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BÄRBARA BLUETOOTH-HÖGTALARE

Smidiga och lätta att ta med, uppkopplade 
på ett par sekunder. Själv är jag mycket 
förtjust i JBL Xtreme 2 som har ett rejält tryck 
för sin modesta storlek. Den är vattentät och 
flera högtalare går att seriekoppla trådlöst 
så att de synkar med varandra.
 

PARTYHÖGTALARE

Större, snarare flyttbara än bärbara, högtalare. 
Här är festen klappad och klar! Med exempelvis 
Andersson PLS 3.5 spelar du inte bara Spotify 
från mobilen, utan kan koppla in gitarr och 
mikrofon så att hela stranden ska kunna höra 
din makalösa tolkning av Hotel California. Rejäl 
batteritid gör den extra lämplig på utflykt, men 
varning utfärdas för att den inte är fukttålig så 
lämna den hemma om himlen ser mörk ut. 
Det finns även överdrag som skyddar din hög-
talare mot smuts, mindre stötar och vätska. 

FASTA HÖGTALARE

Om större delen av sommaren spenderas i 
trädgården, kanske vid poolen, så är en fast 
installation mest lämplig. JBL Control X är riktiga 
stereohögtalare, fast anpassade för utomhus-
bruk. Du drar högtalarkabel till dem från din 
vanliga ljudanläggning, som lämpligtvis har mul-
tiroom-funktion. Eller så satsar du på Anders-
son ORS 3.2 som är ett mer självständigt par. 
Du kopplar dem till ett eluttag, och till varandra, 
men inbyggd förstärkare och Bluetooth gör att 
du inte behöver dra en sladd in i huset.

1
Sommar betyder fler dagar utomhus 
och lite mindre filmmaraton och TV-
spel. När du sitter där i parken eller 
trädgården och laddar upp grillen för 
att bjuda över vännerna, då vill du  
såklart lyssna på din favoritspellista. 
Men hur fixar du riktigt bra utomhus-
ljud? Jag har gjort en liten guide med de 
saker du bör tänka på. Läs på så kan du 
fixa allt från lugna dagar i hängmattan 
till riktigt bra sommarfester. Allt med 
passande musik! 

TYPER

GUIDE TILL

Vi bor trots allt i Sverige, och även den bästa av somrar har sina skyfall. Lägg sedan till skvätt 
vid poolen eller en omkullvält flaska. En portabel utomhushögtalare måste vara stänktålig, 
helst helt vattentålig. Det finns även överdrag som skyddar din högtalare mot smuts, mindre 
stötar och vätska. Perfekt om du vet att du ska använda din högtalare mycket utomhus. Fast 
monterade högtalare ska förstås vara anpassade för utomhusbruk. Läs noga på vad som 
gäller för de olika modellernas montering och användning. 

En bärbar högtalare sätter du mitt i händelsernas centrum, förslagsvis på ett bord. 
Partyhögtalaren står lite vid sidan, och här kan det vara läge att testa sig fram var den 
låter bäst. Fasta högtalarpar bör inte vara för långt ifrån varandra om du vill bibehålla 
en stereokänsla. Lägg hellre till ett extra par än att sprida ut dem för långt för att täcka 
in ett större område.

Det är en rejäl skillnad att spela upp ljud i ett rum och utomhus. Basen har inga ytor att 
fångas upp av, och diskanten blåser lätt bort. Du klarar dig med en ganska liten högtalare i 
ett litet badrum, men kan knappt urskilja vad som spelas när du ställer samma låda i träd-
gården. Kom också ihåg att en för klen högtalare uppvriden på maxvolym bara låter ILLA.

Bara du kan avgöra hur högtalaren skall användas. Om du 
har en fast uteplats, som en veranda, finns kanske smidiga 
eluttag och då behöver du aldrig fundera på strömmen. 
Men flyttar festen ut på gräsmattan, eller bort på en bad-
plats, då är batteridrift ett måste. Flera portabla högtalare 
har dessutom en laddfunktion så att mobiler och annat kan 
”snylta” på batteriet. 

Det finns en uppsjö av olika lösningar för utom-
husljud. Med den här guiden hoppas jag att du 
kan undvika några av de onödigaste misstagen 
i din jakt på det perfekta utomhusljudet för 
just dig! Rock on! Schools out for summer! 
Och så vidare! 
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ORVARS TOPP-5 SOMMARSKIVOR:

Chill vid poolen
Lana Del Rey ”Lust for Life”
Soft och kaxigt på en och samma gång. Bra upp-
värmning inför hennes Sverigebesök också.

Brunchmingel i trädgården
Norah Jones ”Feels Like Home”
Distinkt och vacker musik som lyfter sig över den 
vanliga bakgrundssorlet.

På stranden
Top Gun ”Official Soundtrack”
Beach volleyball med bar överkropp. Du vet att 
du vill. I feel the need, the need for speed! 

Mys i hängmattan
Cat Stevens ”Teaser and the Firecat”
Sätt mobilen på ljudlöst, häll upp ett glas saft och 
dröm dig bort med ”The Wind”.

Luftgitarr på efterfesten
AC/DC ”For Those About to Rock  
(We Salute You)”
Här skiljs agnarna från vetet. ”Pick up your balls 
and load up your cannon,
for a twenty-one gun salute!”
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