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Nøgternt betragtet er der kun et eneste felt, hvor danskerne for alvor har værdifuld 

inspiration at tilbyde klodens øvrige kulturer:  

Vi har sat ord på det at have svært ved at komme i gang, men til gengæld blive ved længe.  

Hovedsprogene har ingen ord for b-menneske. Danmark har nu taget initiativ til et 

internationalt b-menneskeår.  
 

Udviklingsminister Christian Friis Bach har udnævnt sig selv til rettighedsminister. Det fortjener 

han anerkendelse for, ikke mindst fordi han nu har lagt op til, at der skal afvikles et internationalt b-

menneskeår i FN-regi. 

 

Danskerne har en særlig evne til at erkende de enorme afvigelser, der kan konstateres i en hvilken 

som helst flok mennesker, når det gælder den enkeltes biologiske rytmer. Vi har sat ord på det 

fænomen, at nogle først er rigtig vågne sidst på formiddagen, men til gengæld kan være særdeles 

friske omkring midnat. På engelsk bruger man ni ord, hvor vi klarer os med ét. ”She is not at her 

best in the morning,” hedder det på den anden side af Nordsøen, og vi siger b-menneske. Heller 

ikke tysk, russisk eller de latinske sprog kan klare sig med ét ord. Det nærmeste, vi kommer, er, at 

man på estisk – som tilhører en anden sprogstamme – siger grise om b-mennesker og haner om a-

mennesker. Når vi inden så længe får berammet det internationale b-menneskeår, må man i de 

enkelte sprogområder tvinges til at finde frem til en fyndig benævnelse.  

 

De Forenede Nationer har gennem årtier skabt opmærksomhed om væsentlige aspekter af den 

menneskelige tilværelse ved at udpege kvindeår, ungdomsår, børneår, handicapår mv. Det er 

umuligt at måle, hvor meget konkret der er kommet ud af det; men der er i hvert fald blevet snakket 

mere end sædvanligt om det emne, der det enkelte år var genstand for særlig opmærksomhed. 

 

Trods skiftehold og flekstid er der også i Danmark langt igen, før alle kan indrette deres arbejdstid 

efter, hvornår effektiviteten og glæden er størst. A-menneskene sætter dagsordenen inden for langt 

de fleste gøremål, selv vi aldrig har undersøgt, om de er i flertal.  

 

Til gengæld er enkelte samfundsgrupper tvunget til at leve som b-mennesker. Det gælder f. eks. 

politikerne, og et vigtigt spørgsmål, man kunne stille netop dem, er, om de beslutninger, de træffer 

midt om natten, ville have været værre eller bedre, hvis de var blevet truffet tidligt om morgenen. 

 

Vi kan næppe nogensinde slippe helt af med vækkeure og hanegal; men der kan sagtens skabes 

mere forståelse for de forskelle, der er fra individ til individ med hensyn til, hvornår i døgnet, man 

er på toppen af sin ydeevne. Det må være en menneskerettighed, at den enkelte kan indrette sit 

arbejdsliv og sin øvrige tilværelse i størst mulig overensstemmelse med kroppens signaler! 
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