1

Rán Flygenring

Ekkert er eins fjarlægt og ein liðin mínúta.
- Jim Bishop

Um tímatöl, tímatæki og einstaklingsbundna upplifun á tímanum.

Grafísk hönnun
Leiðbeinandi: Atli Hilmarsson
Janúar 2009

2

Rán Flygenring

Ekkert er eins fjarlægt og ein liðin mínúta.
- Jim Bishop

Um tímatöl, tímatæki og persónubundna upplifun á tímanum.

Grafísk hönnun
Leiðbeinandi: Atli Hilmarsson
Janúar 2009

3

Efnisyfirlit:
Inngangur

04

Tímatöl og tímatæki

05

Flaumrænar klukkur

05

Stafræn úr

07

Dagatöl

09

Samræmd tímatalning

11

Tíminn í myndum og gröfum

12

Dagskrártími

16

Einstaklingsbundin upplifun á tímanum

16

Verðmæti tímans

16

Aldurs- og persónutengd tímaupplifun

17

Áhrif ólíkra athafna á tímaupplifun

18

Án tíma

19

Innri klukka

20

Línulegur tími og tími í hringferli

21

Form tímans

24

Er tíminn ekki til?

25

Samantekt

25

Niðurstöður

26

Niðurlag

27

Heimildaskrá

28

Myndaskrá

30

4

Inngangur
Tíminn er manninum eilíf ráðgáta. Allir vita hvað átt er við þegar talað er um tíma og allir nota hann.
En þó að hægt sé að mæla tímann, drepa hann, spara, nýta, sóa eða gleyma honum er ekki hægt að
sjá hann né snerta, geyma hann, gefa hann eða breyta honum. Margir vísindamenn hafa eytt ævi
sinni í að rannsaka tímann, en samt sem áður er maðurinn ekki fær um að geta skilgreint á afgerandi
hátt hvað tíminn er.1
Það er hægt að mæla tímann nokkuð nákvæmlega, en það kemur eitt og sér ekki að neinu gagni
nema þeim upplýsingum sé hægt að miðla, nýta og nota þær sem mælistiku. Til að hægt sé að mæta á
réttum tíma til vinnu, halda jólin hátíðleg, horfa á fréttir klukkan sjö eða vita hvenær eggið er soðið,
þarf upplýsingar um gang tímans á samræmdu formi sem nær yfir alla þessa hluti.
Tímamælingar og tímakerfi grundvallast á því að tímanum er deilt upp í stórar og smærri einingar. Á
þessum tímamælingum og tímakerfum byggjast þær leiðir sem algengastar eru til að fylgjast með
gangi tímans og skipuleggja hann. Samfélag manna byggist á tímakerfum og stjórnast líf þátttakenda
þess af því. Það er hins vegar ekki samasemmerki milli þess hvernig tíminn er mældur og hvernig
einstaklingurinn upplifir tímann. Það hlýtur að teljast vel rannsóknar- og athugunarvert að skoða
eitthvað svo óskilgreint en um leið óaðskiljanlegan þátt lífsins.
Í umfjölluninni hér á eftir verða annars vegar skoðaðar og greindar algengustu kerfisbundnu leiðirnar
til að fylgjast með og skipuleggja tímann í daglegu lífi og hins vegar persónuleg upplifun
einstaklingsins á tímanum. Þessar tvær leiðir til að skynja og skoða tímann verða bornar saman
með það að markmiði að varpa ljósi á það hvað þessir mismunandi þættir eigi sameiginlegt, hvort
framsetning á tíma og tímakerfum stangist á við persónulegt tímaskyn mannsins og hvort og þá
hvernig tímakerfi og tímamælingar geti mælt upplifaðan tíma. Til þess að leita svara við þessum
spurningum verður fjallað um efnið með hjálp ímyndaðra aðstæðna og annarra dæma sem skýra
efnið.
Ritaðar heimildir um upplifun á tíma eru ekki auðfundnar en leynast þó á ógrynni staða á öllum
sviðum fræðigreina ef grannt er skoðað. Upplýsingum hefur þess vegna verið safnað saman af sem
breiðustum vettvangi, bæði af sviðum vísinda, sögu, hönnunar, heimspeki og félagsfræði. Stuðst er
meðal annars við hugmyndir Otl Aicher um stafræna og flaumræna upplýsingatækni, kenningar
1

James Jespersen og Jane Fitz-Randolph: From sundials to atomic clocks: understanding time and frequency. Dover Publications, 1999, bls. 3.
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Edward R. Tufte um framsetningu á upplýsingum í gröfum og myndum, auk ýmissa rita um sögu
tímatalningar í heiminum og um vísindin þar að baki, og að síðustu ólíkar greinar um tímann, sem
birst hafa á veraldarvefnum. Einnig er stuðst að miklu leyti við skýringar íslenskra orðabóka og
alfræðiorðabóka á hugtökum sem notuð eru í umfjölluninni.

Tímatöl og tímatæki

Flaumrænar klukkur
Tíminn eins og hann er mældur í dag byggist á talningu endurtekinna atburða í náttúrunni, svo sem
gang himintunglanna, sólarhringanna og árstíðanna. Til að deila tímanum upp í minni einingar eru
notaðar skilgreindar tímaeiningar eins og klukkustundir, mínútur og sekúndur. Tækin sem gera
mönnum kleift að fylgjast með þessum tímaeiningum eru af ýmsum toga.
Klukkan er ein þessara tækja og sýnir tímann með þremur vísum á hringlaga skífu. Ekki er vitað
hvenær fyrsta skífuklukkan var smíðuð, en það er talið hafa verið á Ítalíu í kringum 9. öld e. Kr.
Áður en hún kom til sögunnar voru notuð sólúr, vatnsúr og stundaglös.2 Skífu klukkunnar er skipt
upp í tólf einingar sem standa fyrir klukkustundir og sextíu einingar fyrir mínútur. Vísarnir þrír gefa
til kynna hvað tímanum líður. Sá stysti sýnir klukkustundir og snýst heilan hring um skífuna á tólf
klukkustundum, sá lengri sýnir mínútur og gengur hringinn á sextíu mínútum og sá sá rauði sýnir
sekúndur og gengur sama hring á einni mínútu.

Mynd 1. Úrskífur sýna þrjá mismunandi tíma, ellefu, tólf og eitt.

2

Heimasíða The Concise Columbia Electronic Encyclopedia, http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-clock.html 18. janúar 2009
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Þegar klukkuskífan er skoðuð má lesa af staðsetningu vísanna hvort það sé morgun eða síðdegi,
snemma eða síðla dags.3 Þegar klukkan slær tólf er auðveldlega hægt að sjá að eftir klukkustund
verður klukkan eitt og klukkustund fyrr var klukkan ellefu. Upplýsingarnar sem fást af klukkunni
(hér: klukkan er tólf) fást þá í samhengi hvor við aðra (næst verður klukkan eitt og áðan var hún
ellefu) og skífan og vísarnir verða að litlu tímalandslagi. Einn er hængur á og hann er sá að vegna
þess að skífan sýnir 12 klukkustundir en ekki 24, þá er ekki hægt að lesa af henni hvort sé dagur eða
nótt. Þó klukkan slái tólf og augljóst er að hún næst verði eitt, er ekki hægt að segja til um hvort hún
slái tólf á miðnætti eða hádegi.
Einnig má nota skífuklukkuna sem einskonar reiknistiku. Ef reikna á klukkustundirnar frá því að
klukkan slær tíu að morgni þar til hún slær þrjú að degi til er auðvelt að nota merkingar skífunnar
sem reiknistokk. Þá eru einfaldlega talin bilin frá tíu til þrjú. Þessi notkun skífuklukkunnar mun vera
algeng, hún er þægileg og krefst engra útreikninga.
Af þessu má leiða að klukkan er hér fulltrúi þeirra klukka sem sýna gang tímans flaumrænt eða
analógískt. Analóg eða flaumrænt er það „sem breytist og fær gildi á aflíðandi hátt en ekki í þrepum,
t.d rafspenna og ljósmyndafilma“4 og er andstæða orðsins digital eða stafrænn sem er það „sem
breytist og fær gildi aðeins í föstum þrepskiptum stærðum“. 5 Flaumrænar upplýsingar streyma áfram
í einni samfellu og sýna sambönd og tengsl upplýsinga svo hægt sé að bera þær saman. Hér verður
notast við íslensk heiti hugtakanna.

Mynd 2. Flaumrænn tími.

Mynd 3. Stafrænn tími.

Klukkan sýnir hreyfingu vísanna og þar af leiðandi „sést“ tíminn líða, frá fortíð í nútíð og til
framtíðar sem ein samfella. Flaumræn framsetningin styður algengustu tilraunirnar til skilgreiningar
á tímanum, þá að tíminn sé „það horf tilverunnar að atburðarásin er raðgeng, eitt gerist á eftir öðru
[...]“6 og að hann sé „samfella sem hefur ekki rúmvídd, líður án afláts og er jafnvel talin óendanleg;
3
4
5
6

Otl Aicher: Analogous and digital. Ernst & Sohn, 1991, bls. 45.
Mörður Árnason (ritstjóri): Íslensk orðabók. Edda útgáfa, 2007, bls. 236.
Mörður Árnason (ritstjóri): Íslensk orðabók, bls. 965.
Árni Böðvarsson (ritstjóri): Íslensk orðabók. Mál og menning, 1993, bls. 1047.
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eitt af frumhugtökum eðlisfr. og raunar alls mannlegs skilnings; notaður til að skipa atburðum á
tilteknum stað í ákveðna röð“.7
Helsti kostur vísaklukkunnar er sá að vegna flaumrænna eiginleika sinna veitir hún upplýsingar sem
skiljast hratt og auðveldlega.

Stafræn úr
Eftir meira en þúsund ára notkun á þeim hefðbundnu klukkum sem sýna tímann með vísum á skífu,
varð til ný leið til að mæla og sýna gang tímans. Fæðingu stafræna úrsins má rekja aftur til seinni
hluta síðustu aldar. Tímamælingatæki fóru ekki varhluta af tölvuvæðingunni og fyrstu úrin sem
gengu fyrir rafhlöðum, svokölluð quartz-úr, voru hönnuð af svissneskum rannsóknarhóp seint á
sjöunda áratugnum. Quartz-stefnan markaði upphafið að þeirri þróun sem leitt hefur til þess að hin
hefðbundnu úr með skífu og vísum hefur nú að stóru leyti vikið fyrir vinsælum skjáúrum. 8

Mynd 4. Stafrænt úr.

Skjár úrsins veitir upplýsingar um hvað tímanum líður í formi sex talna, til dæmis tölurnar 10:58:50.
Fyrstu tvær tölurnar standa fyrir klukkustundir, næstu tvær fyrir mínútur og síðustu tvær fyrir
sekúndur. En án frekari vitneskju eða upplýsinga gæti talan 10 þýtt margt. Hún gæti allt eins átt við
um 10 metra, 10 þumalfingur, 10 stig eða 10 börn. Forsendan til að geta lesið réttar upplýsingar af
skjánum er sú að vita fyrir hvað 10 stendur (hér: klukkustundir) og þegar sú vitneskja er fundin þarf
að þýða þær upplýsingar í samhengi og inn í áðurnefnt tímalandslag. 9 Þá fyrst er hægt að átta sig á
því í hvaða samhengi upplýsingarnar eru fengnar, er morgunn, miður dagur eða kvöld?

7
8
9

Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Haraldsdóttir (ritstjórar): Íslenska alfræðiorðabókin P - Ö. Örn og Örlygur, 1990, bls. 405.
Heimasíða Federation of the Swiss Watch Industry, http://www.fhs.ch/en/faq.php 5. janúar 2009.
Otl Aicher: Analogous and digital, bls. 45.
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Tölvuúrið er hér fulltrúi þeirra úra sem sýna tímann á stafrænu formi eða digital og er andstæða
flaumrænnar skífuklukkunnar. Stafræn upplýsingagjöf „breytist og fær gildi aðeins í föstum
þrepskiptum stærðum“10. Tölugildin sýna ekki tengsl samfelldra breytinga í neinni mynd og af því
leiðir að þau þarf að þýða í rétt samhengi og lesa þannig úr þeim.

Mynd 5. Tímalandslag.

Stafræn úr hafa það fram yfir þau flaumrænu að þau gefa möguleika á nákvæmari aflestri
upplýsinga, þó báðar tegundirnar gangi með sama eða svipuðu gangverki og eru jafn nákvæm.
Aðalkostur flaumrænna úra er samhengi upplýsinganna sem þau miðla í tímalandslagi, en það er um
leið galli þeirra. Stafræn úr gefa einhliða og nákvæm tölugildi sem lesast sem slík, áður en þau eru
þýdd í samhengi við annað. Svo dæmi sé tekið, gefur stafrænt úr gildið 15:43. Upplýsingarnar lesist
svo; klukkan er 43 mínútur gengnar í fjögur. Ef hins vegar sami tími er lesinn af flaumrænu úri, væru
þær upplýsingar mjög líklega gefnar á þann hátt að klukkan væri korter í fjögur. Nú mætti færa rök
fyrir því að af lestri tímans á stafrænu úri fengist einnig niðurstaðan korter í fjögur, en til þess að fá
þá niðurstöðu þarf að þýða tölugildin. 43 er námundað að 45, 60 mínútur mínus 45 eru 15 mínútur,
sem eru korter. 15 þýðir að klukkan sé þrjú, næst verður klukkan þá væntanlega fjögur, og þá fæst
niðurstaðan, klukkan er einmitt korter í fjögur. Þessi þýðing tekur flesta sem vanir eru styttri tíma að
framkvæma en lestur þessarar útskýringar krefst og gerist oft ósjálfrátt. Þó þýðing á tölugildum
virðist ef til vill vera einskonar óþarflegur aukakrókur er nákvæmur aflestur af stafrænu úri líka stór
kostur. Niðurstaðan er frá byrjun nákvæm ólíkt námunduðum niðurstöðum flaumrænu klukkunnar og
oft er einmitt þörf á nákvæmum upplýsingum um gang tímans.
Stafræn úr hafa það einnig að kosti að af þeim er hægt að lesa hvort sé dagur eða nótt, ólíkt
flaumrænu klukkunum sem sýna 12 klukkustundir á skífum sínum. Stafrænu úrin sýna tímann í 24
stundum, með annað hvort tölum frá 1 og upp í 24 eða frá 1 og upp í 12 og aðgreina þá dag frá nóttu
með skammstöfununum PM (lat. post-meridiem)11 fyrir dag, en AM (lat. ante-meridiem)12 fyrir nótt.
10 Mörður Árnason (ritstjóri): Íslensk orðabók, bls. 965.
11 Olaf Kortner, Preben Munthe ogEgil Tveterås (ritstjórar): Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Norg - Rg. Kunnskapsforlaget, 1981,
bls. 453.
12 Olaf Kortner, Preben Munthe og Egil Tveterås (ritstjórar): Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, A – Bem, bls. 195.
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Fyrir rúmlega tuttugu árum síðan skrifaði grafíski hönnuðurinn Otl Aicher eftirfarandi texta um
þróun úra eins og hún blasti við þá:
this victory [yfirburðir stafrænna úra á þeim flaumrænu] is so enormous that a digital
age seems to have dawned. people are putting their old watches away in a drawer and
buying digital watches that gain or lose less then a minute a year. perhaps the victory
would not have been so impressive without two other pre-conditions: the irresistible
progress of bureaucracy and the success of statistics. 13

Ef til vill er einmitt stafræna öldin runnin upp og krafan um nákvæmar tímamælingar er mikil. Til
þess henta stafrænu úrin vel. Hins vegar má til sanns vegar færa að stafræn úr eru flóknari og til að
lesa af þeim gang tímans og þarf meiri vitneskju en flaumræn úr gera kröfu um. Nú, tuttugu árum
síðar en Aicher skrifaði um byltingu stafrænnu úranna, eru margir farnir að gramsa aftur í skúffum
sínum í leit að gömlu skífuklukkunum, ef til vill einmitt vegna flaumrænna eiginleika þeirra.

Dagatöl
Úr og klukkur gefa upplýsingar um gang tímans á hverjum degi í klukkustundum, mínútum og
sekúndum. Þau tæki gefa ekki upplýsingar um tímann í breiðara samhengi, ss. vikur, mánuði og ár.
Það gera dagatöl hins vegar, og verður sá þáttur tímatækja næst skoðaður. Skal það tekið fram að um
er að ræða dagatal sem áþreifanlegan hlut en ekki tímakerfi í heild sinni.
Dagatalið sem flestir kannast við og hér verður tekið sem dæmi, er eitt af þeim
flettispjaldadagatölum sem oft eru gefin út af fyrirtækjum eða stofnunum. Hver „opna“ sýnir oft
árstíðatengda ljósmynd eða annað sambærilegt á annarri blaðsíðunni og einn mánuð á hinni.
Dagatalið mælir tímann í samræmi við gregoríska dagatalið sem telur 365 daga í árinu, 12 mánuði,
52 vikur og hlaupár fjórða hvert ár.
Gregoríska dagatalið var fyrst tekið í notkun á Ítalíu á síðari hluta 16. aldar að fyrirskipun
Gregoríusar XII páfa. Dagatalið var ný og endurbætt útgáfa af júlíanska dagatalinu. Á tíma
Gregoríusar páfa var misræmið milli júlíanska dagatalsins og árstíðanna orðið heilir 10 dagar. Í
október 1582 var þessum tíu dögum sleppt úr dagatalinu og nýja gregoríska dagatalið var tekið upp,
en það er frábrugðið því júlíanska að því leyti að aldamótaár eru ekki hlaupár nema þau gangi upp í
töluna 400. Þannig var dregið verulega úr misræmi milli dagatals og sólargangs, en það hleypur nú á
13 Otl Aicher: Analogous and digital, bls. 46 – 47.
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innan við einum degi á hverjum 20 þúsund árum. Gregoríska dagatalið breiddist síðan fljótlega út
um alla Evrópu og er notað enn í dag í flestum ríkjum álfunnar. 14

Mynd 6. Flettispjaldadagatal.

Samanlagt eru opnurnar tólf og nær þannig dagatalið yfir heilt ár eða tólf mánuði. Af dagatalinu má
lesa dagsetningar, vikudaga, mánaðarheiti, ártöl og hátíðisdaga. Hver dagur er afmarkaður innan
lítils ramma sem raðast upp í línulega röð. Gert ráð fyrir að hægt sé að skrifa inn í dagareitina.
Í orðabók er sagt um tímann: „það horf tilverunnar að atburðarásin er raðgeng, eitt gerist á eftir öðru,
tíð“.15 Þegar merktir hafa verið atburðir inn á dagatalið uppfyllir það þessa skilgreiningu á tímanum.
Dagatalið sýnir sinn eigin tíma, raðgenga og persónulega atburðarás eftir því hver það er sem notar
dagatalið.
Dagatalið miðlar upplýsingum um tímann á flaumrænu formi. Upplýsingarnar eru gefnar í samfelldu
og aflíðandi samhengi. Hægt er að sjá fyrir sér tímalandslag dagatalsins og nema þar land sjálfur
með því að bæta við eigin athugasemdum og atburðum. Með því að fletta dagatalinu og ferðast
þannig fram og aftur um tímann. Hægt er að fletta fram í komandi mánuði og aftur í liðna mánuði að
vild, frá janúar fram í nóvember og aftur í febrúar. Þannig má gera sér grein fyrir atburðarás
dagatalsins, ef einn daginn er 7. mars þá er greinilegt af dagatalinu að dæma að næst kemur 8. mars
og í gær var 6. mars, ráðstefna í gær, tannlæknir í dag, spilakvöld á morgun.
Dagatalið býr til það sem kalla mætti félagslegan tíma. Í dagatalinu mætist vísindalega tímakerfið
sem mælir tímann út frá gangi himintunglanna og persónulegur tími einstaklingsins. Þannig verður
til tími sem fleiri menn sameinast um að fylgja og geta skipulagt sig í takt við hvorn annan út frá
sömu tímamælingum. Sá tímarammi er síðan notaður utan um einstaklingsbundna atburði og athafnir
14

Heimasíða Britannicu, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/245469/Gregorian-calendar 27. janúar 2009.
15 Mörður Árnason (ritstjóri): Íslensk orðabók, bls. 1058.
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hvers og eins. Dagatalið mótast síðan eftir þörfum samfélagsins sem það notar. Sjö daga vikan er
meðal þeirra tímaeininga sem er eingöngu félagsleg og styðst ekki við náttúrulega þætti s.s
sólarganginn. Árið, frá byrjun janúar til enda desember, er mikilvægur þáttur í að aðgreina 12
mánuði frá næstu 12 mánuðum, en vestræna samfélagið hefur hins vegar skapað nýtt ár, skólaárið.
Það hefst á nýjum áramótum sem eru að hausti til. Margar skóladagbækur og aðrar skipulagsbækur
telja núna tímann frá hausti til næsta hausts, en ekki frá ársbyrjun í janúar til ársloka í desember.
Þetta er dæmi um sífellt mótandi áhrif samfélags á dagatalið. Eins er dagatalið mótað af ólíkum
tyllidögum samfélaga og ólíkum hefðum þeirra. Þess vegna er hægt að túlka mörg einkenni þjóðar
með því að skoða dagatal þeirra.16

Samræmd tímatalning
Að lesa tímatöl er lærð kunnátta rétt eins og það að læra að lesa bókstafi. Margir læra latneskt letur,
aðrir arabískt letur, enn aðrir kínverskt letur og enn fleiri læra eitthvað allt annað. Þeir sem læra að
skrifa sama letur eiga auðveldara með samskipti sín á milli. Sama á við um þær aðferðir við að telja
tímann. Í Evrópu er notkun á gregoríska dagatalinu algeng og það auðveldar þeim sem það nota
samskipti sín á milli. Ef Evrópubúinn hins vegar biður vin sinn Búddistann að hitta sig þann fimmta
september 2009 gæti það valdið misskilningi því hjá Búddistanum er ártalið 2552. Hann þyrfti þá að
fara 543 ár aftur í tímann til að hitta vin sinn Evrópumanninn árið 2009 samkvæmt sínu tímatali.
Allt fram á miðja nítjándu öld voru kerfin sem menn töldu tímann eftir misjöfn milli landa og jafnvel
bæjanna innan þeirra. Gat svo farið að fólk þyrfti að nota allt að fjögur mismunandi tímagildi til að
skipuleggja og lýsa athöfnum sínum yfir daginn.17 Forsenda þess að samfélag manna þjóni
einhverjum tilgangi er sú að fyrir hendi sé ákveðinn rammi sem vísar til tímans og gerir mönnum
kleift að samræma á milli sín allt það sem þeir taka sér fyrir hendur. 18 Evrópubúinn og Búddistinn
leggja að öllum líkindum ekki mikla áherslu á dagsetningu fundar síns eða lengd fundarins, heldur
að þeir á annað borð geti hist. Þeir gætu ákveðið að hittast 5. september 2009 að gregorískum tíma,
5. september 2552 að búddískum tíma eða þeir gætu hreinlega skipulagt sitt eigið tímatal. Hvaða
tímatal þeir nota skiptir hér engu máli, heldur að þeir samræmi aðferðir sínar svo skilaboðin ruglist
ekki.19

16
17
18
19

Jacqueline de Bourgoing: The Calendar: Measuring Time. Thames & Hudson, 2001, bls. 14.
Kristen Lippencott: The story of time. Merrel Holberton, 1999, bls. 128.
Jacqueline de Bourgoing: The Calendar: Measuring Time. Thames & Hudson, 2001, bls. 14.
James Jespersen og Jane Fitz-Randolph: From sundials to atomic clocks: understanding time and frequency, bls. 7.
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Tíminn í myndum og gröfum
Áminningar um gang tímans eru ekki einungis bundnar við beinar aðferðir við að telja og
skipuleggja tímann, eins og að líta á klukku, úr eða dagatal, heldur birtist hann í ólíku birtingarformi
nánast hvert sem litið er. Dagblöðin geyma aragrúa dæma um þetta. Þar birtast myndir, töflur, gröf
og orð sem öll minna á tímann. Þó það sé víðtæk nálgun má jafnvel segja að allar ljósmyndir séu
myndir af tímanum. Þær birta þann tíma sem myndin var tekin á, með öðrum orðum sagt, fortíðina.
Þetta birtist skýrt í dæminu sem tekið var hér á undan, þar sem árstíðabundnar ljósmyndir eru
notaðar í dagatöl og einnig í stemningarskapandi ljósmyndum sem oft birtast á forsíðum
dagblaðanna.
Á forsíðu bæði Morgunblaðsins og Fréttablaðsins má lesa stafrænar upplýsingar um vikudag og
dagsetningu. Athyglisvert er með hversu litlu letri þær upplýsingar eru settar fram ef hugsað er til
þess hversu mikilvægt það er að lesa nýtt dagblað en ekki frá því í fyrradag, síðustu viku eða síðasta
ári. Í báðum blöðunum má einnig finna flaumrænar upplýsingar um veður, sjávarföll og sólarupprás,
hádegi og sólarlag í Reykjavík og á Akureyri.
Skýringamyndir, gröf og tímatöflur eru áberandi á síðum blaðanna. Af þeim gröfum eru tímalínugröf
þau lang algengustu. Þau eru af ýmsum toga. Þar undir flokkast gröf eins og stöplarit og línurit þar
sem tímagildin raðast upp á einn ás, en einnig er hægt að flokka myndgröf sem sýna breytingar hluta
í tíma eins og til dæmis gang himintungla eða sjávarföllin sem tímalínugröf, enda sýna þau
breytingar á tímalínu. Þau gröf tengja saman tvo þætti, kortið og tímalínur. Svo má flokka tímatöflur
sem einn anga tímalínugrafa og jafnvel einnig þær mismunandi aðferðir við að sýna meðal annars
dansspor, fimiæfingar í reiðmennsku eða jafnvel för reykkafara út úr brennandi húsi. 20
Allir þessir flokkar tímalínugrafa eiga það sameiginlegt að sýna tímann á flaumrænu formi, eða sem
aflíðandi flæði upplýsinga í myndrænu landslagi. Þeir eiga það einnig sameiginlegt að sýna tímann
raðgengan, þar sem atburðir raðast í tímaröð, á ás eða á línu. Styrkur tímalínugrafsins liggur í
þessum eiginleika.

20 Edward R. Tufte: Envisioning Information. Graphics Press, 1990, bls. 97.
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Myndir 7 - 10. Flokkar tímalínugrafa. Frá hægri: stöplarit, línurit, myndgraf og myndskýring á æfingum í reiðmennsku.

Á áttunda áratug síðustu aldar sýndi úrtak fjögur þúsund teiknaðra grafa sem valin voru
handahófskennt úr 15 dagblöðum og tímaritum alls staðar að úr heiminum að meira en 75%
prentaðra grafa voru tímalínugröf.21
With one dimension marching along to the regular rhythm of seconds, minutes, hours,
days, weeks, months, years, centuries, or millennia, the natural ordering of the time
scale gives this design a strength and efficiency of interpretation found in no other
graphic arrangement.22

Það er líklega af þessum ástæðum sem tímalínugröfin eru langalgengustu gröfin.
Sunnudaginn 16. nóvember 2008 birtist í Morgunblaðinu áhugavert og óhefðbundið graf. Grafið
sýnir fjölda ofbeldisbrota og slagsmála í miðborginni 2006 til 2008 greint eftir tíma sólarhrings. 23
Það er gert með fjórum hringjum sem raðast inn í hvern annan. Þeim er ætlað að lesast eins og 24
klst. klukkuskífa, þar sem efst á hringnum er klukkan 12 á miðnætti en neðst á hringnum 12 á
hádegi. Hringirnir inn að miðju tákna tíðni brotanna, þar sem innsti hringur táknar fá brot en ysti
hringur mörg brot. Línurnar sem sýna niðurstöður rannsóknarinnar eru tvær og ganga úr miðju og út
í hringinn eftir því sem við á. Þetta graf er óhefðbundið í þeim skilningi að tímanum er ekki komið
fyrir raðgengt á einn ás heldur er leitast við að búa til kunnuglegt tímalandslag á flaumrænan hátt og
stólað er á þá kunnáttu fólks að geta lesið á klukku. Áberandi misræmi er þó þar á milli, en meðan
flestir eru vanir 12 klukkustunda klukkuskífum eru þarna sýndar 24 klukkustundir á hringnum. Þarna
gæti hugsanlega einn helsti galli grafsins legið.

21 Edward R. Tufte: The Visual Display of Quantative Information, bls. 28.
22 Edward R. Tufte: The Visual Display of Quantative Information. Graphics Press, 1983, bls. 28.
23 Orri Páll Ormarsson: „Í myrkri miðborgar.“ Morgunblaðið 314 tbl. 2008, bls. 20.

14

Mynd 11. Graf yfir fjölda brota og slagsmála.

Þarna sést vel hvernig framsetningaraðferðir á tímanum hafa mótað skynjun manna á honum. Galli
grafsins liggur í þeirri mótuðu hugmynd lesandans að tími á hring tákni 12 klukkustundir, en sú
hugmynd gerir honum erfiðara fyrir að skilja grafið. Þá liggur beinast við að spyrja þeirrar
spurningar, af hverju klukkur sýni ekki 24 klukkustundir á skífu og birti þannig sólarhringinn,
grunneiningu tímatals, á einu bretti, en ekki tvískipt. Það ætti í raun að vera eðlilegri framsetning en
12 klukkustunda skífa því að þar þurfa vísarnir að ganga tvo hringi um skífuna á einum sólarhring.
Í sama tölublaði Morgunblaðsins er notuð tímalína í þeim tilgangi að skýra myndrænt lífshlaup
Steinunnar Sigurðardóttur fatahönnuðar.24 Línan er samfelld og hvert ár táknað með merktum hring á
línunni. Upplýsingar um atburði eru merktar á samsvarandi stað á tímalínunni. Á fyrstu tveimur
áratugunum í lífi Steinunnar eru engar upplýsingar merktar inn á tímalínuna. Þar er bilið á milli
árhringjanna frá um það bil hálfum upp í einn sentimeter. Síðar þegar fatahönnunarferill Steinunnar
hefst breytist bilið milli kúlnanna eftir tíðni atburða og upplýsinga og bilið á milli hringjanna sem
tákna árin flakkar óreglulega allt frá sex upp í átta sentimetra. Þetta gæti hæglega lesist á þann veg að
árin í lífi Steinunnar lengist eftir því sem tíminn líður. Það er þó ekki raunin, heldur er að öllum
líkindum hér um að ræða aðferð þess sem teiknaði grafið til þess að leysa það vandamál að koma
tímalínunni fyrir á opnunni og á sama tíma koma öllum upplýsingunum fyrir á henni. Þessi aðferð
gerir það að verkum að tímalínan er hlutfallslega röng vegna hlutfallslegrar óreglu sinnar.
Mælieiningin ár er alltaf jafn löng og því blekkjandi að sýna mörg ár sem mismunandi lengd á línu.
Að þessu leyti stenst skýringamyndin ekki kröfur um nákvæmni.

24 Inga Rún Sigurðardóttir: „Heimurinn á bak við tískuna.“ Morgunblaðið 314 tbl. 2008, bls. 40 – 41.
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Mynd 12. Fyrri hluti ævi Steinunnar Sigurðardóttur sýndur á tímalínu.

Mynd 13. Seinni hluti ævi Steinunnar Sigurðardóttur sýndur á tímalínu.

Ef ætlun höfundar tímalínunnar var hinsvegar að sýna upplifun Steinunnar á lífi sínu, gæti þetta
túlkast sem stóráhugaverð tímalína. Þá mætti lesa það einungis af þeim upplýsingum sem gefnar eru
á línunni að Steinunn hafi lifað hröðu lífi fram til tvítugs og eftir það hafi hún smáum saman
upplifað að árin væru lengur og lengur að líða, ef til vill vegna þess hversu miklu hún afkastaði og
hversu mikið rúmaðist innan ársins hjá henni.
Þessi dæmi sýna hvernig tíminn birtist í ólíkum formum án þess að sérstaklega sé eftir því tekið að
tíminn sé þar atriði. Lestur ýmissa mynda, grafa og taflna er hluti af lestri dagblaða. Með myndum
og gröfum er mögulegt að sýna tímann á óteljandi vegu og búa til ótal mismunandi tímalandslög.
Þess háttar flaumrænar lausnir gefa yfirgripsmikla mynd af upplýsingunum á mjög þjöppuðu formi,
en stafræn lausn á sama dæmi, þá einungis í skrifuðum tölum og orðum, væri gífurlega löng og
óskiljanleg runa upplýsinga án samhengis. Mikilvægt er við gerð flaumrænna upplýsingamynda að
þær séu þó í samræmi við sjálfa sig og gerðar á þann hátt að einungis hægt sé að lesa þær
upplýsingar úr þeim sem eiga að komast til skila. Gildi góðra og vel gerðra útskýringamynda sem
auðvelda lesandanum að meðtaka miklar upplýsingar í einu eru gífurlegar.

16

Dagskrártími
Tíminn er raðgeng frásögn atburðarrásar þar sem hver atburður rekur annan.25 Það má túlka á þann
hátt að tíminn sé eilíf dagskrá atburða. Afleiðing þess er að ef ekkert myndi gerast, myndi enginn
tími líða, og þar af leiðandi væri enginn tími til.

Þegar kveikt er á útvarpi er um leið kveikt á tíma. Það er tími útvarpsdagskráarinnar.
Útvarpsdagskráin er rétt eins og tíminn, raðgeng frásögn atburðarrásar og þegar ekkert er í loftinu er
ekkert útvarp. Sama gildir um sjónvarp og nánast hvað sem er sem fylgir skipulagðri dagskrá.
Útvarpið minnir þann sem hlustar stöðugt á gang tímans. Ekki einungis með tilkynningum þeim sem
bókstaflega snúa að því að segja frá því hvað klukkan er hverju sinni, heldur með allri sinni dagskrá.
Á heilu tímunum eru fréttir. Þar á eftir veðurfréttir. Því betur sem hver og einn þekkir dagskrána
getur hann lesið úr henni hvað tímanum líður.
Útvarpið sýnir, ólíkt klukkum og úrum, ekki kerfisbundinn tíma, né persónulegan tíma heldur frekar
eitthvað sem kalla mætti samfélagslegan tíma. Það sýnir ekki reglulegan gang tímans í
viðurkenndum einingum, né heldur gefur einstaklingnum rúm til að setja inn sína eigin atburði
heldur birtir tímann í skipulagðri dagskrá almennra atburða sem falla inn í daglegt líf fólks í
viðkomandi samfélagi og fjalla um hið sama.

Einstaklingsbundin upplifun á tímanum

Verðmæti tímans
Þó svo að samfélagið samræmir athafnir sínar út frá ákveðnu tímatali, er ekki þar með sagt að hver
tímaeining þýði það sama fyrir alla. Tíminn hefur fengið á sig verðmiða, og hann er svo sannarlega
mishár. Vinnutímar eru nærtækasta dæmið um þetta. Verktakalaun eru til að mynda reiknuð sem
krónur á klukkustund. Sumir verktakar vinna í nokkrar dýrmætar klukkustundir og aðrir í fleiri
ódýrar klukkustundir. Á sama hátt eru til dæmis námskeið og símtöl tímaverðlögð. Engu að síður
gefur tíminn sem slíkur engin loforð um afköst eða framfarir, eða yfirleitt til kynna hvað muni gerast
meðan hann líður. Að hringja símleiðis frá Reykjavík til Kína er mun dýrara en að hringja frá sama
25 Árni Böðvarsson (ritstjóri): Íslensk orðabók, bls. 1047.
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stað til Kópavogs, en fjarlægðin segir ekki neitt um mikilvægi símtalsins eða persónulegt mat þess
sem hringir á gildi þess. Á þessum nótum má velta fyrir sér hversu mikill peningur tapist á því að
fólk bíði í biðröðum eða spili tölvuleiki og að sama skapi velta fyrir sér sparnaðnum sem felst í
greiðvikinni umferð og lyftum. Að verðmerkja tímann hlýtur að teljast vandmeðfarið mál. Hér
verður tekið dæmi.
Tveir menn vinna saman að því að leggja pípulagnir. Annar þeirra er lagnameistari, hinn er
aðstoðarmaður hans. Þessir tveir menn vinna í tvær klukkustundir. Fyrir þessar tvær klukkustundir
fær lagnameistarinn borgaðar tuttugu þúsund krónur, en aðstoðarmaðurinn tíu þúsund. Þar af
leiðandi má draga þá ályktun að klukkustund lagnameistarans sé helmingi dýrmætari en klukkustund
aðstoðarmannsins.
En þó tími lagnameistarans sé helmingi verðmætari, þá leiðist lagnameistaranum starfið sitt og
upplifði þess vegna tímann meðan á verkinu stóð líða helmingi hægar en hann gerði samkvæmt
klukkunni. Aðstoðarmaðurinn hins vegar nýtur þess að leggja lagnir og þykir þessar tvær
klukkustundir líða eins og ein. Þá snýst dæmið við og fyrir upplifaðan tíma fá báðir mennirnir nú
borgaða sömu upphæð.
Þetta er dæmi um hvernig má velta fyrir sér hvernig og hvort yfirleitt sé hægt að verðmerkja tíma.
Þegar tímaeining er komin út fyrir stærðfræðileg vísindi og snertir mannlega þætti breytist eðli
hennar.

Aldurs- og persónutengd tímaupplifun
Annar er þáttur, sem þrátt fyrir að samræmi sé innan samfélags um tímatal og tímaeiningar, hefur
áhrif á að upplifun manna á tímanum sé misjöfn. Hann snýr að skilgreiningum einstaklingsins á
tímanum, en kunnáttan á því að fara með hugtök eins og mínúta og sekúnda er ekki það sama og að
leggja sama skilning á hugtökin. Þessar einstaklingsbundnu skilgreiningar ráðast af bæði
samfélagslegum og líkamlegum þáttum.
25 cm eru óumdeilanlega alltaf 25 cm. Jóhann risi hefði að öllum líkindum talið það fremur stutt en
Þumalína litla myndi telja það fremur langt. Þrjú kíló hefðu verið létt eins og fis fyrir Jón Pál en fyrir
Þumalínu væri það níðþungt. Engu að síður eru þrjú kíló alltaf þrjú kíló.
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Ein klukkustund er þannig stutt fyrir þann sem er sextugur, en mun lengri fyrir þann sem er
nýfæddur. Hver tímaeining verður minna og minna hlutfall af lífi barnsins eftir því sem það eldist, og
þegar það er orðið sextugt er líklegt að því finnist eins og hvert ár líði hraðar og hraðar með hverju
árinu og mun hraðar en þau gerðu í fyrstu.
Sérhver manneskja skynjar tímann í tengslum við menningu, hugarástand og eigið
taugakerfi. Viðbragðsflýtir taugakerfis flugunnar er, samkvæmt mælingum, tíu sinnum
meiri en mannsins. Og hjarta unglingsins slær hraðar en öldungsins. Allt hefur þetta
áhrif á tímaskynjunina og það sem einum finnst ganga hratt fyrir sig finnst öðrum
vera hægt.26

Þessi tími er ekki ómerkari en sá tími sem við mælum í sekúndum og sekúndubrotum. Mínútur og
sekúndur nýtast vel í rannsóknir, en þegar kemur að mannlegum þáttum er það ekki jafn áreiðanlegur
mælikvarði. Þess vegna eru notuð orð eins og lengi, langalengi, óralengi, örstutt og augnablik. Þau
orð, auk ótal fleiri skyldra orða, eru í raun það eina sem nota má til að lýsa upplifun einstaklingsins á
tímanum óháð þeim tíma sem leið samkvæmt úri eða dagatali.

Áhrif ólíkra athafna á tímaupplifun
Eðli athafna hefur einnig áhrif á upplifun einstaklingsins á tímanum. Að bíða klukkustund eftir
strætó er frekar langur tími en að vera klukkustund á dansiballi er fremur stutt. Þegar gaman er er
hægt að gleyma tímanum og þegar litið er upp eru margar klukkustundir liðnar án þess að nokkur
yrði þess var. Eins getur tíminn silast áfram og hver sekúnda verður óþægilega áþreifanleg í
hægagangi sínum. Í einhverri skrítlunni er einmitt mælt með því að fara í ferðalag til leiðinlegra
staða því þá er eins og fríið sé helmingi lengra en það í rauninn er. Það er í sjálfu sér ekki afleit
hugmynd. Svefntími er svo tími sem í þessu samhengi er í rauninni ekki til, því hann er sá tími sem
ekki er upplifaður meðvitað, heldur líður án vitundar þess sem sefur. All þessar upplifanir eru
sennilegast eitthvað sem allir þekkja. Samkvæmt tímamælingatækjum líður þó tíminn alltaf jafn
hratt, í hvaða kerfi sem við mælum það. Þarna verður óhjákvæmilega óþægilegur árekstur
tímamælinga og upplifunar einstaklingsins á sama tíma.

26 Gunnar Hersveinn: Gæfuspor: gildin í lífinu. JPV útgáfa, 2005, bls. 125.
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Myndir 14. - 15. Tvö dæmi um tímarör tölvu.

Persónulegan eða upplifaðan tíma má ímynda sér eins og tímarörið sem birtist á tölvuskjá þegar
vinnsluferli á sér stað. Á örskömmum tíma getur rörið fyllst að helmingi en hjakkar svo í sama farinu
langa lengi, áður en það hægt og bítandi vinnur sig áfram. Hjakkar svo aðeins í endann áður en það
fyllist alveg á örskotstundu. Tímarörinu er ætlað að sýna tölvunotandanum gang vinnsluferlisins á
raðgengri og flaumrænni tímalínu. Upplýsingarnar eru þó í raun og veru óverulegar, enda tíminn í
tímarörinu einungis háður „upplifun“ tölvunnar. Á þennan hátt hagar persónulegi tíminn sér, hann
líður ýmist hægt eða hratt og engin leið er að vita eða sjá fyrirfram hvora leiðina hann fari.

Án tíma
Án þeirra miðla sem nú hafa verið nefndir, klukkur, úr, dagatöl, dagblöð, útvarps- og
sjónvarpsdagskrár, þá væri það þrautinni þyngra að fylgjast með gangi tímans af þeim nákvæma
hætti sem vaninn er nú til dags.
Þeir sem leggja reglulega stund á útivist, fara í langar göngu- eða hestaferðir, nefna oft á tíðum það
frelsi sem felist í því að fylgjast ekki stöðugt með tímanum. Dagaheiti eða mínútur skipta þá engu
máli. Sólargangurinn verður þá einn af þeim fáu þáttum sem nota má til að fylgjast með tímanum
auk stjörnuskoðunar á stjörnubjörtum nóttum.
En það segir líka sitt að til að öðlast frelsi frá stöðugum áminningum samfélagsins um tímann þarf að
ganga á hálendið eða fjarlægjast á annan hátt. Samfélagið byggist upp á tímaeiningum tímatalsins og
náttúrulegir þættir eins og birtuskilyrði hætta að skipta máli. Ef bjart er úti má draga gluggatjöld fyrir
glugga og slökkva rafmagnsljós og ef úti er niðamyrkur er auðveldlega hægt að kveikja ljós um allt.
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Tíminn hefur verið tekinn úr sambandi við náttúruna og stjórnast nú af þörfum samfélagsins, eins og
til að mynda opnunartíma verslana og lengd skóla- og vinnudagsins. Börn mæta ávallt á sama tíma í
skólann á morgnana þó svo að birti til á mismunandi tímum og stóran hluta vetrar sé niðamyrkur
þegar skólinn hefst. Tíminn sem samfélagið skapaði til að þjóna meðlimum sínum er nú orðið að því
sem meðlimirnir stjórnast af, reyna að ná tökum á eða brjótast og frelsast undan.

Innri klukka
Í þessu samhengi má velta fyrir sér hvort niðurstaðan sé í raun og veru sú að tíminn sé einungis
mikilvæg stoð samfélagsins og að gangur tímans sé einungis hluti af lærðri vitneskju mannsins. Með
nefinu skynjar maðurinn lykt, með tungunni bragð, hljóð með eyrunum og hann sér með augunum.
En með hverju skynjar hann tíma? Af honum er ekki lykt, bragð, hljóð né er hægt að sjá hann.27 Er ef
til vill eini tilfinnanlegi vottur tímans á manninn hæg og bítandi öldrun líkamans?
En niðurstaðan er ekki svo einföld. Í bæði skepnum, mannfólki og öðrum lifandi verum er innri
klukka og það er hún sem stjórnar skynjun okkar á tímanum. Innri klukka er hugtak sem notað er yfir
ferli lifandi vera sem gerast í ákveðnum tímatakti, án þess að utanaðkomandi áhrif spili þar inn í.
Blóm opna sig á morgnana og lokast á kvöldin, og á það ferli sér einnig stað þó svo að plantan sé
höfð í stöðugu ljósi. Plantan hefur einhvers konar hæfileika til að mæla tímann. Það er hægt að kenna
dýrum, allt frá hrossum til býflugna, að sækja sér æti alltaf á nákvæmlega sama tíma sólarhrings.
Margir kannast eflaust við að vakna hvern morgun rétt áður en vekjaraklukkan hringir, en þar er
einmitt innri klukkan að verki. Innri klukkan telur að jafnaði sólarhringa (e. circadian time) en er þó
ekki bundin við nákvæmar 24 stundir heldur getur rokkað frá bilinu 22 til 28 stunda. 28
Sólarhringur er þannig sú tímaeining tímatalsins sem manninum er eðlislæg að skynja en aðrir hlutar
síður. Af þessu má sjá að ekki er hægt að flokka tímann sem algjörlega félagslegt fyrirbæri, heldur
spilar þar einnig inn í eðlislæg skynjun manna á sólarhringnum.

27 Heimasíða Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/archives/win2004/entries/time-experience/ 5. janúar 2009.
28 Olaf Kortner, Preben Munthe og Egil Tveterås (ritstjórar): Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Ben – Ch, bls. 144.
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Línulegur tími og tími í hringferli
Oft þegar rætt er um tíma og viðhorf manna til tímans er talað um tímann sem annars vegar línulegan
og hins vegar tímann í hringferli. Í kristnum samfélögum, þar á meðal á Íslandi, er algengt að
viðhorfið til tímans sé línulegt. Upphafið að því á sér líklega rætur að rekja til þess að samkvæmt
kristinni trú skapaði guð heiminn á sex dögum og markaði þar með upphafið, en endalokin renna upp
á dómsdegi. Tímanum er þannig raðað á línu sem hefur upphaf og endi. Þetta viðhorf rímar við líf
manna og annarra lífvera á jörðinni. Upphafið markast af fæðingunni og endirinn af
óhjákvæmilegum dauðanum, og þar á milli koma klukkustundir, mánuðir, ár eða aldir, að sjálfsögðu
eftir því um hvern eða hvað ræðir.

Mynd 16. Prímstafur.

Prímstafurinn, gamalt dagatal upprunalega frá Noregi, sýnir skýra línulega tímahugsun. Nafnið er
dregið af latneska orðinu primus sem þýðir „sá fyrsti“ sem norræna orðið prim er komið af, og þýðir
„nýtt tungl“. Prímstafurinn var gerður úr tré með útskornum strikum fyrir hvern dag ársins.
Stafurinn var notaður beggja megin, önnur hliðin var sumarhlið og hin vetrarhlið. Helgidagar og
aðrir hátíðisdagar voru merktir með sérstökum táknum eða myndum. Prímstafinn var hægt að nota ár
eftir ár en þegar gregoríska dagatalið ruddi sér rúms í Noregi í kringum aldamótin 1700 varð
prímstafurinn úrelt tímatalningatæki og lagður til hliðar. 29 Prímstafurinn er áhugaverð heimild um
sýn manna á tímann fyrir um tvö- til þrjúhundruð árum síðan og merkilegur fyrir þær sakir að sú
hugsun er greinilega ekki svo ólík því sem birtist í dag. Framsetningin er flaumræn, hver dagur fær
sitt hólf og hátíðisdagar eru merktir inn sérstaklega. Þannig skapast fyrrnefndur samfélagslegur tími.
Dagatöl eru mörg þannig gerð að þegar hver dagur, vika, mánuður eða ár (eftir því sem við á) er
liðið, er það fjarlægt á einhvern hátt. Dagatölum er hent eftir árið og þá þarf að festa kaup á nýju
fyrir nýtt ár. Á aðventunni eru merkt kerti brennd niður, ákveðið mikið á dag til að sýna þann tíma
sem liðið hefur. Þannig hafði hver dagur upphaf og endi, hann birtist og svo var honum hent. Hvert
ár hefst með nýju dagatali sem síðan smám saman endar í ruslinu. Hér er tilvalið að nefna dagatalið
Rif frá árinu 2008 eftir Snæfríði Þorsteins og Hildigunni Gunnarsdóttur. Dagatalið er náskylt
29

Olaf Kortner, Preben Munthe og Egil Tveterås (ritstjórar): Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Norg – Rg, bls. 551.
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dagatalskubbunum þar sem einn miði á dag er rifinn af einskonar minnisblokk. Dagatalið Rif er hins
vegar stórt plakat úr rifgötuðum sneplum fyrir hvern dag ársins og er þeim fleygt, einum og einum í
lok hvers dags og undirstrikar þannig óstöðvanlegan gang tímans sem aldrei kemur til baka. Loks er
dagatalið horfið og árið liðið, fortíðin farin á haugana. 30

Mynd 17. Dagatalið Rif.

Í fjölmörgum öðrum menningarsamfélögum er viðhorfið til tímans ólíkt þessu. Tímahugmyndir
hindúisma eða ýmissa afrískra menningarheima er ágætt dæmi um það algenga viðhorf til tímans að
hann sé á hringferli eða líkt og hjól. Hindúar trúa á hina eilífu hringrás lífsins, og frelsun sálarinnar
frá hinni eilífu endurfæðingu.31 Þetta viðhorf rímar við gang náttúrunnar. Jörðin snýst í hringi
kringum sólina sem og um sjálfa sig, og umhverfis jörðina snýst tunglið. Á jörðinni skiptist eilíflega
á dagur og nótt, sumar, vetur, vor og haust eins og einmitt í eilífri hringrás.
Áður en Vesturlandabúar héldu innreið sína í Afríku á sínum tíma og innleiddu hugmyndirnar um
línulegan tíma og mikilvægi framtíðar, var hefð fyrir því hjá innfæddum að leggja áherslu á fortíðina
fremur en framtíðina og líta á tímann sem hringrás, þar sem verk manna réðu gangi tímans en ekki
tíminn hvenær verkin voru framkvæmd. Vesturlandabúarnir höfðu því miður ekki mikinn áhuga á að
tileinka sér hugmyndir Afríkumanna um tímaskynjun á hringferli, en ef til vill hefði það breytt miklu
í nútímasamfélagi og dregið úr stöðugu kapphlaupi stressaðara Vesturlandabúa við tímann. 32
Dagatöl eru alla jafna línuleg, með upphaf og endi, og eru þá klukkur með skífu og vísa andstæða
30 Heimasíða Myndstefs, http://www.myndstef.is/Apps/WebObjects/Myndstef.woa/swdocument/1000025/Myndstefsverðlaun+2008.pdf 17. janúar
2009.
31 Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Haraldsdóttir (ritstjórar): Íslenska alfræðiorðabókin H - O. Örn og Örlygur, 1990, bls. 71.
32 Gunnar Hersveinn: Gæfuspor: gildin í lífinu. JPV útgáfa, 2005, bls. 126 – 127.
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þess. Vísarnir ganga um sömu skífuna hring eftir hring, sama hringinn, í svo að segja eilífri hringrás
tímans. Þórunn Árnadóttir, nemandi í vöruhönnun, sýndi áhugaverða og nýstárlega klukku á
útskriftarsýningu Listaháskóla Íslands árið 2007. Klukkan er einskonar perlufesti og nýtist reyndar
einnig sem slík. Hver perla á festinni táknar fimm mínútur og þannig öll festin einn sólarhring.
Perlurnar falla svo niður af tannhjóli sem snýst og þannig er hægt að lesa tímann. Þarna er tíminn
birtur sem hringrás. Þórunn lýsir verkefninu á þennan hátt:
With this project my aim was to create a more 'emotional' perception of time, measured in
relation to events in one's life rather than rigid units by which most of us slice up our day.
Which is where the beauty of this project is revealed: for although the beads themselves
do represent units of time when positioned on the wheel, they can also be removed from
the wheel altogether, representing freedom from time. Then you should wear the necklace
proudly around your neck as a statement that you are „in control of your minutes.“33

Þarna er bæði tíminn sýndur í hringferli en ekki línulegri afstöðu auk þess sem hönnuðurinn gerir
tilraun til að tengja saman kerfisbundnar tímaeiningar og tímatalningu og svo persónulegan tíma
einstaklingsins. Hann getur tekið gang tímans í sínar eigin hendur.

Mynd 18. Klukka Þórunnar Árnadóttur.

33 Heimasíða 100% Design London, http://www.100percentdesign.co.uk/page.cfm/action=Exhib/ExhibID=01228 5. janúar 2009.
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Form tímans
Við gerð þessarar ritgerðar var framkvæmd örsmá könnun og þátttakendur inntir eftir því hvort þeir
sæu tímann fyrir sér í huganum, og ef já, þá í hvernig formi. Einn sagðist sjá tímann fyrir sér í
reitum, líkt og á hefðbundnu dagatali. Þar röðuðust reitirnir í eina línu af jafn stórum reitum. 34 Tveir
sögðust sjá tímann fyrir sér á hringferli. Lýsingum þeirra svipaði saman, en báðir þeir sáu hringinn
sem eitt ár sem síðan skiptist í minni hluta með áramótin efst á hringnum en sumarið neðst. 35 Einn
þátttakandi könnunarinnar sá árið fyrir sér í spíral. Sú sýn er þá tengd hringnum, en í stað þess að
hvert ár færi sömu leið og hið fyrra, þá sá þessi tiltekni þátttakandi árin hlykkjast „ofan á“ hvert
annað, í spíral án upphafs og endis.36 Það form tímans hefur ekki verið skoðað fyrr, en er engu að
síður mjög áhugaverð sýn á tímann. Spírallinn styður hugmyndina um hringrás tímans en hefur þann
kost að hann hækkar upp eftir því sem tíminn líður og styður þannig skynjun á breytingum og
framþróun, en ekki eilífri hringrás endurtekninga. 37 Einn viðmælandinn sagðist sjá fyrir sér tímann
sem tilfinninga- og minningatengda tímarúllu, sem hægt er að rúlla hratt í gegnum, líkt og
upprifjun.38 Tveir þátttakendur könnunarinnar sögðust ekki sjá fyrir sér tímann á neinn hátt. 39
Þessi könnun sýnir, þó smá sé, að sýn manna á tímann er ólík. Það getur jafnvel talist einn aðalkostur
kannanarinnar hversu lítið úrtakið sé, því jafnvel innan lítils hóp fólks sem allt býr á sama svæði og
við líkar aðstæður, eru uppi þrjú til fjögur ólík sjónarmið um það hvernig tíminn líti út. Þær leiðir
mótast af því hvernig tíminn birtist í umhverfinu og upplifunum hvers og eins.

Mynd 19. - 21. Línulegur tími, tími í spíral og tími á hringferli eins og þátttakendur könnunarinnar lýstu honum.
34
35
36
37
38
39

Viðtal höfundar við Gígju Hólmgeirsdóttur, 2. desember 2008.
Viðtal höfundar við Guðbjörgu Tómasdóttur, 2. desember 2008 og Maríu Markovic, 2. desember 2008.
Viðtal höfundar við Jon Nordsteien, 29. nóvember 2008.
Gunnar Hersveinn: Gæfuspor: gildin í lífinu. JPV útgáfa, 2005, bls. 127 - 128.
Viðtal höfundar við Elvar Inga Helgason, 21. janúar 2009.
Viðtal höfundar við Borghildi Ínu Sölvadóttur, 15. janúar 2009 og Ólöfu Flygenring, 29. nóvember 2008.
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Tíminn er ekki til
Samantekt
Hér hafa nú verið greindar þær helstu kerfisbundnu leiðir til að fylgjast með og skipuleggja tímann í
daglegu lífi auk þess sem velt hefur verið upp nokkrum þáttum sem hafa áhrif á persónulega
upplifun einstaklingsins á tímanum. Ekki er úr vegi að taka saman helstu punkta úr þeirri greiningu.
Meðal kerfisbundnu leiðanna eru klukkur sem sýna gang tímans með skífu og vísum. Þær birta
upplýsingarnar á flaumrænan hátt, þar sem upplýsingarnar eru settar fram í samhengi og í myndrænu
tímalandslagi. Sú aðferð auðveldar notandanum lestur upplýsinganna og skilning hans á þeim.
Skjáúr sýna tímann á stafrænu formi. Einhliða tölugildi fást upp gefin á skjá þeirra en þau krefjast
kunnáttu við aflestur og þýðingar áður en færi gefst á skilningi. Þau veita möguleika á nákvæmum
aflestri upplýsinga eru flóknari aflestrar en skífuklukkurnar.
Aðrir þættir eru á milli þess sem kalla mætti tímatalsbundnar leiðir til að mæla tímann og þess sem
flokkast undir mannlega upplifun. Þessir þættir snúa að samfélaginu, þ.e sameiginlega upplifun fleiri
manna á tímanum. Í dagatalinu mætir gregoríska tímakerfið og persónulegur tími einstaklingsins svo
afleiðingin verður skipulag yfir samfélagslegan tíma. Þar sameinast fleiri um að fylgja og geta
skipulagt sig í takt við hvorn annan út frá sömu tímamælingum. Dagblöð minna á gang tímans með
mörgum ólíkum aðferðum, t.d með tímatöflum, upplýsingagröfum og ljósmyndum, og eru þeir þættir
einnig hluti af félagslega tímanum sem stjórnast af samfélaginu. Útvarpið sýnir svo einnig það sem
kalla mætti samfélagslegan tíma. Það sýnir ekki reglulegan gang tímans í viðurkenndum einingum,
heldur birtir tímann í skipulagðri dagskrá sem fellur inn í daglegt líf fólks í viðkomandi samfélagi
og fjallar um hið sama.
Persónuleg upplifun einstaklingsins á tímanum mótast af ýmsum þáttum auk þeirra kerfisbundnu
sem nefndir hafa verið. Tíma og verðmæti hans metur hver og einn út frá sínum forsendum,
athöfnum sínum og stöðu í samfélaginu. Sýnt hefur verið fram á hvernig samfélagið gerir manninn
háðan tímakerfi samfélagsins og tilheyrandi mínútum, klukkustundum, dögum og vikum, og einnig
hvernig innri klukkan gerir manninum kleift að skynja tímann. Litið hefur verið til mótunar
samfélagsins á hugmyndum manna um tímann og form hans, bæði á hringferli og línulegan og
afleiðingar þeirra hugmynda á hönnun dagatala og annarra tímamælingatækja.
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Þar sem kerfisbundnu tímatalseiningarnar og tímatalið mætir persónulegu tímaskipulagi og
upplifunum einstaklingsins skapast félagslegur tími. Skipulagið er gert í þeim tilgangi að þjóna
samfélagi og gera mönnum kleift að eiga skipuleg samskipti. Þannig tengist tímaskipulagið hverjum
einstaklingi sem gerir sína hluti, en tilheyrir ávallt samfélaginu. Þetta er sá hluti þar sem
kerfisbundna tímatalið á beinan sameiginlegan þátt með persónubundna upplifaða tímanum.

Niðurstöður
Tímann má skoða í ljósi þess fræðilega, vísindalega og kerfisbundna, út frá mismunandi aðferðum
við gerð dagatala, tímamælitækja og almennri talningu á tíma. En nú ætti það að vera nokkuð ljóst að
þetta er ekki tíminn því tíminn sjálfur er ekki þær einingar sem búið er að skilgreina hann í. Þau
hugtök eru einungis búin til í því skyni að reyna að útskýra tímann og mæla hann. En þetta er ekki
tíminn. Í ákveðnum skilningi er hægt að segja að í raun er tíminn ekki til, heldur er hann huglægt
hugtak sem fólk hefur búið til til þess að mæla breytingar og endurtekningar þeirra breytinga sem
eiga sér stað í heiminum. Fortíðin er ekki til því hún er liðin, nútíðin er ekki heldur til því hún er
farin um leið og hún er komin, og framtíðin er augljóslega heldur ekki til því hún er ennþá ekki
upprunnin. Í því ljósi má nefna að ef tíminn er ekki til eru öll þessi tæki og tól, klukkur, úr, dagtöl,
gröf og myndir, gerð til að sýna það sem í raun ekki er til. Tími hefur verið skilgreindur sem
vísindaleg eining líkt og þyngd eða lengd, en hann er ekki áþreifanlegur eins og hinir tveir þættirnir.
Tíminn getur gott eins verið skilgreindur sem okkar persónulegi tími, sá tími sem við upplifum, en
getum ekki mælt vísindalega. Tíminn veltur á atburðum einstaklingsins, því sem hann tekur sér fyrir
hendur, hvaða sýn hann hefur á tímann, hvað hann er gamall og af hvaða tegund hann er.
Það ætti að vera ljóst að hvorki klukkur, stafræn úr né dagatöl sýna hvorki né mæla upplifun
einstaklingsins á tímanum. Þær leiðir sem birtast okkur helst á hverjum degi, sýna tímann eins og
tímakerfin skilgreina tímann og eru að mannlegu leyti mjög takmörkuð. Tíminn er mældur í réttum
hlutföllum, í jafnlangar einingar sem raðast saman í línu. En fólk upplifir ekki tímann þannig. Fólk
getur upplifað tímaeininguna mínútu mjög langa, eða mjög stutta eða bara hreinlega ekki upplifað
hana meðvitað. Þess vegna ber að varast að líta á tímann sem jafnlangar einingar sem raðast á línu
sem étur sig upp og endar með endalokum tímans, heldur er mikilvægt að hafa í huga, sérstaklega
þegar upplýsingar sem varða tíma eru settar fram, að tíminn er persónuleg upplifun hvers og eins og
notkun einstaklingsins á tímanum (hvaða athafnir hann velur sér að framkvæma) er það hann sem
býr tímann til.
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Niðurlag
Í umfjölluninni hér á undan hefur nú annars vegar verið skoðaðar og greindar algengustu
kerfisbundnu leiðirnar til að fylgjast með og skipuleggja tímann í daglegu lífi, þ.e úr og klukkur, og
hins vegar persónuleg upplifun einstaklingsins á tímanum, þ.e ólíkar upplifanir á tímalengd, gildi og
myndrænum gangi tímans. Þessar tvær leiðir hafa verið bornar saman og þar fundist sameiginlegur
flötur sem er félagslegi tíminn, eða þar sem hið kerfisbundna tímatal mætir persónulegum athöfnum
fólks í samfélagi. Einnig hefur verið sýnt fram á að tímakerfi og tímamælingatæki séu ekki til þess
fallin að skýra eða mæla persónulegt tímaskyn mannsins.
Tíminn er fyrst og fremst skipulag atburða mótað af manninum í gegnum aldirnir í því skyni að
auðvelda þátttakendum samfélags samskipti. Það er nauðsynlegt samfélagi að nota sameiginlegar
tímaeiningar og tímakerfi, en hver og einn upplifir sinn eigin tíma óháðan hinum. Í tímans rás hefur
tímatalið og tímakerfið orðið æ mikilvægara í samfélögum og nú er svo komið að í stað þess að
tíminn stjórnist af samfélaginu er samfélagið tekið af mótast af tímanum og þeim mörkum sem hann
setur.
Tíminn verður manninum áfram eilíf ráðgáta því eilíflega er hægt að velta fyrir sér eðli hans og
tilvist. Við spurningunni um hvað tíminn sé fæst ekki svar, í það minnsta ekki hér í þessari ritgerð.
Það er þó vonandi að þessi umfjöllun hafi náð að stikla á ýmsum áhugaverðum þáttum sem ekki er
endilega sjálfsagt að velta fyrir sér í daglegu lífi, en með því að opna augun fyrir þeim má sjá
áhugaverða fleti á mikilvægum áhrifaþætti sjálfsins og samfélagsins, tímanum.
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