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Første 
kapitel

Hvori hotellet får et nyt og mærkeligt navn, 
og en pølsemand kommer forbi. 

Ingo kedede sig. Roger var i gang med at støv-
suge på hotellet, så han foreslog, at Ingo hjalp 
ham. Men det havde Ingo ikke lyst til. Det var 
nu engang sjovere at rode end at rydde op.
 ”Kan dem fra din gamle støvsugerfabrik ikke 
komme på besøg igen?” spurgte Ingo. ”Det var så 
sjovt at hjælpe dem.”
 Selvom det havde været sjovt, havde det også 
været hårdt arbejde for Ingo og minigrisen Pus-
ling, dengang de 
skulle lave rod og 
skidt og møg, 
så de nye 
superstøv-
sugere fra 
Elektrof laks 
kunne blive 
testet. Men 
de havde været 

     amilien Rantanen var en rigtig storby   -
familie, som boede på femte sal i Stockholm 

og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, 
Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. 
Men mor Ritva og far Roger tænkte tit på, hvordan 
det ville være at leve et helt andet liv. Uden foru re-
ning, myldretid og bilkøer. Måske ville fugle kvidder, 
marker og brølende køer være sjovere. Og bedre for 
børnene.
 En dag så Roger en annonce i avisen. Et hotel 
var til salg. Og ikke et hvilket som helst hotel. Den 
Gyldne Urfugl hed det, og Roger genkendte det 
straks. Han havde boet der mange gange på sine 
rejser gennem Sverige som støvsugersælger. Selvom 
han nu plejede at kalde det Hotel Krølle på Halen. 
Det passede ligesom bedre til stedet, syntes han. 
 Roger tænkte over det i nogle sekunder, inden 
han ringede. Måske burde han have tænkt lidt 
længere, men så havde der ikke været nogen historie. 
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 ”Ja,” sagde Roger. ”Det føles utrolig tomt på 
hotellet, når her er … tomt.”
 Ritva sendte Roger et vist blik.
 ”Må jeg så ikke have Pusling her?” spurgte 
Ingo hurtigt. ”Bare nu, hvor vi ikke har nogen 
gæster. Så føles det måske ikke så tomt.”
 Både Roger og Ritva sukkede og åbnede mun-
den. Men inden de nåede at svare, viftede Isadora 
med Sladderbladet.
 ”Hvis bare vores hotel lå i Stockholm i stedet 
for,” sagde hun. ”Se, her står der, at alle hotel-
lerne er overbookede. Kronprinsessen skal giftes, 
og så kommer der så mange mennesker til byen, 
at det er helt umuligt at få et hotelværelse.”
 Roger og Ritva kiggede på hinanden. Og et 
øjeblik efter sad de tæt sammen, bøjet over det 
gamle fotoalbum med billederne fra deres eget 
bryllup i Jukkasjärvi. For ti tusinde gang … 
 ”Har du egentlig tænkt på, hvor flot vores kirke 
her i Øster Granby er?” spurgte Roger.
 ”Tjo,” sagde Ritva. ”Men det er jo ikke så tit, 
at nogen gifter sig her.”
 ”Men hvis det nu pludselig blev tit,” sagde 
Roger, ”så kender jeg et hotel, som ville blive 
overbooket.”

rigtig gode til det. De havde rodet og svinet, 
så støvsugerne brød sammen, og hele fabrikken  
rejste hjem.
 Det var bare ærgerligt, at dem fra Elekroflaks 
ikke kom tilbage, da deres støvsugere var blevet 
repareret. Det virkede næsten, som om de ikke 
ønskede, at Ingo og Pusling skulle teste dem igen.
 ”For min skyld kan hvem som helst kommer 
her,” sagde Ritva. ”Med eller uden støvsugere.”
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 Nogle timer senere havde Ritva hamret et stort 
skilt sammen. Og Roger havde skrevet en fi ks 
tekst, som helt sikkert ville tiltrække alle dem, der 
tænkte på at gifte sig. Bagefter tog Roger og Ingo 
af sted for at sætte det op ved siden af det andet 
skilt. Det skilt, som skulle få folk til at dreje af 
fra motorvejen. For at bo på Hotel Den Gyldne 
Urfugl. I stedet for at køre videre. Eller endnu 
værre: checke ind på Hotel Grossman. 
 Mens de sad i bilen, tænkte Ingo på Pusling. 
Roger og Ritva havde faktisk ikke sagt nej, 

da Ingo spurgte, om den lille gris måtte komme 
ind på hotellet og sige hej. Og så var det jo næsten, 
som om de havde sagt ja.
 Idet Roger svingede op mod motorvejen, mødte 
de en stor fl ot bil, som kørte ned ad afkørslen.

Bilen stod parkeret uden for Hotel Den Gyldne 
Urfugl, da Roger og Ingo kom tilbage. Roger var 
godt gal i skralden. Som sædvanlig var der nogen, 
der havde oversprayet skiltet ved motorvejen. Men 
denne gang havde de ikke skrevet Hotel Krølle på 
Halen. Nej, nu stod der et helt nyt navn på skiltet.
 Ingo havde grinet, da han så det. Indtil han 
havde opdaget Rogers ansigtsudtryk. Det var stadig 

rasende, da han trådte ind i recep- 
tionen. Derinde stod en mand 

og en dame og talte med 
Ritva. Det måtte være 

dem, som var kom-
met i den fl otte bil. 

”Vi så jeres 
skilt,” sagde man-

den til Roger. 
”Vores datter 

skal giftes.”
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 Han smilede. Damen smilede også. Men Ritva 
smilede mest af alle. 
 ”S-så I vores bryllupsskilt?” stammede Roger. 
”Selvom jeg ikke havde nået at sætte det op?”
 ”Bryllupsskilt?” sagde damen og lignede et 
stort spørgsmålstegn.
 ”Nej, vi tænkte på det store reklameskilt ved 
motorvejen. Hotel Gyldne Pølse! Perfekt!
 Ingo klukkede. Han syntes, at Hotel Gyldne 
Pølse lød megasjovt.
 ”Jeg ejer nemlig en pølsefabrik,” sagde man-
den.
 ”Nå,” sagde Ingo. ”Er du så pølsemand?”
 En mand, som havde en pølsefabrik, måtte vel 
være en pølsemand? Og hans kone var nok pølse-
dame? Men damen begyndte bare at grine, og 
hendes mand så irriteret ud.
 ”Jeg er pølsedirektør. Direktør Frank Olsson. 
Ejer af Guldpølsen, landets fineste og fornemme-
ste pølsefabrik.”
 ”Og nu ønsker I at fylde hotellet med bryllups-
gæster?” sagde Ritva og smilede.
 ”Ja, her er virkelig rart,” sagde pølsedamen. 
”Hyggeligt. Og frem for alt er vi begejstrede for 
det kælenavn, I har givet hotellet.”

 ”Ja, det er næsten, som om det er meningen, 
at vi skal holde brylluppet her,” sagde pølse-
direktøren og smilede til pølsedamen. ”Et guld-
pølsebryllup på Hotel Gyldne Pølse.”
 Ingo hørte, at Ritva mumlede noget om, at 
Gyldne Pølse-skiltet hellere måtte blive der til efter 
brylluppet, for nu skulle de endelig have hotellet 
fyldt med gæster.
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 ”Men først må vi naturligvis lige se på Hotel 
Grossman også,” sagde pølsedamen. ”Man siger jo, 
at det også er rigtig fint.”
 Så holdt Ritva op med at smile. Roger blev helt 
hvid i hovedet. Og Ingo indså, at der nok alligevel 
ikke skulle være bryllup på Hotel Krølle på Halen. 
Men så kunne Pusling i det mindste komme og bo 
her et stykke tid. I smug måske. På Ingos værelse.
 Ingo gik ud for at finde sin gris.

Andet  
kapitel

Hvori Henning og Amelia vifter så meget  
med armene, at de næsten letter.

Isadora og Tony havde deres yndlingssted på Hotel 
Grossman. Højest oppe på den snoede marmor-
trappe. Der sad de tit. Nogle gange sad de helt 
tæt. Men for Isadora var det kun, fordi de så bedre 
kunne se. Kun derfor.
 De syntes begge to, at det var den perfekte 
udkigspost. I dag havde de allerede fået øje på en 
mand, som havde stoppet skjorten ned i bukserne 
bagpå, sådan at hans underbukser stak op. Han 
opdagede det ikke selv. Tony og Isadora havde 
samme humor. De nærmest hoppede af grin. Og 
så var det jo meget rart at de sad et sted, hvor ingen 
kunne se dem.
 Nu kom der pludselig en tyk mand og en lille 
dame ind gennem de flotte glasdøre. Engang imel-
lem drømte Isadora om, at Hotel Krølle på Halen 
havde så flotte døre. Som åbnede med et sus.
 Manden gik beslutsomt frem mod disken og 
ringede på klokken. Bagefter tog han sin mobil-
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telefon frem og lagde den så ned i lommen igen. 
Han trommede utålmodigt på disken og skulle lige 
til at ringe igen, da Henning Grossman dukkede 
op. Isadora og Tony spionerede fra deres gemme-
sted. De lænede sig frem og kiggede mellem to 
trappetrin. Isadora kunne mærke Tonys hår mod 
sin kind. Det var rart. Og det var næsten, som om 
han netop i dag havde sat sig ekstra tæt på hende.
 Men de sad for langt væk, 
til at de kunne høre,  
hvad manden 
talte om. 
 Han lagde begge 
hænder på disken 
og vinkede Hen-
ning nærmere. Så 
hviskede han noget 
i Hennings øre. Isadora sukkede. Det var helt 
umuligt at høre noget oppe fra trappen.
 ”Hvad tror du, han siger?” hviskede Isadora ind 
i Tonys øre.
 ”Aner det ikke, men prøv og se,” sagde Tony og 
nikkede ned mod disken. 
 Henning var pludselig begyndt at vifte vildt 
med armene. Isadora syntes, han så virkelig skør 



20 21

ud. Ikke så anderledes end hendes egen far. Han 
havde også den der underlige vane med at vifte 
med armene. Og så forstod hun, at manden måtte 
være en meget interessant gæst. For sådan var det 
altid, når hendes far blev for ivrig. Hun tænkte på, 
om det mon var typisk for fædre.
 Henning forsvandt et kort øjeblik ind på  
kontoret og kom straks tilbage. Men nu var han 
sammen med Amelia, Tonys mor. Som også gav 

sig til at vifte med armene. De stod der og grinede 
og viftede med armene, så manden måtte bede 
dem om at stoppe.
 Så gav manden dem et lille stykke papir, drejede 
om på hælen og gik derfra. Damen fulgte efter 
som en lille hund. Glasdøren gik op og lukkede sig 
igen. Gennem ruden kunne Isadora se en stor flot 
bil forsvinde i en støvsky.
 ”Ha ha,” peb Henning, da Isadora og Tony kom 
ned til receptionen. 
 Amelia stod lænet mod disken med et drømmen-
de blik. Det samme tilfredse udtryk som Henning.
 ”Hem var det?” spurgte Tony.
 Med ét syntes Isadora, at Henning og Amelia 
blev lidt underlige. De kiggede på hinanden og 
derefter på Isadora. Hun følte sig helt nedstirret. 
 ”Det var … gæster,” sagde Amelia endelig.
 ”Eller rettere: hundrede gæster,” sagde Henning.
 ”Hvad?”
 Tony rystede på hovedet.
 ”Der skal åbenbart være stor bryllupsmiddag her 
på Hotel Grossman,” sagde Henning.
 ”Åh, hvor jeg elsker bryllupper! Vi kan vel lige 
så godt begynde at planlægge med det samme,” 
sagde Amelia.
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 ”Men skulle vi ikke vente til de … ja, beslutter 
sig?” sagde Henning og skævede mod Isadora.
 Så trak Amelia Henning med hen til den anden 
ende af disken. Men Isadora kunne godt høre, 
hvad de sagde.

 ”De har jo også været på Den Gyldne Urfugl,” 
hviskede Henning.
 ”Men efter de har set vores hotel, er der vel 
ingen chance for, at de ikke skulle vælge os, eller 
hvad?”
 ”Nej, det er da klart.”
 ”Og det virkede, som om han godt kunne lide 

ideen med en præst, som både kan stå for vielsen 
og aftenens karaoke.”
 Isadora drejede forsigtigt rundt. Henning og 
Amelia smilede til hinanden. Isadora ville række 
tunge ad dem, men styrede sig, fordi Tony tog 
hendes hånd.
 ”Jeg synes, jeres hotel er hyggeligere på mange 
måder.”
 Det syntes Isadora jo også. Men manden og 
damen ville nok alligevel vælge Hotel Grossman. 
Og Roger og Ritva ville blive skuffede og mis-
undelige. Som sædvanlig. Hvis bare de havde haft 
sådan nogle seje glasdøre som på Hotel Grossman.


