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Foran et virkelig godt stereoanlegg blir lyd til 
levende bilder, heter det seg. Jonathan Weiss, man-
nen bak det ekstreme og eksklusive hi-fi-utstyret 
til amerikanske Oswalds Mill Audio (OMA), hen-
ter  inspirasjon og komponenter fra lydanleggene 
i gamle amerikanske kinoer, har selv jobbet som 
filmregissør, og leverte sitt første høyttalerpar til 
fotografen og regissøren Anton Corbjin. 

I den grad en merkevare trenger en «historie», 
blir den i hi-fi-bransjen ikke så mye mer eksotisk 
enn den til Jonathan Weiss. Den New York-fødte 
55-åringen studerte politisk filosofi ved Princeton 
og internasjonal offentlig rett ved London School 
of Economics, men ga seg før han rakk å bli til noe 
kjedelig. 

Etter hvert skiftet han retning, og begynte med 
film; i 2000 kom hans eneste spillefilm, en drama-
tisering av J.G. Ballards roman «The Atrocity Exhi-
bition», som Ballard selv likte så godt at han leste 
inn et kommentarspor i full lengde til dvd-utgaven. 
Filmen ble spilt inn på et beskjedent budsjett, delvis 
på et industrielt råloft Weiss hadde anskaffet seg i 
Brooklyns Dumbo-distrikt, den gang det var mulig 
for ikke-formuende å gjøre slikt.

lydloFt. Et gedigent loft uten plagsomme naboer 
er kjekt å ha om man er musikkelskende lydfrik og 
samler på plasskrevende hornhøyttalere konstruert 
for å spille svært høyt og forvrengningsfritt, samt 

annet lydutstyr av det slaget man brukte i ameri-
kanske kinoer før annen verdenskrig.

I Weiss’ tilfelle ble samlerhobbyen utløst av en 
jobb han hadde som ryddegutt i en kino fra 1930-tal-
let i Los Angeles. 

Den uanstrengte, dynamiske og kraftfulle lyden 
av de gigantiske hornene som spilte musikk bak 
lerretet satte seg fast i hukommelsen, og tilbake i 
New York begynte han å jakte på hornhøyttalere og 
andre komponenter fra nedlagte kinoer. 

Loftet til Weiss er så spektakulært at det blant 
annet ble brukt som location for opptak av musikk-
videoer, og en av kundene var den nederlandske re-
gissøren og fotografen Anton Corbjin, kjent for sitt 
arbeid med Joy Division, U2 og andre rocklegender. 
Han ble så imponert av lyden han hørte at han ble 
Weiss aller første hi-fi-kunde.

– Anton hadde flyttet hjem til Nederland, og spurte 
meg om jeg ikke kunne bygge et anlegg til huset 
hans i Haag, av lignende type som de han hadde hørt 
på loftet mitt. Det skulle være så bra at han kunne 
ha det resten av livet. Jeg kalte høyttaleren AC1, der 
AC selvsagt står for Anton Corbjin, og den har vært 
i kontinuerlig produksjon siden.

et horn i siden. Som i alle OMAs høyttalere bru-
kes det høyeffektive og kostbare elementer laget for 
bruk i kinoer og konsertanlegg. Hjertet i AC1-høytta-
leren er en sjelden vintage MI9584 kompresjonsdriver 

fra den amerikanske produsenten RCA, som gir lyd 
til det store mellomtonehornet. 

Dette elementet regnes av entusiaster som noe 
av det beste som er laget, og Weiss sikret seg det 
lille restlageret som fantes, via sin kontakt med en 
gammel ingeniør på RCA-fabrikken. 

Han bruker bare gamle komponenter når de er 
klart bedre enn nye, men mener likevel det meste 
av nøkkelen til god musikkgjengivelse ligger i lydut-
styr som ble laget nærmere 100 år tilbake i tid.

– Dna-et fra den tiden var nesten gått tapt. Nå vet 
ikke folk hva virkelig god lyd er. Det handler om å 
gå tilbake i tid og teknologi til den mest vellykkede 
formen for lyd- og musikkgjengivelse mennesket 
har oppnådd.

Skal man reise baklengs inn i fremtiden, er horn-
høyttalere det eneste saliggjørende, ifølge Weiss:

– Ekte horn er typisk 50–100 ganger mer effektive 
enn vanlige høyttalere. Det betyr at du trenger én 
watt kraft i stedet for 50–100, for å få det samme 
lydnivået. En hornhøyttaler har store diskant- og 
mellomtoneelementer som må bevege seg svært 
lite, mens konvensjonelle høyttalere har små ele-
menter som må bevege seg svært mye. Resultatet 
er at hornhøyttaleren har mye lavere forvrengning, 
bedre dynamikk, transientrespons og gjengivelse av 
mikrodetaljer i musikken, samt mye bedre styring 
av hvor lyden går i rommet, sier Weiss til D2 under 
et Oslo-besøk.

Teknologi
Hi-fi-gründer Jonathan Weiss har et horn i siden til  

miniatyrisert stereoutstyr og dårlig mp3-lyd. Selv ble han 
lydfrelst i en kino med lydanlegg fra 1930-tallet.
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Mange talenter. Jonathan Weiss 
 lager noen av verdens mest eks-
klusive og eksentriske hi-fi-kom-

ponenter. Her med sin  minste 
og rimeligste høyttaler, gitt det 

noe misvisende navnet Mini, 
 under et arrangement i Oslo.
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Min livsstil er å høre på  
musikk som er så bra og er så 
bra gjengitt at du bare gråter

J O N a T H a N  W E i S S  – hi-fi-gründer

O v E r  F l ø D i g H E T S  H O r N 

I hi-fi-kretser er hornhøyttalere høyt elsket blant 
entusiaster for sin ekstremt dynamiske og levende 
musikkgjengivelse, men også omstridte. Weiss 
fnyser imidlertid av skeptikere som mener at horn-
høyttalere gir en farging av lyden, slik at musikken 
låter nasalt eller trompetaktig. Slike problemer har 
man bare med dårlig konstruere horn, hevder han. 

Selv er han den eneste produsentene av horn-
høyttalere for hjemmebruk som sverger til koniske 
horn, det vil si horn som har form som en megafon, 
med rette linjer, og ikke med krummet åpning, som 
på en trompet. 

Hans forklaring på at ingen av konkurrentene bru-
ker det han mener er den lydmessig optimale løsnin-
gen, er at koniske horn blir vesentlig lengre, og der-
med tar større plass enn andre hornkonstruksjoner.

lydlaboratorium. I tillegg til høyttaler-
systemer bygger Weiss og hans samarbeidspart-
nere rørforsterkere av typen Single Ended Triode 
(SET), platespillere basert på profesjonelle drivverk 
fra japanske Technics, og hi-fi-møbler. 

Produktene bygges ved selskapets fabrikk i Fleet-
wood, Pennsylvania, ikke så langt fra der Weiss tid-
lig på 2000-tallet snublet over og kjøpte et gigantisk, 
forfallent møllehus bygget på 1800-tallet. Møllen 
var lenge åsted for et årlig treff for rør- og horn-
entusiaster, og brukes nå som en kombinasjon av 
deltidsbolig, lydlaboratorium og levende museum. 

Mange av råmaterialene som brukes i selskapets 
produkter utvinnes og foredles lokalt. Alt treverk er 
heltre, ellers går det i materialer som skifer, støpe-
jern og bronse.

Weiss er på et slags dobbelt korstog mot to beslek-
tede fenomener: dårlig, digital mp3-lyd, og forestil-
lingen om at musikkanlegg helst skal være små og 
usynlige. 

Når det gjelder hans egne høyttalere kan man 
trygt si at form følger funksjon. De gjør mye av seg, 
har en formgiving noen elsker og andre hater, og 
trenger mye plass, både rent fysisk, og for å yte sitt 
beste lydmessig. 

Av samme grunn er ikke Weiss redd for å bruke 
begrepet «livsstil» om sine produkter. Et begrep 
som lenge er blitt forbundet med miniatyrisering, 
glatt design og stusslig lyd, skal tas tilbake. En gang 
i tiden var det jo en del av livsstilen at det sto et røs-
lig stereoanlegg i nær sagt ethvert velmøblert hjem.

– Min livsstil er å høre på musikk som er så bra og er 
så bra gjengitt at du bare gråter. På 1940- og 1950-tal-
let var hi-fi noe man brukte penger på. Ta de gamle 
JBL-tingene, for eksempel, Paragon og lignende, de 
var vakre, dyre og låt fantastisk, sier Weiss.

Født i 1964 i New York, USA.
Gründer av hi-fi-utstyrs-
produsenten Oswalds Mill 
 Audio, med hovedsete i 
Fleetwood, Pennsylvania.
Særlig kjent for sine horn-
høyttalere, og bruken av 
vintage utstyr i tilvirknin-
gen av disse. 
Laget verdens første høyt-
taler i støpejern i 2014, hvor 
hver høyttaler veier 180 kilo. 

 ↓   
Jonathan Weiss
Amerikansk hi-fi- 
gründer

oswaldsmillaudio.com

 — 1
Kortreist lyd. Oswalds Mill 
audio bruker blant  annet 
heltre fra lokal skog, ski-
fer fra et steinbrudd i eg-
nen, støpt bronse og 
jern i produktene sine.

 — 2
Finpuss. Et horn til høyt-
taleren Mini, støpt i alumi-
nium, får en omgang 
med slipemaskinen på 
selska pets fabrikk i Fleet-
wood, pennsylvania.

 — 3
Heavy. platespillersystemet 
Sp10 er basert på et driv-
verk fra japanske Technics, 
montert i et helstøpt skrog 
av støpejern. vekt på her-
ligheten: Om lag 70 kilo.

 — 4
Overgang. En nystøpt horn-
hals i bronse utgjør over-
gangen mellom driveren-
heten som produserer 
lydsignalet, og selve hornet 
i heltre (se også bilde 1).
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O v E r  F l ø D i g H E T S  H O r N 

Når noe er gratis, er det verdiløst. Vi må gi  
musikken tilbake meningen den hadde

J O N a T H a N  W E i S S  – hi-fi-gründer

Han mener markedet for hjemmelyd det siste 
halve århundret har vært dominert av en plassbe-
sparende og reduktiv tenkemåte. 

– Høyttalere skal helst være så små og slanke at 
de forsvinner. Ironien er at vi lever i en tid da det 
meste skal være stort: hus, biler, armbåndsur, hjem, 
til og med måltider, mens den ene tingen som aldri 
burde vært gjort mindre, er lydutstyr. Lydbølger 
kan ikke miniatyriseres, det er ren fysikk. Vi gjør 
det så stort det må være.

god lyd koster. På loftet hos Weiss er det 
lp-plater som gjelder. Han har ikke noe imot virke-
lig god digitallyd, men vil helst slippe cd, og mener 
mp3 og strømming er en katastrofe:

– Det har devaluert verdien av musikk fullstendig. 
Når noe er gratis, er det verdiløst. Vi må gi musik-
ken tilbake meningen den hadde. Ingen av musi-
kerne på lp-platene hjemme hos meg ønsket å være 
musikalsk tapet. Musikk skal være en begivenhet.

I Oslo demonstrerer han selskapets minste høyt-
taler for inviterte entusiaster og potensielle kunder. 
Den toveis hornkonstruksjon bærer navnet Mini, noe 
som først gir mening når man har sett noen av OMAs 

virkelig store systemer. Prisen for minstemann i pro-
duktfamilien? Å, drøyt 350.000 kroner paret. 

Weiss liker ikke å snakke om priser, men det er et 
faktum at selskapets største system, Impera, koster 
mer enn fire millioner kroner. 

Det hører med til historien at tilsvarende horn-
systemer fra konkurrenter som Magico, Living 
Voice, Acapella og Cessaro kan koste enda mer. Her 
snakker vi om hi-fi for musikkmoguler, filmregis-
sører, finansfolk og andre velstående mennesker. 

Weiss sier at prisene reflekterer material- og 
produksjonskostnader, og at virksomheten så 
langt ikke er noen gullgruve. Han understreker 
også at rørforsterkere og hornhøyttalere finnes i 
alle prisklasser:

– Jeg spilte fiolin og da jeg var barn. Det plaget meg 
aldri at jeg ikke hadde råd til en Stradivarius. Du 
kan kjøpe en rørforsterker laget i Kina for noen få 
tusen kroner.

Når Weiss demonstrerer, spilles musikken av på 
vinyl med et Technics SP10R platespillerdrivverk 
av 2019-årgang i et OMA-designet skrog i grått 
støpejern. Med en tonearm i tre, konstruert av 
Frank Schröder i Berlin, og en pickup fra japanske 

Miyajima, får denne nytolkningen av 100 år gammel 
teknologi legender som Louis Armstrong,  Michael 
Jackson og John Lennon til å stå opp fra de døde. 

Men, akk, platespilleren koster en liten årslønn. 

1957-hemmelighet. På spørsmål om eksempler 
på virkelig godt lydutstyr for vanlige lønnsmotta-
gere, svarer Weiss at gode vintage mellomhjulsspil-
lere, som de som ble produsert av Garrard og 
 Thorens på 1950- og 1960-tallet, fortsatt er over-
legne nesten alle de dyreste platespillerne. 

Den 62 år gamle Quad ESL 57-høyttaleren er også 
en godt bevart hemmelighet blant mange i hi-fi-
bransjen, sier Weiss, som videre trekker frem An-
drew Jones’ konstruksjoner for høyttalerfabrikan-
ten Elac som svært vellydende produkter. 

Selv har Weiss nylig startet Fleetwood Sound 
Company, som skal produsere kompakte lyd-
systemer i en mye lavere prisklasse enn det OMA 
tilbyr. Fortsatt ikke direkte billig, men som et mer 
seriøst alternativ til dagens kompakte strømme-
bokser – med ekte treverk, og – selvsagt – horn.

– Pendelen har svingt så langt som mulig i gal ret-
ning. Den er på vei tilbake nå. D2

 ↓ Helt hinsides. Jonathan Weiss på loftet i nabolaget Dumbo i Brooklyn, New York, foran sitt aller største og dyreste høyt-
talersystem, impera. Det fireveis hornsystemet, forsterket med to hornladede subwoofere, kan produsere lydtrykk på konsert-

nivå med bare noen få watt forsterkereffekt, for eksempel fra de håndbygde rørforsterkerne som skimtes i bakgrunnen.
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