
Global Miljöhistoria: Deep time walk 

5 september, samling 10:15 i Geocentrums entré 

 

Deep time walk: earth history är en interaktiv app som levandegör jordens historia. De 4,6 miljarder år som planeten 

har existerat översätts till en 4,6 kilometer lång promenad, under vilken jordens historia presenteras genom en 

dramatiserad berättelse.  

As you walk through time, the dramatized audio narrative combines scientific 

evidence with poetry to tell the story of Earth’s formation, providing a unique and 

educational perspective of deep time.1 

Syftet med promenaden är att illustrera och förkroppsliga långa tidslinjer; att sätta de processer och händelser 

som vi kommer att diskutera under kursen i relation till den långa historien. 

 

Instruktioner 

Ladda ner appen Deep time walk: earth history, ta med dig telefon och hörlurar, klä dig för att kunna vara utomhus 

oavsett väder och ta på dig bekväma skor att gå i (om du av någon anledning inte kan gå sträckan finns det 

funktioner i appen som gör det möjligt att lyssna på narrativet i parken, biblioteket eller någon annanstans). 

Slå på flygplansläge, så att du inte störs av notifikationer, sms eller liknande. Vi kommer att dela ut kartor över 

stadsskogen, med en utmarkerad 4,6 km lång gångväg. Var försiktig! Det är lätt att filtrera bort omgivningen 

under promenaden – var uppmärksam vid övergångsställen och på cyklister i skogen. Appen använder 

stegräknarfunktionen för att hålla reda på hur långt du har gått, vilket inte fungerar perfekt. Om du märker att 

du har några hundra miljoner år kvar när du börjar närma dig mål – ta ett extra varv!  

 

Efter promenaden 

Eftersom stegräknarfunktionen fungerar olika på olika telefoner kommer era promenader att ta olika lång tid. 

Ägna gärna lunchen åt att diskutera era upplevelser. Kursledningen kommer att sitta i CEMUS-biblioteket om 

ni har frågor eller funderingar. 

 

Jag tycker om min egen litenhet 

Jag skulle inte vilja vara större 

Även om jag skulle räcka längre,  

nå högre, susa snabbare skulle jag inte vilja det 

Jag tycker om min skala  

Jag tycker om människans litenhet 

- Sverker Sörlin, Antropocen 

                                                             
1  https://www.deeptimewalk.org/kit/app/ 
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