
Til Snedkermester Tierkal Gleipheim 
 
Plan #73 vedrørende udførsel af en håndbåren ergoratisk geomagno-
teknisktiltræknings Croquet hammer.  
 
Set i lyset af de foregående planer om hhv. dampdreven og sortkrudts fyldt 
Croquet hammer, også kendt som Plan #41 ”stempeltrykhammeren” eller blandt 
de nu hedengangne frivillige forsøgspersoner, også kendt momentært 
som ”tordenkæppen”, forsøger vi nu med et radikalt anderledes snedigt koncept, 
der med sikkerhed vil sikre Greven sejren ved fremtidige Croquet møder. Vi 
bevæger os hen i retning af erfaringer gjort med plan #31 (”Vakuum-
sugkøllen” ) og plan #12 (”Diametral-modsætningskøllen”).  
 
De vedlagte planer for den ergoratiske geomagno hammer, skal straks føres ud i 
livet, da den højt ærede Grev Marius Leitdorf allerede i skrivende stund har 
inviteret til Croquet-Royalé dyst på landstedet. Det forventes at både den af 
Greven designede ergoratiske geomagno hammer og de reversible tiltrækkende 
kugler skal være sig klar til brug ved dette arrangement, da det er af absolut 
højeste vigtighed for din og ikke mindst undertegnedes velvære og videre 
livsfærd, at Greven forbliver i højt humør under hele ballet.  
 
Jeg behøver vel næppe at minde eder om skandalen ved Grevens sidste 
træningskamp mod det lokale borgerskab? Flere af dem har stadig mén efter den 
slemme omgang kølleprygl og vi måtte med stor hast og for stor bekostning 
skifte alle de ødelagte marmorstatuer i hele Jagthaven ved landstedet. Lignende 
episoder er det af hele husholdet særdeles ønsket at vi undgår for fremtiden. 
 
Det er desuden kommet os for øre at Greven har skrevet til sin hushovmester 
med henblik på at få sin aldrende personlige læge Johann Sebastian Gevorkian 
til at bistå med yderligere hjælp, der i sidste ende gerne skulle sikre Greven 
både sejr, hæder og ære ved det kommende Croquet-royalé bal. Gift skulle efter 
sigende være involveret.  
 
Vi beder dem hurtigst muligt igangsætte snedkerarbejdet og indsamlingen af de 
nødvendige dele til at producere den af Greven skitserede Croquet hammer. Vi 
beder dem ligeledes at udføre eventuelle test i sikker afstand af Grevens 
landsted og lade denne gang. Vi er stadig ved at udskifte det afbrændte tag på 
laden efter den sidste test og vi er ikke sikre på at Greven kan ved blive med at 
se det humoristiske i de gigantiske kratere i hans højligheds yndede rosenbede. 
 
Post Scriptum. Er der stadig intet spor af Plan 64 (”transparenskøllen”)? 
 
Med ønske om sikker fremtid, 



 

Grev Marius Leitdorf´s betroede Ritmester 

Hr. Dietrich Wenkelgraph 

 


