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PRIskLAss: 199 – 299 kr

*****

icake

***

Vampire Strike

Leverantör: Svea fireworks
antal skott: 50
Kaliber: 19 mm
rekommenderat pris: 299 kr
Krutvikt: 400 gram
angiven tid/vår tid: 40 sek/54 sek
Kommentarer: börjar lugnt, sen
brakar det loss. Intressant, man vill
se mer. breda krevader som går
högt. Riktigt proffsiga färger. Magnifik avslutning. Mycket vackert.
Köp den!

Leverantör: Hammargren
pyroteknik
antal skott: 25
Kaliber: 26 mm
rekommenderat pris: 299 kr
Krutvikt: 352,5 gram
angiven tid/vår tid: 50 sek/38 sek
Kommentarer: bra höjd, bra tempo. Storslagen, men lite dålig variation. Rörigt upplägg men vackert
däremellan. Lagom hårda knallar.
Den är okej men inte mer. Får det
vara hur kort som helst?

****

***

Magnum

220 Volt

Leverantör: Fyrverkerimästarna
antal skott: 46
Kaliber: 25–30 mm
rekommenderat pris: 299 kr
Krutvikt: 976 gram
angiven tid/vår tid: 60 sek/57 sek
Kommentarer: Fina färger. Mycket
pang för pengarna. Prisvärd. Mycket att se på, det händer saker hela
tiden med olika formationer. Lite
seg i början. Funkar bra, men inte
häpnadsväckande.

****

Leverantör: Stars fireworks
antal skott: 50
Kaliber: 20 mm
rekommenderat pris: 249 kr
Krutvikt: 323 gram
angiven tid/vår tid: 35 sek/30 sek
Kommentarer: Nytt grepp med en
solfjädersform. Ögongodis. Rivigt.
Härligt avslut, som en gnistrande
diamant! Lite tråkig – likadan hela
tiden. Alldeles, alldeles för kort!

***

Super Stars
gun Smoke
Leverantör: Royal party (Svensk
fyrverkeriimport)
antal skott: 50
Kaliber: 20 mm
rekommenderat pris: 258 kr
Krutvikt: 365 gram
angiven tid/vår tid: –/34 sek
Kommentarer: Här var det tempo!
Läckert! Fin blandning. Intensivt.
Rolig avslutning. bra variation och
fina färger. Många höga, några låga
– inget mittemellan. Gick tyvärr
väldigt snabbt.

****

Leverantör: Hanssons fireworks
antal skott: 65
Kaliber: 25–29 mm
rekommenderat pris: 299 kr
Krutvikt: 615 gram
angiven tid/vår tid: –/58 sek
Kommentarer: Kul, som små eldflugor – nytt grepp. Vilken rolig en!
Något för den som inte gillar smällar. En avslutande knall! Inga kaskader av stora ”blommor”. Mesigt.
Ingen favorit.

*

Power

Cannonball

Leverantör: Festival fyrverkerier
antal skott: 100
Kaliber: 17,5 mm
rekommenderat pris: 299 kr
Krutvikt: 546 gram
angiven tid/vår tid: 60 sek/45 sek
Kommentarer: Festligt, lite som
champagnebubblor. Starka fina
färger. Tätt mellan krevaderna,
som en kontinuerlig stjärna. Rejäla
knallar. Kändes som om allt sköt
iväg på samma gång.

Leverantör: Linders fyrverkeri
antal skott: 49
Kaliber: 20 mm
rekommenderat pris: 299 kr
Krutvikt: 280 gram
angiven tid/vår tid: –/67 sek
Kommentarer: barnvänligt. Inga
överraskningar alls. bara grönt
och rött. Alldeles för spretigt. Hade
känt mig lurad på konfekten. Sjukt
tråkigt och segt. Här eldar man
verkligen upp sina pengar.

Kär traDitiON. Som en vägledning till GP:s läsare bedömer konsumentredaktionens speciellt utvalda panel varje år de spraka

toppbetyg t
Om en vinnare: – Man vill inte
blunda av rädsla för att missa
något.
Om en förlorare: – Det hann
inte börja förrän det var slut.

Panelen var på plats. Pannlamporna på. Protokoll och pennor redo.
Det klassiska testet av årets heta
nykomlingar på fyrverkerifronten
gick av stapeln i Delsjöterrängen,
en decemberkväll mycket typisk för
just den här hösten. Halvvägs in i
testet började det dugga, och då var
vädergudarna oss ändå nådiga. En
halvtimme till och stormen hade
tagit hela tillställningen.
Nu haNN De tio jurymedlemmarna
tänka till om tempo och komposition, spridning och slutsalvor. I
både den billigare och den dyrare

kategorin hittade de såväl traditionalister som trendsättare.
Enda femman i billiga klassen
gick till Icake – en tårta med femtio
skott, nettokrutvikt på 400 gram,
stighöjd på 30 meter och som varade i en knapp minut. Men det var
inte fakta som panelen tog fasta på,

”Den var lika trist att
se på som ett stapeldiagram”
ANNA MARKEbRo-JoNSSoN

utan det som fällde avgörandet var
det magnifika helhetsintrycket.
– Den spelar i de högre divisionerna, tyckte Fredrik Jansson.
– Om jag hade köpt denna till
nyår hade jag känt mig nöjd, sade

Anna Markebro-Jonsson.
Liksom Icake är Magnum, som
fick 4 fyrar, mer en förvaltare än
en förnyare. Med Magnum har
man knappast tråkigt. Det börjar
någorlunda försiktigt för att sedan
accelerera fram till den kraftfulla
finalen. Det är alltså ett ”riktigt”
fyrverkeri, men kanske inget som
slår publiken med häpnad.
Det gör DäreMOt både 220 Volt
och Super Stars som trots det bara
får varsin trea i betyg, vilket beror
på att somliga
hissar och andra
dissar dem.
”GP-fyrverkeriet light” tyckte
Vill du se
någon om 220
vinnaren?
Volt som med sin
www.gp.se
solfjädersform
spred sig vackert
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gP:S KONSUMENTPANEL
FYRVERKERIER
Ingegerd
Bergquist,
30

Ingvar
Bogdanoff,
65

Harprit
Bola,
18

Här finns leverantörerna
* Festival fyrverkerier
www.festivalfyrverkerier.com
0300-387 70

Fredrik
Jansson,
23

Gustav
Lodeiro,
12

Thomas
Anna
Nilsson,
MarkebroJonsson, 43 55

Göte
Sandsjö,
72

Louise
Spendrup,
20

Karin
Westlund,
64

PriskLass: 399 – 599 kr

*****

***

* Fyrverkerimästarna
www.fyrverkerimastarna.se
0304-66 80 60

* Hammargrens pyroteknik
www.hammargrens.com
0300-211 10

* Hanssons fireworks
www.fyrverkerier.se
0304-66 80 60

* Linders fyrverkeri
www.lindersfyrverkeri.se
0340-48 33 99

* Stars fireworks
www.starsfireworks.se
0372-137 00

* Svea fireworks
www.sveafireworks.com
042-530 31

* royal party (Svensk
fyrverkeriimport)
www.fyrverkeriimport.se
0372-137 00

Show time
Leverantör: Fyrverkerimästarna
antal skott: 87
Kaliber: 20-33-40 mm
rekommenderat pris: 599 kr
Krutvikt: 997 gram
angiven tid/vår tid: –/69 sek
Kommentarer: En sån höjd! Kompaktraketer som sprider sig över
himlen. Maffigt - storslaget! Roligt
med olika formationer. Häftigt
mönster. Fina färger och mycket
glitter. En vinnare?

*****

1001 nights
Leverantör: Royal party (Svensk
fyrverkeriimport)
antal skott: 64
Kaliber: 20, 25 mm
rekommenderat pris: 399 kr
Krutvikt: 400 gram
angiven tid/vår tid: –/48 sek
Kommentarer: Bra tempo, kaskad
av olika färger. Andra halvan lyfter
upp det. Roliga ljudeffekter. Imponerande avslut. Ingen harmoni.
Lite spretigt med glesa färgsträngar i raketerna.

**

Så gjordes testet
* Fyrverkerierna beställdes av
GP direkt från leverantörerna
som själva valde två tårtor.

* För avskjutningen anlitades
Anders Hållinder från Göteborgs
fyrverkerifabrik som bland annat
sköter GP:s stora nyårsfyrverkeri.

* Pjäserna var anonymiserade
för panelen. Först sköts de åtta
billigare varianterna, sedan de
dyrare.

* Kommentarerna är hämtade ur
testdeltagarnas protokoll.

* De rekommenderade priserna
är de som leverantörerna själva
uppger. Fyrverkerierna kan finna
till andra priser i butikerna.

Dragonball
Leverantör: Svea fireworks
antal skott: 91
Kaliber: 22 mm
rekommenderat pris: 499 kr
Krutvikt: 783 gram
angiven tid/vår tid: –/63 sek
Kommentarer: Drog igång direkt.
Man vågar inte blinka av rädsla för
att missa något. Smällar som får
mig att tappa andan. Lyxigt! Bra
färgvariation. Ett ”riktigt” fyrverkeri. Pampigt avslut.

****

Deep impact
Leverantör: Hammargrens
pyroteknik
antal skott: 30
Kaliber: 25 mm
rekommenderat pris: 595 kr
Krutvikt: 476 gram
angiven tid/vår tid: 46 sek/54 sek
Kommentarer: Mycket glitter, fina
färger. Låga och höga krevader.
Använder hela himlen till gnistrande stjärnor. Dåligt tempo. Var
var avslutet? Hade inte känt mig
nöjd om jag köpt detta.

**

Detta betyder betygen

Bilder: BENGT KjElliN Och ROBiN aRON OlSSON

ande nyheterna på fyrverkerihimlen.

*****= lysande!
****= utmärkt
***= bra
**= godkänt
*= underkänt
*= usel

till tre tårtor
över himlavalvet med variation i
form och färg. En stor nackdel var
dock den ringa längden – 30 sekunder var i kortaste laget, enligt
panelen.
Super Stars stack ut ännu mer
från mängden.

– Det var en tårta med humor. Yra
små stjärnor far omkring på himlen med färger som i hela regnbågen, tyckte Ingegerd Bergquist.
Andra uppskattade inte eldflugorna lika mycket utan saknade
bomber och krevader.

UPPLySt. Tack vare pannlampan
kan konsumentpanelens Louise
Spendrup skriva ner sina omdömen
om varje fyrverkeritårta.

i Dyra KLaSSen kammade två tårtor hem högsta potten på 5 fyrar.
Noteras kan att samma distributörer låg bäst till i båda klasserna,
alltså Svea Fireworks och Fyrverkerimästarna.
– Stora dynamiska smällar i vackra färger med häftigt mönster och
bra tempo, sammanfattade Harprit
Bola omdömet om Show time.
Enligt panelen gav också Dragonball valuta för pengarna med full
action från början till slut, stora
explosioner och fin färgvariation.
De två tårtor som fick lägsta sam-

elite
Leverantör: Linders fyrverkeri
antal skott: 52
Kaliber: 22–40 mm
rekommenderat pris: 599 kr
Krutvikt: 840 gram
angiven tid/vår tid: 45 sek/72 sek
Kommentarer: Traditionellt, men
mycket vackert och härligt. Bra
längd, fina färger. Märks att man
betalat lite mer. Otroligt bra höjd.
Guldregn. Imponerande avslutning.
Ganska ”långtråkigt”.

nubb
Leverantör: Hanssons fireworks
antal skott: 74
Kaliber: 20-25-29-39 mm
rekommenderat pris: 599 kr
Krutvikt: 815 gram
angiven tid/vår tid: –/97 sek
Kommentarer: Mycket fint avslut.
Explosivt. Känns som en Svensson.
Inte särskilt överraskande. Tråkig
början med låga krevader. Samma
färger hela tiden – rött och grönt.
Inte värt pengarna.

manlagda poäng var både testets
längsta och testets kortaste. Det
hjälpte alltså inte att Nubb varade
i hela 97 sekunder.
– Den var lika trist att se på som
ett stapeldiagram, tyckte Anna
Markebro-Jonsson till exempel,
men enligt majoriteten räddades
pjäsen från underkänt av ett sällsynt snyggt sista skott.

***

*

Mot BonFire var

GtX 2200

Bonfire

Leverantör: Festival fyrverkerier
antal skott: 20
Kaliber: 45 mm
rekommenderat pris: 599 kr
Krutvikt: 814 gram
angiven tid/vår tid: 40 sek/46 sek
Kommentarer: Fylligt och mycket
vackert. Bra spridning på himlen.
Kraftfullt. Tårtornas ”Gott och
Blandat” – lite av varje. Starka färger. Kände inget ”wow” alls. Inget
för mig, bara pang-pang.

Leverantör: Stars fireworks
antal skott: 49
Kaliber: 30 mm
rekommenderat pris: 449 kr
Krutvikt: 950 gram
angiven tid/vår tid: 35 sek/24 sek
Kommentarer: Jättesnyggt med
”ormar” i olika färger som ringlade sig upp på himlen. Lyser upp
tillvaron. För kort. Allt på en gång.
Konstigt! Hann inte börja förrän
det var slut. Skojar du?

dock testdeltagarna inte nådiga, trots att somliga uppskattade färgormarna som
”lyste upp tillvaron”.
– Den hann inte börja förrän det
var slut, konstaterade Karin Westlund lakoniskt.
– Det tog abrupt slut, helt utan
poäng, sade Ingvar Bogdanoff.
Lena eksTrand, Fredrik Lennander

031-62 40 00 konsument@gp.se

