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De Fine Hans Winkel Hent PDF Forlaget skriver: Når Hans Winkel har skrevet romanen De fine, skal det ses i
det lys, at han gennem store dele af sit liv har oplevet, at alle de ´rigtige holdninger´, ´rigtige forklaringer´,
´rigtige meninger´ når de blev afprøvet i virkelighedens verden viste sig kun at holde vand med meget store

forbehold.

For forfatteren er det væsentligt, at læseren hele tiden holder sig for øje, at tekstens episoder, kan ses under
forskelligt lys. Bankverdenen var i hans arbejdermiljø en uopnåelig status, som på den anden side lærte ham,
at kun fortsat uddannelse kunne give hans tilværelse mening. En holdning som væltes af den tids norm om at

tage ansvar for følgerne af ungdommens erotik.

Teksten søger også at beskrive de forhold, der altid vil være gældende omkring etableringen af den
selvstændige virksomhed. En beslutning der ofte er skabt som resultat af en truende arbejdsløshedssituation,
men hvor hovedpersonen lige så ofte overse, at arbejdsløshedssituationen, igen er et resultat af de stramme

forhold på det aktuelle arbejdsmarked.
 

Det er oplagt at moderens ambitionsniveau er, og hele tiden har været en styrende faktor i beskrivelsen, og
det står derfor i en skærende modsætning til hendes egen situation, som telefondame hos KTAS i fyrre år, og
gift med en mand, der hele livet var stærkt socialt engageret. Det er resultatet af en opvoksen i et sådan miljø,

der skaber romanens Holger.
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