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NOKKUR ORÐ 
UM SUMARTÍMA 
eftir Þorstein 
Sæmundsson 

Þeir sem komnir eru yfir miðjan 
aldur, muna sennilega eftir því sem 
allað var „hringlið með klukkuna". 
Á hverju vori var klukkunni flýtt 
um eina klukkustund, og að hausti 
var henni seinkað aftur. Færsla 
klukkunnar var árviss viðburður. 
En á hverju ári birtust líka lesenda-
bréf í dagblöðum þar sem kvartað 
var yfir þessu eilífa hringli með 
klukkuna. Alltaf voru einhverjir 
sem gleymdu að stilla klukkur sín-
ar og urðu of seinir í vinnuna eða 
komu á röngum tíma til funda. 
Aðrir kvörtuðu yfir því, hve erfítt 
væri að rífa sig upp á morgnana, 
þegar klukkunni hafði verið flýtt, 
og, eins gat verið óþægilegt að 
vakna of snemma, þegar klukk-
unni var seinkað. Sérstaklega var 
um það talað, að ungbörnum gengi 
illa að venjast breyttum svefntíma. 

Þá er ónefnt allt það umstang 
sem fylgdi því að stilla-hverja ein-
ustu klukku á landinu, þar á með-
al stimpilklukkur, móðurklukkur í 
stórum klukkukerfum, símaklukk-
una, klukkur í kirkjum og öðrum 
opinberum byggingum o.s.frv. 
Þessu eru margir búnir að gleyma, 
enda liðinn aldarfjórðungur síðan 
hringlinu var hætt og fastur tími 
tekinn upp. Margir virðast líka 
hafa gleymt því, að tíminn, sem 
þá var lögfestur og nú er í gildi, 
var „sumartíminn", þ.e. flýtta 
klukkan, en ekki „vetrartíminn", 
sem var hinn upphaflegi lögbundni 
tími hér á landi. Ástæða þess að 
fljóta klukkan varð fyrir valinu var 
margþætt, en meginástæðan fyrir 
lagasetningunni var hin almenna 

óánægja með færslu klukkunnar 
vor og haust. 

Sérhver regla um stillingu 
klukkunnar er málamiðlun, þar 
sem taka þarf tillit til ólíkra sjónar-
miða. Þegar núgildandi lög voru 
sett, var það gert að vandlega at-
huguðu máli. Eg held að óhætt sé 
að segja, að vel hafi tekist til, því 
að heita má að fullkominn friður 
hafi ríkt um þetta mál í tvo ára-
tugi. Það er ekki fyrr en á allra 
síðustu árum, þegar farið er að 
fyrnast yfir málsatvik, að raddir 
hafa heyrst um að breytinga sé 
þörf. Ég efast ekki um að þeir 
þingmenn sem borið hafa fram 
þingsályktunartillögu um breyttan 
tímareikning, geri það í góðum til-
gangi. En mér sýnist að þeir hafí 
einblínt um of á þá kosti sem þeir 
þykjast sjá við að breyta reglunum, 
en ekki tekið tillit til annarra og 
neikvæðari afleiðinga. 

í þingsályktunartillögu um sum-
artíma o.fl. sem lögð hefur verið 
fyrir alþingi, er ekki gert ráð fyrir 
því að horfið verði til þess fyrir-
komulags sem gilti fyrir 1968, 
heldur er hugmyndin sú að flýta 
klukkunni um eina klukkustund til 
viðbótar yfír sumarið, frá miðtíma 
Greenwich yfir á Mið-Evróputíma. 
Höfuðgallinn við þessa hugmynd 
er sá, að með henni værum við að 
kalla yfir okkur aftur öll vandræð-
in sem fylgdu færslu klukkunnar. 
í viðbót við þær klukkur sem áður 
voru nefndar og stilla þyrfti, eru 
nú komnar til sögunnar klukkur í 
tölvum og rafeindabúnaði. Tvisvar 
á ári myndi þurfa að stilla allar 
slíkar klukkur líka. Færsla klukk-
unnar í stórum tölvukerfum getur 
verið vandasamt verk og tekið tals-
verðan tíma. 

Veðurathuganir, hvarvetna í 
heiminum, eru gerðar á föstum 
tímum eftir miðtíma Greenwich, 
kl. 3, 6, 9, 12 o.s.frv. Ef klukk-
unni á íslandi væri flýtt að sumr-
inu, yrðu athugunarmenn að 
breyta til og gera athuganir sínar 
kl. 4, 7, 10, 13 o.s.frv. eftir hinum 
nýja sumartíma. Þetta hefði aftur 
áhrif á það, hvenær hægt væri að 
lesa veðurfregnir í útvarpi. Fyrr á 
árum, þegar reglur um sumartíma 
voru í gildi, voru slíkar breytingar 
ekki vinsælar, hvorki meðal veður-
athugunarmanna né útvarpshlust-

^enda. 
Að fleiru þarf að hyggja. Ef 

klukkunni er flýtt á sumrin frá því 
sem nú er, og sólin kemur upp 
einni stund síðar eftir klukkunni, 
þurfa bændur að bíða lengur eftir 
því að dögg þofni af heyi á morgn-
ana. í Bretlandi hafa tillögur um 
að taka upp sama tíma og nálæg 
lönd á meginlandinu mætt mikilli 
andstöðu bænda, einmitt af þess-
ari ástæðu. 

Þá skal minnst á atriði sem 
máli skiptir fyrir þá sem nota töfl-
ur eins og flóðtöflur og sólargang-
stöflur í almanökum. Allar slíkar 
töflur verða að fylgja föstum tíma 
árið um kring, bæði vegna alþjóð-
legrar hefðar og af rökfræðilegum 
ástæðum. Ef klukkunni er flýtt að 
sumrinu, þurfa menn að muna að 
bæta klukkutíma við tölurnar í 
þessum töflum. Meðan reglur um 
sumartíma giltu hér á landi, var 
algengt að þetta ylli misskilningi, 
og þess var jafnvel dæmi að slíkur 
misskilningur hefði alvarlegar af-
leiðingar. 

Við búum þegar við fljóta 
klukku og njótum því meiri birtu 
eftir vinnutíma en við myndum 

Þorsteinn Sæmundsson 

„Breyting á lögunum 
um tímareikning á ís-
landi er ekkert sérmál 
einhverra hagsmuna-
hópa. Eg treysti því að 
forystumenn þjóðarinn-
ar rasi ekki um ráð 
fram í þessu máli, sem 
svo sannarlega snertir 
landsmenn alla." 

annars gera. Ef við göngum lengra 
í þessu efni og flýtum klukkunni 
um eina stund til viðbótar, verður 
sól hæst á lofti hér á landi ein-
hvern tíma á bilinu frá klukkan 
rúmlega hálf tvö til klukkan tæp-
lega þrjú (tíminn er breytilegur 
eftir landshlutum og árstímum). 
Þar með hefðum við rækilega brot-
ið þá gömlu hefð að hádegi skuli 
vera sem næst klukkan 12 og mið-
nætti sömuleiðis. Orð eins og há-
degi og miðnætti, árdegis og síð-
degis, fengju því mjög svo tvíræða 

og óljósa merkingu. Jafnvel fyrir 
þá sem ekki skeyta um hefðir, 
skiptir það máli að geta komið 
hugsun sinni skýrt til skila. 

Ein helsta röksemdin fyrir því 
að taka upp sumartíma er sú, að 
með því móti yrði auðveldara að 
ná símasambandi við Evrópulönd 
á skrifstofutíma. En íslendingar 
eiga líka viðskipti í vesturátt. Ef 
klukkunni væri flýtt, yrði skemmri 
skrifstofutími sameiginlegur með 
íslandi og Bandaríkjunum, og er 
hann þó stuttur fyrir. 

Spyrja má: Hvað er því til fyrir-
stöðu að starfsmenn fyrirtækja, 
sem þurfa að hafa mikil símasam-
skipti við Evrópulönd, mæti fyrr 
til vinnu á morgnana? Allmörg 
fyrirtæki og stofnanir hafa þegar 
breytt opnunartíma að sumrinu. 
Þetta virðist vera eðlilegri lausn 
heldur en að krefjast þess að allir 
landmenn færi klukkur sínar tvisv-
ar á ári. Með því að breyta opnun-
artíma skrifstofa yfir sumarið, 
nytu menn líka sólar lengur eftir 
vinnutíma, og raskið yrði minna 
en það sem leiða myndi af hringli 
með klukkuna. 

Sumartíminn var upphaflega 
neyðarráðstöfun sem gripið var 
til í heimsstyrjöldunum tveimur 
og svo aftur í olíukreppunni á 
áttunda áratugnum. Með því að 
samræma betur birtutíma og vöku-
tíma sparaðist dýrmætt eldsneyti. 
Þessi röksemd á tæplega við hér 
á landi, enda hefur henni ekki ver-
ið beitt. í norðlægum löndum eins 
og íslandi er birtutíminn svo lang-
ur að sumrinu, að myrkur er 
sjaldnast til trafala. Gagnsemi þess 
að flýta klukkunni er því ekki eins 
ótvíræð og í þeim löndum sem 
sunnar eru. 

Breyting^ á lögunum um tíma-
reikning á íslandi er ekkert sérmál 
einhverra hagsmunahópa. Ég 
treysti því að forystumenn þjóðar-
innar rasi ekki um ráð fram í þessu 
máli, sem svo sannarlega snertir 
landsmenn alla. 

Höíundur er sijörnufræðingur og 
rítsijórí Almanaks Háskóla 
Islands. 

í 

Hverfjall við Mývatn 
eftir Kristján 
Þórhallsson 

Síðastliðið sumar merkti Nátt-
úruverndarráð hluta gönguleiða 
hér í Mývatnssveit með nafninu 
Hverfell, en annars staðar stóð 
Hverfjall. Olli þetta verulegum 
ruglingi meðal ferðafólks, og ekki 
síður hjá leiðsögumönnum hvar 
þetta Hverfell væri. Flestir eða 
allir þekktu nafnið Hverfjall enda 
þannig skráð á landakortum og í 
ferðabæklingum. Sú spurning hlýt-
ur að vakna hvaða tilgangi það 
eigi að þjóna að ætla nú að breyta 
nafni á hinum merka og fjölsótta 
ferðamannastað Hverfjalli í Hver-
fell. í opinberum skráðum heimild-
um á þessari öld er ávallt talað 
um Hverfjall við Mývatn. 

í bókinni íslenskt þjóðlíf í þús-
und ár frá 1908 eftir Daníel Bru-
un, sem þýdd var af Steindóri 
Steinsdórssyni, lýsir höfundur út-
sýni frá Reykjahlíð til suðurs og 
talar um fjöllin Bláfjall, Sellanda-
fjall og Hverfjall (bls. 482). 

í Islandslýsingu eftir Þorvald 
Thoroddsen frá 1911 segir m.a. á 
bls. 179: „Af hinum mörgu gígum, 
sem eru vestan við Námafjall er 
Hverfjall hinn lang stærsti. Það 
er afar mikill bolli nærri hálf ,mfla 
að ummáli, fja.ll þetta er allt byggt 
úr hraunsandi með hraunbjörgum 
stórum hér og hvar saman við. 
Að innan ganga smá gil og rásir 
niður í botn, og hafa þau myndast 
af vatnsrennsli og grjóthruni. Rönd 
fjallsins er lægst að vestan og víð-
ar geilur í. Á botni skálarinnar er 
sandslétta með stórgerðum svört-
um gjallsandi. Á miðri sléttunni 

„Sú spurning hlýtur að 
vakna hvaða tilgangi 
það eigi að þjóna að 
ætla nú að breyta nafni 
á hinum merka og fjöl-
sótta ferðamannastað 
HverfjalliíHverfell." 

er melhóll. Tengist hann við suður 
hlíðina af dálitlum melhrygg. 
Hverfjall hallast um 20° að utan 
og 15-20° að innan." 

í bókinni Eldurínorðri afmælis-
riti helgað dr. Sigurði Þórarinssyni 
70 ára er vitnað í greinar í Nátt-
úrufræðingnum nr. 22 bls. 113, 
129-145, 172 og nr. 23 bls. 

58-59. Þar er 'allsstaðar talað um 
Hverfjall. 

í bókinni Náttúra Mývatns er 
mjög greinargóð lýsing á Hver-
fjalli og Hverfjallseldum eftir 
Kristján Sæmundsson. Þar vitnar 
Kristján í dr. Sigurð Þórarinsson 
jarðfræðing, sem mikið hefur rann-
sakað og skrifað um Hverfjall ítar-
legar lýsingar. Þar segir m.a.: 
„Þótt Hverfjall sé svo einstakur 
gígur og drottnandi í umhverfi sínu 
er það samt hluti af gossprungu 
sem var 1800 rnetra löng. Hver-
fjall er öskugígur, sömu gerðar og 
Surtsey, myndaður af gufu-
sprengigosi. Þegar þetta gos varð 
hefur Mývatn líklega náð þangað 
sem Hverfjall er nú. Stöðuvatn 
hrekkur að vísu skammt og hlýtur 
vatn að hafa átt greiða leið að 
gosrásinni. Gígbarmur Hverfjalls 

Kristján Þórhallsson. 

er næstum hringlaga, 90-150 
metra hár og þvermál gígsins rétt 
yfír 1000 metra. Af lögun Hver-
fjalls er auðsætt að öskuna frá 

Hverfjall 
Ljósmynd/Jón Jóhannesson 

gosinu hefur borið mest til norðurs 
og suðurs. Þar sem gífurinn er 
hæstur sunnan megin mætti ætla 
að meiri aska hafi fallið sunnan 
við Hverfj'all en norðan við." Dr. 
Sigurður Þórarinsson áætlaði aldur 
Hverfjalls 2500-2800 ár. 

í bókum Ólafs Jónssonar Ódáða-
hrauni í þrem bindum sem komu 
út á Akureyri 1945, talar Ólafur 
mjög víða um Hverfjall, í öllum 
þeim bókum. 

Björn Hróarsson jarðfræðingur 
segir m.a. í lýsingu sinni á Suður-
Þingeyjarsýslu: „Fyrir um 2500 
árum hófst eldvirkni í Mývatns-
sveit og Hverfjall myndaðist á 
nokkrum dögum í einu öflugu en 
stuttu þeytigosi. í kringum gosopið 
sem þeytti úr sér allt að hálfum 
rúmkílómetra af gráleitri gjósku 
hlóðst upp hringlaga eldfjall sem 
nú er um 150 metra hátt. Upp af 
Vogaflóa Mývatns liggur vegur 
austur að Hverfjalli einu formfeg-
ursta fjalli á íslandi. Fjallið er í 
raun risastór gígur, um 140 m 
djúpur og um 1100 metrar í þver-
mál, sem myndaðist er kvika sem 
þarna var að flýta sér til yfirborðs 
fyrir um 2500 árum, lenti í vatni, 
snögg kældist, og þeyttist til allra 
átta út frá uppvarpinu." 

í stuttri lýsingu á Mývatnssveit 
til leiðbeiningar fyrir ferðamenn 
eftir Gísla Pétursson frá 1948, 
segir m.a.: „Skammt norðaustur 
af Dimmuborgum er Hverfjall, sér-
kennilegasta fjall við Mývatn. Það 
er hringlagað, og í það er 140 
metra djúp gígskálin." 

Vænst er þess samkvæmt fram-
anskráðu að látið verði af öllum 
hugmyndum um nafnbreytingar á 
þessu sérkennilega fjalli við Mý-
vatn og formfegursta fjalli á Is-
landi. 

Höfundur er búsettur að Björk í 
Mývatnssveit. 
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