
Til den højt ærede Grev Marius Leitdorf’s Hushovmester Burgstein 

Huset Grühnenwald må på det kraftigste protestere over hændelserne ved deres nyligt 
afholdte Croquet-royalé bal og arrangement ved Grevens landstred.  
 
Vi takker dog først ydmygt for eders invitation og for selve det skønne arrangement, men det 
er ej de fantastiske fasanleversmørkager ej heller den krydrede Loningbruck Riesling, der her 
ej bekommer os, men derimod Grevens egenhændige og helt utidige opførsel da han ved 
Croquet-royalés afslutning, i hvad der af Herr Grühnenwalds oppasser beskrives som ”… 
med hvid fråde skummende om mund, i et blindt raserianfald af blodtørstig bersærkergang…” 
raserede Grühnenwalds drosche og tævede både kusk, stalddreng og de to trækheste gule og 
blå med eders to tunge Croquet hamre. Vor oppasser undslap kun prygl med kølle ved højlydt 
at skrige om nåde og søge tilflugt i underskørtet på eders huspasserinde, der til alt held er af 
så korpulent beskaffenhed, at der var mere end nok understof og kjole til at gemme både 
oppasser og et mindre regiment. 
 
Vi vil hermed gerne fremsætte ønske om en mindelig afslutning på miseren og vil derfor bede 
den ærede Hr. hushovmester om i al mindelighed at fremlægge et kompromis for Greven. Vi 
anser ikke skader på Grühnenwald’s aldrende drosche som værende at økonomisk stor 
betydning – da vi trods alt er bekendt med Grevens alsidige, men ofte fyrige, temperament 
havde vi til lejligheden valgt den gamle drosche, men vi begræder og fortvivles over skaderne 
der pådroges vores to trofaste trækheste… og naturlgivis også skaderne på oppasser og 
stalddreng. 
 
Stalddrengen havde fået et vederstyggeligt grimt skrabet og hævet knæ. Han var derfor ikke 
længere i stand til at løbe på sin vante plads ved siden af herrens nye drosche, så vi har derfor 
desværre måtte lade ham aflive. En skam, da han kun var af den unge alder af 13. Vi 
overvejer stadig hvorvidt vi også skal aflive kusken, da Herren alligevel aldrig rigtig kunne 
lide ham. Vi ønsker dog et mindeligt forlig hvor der af Grevens husholdning således betales 
for en ny stalddreng og hvis eventualiteter opstår også for en ny kusk – gerne en Herren 
behager mere end den foregående. Begge trækheste kom sig heldigvis hurtigt oven på 
skaderne forvoldt, da de i al hast blev tilset af husets egen læge og modtog medikamenter og 
behandlinger for flere hundrede skilling. For at understrege den godmodige tone Huset 
Grühnenwald ønsker at beholde overfor Greven har vi med dette brev inkluderet to nye 
Croquet-hamre, til erstatning for dem Greven beklageligvis flækkede da han bragte dem med 
stor kraft ned i pandebrasken på vores kusk. 
 
Vi ser frem til eders svar. 
 
I håb om fordragelighed og fremtidig mindelig sameksistens. 
 
På vegne af den højnådige herre Ezekiel Grühnenwald 
Hushovmester af Huset Grühnenwald 
Jarl Theodore V. Zeighart 

 


