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More me monitor

Ett vanligt önskemål är att man vill höra alla i bandet men lite mer av sitt eget instrument. Vid 
en konsert med PA-ljud löses detta ofta med att musikern får en egen monitormix i sin 
monitorhögtalare. Då kan han/hon få höra precis det som önskas.
 Men i vissa situationer kan inte alla få varsin egen monitormix. Då kan lösningen till vissa 
musiker vara det som brukar kallas en more me mix. Principen är att man får en allmän mix men 
kan fylla på med lite mer av sig själv.

More me keyboard 
Keyboardister har sällan egen förstärkare med sig och brukar i stället förlita sig på 
monitorsystemet för att höra kunna sig själv. 
 När en keyboardist måste dela monitormix med någon annan, kan det ställa till problem. Då kan 
en more me monitormix vara lösningen.
 Synten kopplas till en linebox och PA-mixern får signal från XLR-utgången, precis som vanligt. 
Från TELE LINK/THRU UT går samma signal till en lineingång på liten mixer. Till en annan 
lineingång kopplas signal från en monitortappning på PA-mixern. Från den lilla mixerns ena ut-
gång kopplas signalen vidare till en aktiv monitorhögtalare.
 Nu kan ljudteknikern skicka en allmän mix men keyboardisten kan reglera sitt eget ljud. En för-
del med detta är också att musikern inte blir lika beroende av ljudteknikern.
 Exemplet visar en en setup med monosignal från synten. För stereo behövs två lineboxar (eller 
stereo linebox) och dubbla kablar. 
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“PA-mixer” skulle kunna bytas mot 
“FOH-mixer”. Men det kan ju tänkas att 
den står på scenen och då stämmer inte 
benämningen FOH. Därav namnet “PA-
mixer” i detta papper.
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More me sång
En sångare är normalt helt beroende av sin 
monitor och den mix som ljudteknikern 
gör. På rep och konserter med begränsad 
teknik kan det kanske vara praktiskt att 
sångaren har en egen liten monitor.
 Med en speciell more me monitor kan 
sångaren reglera sitt eget sångljud. Modellen i 
detta exempel, Mackie SRM150, kan monteras mellan 
bommen och stativet. 
 Micken kopplas via en Y-kabel till mick-ingången på monitorn. Från Y-kabelns 
tredje kontakt går signalen vidare till PA-mixern. 
 SRM150 har XLR THRU-utgång på baksidan men den levererar alla ljudkällor 
som kopplas in på framsidan. Därför används i detta exempel en Y-kabel i stället. 
På så vis går mickens ljud till PA-mixern helt opåverkat.

More me fiol
Exemplet visar en fiol som är förstärkt med en mick som är fäst på instrumentet. Med starkt scen-
ljud och utan monitor kan det vara svårt att höra sig själv och intonera rätt. Ett relativt svagt 
instrument som fiol behöver mycket förstärkning och det innebär stor rundgångrisk. More me-
lyssningen sker därför i detta fall med hörlurar. 
 Denna setup kan naturligtvis användas även för andra instrument.
 Fiolmicken kopplas via more me-förstärkaren, i det här fallet Samson S-monitor. Från MIC 
THRU går signalen vidare till PA-mixern. Nu kan musikern höra sin egen fiol i hörlurarna. Det 
kan i många fall räcka med det. Om lurarna är av öppen konstruktion kan man höra de andra “som 
vanligt”. Men ibland kan det ändå 
behövas slutna lurar för att isolera ett 
ljudstarkt band. De hörs ändå till viss 
del i lurarna p.g.a. läckaget i fiol-
micken.
 Lineingången kan kopplas till en 
monitortappning från PA-mixern. 
Där kan ljudteknikern lägga ut en 
allmän mix. På more me-förstärkaren 
kan man justera den mixen och sitt 
instrument separat.
 Limitern dämpar starka, ofrivilliga 
ljud från PA-mixern. Limtern behövs 
för att skydda hörseln. Ett 
traditionellt In ear monitor-system 
har inbyggd limiter.
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Liten ordlista
Aktiv högtalare –  Högtalare med inbyggt slutsteg (effektförstärkare).

DI – Direkt injection. Lajna. Koppla direkt till mixerbordet, oftast via linebox.  
En linebox omvandlar den obalanserade signalen till en balanserad signal.

FOH – Front Of House. Mixplats för publikens ljud ute bland publiken. Även benämningen på de 
delar av ljudsystemet som levererar publikens ljud.

IEM – In Ear Monitor. Musikerna har små hörlurar i stället för monitorhögtalare på golvet. Är ofta 
trådlöst och lurarna kopplas till liten mottagare. Systemets sändare får signal från monitormixern 
(eller en monitortappning på PA-mixern).

Limiter – Dämpar ljud som är starkare än den valda tröskelnivån. Kompressorn har en liknande 
funktion.

Lineutgång – Utgång med linesignal, som är starkare än micksignal. Linesignal är 
vanligt till och från mixers, syntar, CD-spelare etc.

Y-kabel – Delar ljudet till två kablar. Finns med de flesta ljudkontakter 
RCA, tele, XLR etc.
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Samson S-Monitor´s lineingång är i stereo med stereo telekontakt. Tanken är att denna 
förstärkare ska kunna kopplas in mellan en hörlursutgång och hörlurar. Detta kan vara 
praktiskt vid inspelning.
 Men stereoingången kan också kopplas till två vanliga lineutgångar om rätt kabel 
används. Den brukar i affärerna kallas insert-kabel eftersom den normalt används till 
inkoppling av ljudprocessorer. Det finns även insert-kablar med XLR-kontakter i 
“dubbeländen”.

 Om endast en lineutgång finns, behövs även en Y-kabel för att det ska bli ljud i 
båda kanalerna i hörlurarna.

Insert-kabel med telekontaker
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