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Den frie købmands søn Per Gammelgaard Hent PDF Forlaget skriver: Elvis og Cliff er de lysende stjerner på
Franks himmel. Vi er i Ormslev ved Århus og 1960erne er godt i gang.

Handelskrigen mellem købmanden og Brugsen raser. Brugsen går over til selvbetjening, og købmanden er
sikker på at sejre. Kunderne foretrækker selvfølgelig personlig betjening. Frank starter OKR - Ormslev

Købmandshandels Reklameradio, hvor reklamerne råbes ud i butikken mellem musiknumrene. Købmanden
foretrækker Gustav Winkler og Birthe Wilke - så køber kunderne mere, men Frank spiller helst Elvis og Cliff.

Men der er meget andet, der rører på sig i Ormslev. 

Der er fodbold i Snævret, og henne ved skolen tager frøken Varberg karbad bag kældervinduet. Frank vinder
en sangkonkurrence, skifter navn til Frankie New og kommer på plakaten i Tivoli Friheden i Århus. Med stor
succes. Indtil stemmen går i overgang. Måske kan en kastration give ham stemmen tilbage, mener Birger, der
er praktisk begavet, men han skal heller ikke ind til Århus og have en realeksamen. For en realeksamen må

man have for at komme frem i verden, når man er fra Ormslev. 

Per Gammelgaard har med stor humor og en god portion melankoli skildret sin opvækst i Ormslev lige
udenfor Århus. 

Per Gammelgaard, f. 1948. Uddannet bibliotekar. Han debuterede i 1972 og siden er der udkommet digte,
noveller og romaner fra hans hånd, senest romanen Stella (2007) og lynteksterne Svinets blik (2009). 
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