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triste, stillestående gammelmandshjem ‘Sørensens Fromhed‘, da der ansættes en ny portner. Han er en ung

student, der med sin livsglæde og muntre bekendtskaber får de gamle beboere til at forstå, at de har stadig har
masser af liv og muligheder foran sig. I bogen følger vi de utraditionelle venskaber, der opstår mellem gamle
og unge i den nedslidte stiftelse, og bestyrelsens kamp mod den pludselige løssluppenhed, der breder sig på
alderdomshjemmet. Bendt Gammeltoft-Hansen (1932-2008) var opfostret i et kirkeligt miljø som søn af en

sognepræst, og han blev ved det kirkelige resten af livet. Både som komponist, organist og kantor i
forskellige kirker, men også som en berømt dansk klokkenist. Han skrev tolv bøger af både skøn- og

faglitterær art, og et tilbagevendende tema i de historisk orienterede værker var klokkespillet i dets mange
varianter fra middelalderen og frem. Det gælder, hvad enten vi taler hans fagbøger, romaner eller mange

artikler i tidens løb.
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