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Finn Pilgaard Beyer og Bent Frederiksen tager ud og laver vinsmagninger med vin fra Sydtyskland. De to
er også nære venner - og samtalepartnere om store og små ting i livet.

Af Ulla Grundtvig Brask
Foto: Thomas Olsen

Modne mænd vil ha’ det
- sjovt og drikke god vin
To voksne herrer med en fælles passion for vin insisterer på også at leve livet på den
sjove måde. Ellers dør man for tidligt, mener Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer.

A

lkohol kan bidrage til at åbne
op for følelser og gøre det nemmere at tale med andre mennesker. Promillerne tager toppen
af den værste generthed.
Sådan er det bare, men det er nu ikke
derfor, at Bent Frederiksen (69 år) og Finn
Pilgaard Beyer (61 år) har en stor kærlighed til pressede, forarbejdede druer i et
glas.
For de to modne mænd drikker sig
yderst sjældent berusede. De nyder vin
med måde. Og de har heller ikke de store
problemer med at tale om de tanker eller
de følelser, der fylder dem. Hverken det
smukke eller det svære. Og dog:
- Vi gemmer os allesammen bag en
facade. I større eller mindre grad. Også
os. Så jeg tror nok, at vi måske snakker
endnu mere åbent omkring tingene, når
vi har fået et glas vin eller to, filosoferer
Finn Pilgaard Beyer.
Hans ene makker i det lille vinfirma
Wein Freude ApS, Bent Frederiksen, er
enig.
- Alkohol hjælper med at få løsnet lidt
op i mennesker. Man kan sige, det er et
hjælpemiddel til at skabe god stemning,
siger han.
De er begge foreningsengagerede og

lokalt forankrede mennesker, der for
mange år siden er stødt på hinanden i
lokalområdet - Dianalund i Sorø Kommune, hvor de begge har boet med kone
og børn i årtier. Ja, børnene er naturligvis
fløjet fra reden for længe siden.
Lige så stille udviklede mødet sig til et
venskab, som de begge sætter stor pris
på i dag. Og ikke kun den del af det, som
handler om vin.
Bent Frederiksen siger for eksempel
om Finn Pilgaard Beyer, at han er »meget
vedholdende«.
- Jeg kunne finde på at give op, men
Finn bliver ved. Det er både smadder irriterende, men også en drivkraft i vores
venskab, siger Bent Frederiksen.
Omvendt siger Finn Pilgaard Beyer om
Bent:
- Han har vist mig, hvordan man står
ved, hvem man er.

Tid til det vigtige

Og hvem er de to herrer så?
De er først og fremmest uhyre bevidste,
om at de vil have et godt og rigt liv med
værdi - uden for arbejdsmarkedet og med
god tid til at læse avis om morgenen og
drikke kaffe.
Bent Frederiksen gik på pension som

skoleleder for syv år siden. Finn Pilgaard
Beyer har arbejdet med ledelse det meste
af sit arbejdsliv, med en bagage som uddannet diakon fra Filadelfia og sociolog
fra Aalborg Universitet - indtil for et år siden, hvor han valgte at sige sit job op.
- Jeg besluttede at stoppe på arbejdsmarkedet, mens jeg stadig havde god
energi. Det er en beslutning, jeg er glad
for, siger Finn Pilgaard Beyer.

Vin for sjov

Da han endnu ikke er pensionist, finansierer han selv sin »pensionist-tilværelse«,
og det nyetablerede vinfirma skal han
ikke regne med at hente penge fra.
- Det er for sjov, og det skal løbe rundt.
Ikke mere. Vi var fra starten enige om, at
det ikke skal blive et nyt arbejde for os,
siger de to herrer.
Bent Frederiksen har også taget en stor
beslutning i sit liv i en moden alder. Han
meldte sig for to år siden ud af Socialdemokratiet, som han ellers har været medlem af i 52 år - og aktiv i som byrådsmedlem over flere omgange. Ikke nogen let
beslutning.
- Jeg forventer et mindstemål af seriøsitet af mit parti. Gamle, socialdemokratiske værdier blev sat over styr til fordel for

strategiske træk. Derfor meldte jeg mig
ud, siger Bent Frederiksen.
Begge herrer har stor lyst til at bidrage
og blande sig.
Ungdommens »Vi-ser-tingene-an-påden-sort-hvide-måde« er de for længst
ovre, og tilbage står små og store problemstillinger, som de har en mening om
og forsøger at angribe med nuancerede
briller: Hvad gør vi for at sikre den lokale
butiks overlevelse i de små provinsbyer?
Politisk højredrejning i Europa, flygtningestrømme og klimaproblemer - hvordan
tackler vi det?
Det er nogle af de spørgsmål, som Bent
Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer dagligt tænker over eller snakker med hinanden om.
- Det er det fantastiske ved ikke at arbejde mere: Man får mere tid til et reflektere,
mener Finn Pilgaard Beyer.
Og endnu bedre er det, hvis man kan
gøre det med et godt glas vin fra Württemberg i det sydlige Tyskland.
- Der var engang, hvor jeg troede, at vin
fra Bordeaux var det eneste, der duede.
Så fandt jeg ud af, at der er en stor glæde
ved at drikke de lette, tyske vine. Blandt
andet, at man ikke får tømmermænd dagen efter, smiler Bent Frederiksen.
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Et liv med indhold - døden må vente

T

o modne mænd med en masse
meninger. Rundt om et bord med en flaske kølig hvidvin lavet
på røde druer - af egen import.
Vi bad Bent Frederiksen (BF) og Finn Pilgaard Beyer (FPB) om at reflektere over
nogle værdiladede ord. Her er, hvad de
sagde:

Det fantastiske ved ikke at arbejde mere
er, at man får mere tid til et reflektere,
mener både Bent Frederiksen og Finn
Pilgaard Beyer.

Ikke kun for de lokale butikkers overlevelse, men også for hele frivillighedsområdet, hvor jeg ser, at det er Tordenskjolds
Soldater, der møder op og melder sig til
at gøre en indsats. Det er ok, hvis man af
forskellige grunde ikke magter at byde ind
til fællesskabet med sin tid, men jeg oplever desværre, at der er en stor gruppe,
som ikke yder noget til fællesskabet. Til
gengæld stiller de ofte store krav. Det kan
og bør man ikke. Den gruppes forståelse
for nødvendigheden af opbakning til fællesskabet i et lokalsamfund er desværre
ikke helt tilstrækkelig.

Ordentlighed
BF: Ordentlighed er forudsætningen for,
at vi kan holde ud at være sammen. Når
man er ordentlig, fifler man ikke med
sandheden. Man holder ord.
FPB: Det er et andet ord for moralsk adfærd. Vi forpligter os på hinanden. Det
går ikke særligt godt med ordentligheden
i verden. Vi ser det blandt andet i politik.
Politikere siger ét, men gør noget andet.
Det er ikke ordentlighed. Men folk gennemskuer det, og blandt andet derfor har
vi politikerlede.

FPB: I vores såkaldte udkantsdanmark
kan man ikke sidde og vente på, at nogen
gør noget. Man må selv tage fat. Ønsker
man et levende lokalsamfund, må man
bidrage til det, hvis man kan.

Sammenhængskraft
BF: Noget af det, som skaber sammenhængskraft i Danmark, er Danmarks
Radio, og det har man valgt at spare på.
Public service nedtones - det hænger
ikke særligt godt sammen med, at man
ønsker stærk sammenhængskraft i samfundet.
FPB: Sammenhængskraft er et gummi-ord. Vi har mindre og mindre til
fælles, fordi vi lever i et mere og mere
individualiseret samfund. Den franske
præsident Emmanuel Macron roste under sit nylige besøg vores land og vores
arbejdsmarkedsmodel, men vi er i gang
med at nedbryde dén danske model, som
han roste og gerne ville indføre i Frankrig.
Tilgivelse
BF: Det at kunne tilgive er en vigtig del
af livet. Vi er nødt til at komme videre
og sige »Det var det«, når vi oplever, at
andre mennesker sårer os eller fejler. Det

Døden
BF: Jeg ved jo godt, at livet ikke varer
evigt, og at jeg er i den sidste tredjedel.
Men på den anden side, så synes jeg ikke,
at det for mit vedkommende skal være
lige nu! Med alderen er jeg blevet bedre
til at have fokus på indholdet i mit liv. Det
skal fyldes op med gode ting. Ikke ligegyldigheder. Derfor er jeg optaget af at få
noget ud af livet hver eneste dag.

er sværere at tilgive sig selv end at tilgive
et andet menneske. Jeg har da også gjort
ting i livet, som altid vil nage mig, men
man kan jo ikke lave om på det.
FBP: At kunne tilgive et andet menneske
er vigtigt, fordi vi også selv har brug for

Håndhøstet og sydtysk

B

ent Frederiksen, Finn Pilgaard
Beyer og Olav Hindahl har sammen etableret vinfirmaet Wein
Freude ApS. Olav Hindahl er
nordmand, men bor sammen med sin tyske familie i vinområdet i Württemberg.
Firmaet importerer tysk vin fra Heuchelberg i Württemberg, Sydtyskland.
Den vin, som firmaet importerer, er
dyrket og høstet af 950 små vinbønder,
der i fællesskab ejer og driver det andelsselskab, hvor druerne bliver forvandlet til
vin. Langt størstedelen af druerne bliver
håndhøstet.
Andelstanken og bæredygtigheden er

to af årsagerne, til at de tre er gået sammen om firmaet, der har eksisteret siden
marts 2018.
Wein Freude ApS har ikke en fysisk butik, og vinen vil ikke kunne findes i supermarkeder. Man kan købe via hjemmesiden, eller hvis man har en af de tre herrer
ude for at holde en vinsmagning.
Tjek www.wein-freude.dk.

De tre herrer bag det forholdsvis nye vinfirma er Olav Hindahl, Finn Pilgaard Beyer
og Bent Frederiksen. De er selv med nede
og høste i høstsæsonen.Privatfoto

tilgivelse. Det er en forudsætning for at
kunne leve sammen, at man kan tilgive
hinanden. Ingen er perfekt.
Lokalsamfund
BF: Jeg ser en stor værdi i lokalsamfundet, men jeg er bekymret for dets fremtid.

FPB: - Livet og døden er hinandens forudsætninger. Alting rummer sin modsætning i sig. Når man som os, er kommet
op i alderen, har man mistet forældre og
venner, og så tænker man mere på døden. Det gør jeg da. Jeg tror, at når man
først har forligt sig med, at man skal dø, så
kan man leve livet fuldt ud. Livets mening
er at give og få kærlighed. Det er samtidig
grusomt, for når man elsker meget, har
man også meget at miste.

