
Farstasynten
tåg och cyklister samsas om ett 

gemensamt utrymme. Ljudmiljön är 
varierande och utgörs av en mix 

mellan det ihållande bruset 
från bilarna och det dova 
suset från naturen. På 
kvällarna tar naturen över 
platsen och under 
rusningstiderna dominerar 
staden. Det här är en plats 
som innefattar det mesta av 
våran moderna värld. I denna 
värld placeras Farstasynten 
som ett medel för 
kommunikation mellan de 
båda. 

Genom att spela på 
Farstasynten kommunicerar man 

med sin omgivning. Olikt 
konventionella instrument då du ofta 

spelar tillsammans med 
andra musiker och 
deras instrument, eller 
själv, så spelar 
Farstasynten med de 
ljud som finns runt 
dig. Synthen är 
fixerad vid sin plats 
och går inte att 
flytta. Den blir ett 
med platsen och 
ljuden den skapar 
blir ett med ljuden 
från omgivningen. 

För att skapa det här 
samspelet mellan det 

moderna och naturen har 
Farstasynten kombinerat de 

båda. Kontrollytan är binär och 
spelas på genom att hålla in olika 

kombinationer av de nio plattorna. 
Tonerna som spelar är 
rena sinustoner som jag 
själv upplever som 
världens mest naturliga ljud. 
Sinustoner förekommer 
aldrig själv i naturen utan 
grupperas med andra för att 
skapa alla världens ljud. Tänk 
på sinustonen som ljudets 
atom. 

Med Farstasynten kommer 
man med kirurgisk precision 
kunna spela med naturen. Och 
vem vet. Den kanske svarar.
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Grund Över

1977 skickades Voyager ett och två ut 
i uppdrag för att undersöka 
vårt solsystem. Under sin 
resa har de passerat både 
Jupiter, Saturnus, Uranus 
och Neptunus. Voyager ett 
har sedan fortsatt sin resa ut 
ifrån vårt solsystem för att gå 
in i det som kallas för 
interstellar space. Inget annat 
föremål skapat av människan 
befinner sig längre från Jorden 
är vad Voyager ett just nu gör. 

På Voyager finns en disk i guld 
kallad ”THE SOUNDS OF THE 
EARTH” med ett budskap från 
Jorden skapat 1977. Meddelandet 
är ett försök till kommunikation med 
de varelser som eventuellt stöter på 
den i framtiden. Det 
kan vara både vara 
varelser ifrån andra 
planeter eller framtida 
människor. Oavsett 
vem det är så vet vi 
inte om de kommer 
att förstå 
budskapen när det 
väl når dem. 

Det finns något 
därute, men det 
gör det här med. 
I vår omgivning 
och i vår natur sker 
en ständig 
kommunikation mellan 
varelser och objekt. Kan det 
vara så att det finns något mer 
här i vår närhet som vi inte har 
kommunicerat med? Vi vet kanske inte 
hur eller när den här 
kommunikationen ska ske. 
Farstasynten ska öppna 
upp sig som en ny plattform 
för kommunikation i vår 
natur.   

Farstasynten placeras på en 
höjd i ett avskärmat 
skogsområde. En plats som 
har natur men samtidigt 
omgärdas av en flitig 
stadsmiljö där både bussar, 
bilar,
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Cortenstål: 
Kroppen byggs 
helt i cortenstål.

Brons: De nio 
tangenterna är 
gjorda helt i 
brons.

Pvc Plast: För att isolera 
bronsskivorna från 
stålkroppen behövs ett tunns 
lager plast. Pvc som finns i 
avloppsrör fungerar utmärkt.

Hur man spelar 

Farstasynten är binär och uppdelad i 
nio bitar. Första biten är plattan uppe till 
vänster och den sista är nere till höger. 
Se den röda modellen här nedan. 

När inga plattor rörs vid har vi 
kombinationen 000000000 som 
motsvarar 0. Håller man handen på 
plattan högst uppe till vänster får man 
kombinationen 100000000 som 
motsvarar 1. Kombinationerna 
översätts till sitt binära tal.  

Exempel: 
010000000 = 2 
110000000 = 3 
001000000 = 4 
101000000 = 5 
111000000 = 6 

Tonerna är arrangerade så att var 
tionde nummer är en ny grundton. De 
nio följande tonerna är de harmoniska 
övertonerna som tillhör grundtonen. 
Diagrammet nedan visualiserar 
uppdelningen av noterna. X-axeln är 
tonnummer och Y-axeln dess frekvens. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Högtalarna är placerade inne i kroppen så att 
ljuden resonerar i den ihålighet som finns där. 
Istället för vanliga högtalarmembran används 
kraftiga vibrationshögtalare som monteras 
direkt på insidan av stålkroppen. Det gör att 
stålkroppen i sig blir till ett 
membran och vibrerar. 
Vibrationerna kommer att 
kännas genom hela 
instrumentet.
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