
Notat vedr. Croquet Royalé 
 
Højt ærede Hushovmester Burgstein. 
 
Greven har bedt mig forfatte dette korte notat for at De i al mindelighed kan iværksætte 
forberedelser til det med Greven aftalte Croque Royalé dyst.  
 
På gæstelisten ønsker Greven tilføjet Hr. Ezekiel Grühnenwald, af huset Grühnenwald-
Lippen, der efter sigende skulle være en af kejserrigets ypperste Croquet ekvilibrister. Tilføj 
venligst Herren til listen over inviterede deltagere, men føj ham ind under både den højbårne 
Valggreve af Stirland, Valggreven af Reikland og ikke mindst den ærværdige Jarl 
Bronnhauser von Vikkelburg auf der Über fra Altdorf, da dennes formue og nære venskab 
med Greven, berettiger Jarlen til en finere position på listen.  
 
Gør i samme stund også en karet klar til at afhent skønjomfru Heidi Von Alptraum, såfremt 
hun endelig skulle se sig villig til at besvare nogle af de vognfulde af ugentlig romantiske 
korrespondance Greven beder mig skrive hende. Jeg forholder mig dog stadig tvivlende om 
hvorvidt skønjomfruen evner eller ønsker at besvare den overvældende mængde af 
korrespondance, men en karet skal være beredt ved ballet i alle fald. 
 
Greven forventer at skulle spille Croquet turneringen på den netop anlagte bane nær 
Svanesøen for enden af Jagthaven ved landstedet, så hav hans nye Croquet hammer afhentet 
fra Snedkermester Tierkal Gleipheim, der ved afhentning yderliggere skal modtage en 
klækkelig betaling i form af fjorten skilling, som kompensation for tabet af sine tre 
snedkerlærlinge under arbejdet med den forrige Croquet hammer. Giv ham desuden Grevens 
ypperligste kondolencer. 
 
Greven ønsker desuden den store tribune opstillet for enden af Jagthaven. Greven forventer at 
han ved aftenstid efter sin knusende sejr i Croquet-Royalé, skal bestige den store tribune 
under en trompetfanfare fra sine seksogtredive jagthornsblæsere, for derfra at nedlade, 
ydmyge og begrine sine slagne modstandere. Dette forventer Greven selv vil ufylde den tre 
timer lange pause før natmaden serveres. Sørg derfor venligst også for at både Valggreven af 
Reikland og Valggreven af Stirland har indfundet sig på forreste række, inden Greven 
hjælpes op på tribunen. 
 
Med de ydmygeste hilsner 
På Grev Marius Leitdorf’s vegne 

 

Skriver Godtfredt Leipheimer  

 


