel 
i mellanregistret återskapar dock M147 
Tube frekvensresponsen hos referensmi-
krofonen rätt väl.

Även TT47-Au lyckas bra med att ef-
terlikna frekvensresponsen hos referens-
mikrofonen. Rösten får dock en strävare 
karaktär och rummet svarar inte på samma 
sätt, vilket gör att mikrofonen upplevs som 
lite instängd.

När jag lyssnar på CS-47YJ kan jag hitta 
likheter med referensmikrofonen i det lägre 
mellanregistret. Samma varma och mjuka 
drag. Det övre registret har dock inte alls 
samma respons som någon annan av 
testets mikrofoner. Det låter återigen som 
att man skurit med ett lågpassfilter.

Jag upplever inte Flea 47 som lika öppen 
som referensmikrofonen på sång. Den 
har också lite mer botten och plockar upp 
lite mindre svar från rummet. Men det är 
definitivt den mikrofon som är mest lik.

ELBAS
För testets skull väljer jag att re-ampa en 
på förhand inspelad basgång, spelad på en 
Tokai jazzbas och lajnad genom en aktiv 
DI-box. Varken kompression eller filter har 
lagts på vid inspelningen. Vid uppspelning 
skickas signalen till en Trace Elliot V-type-
topp med tillhörande låda bestyckad med 
fyra tolvtumselement. Mikrofonerna riggas 
två åt gången fyrtio centimeter framför det 

övre vänstra elementet.
Neumann U47 har en rund och dynamisk 

botten som följer spelet. Det lägre mellan-
registret är fylligt. Övre mellanregistret och 
diskanten är dova. Man märker av rummet 
vid två tillfällen när strängarna slår emot 
instrumentets mikrofonpoler.

Basen är mer kontrollerad och åter-
hållen i UM92.1S, som om en transparent 
kompressor vore inkopplad i inspelnings-
kedjan. Detsamma gäller i viss mån även 
mellanregistret. Mikrofonen plockar upp 
mer av strängrassel, anslag och svar från 
rummet.

Telefunken U-47 har mycket av referens-
mikrofonens karaktär men är en aning mer 
öppen i det övre registret.

M147 Tube upplevs i sammanhanget 
som extra mättad i det lägre mellanre-
gistret.

Mellanregistret hos TT47-Au är mycket 
likt det hos referensmik-rofonen. Botten 
är däremot betydligt mer mättad på ett 
sätt som påverkar helhetsintrycket. Instru-
mentet tappar närhet.

CS-47YJ får här till ett mellanregister 
som påminner om referensmikrofonen. 
Speciellt det lägre mellanregistret över-
tygar.

Även Flea 47 påminner i stort om re-
ferensmikrofonen, bara aningen större. 
Som att frekvensåtergivningen sträcker 
sig djupare.

I mix
Efter att ha känt på materialet och expe-
rimenterat med EQ- och dynamikpluggar 
exporterar jag en mix för varje typ av mik-
rofon där nivåerna är normaliserade och 
varje pålägg fått ett uns av kompression 
för att göra mixen tätare. Genom att lyssna 
på en mix där varje tagning är inspelad 
med en och samma mikrofon framhävs 
mikrofonens karaktär.

Mixen av Neumann U47 är riktigt tjock 
i det låga mellanregistret. Här behövs EQ 
för att få balans på framförallt trummor 
och bas. Sång och akustisk gitarr smälter 

samman på ett snyggt sätt. De har en tydlig 
definition i det övre registret trots sina mjuka 
transienter.

UM92.1S-mixen har en större separation 
mellan instrumenten och upplevs som 
mer färdig. Här finns också en krispighet 
i diskanten som får mixen att låta mer 
modern.

Mixen av Telefunken U-47 påminner en 
hel del om referensmixen. Transienterna är 
dock mer framträdande och det glasartade 
fenomenet i övre mellanregister gör att sång 
och gitarr låter lite mer diffust.

M147 Tube-mixen är lite grumlig. Som 
att alla pålägg krockar med varandra i 
mellanregistret. 

Sången ligger riktigt bra i mixen av 
TT47-Au-tagningar. Den känns öppen i 
mellanregistret och har lite av UM92.1S 
krispiga diskant. Lite för mycket krispighet 
på gitarren gör att den sticker ut något. Bas 
och trummor upplevs som grumligare än i 
referensmixen men de funkar som komple-
ment till sången.

Mixen av tagningar med CS-47YJ inne-
håller överraskande mycket information i 
det övre registret. Känslan av lågpassfilter 
är inte längre tydlig. Däremot är mixen dov 
och jag saknar definition hos framförallt 
trummorna. Bäst funkar mikrofonen på 
elbasen.

Flea 47-mixen når inte riktigt samma defi-
nition i det övre registret som referensmixen. 
Å andra sidan har den ett något bättre stöd 
i botten. I övrigt påminner de mycket om 
varandra.

Laboratorierock på
Det sista deltestet blir att placera mikrofo-
nerna en åt gången framför en aktiv hög-
talare på ungefär en halvmeters avstånd 
och spela upp en slinga med rosa brus 
och referensmusik. För att hitta tillbaka till 
samma position för varje mätning monterar 
jag ett extra mikrofonstativ som ”pekar” på 
mikrofonens kapsel utan att vara i vägen 
för upptagningen eller skapa störande re-
flektioner. Jag placerar också ett puffskydd 

”Skillnaderna mellan vissa av testets mikrofoner är mindre än den man kan vänta sig 

hos olika exemplar av en och samma modell.”



Sex likasinnade i jämförelse NEUMANN U47 

mellan högtalare och mikrofon för att dämpa 
eventuella luftströmmar från högtalarens två 
frontmonterade basportar.

Vid genomlyssning av referensmusiken 
upplever jag Telefunken U-47 och Flea 47 vara 
mycket lika referensmikrofonen. Speciellt Flea 
47 där jag ibland har svårt att höra växlingarna. 
TT47-Au påminner om referensmikrofonen i 
mellanregistret men har tydligare transienter. 
CS-47YJ låter återigen som att man applicerar 
ett lågpassfilter på materialet. M147 Tube låter 
som att den har hårda resonanta pucklar i 
övre mellanregistret. Även UM92.1S har ett 
hårdare övre mellanregister som till skillnad 
från M147 Tube låter balanserat. Toppen är 
krispig utan att bli vass.

När jag lyssnar igenom brustestet slås jag 
återigen av hur mycket Flea 47 påminner om 
referensmikrofonen i frekvensresponsen. Det 
är enbart i diskanten jag kan höra skillnad på de 
två. Även Telefunkens U-47 är snarlik men har 
inte riktigt samma respons i det lägre registret 
och en extra skjuts vid kanske två kilohertz. 
UM92.1S har ett tydligt lyft i både diskant och 
övre mellanregister jämfört med referensmik-
rofonen. M147 har en puckel lite längre ned, 
kanske vid en kilohertz. TT47-Au påminner 
även den om referensmikrofonen men med ett 
mindre lyft i diskanten. CS-47YJ, slutligen, har 
en likhet med referensmikrofonen i det lägre 
registret, men under brustestet blir det extra 
påtagligt att det låter som att mikrofonen har 
ett inbyggt delningsfilter och vi bara får signal 
från det lägre bandet.

Jag låter brusinspelningarna passera en 
spektrumanalysator som bekräftar det jag 
hör. Frekvensresponsen hos Flea 47 överens-
stämmer så pass väl med referensmikrofonen 

emplaren med PVC-membran är Microtech 
Gefells UM92.1S som intressant nog är den 
mikrofon som har mest framträdande diskant. 
Trots den äldre produktionstekniken låter 
UM92.1S riktigt modern. Testets budgettips 
får bli ADK TT47-Au. Med ett listpris på strax 
under fjortontusen kronor får man en hel del 
U47-attityd för pengarna. Dessutom är den 
ställbar i nio steg mellan åtta, njure och kula, 
en funktion vi tyvärr inte hann med att testa. 
Neumanns egen M147 Tube uppfyllde inte 
riktigt mina förväntningar. Jag hade sett fram 
emot att höra en uppdaterad variant av den 
legendariska U47, som ett mellanting mellan 
Flea 47 och Microtech Gefell UM92.1S. Det jag 
upplevde var varken eller. Den visade sig dock 
vara ett intressant alternativ vid uppmickning 
av basförstärkare, vilket antyder att den kan 
passa för uppmickning av andra förstärkare. 
Syskonmodellen M149 Tube, som har samma 
sorts kapsel, plus ställbar karaktäristik och hög-
passfilter, hade gissningsvis uppvisat en mer 
U47-lik karaktär och därför matchat sällskapet 
bättre, men någon sådan hade vi inte tillgång till 
vid testet. Vad gäller ADK CS-47YJ är det nog 
så att det finns användningsområden och sam-
manhang där den funkar mycket bättre. Det här 
testet gjorde den helt enkelt inte rättvisa.

Joachim Ekermann är verksam som frilansande 
ljudtekniker och skribent och kan kontaktas via epost: 
info@makewave.net.

Frekvenskurva: Flea 47 (röd) jämförd med Neumann U47 (grön). Frekvenskurva: Telefunken U-47 (röd) jämförd med Neumann U47 (grön).

Testurustning
Mikrofonförstärkare: Universal Audio 4110 och 
Presonus DigiMax FS
Ljudinterface: MOTU HD192 och RME Fireface 
800
Lyssning: Genelec 8040, Guru QM10 med tillhö-
rande subbas samt hörlurarna Sennheiser HD280

att man skulle kunna använda dem som ett 
stereopar. Telefunken U-47 och ADK TT47-
Au uppvisar också stora likheter men har 
avvikelser från två kilohertz och uppåt. Frek-
vensresponsen hos M147 Tube börjar snarlikt 
men bryter sig loss strax ovanför en kilohertz 
för att sedan följa en egen kurva. UM92.1S har 
en mjukare start med svagare respons i det 
lägre registret men följer referensmikrofonens 
kurva mellan 200 och 2000 hertz. Därefter följer 
även den en egen kurva. CS-47YJ följer refe-
renskurvan hyfsat upp till ungefär en kilohertz 
därefter blir det lite svajigare för att sedan dala 
vid tre och en halv kilohertz.

Summering
Jag vill börja summeringen med att konstatera 
att de hörbara skillnaderna mellan vissa av 
testets mikrofoner är mindre än den man kan 
vänta sig mellan olika exemplar av en och 
samma modell. Har ni någonsin brusat upp 
ett gäng Shure SM57 förstår ni nog vad jag 
menar. Det är imponerande! Jag ställer mig 
också frågande till den kraftiga färgningen hos 
CS-47YJ. Det är inte fel med lite mjukt avrullad 
diskant. Tvärtom finns det många situationer 
där det är önskvärt. Men skulle jag sitta på en 
U47 med liknande frekvensrespons skulle jag 
överväga att lämna in den på restaurering.

Så vad har testet lärt oss? Jo, är man i 
behov av en U47 men saknar medlen att 
skaffa äkta vara finns det en del alternativ att 
kolla in. Mest övertygande substitut är Flea 
47 som liknar en U47 både till utseende och 
karaktär. Skillnaden i transientrespons kan 
bero på att Flea är bestyckad med en kapsel 
med membran av polyester och inte med PVC 
som referensmikrofonen. Det enda av testex-
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