


2 

FORORD 

Ideen til dette værk fik jeg i 1950eme, da jeg kom ind i bestyrelsesarbejdet i D.C.F. og som 
oversøisk sekretær gentagne gange blev spurgt, både fra indlandet og udlandet, hvorledes cricket begyndte 
i Danmark, og hvordan det havde udviklet sig gennem årene. Gennem bladet "Cricket", der blev startet i 
1930, kunne jeg finde et nogenlunde tilfredsstillende svar, men jeg savnede en oversigt over hvem der 
virkelig indførte spillet og hvorledes det var blevet holdt I live. "Jeg fandt, at her var et uopdyrket felt, som 
jeg syntes måtte tages op" - for at citere K.B.s formand fra begyndelsen af 1880eme, cand. jur. F. 
Markmann. 

Jeg skaffede mig på forskellige måder flere og flere oplysninger og bestemte mig så til at 
skrive "Historien om Cricket I Danmark". Oprindelig var det min hensigt kun at dække årene fra omkring 
1866 lil 1930, da bladet "Cricket" begyndte, idet jeg mente, at man derefter kunne følge udviklingen 
gennem bladet, men da jeg var kommet i gang, besluttede jeg, at det ville være rart, om man på eet sted 
kunne finde udviklingen fra begyndelsen og til idag, og det er det, jeg har forsøgt at gennemføre. 

Grunden til, at det har taget så lang tid at fuldføre dette værk, er, at jeg først, da jeg blev 
pensionist, fik tid nok til at gennemføre den nødvendige forskning. Til gengæld har det sparet år, at D.C.F. 
stillede en computer til min disposition. 

Værket er Ikke på nogen måde komplet, Idet der ved granskning af lokale aviser og andre 
kilder stadig kan findes yderligere oplysninger. Det er selvsagt et personligt stykke arbejde, og andre ville 
muligvis have medtaget personer og hændelser, som Jeg har udeladt, men blandt andet p.g.a. min alder har 
jeg måttet sætte grænsen og overlade til eventuelle andre interesserede at grave videre. Ligeledes må 
andre eventuelt tilføje klub- og spillerstatistik, da det er minimalt, hvad jeg har taget med af dette. 

Cricket har, Især I anden halvdel af det 19. århundrede, spillet en stor rolle i det danske 
kulturliv og blev også spillet i mange skoler landet over. Derfor har det altid Irriteret mig, at man ved 
udgivelsen af historiske værker i forbindelse med dagliglivet i Danmark aldrig kommer ind på 
cricketsporten. Som det seneste eksempel kan jeg nævne, at man i bind 13 af "København før og nu - og 
aldrig", der udkom i 1993 og omhandler Østerbro, bringer 20 sider om Fælleden, men kun nævner langbold 
og fodbold, selvom cricket blev spillet på stedet i omkring 40 år. Dette kan skyldes, at man har manglet et 
værk som dette. 

Igennem hele værket har jeg kun benyttet mig af oplysninger, der kan dokumenteres, og 
medtaget kildeangivelser. Som man vil se har mine kilder været mange. Af enkeltpersoner har nu afdøde 
fru Ellen Ejmæs, Viborg, bidraget med uvurderlige oplysninger, ligesom herr Gregers Gregersen var en stor 
hjælp i forbindelse med cricket i Aarhus. 

V,rum 1994. Douglas G. Steptoe 
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CRICKET I DANMARK 

Allerede i 1802 kunne man i J. Werfels "Walter og hans Elever I deres Fritimer eller Gymnastiske Lege for 
Ungdommen, saavel under aaben Himmel, som i Stuen, til at befordre Legemets Styrke og Smidighed" 
under "Tiende Leeg - Portbold" læse en beskrivelse af cricket på dansk, men det er først i 1840-41, at man 
fik kendskab til sporten gennem lærere fra de højere statsskoler samt unge handelsmænd, som havde 
været på studieophold i England. Da der samtidig var fremvokset en stemning for mere legemlig 
bevægelse for eleverne i de højere skoler, bl.a. ved indførelse af gymnastiske øvelser, påbegyndte man 
flere steder en slags cricket, der dog på grund af ret primitive redskaber efterhånden sygnede hen til fordel 
for langbold. 

Som en kuriositet skal nævnes, at under et besøg hos Charles Dickens i England skrev H. C. Andersen 
den 10. juni 1857 i sin dagbog, at han, der da var 52 år gammel, var med til at spille cricket og "af bolden fik 
et ordentlig slag over den ene finger, som blev blå og fik et hul"! 

Omkring 1860 kom der atter liv i crlcketspillet, først på Sorø Akademi, derefter på Hærens Elevskole i 
København, der fik en del af sine elever fra akademiet. Engelske jernbaneingeniører, der deltog i 
anlæggelsen af jernbanen, dannede i 1865 cricketklubber i Randers og Odense, og der skal også have 
været spillet i Skive på dette tidspunkt. 

Efter et besøg I England skrev ingeniørkaptajn Valdemar Hoskiær den 10. juni 1866 en lang illustreret 
artikel om cricket i "Illustreret Tidende". Han sendte 25 eksemplarer af bladet til Kultusministeriet 
(ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet) ledsaget af følgende skrivelse: 

-Jeg tillader mig herved at fremsende III det høje Ministerium 2S Exemplarer af "Illustreret Tidende- No. 350. Idet jeg allerærbødigst tillader 
mig at ansøge om, at Ministeriet godhedsluldt vil foranledige, at disse Exemplarer blive tilstUlede de lærde Skoler, de videnskabelige 
Realskoler og Skolelærer - Seminarierne, med et Par anbefalende Ord for den I Tidenden indlrytckede Artikel om Boldspillet Cricket, der 
formentlig vil være en gavnlig Legemsøvelse for den opvoxende Ungdom. -

Allerærbødigst V. Hoskler, 
Ingeniørkaptajn. 

Ministeriet reagerede omgående og sendte den 13. juni følgende skrivelse til 13 lærde og et antal 
"ulærde" skoler: 

-Fra en Mand, som levende Interesserer sig for Ungdommens physlske Udvikling, har Ministeriet faael Anmodning om at udsende vedlagte 
Nr. af Illustreret Tidende, for at det deri Indeholdte Stykke om Crtcketsplllet kunne finde Udbredelse blandt den opvoxende Ungdom. 

Ministeriet har fundet, at der er Anledning til at fremme Sagen, og sender Dem derfor indlagte Exemplar, Idet man henstiller til Dem paa 
bedste Maade at lade Disciplene blive bekjendle med den Oll8f10ll1meldta BeskrlYelsa af denne I England saa populære Leg.• 

Dette resulterede blandt andet I, at adjunkt Eugen Ibsen tog initiativet til at indføre crlcketspillet på Sorø 
Akademi i stedet for det gamle langboldspil. Også Aalborg Kathedralskole reagerede på Kultusministeriets 
henvendelse, og gymnastiklærer Maienstein satte crlcketspillet i gang med hjælp af to englændere, mr. 
Watson og mr. Betts (anfører for Aalborg Kricketklub I kampen modt Randers 7.10.1866). I et længere brev 
til ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet redegør skolens rektor, G. Lund, også for, hvorledes man 
har finansieret foretagendet, der har kostet den fonnidable sum af 4 rdl., som man "ikke har betænkt sig på 
at afholde af den Conto, hvor Gymnastikapparater anskaffes og vedligeholdes•. 

Samtidigt havde Hoskiær sammen med bl.a. fuldmægtig i krigsministeriet Fritz Schumacher, de såkaldte 
"engelske Hansener", brødrene dr. Edmund Grut-Hansen, grosserer Harald Hansen og grosserer Gustav 
Hansen, og disses svoger dr. Peter Plum, kejserinde Dagmars senere livlæge, stiftet "Den Kjøbenhavnske 
Boldspil-Klub", der dyrkede spillet på Østerfælled. Det var folk I en moden alder, som selv havde lært og 
øvet spillet i England, og nu ville fo1S11Jge at Interessere deres landsmænd for det nye spil. 

Man må altså tænke sig at det københavnske cricketinteresserede upper ten i årene ca. 1862-65 har 
dyrket deres spil på en ret eksklusiv måde, sandsynligvis støttet og opmuntret af de engelske 
jernbaneingeniører, der i disse år byggede stambanen gennem Jylland og Fyn. Den fynske jernbane 
åbnedes den 7. september 1865, og det vides at englænderne på dette tidspunkt havde dannet en 
cricketklub i Odense, uden at man dog kan konstatere, om de havde hvervet proselytter for deres spil blandt 
byens folk. 

For at få en ordentlig vejledning i spillet besluttede adjunkt Ibsen, da man Ingen engelske ingeniører 
havde i Sorø, at få et par spillere fra København ned til Sorø Akademi. Det blev Harald Hansen og 
Schumacher, der lykkedes så godt, at man blev enige om at afholde en kamp på Sorø Akademi S11Jndag den 
7. oktober 1866 mellem skolens elever og Den Kjøbenhavnske Boldspil-Klub, den første dokumenterede
cricketkamp i Danmark mellem to hold bestående udelukkende af danske spillere. 

Samme dag, den 7. oktober 1866, spilledes også en cricketkamp på Eksercerpladsen I Aalborg, Idet 
Randers Cricket Club, som blev stiftet I 1865, havde udfordret den I juli 1866 stiftede Aalborg Kricketklub. 
Randers klubben bestod af engelske og danske jernbaneingeniører, mens spilleme I Aalborg klubben 
hovedsagelig var byens borgere. 
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Hoskiær, Harald Hansen og Schumacher udarbejdede samme år en "Haandbog i Cricket og Langbold", og 
en beskrivelse af cricket, under betegnelsen Portbold, forekom også i "Underholdende og dannende 
Legemsøvelser for unge Mennesker" udgivet i Odense af lærer J. Lauriisen. I Kolding Avis tilbød lærer 
Lauriisen den 17.8.1866 at komme til byen og "give Vejledning i det nu så meget yndede Cricket". 
Lauritsens besøg bevirkede utvivlsomt, at Koldings første cricketklub stiftedes i 1867. Den sommer så man i 
aviserne annoncer som "Til Cricket mødes i Aften kl. 8 påa Pladsen, Bestyrelsen" og "Cricket spilles 
Torsdag Aften kl. 8 præcis". Interessen tabte sig imidlertid hurtigt. 

I juli 1867 sendte Randers Cricket Club en udfordring til Den Kjøbenhavnske Boldspil-Klub og tilbød at 
møde med sine 11 spillere samt dommer og tæller I København en dag i september til en kamp • Jylland 
contra Sjælland". Københavnerne anså sig af forskellige grunde ikke for at være berettigede til at optræde 
som repræsentanter for hele Sjælland, og kampen blev derfor kaldt "Hele Jylland contra Den 
Kjøbenhavnske Boldspil-Klub" og fandt sted i øsende regnvejr på Østerfælled den 22. september. Det jyske 
(eller engelske) hold i blå huer vandt en stor sejr over københavnerne I røde huer! 

11871 stiftede H. Hilarius-Kalkau Kjøbenhavns Kricketklub, som bestod af gamle soranere.I 1876 
demonstrerede Kalkau med flere af medlemmerne cricket på Herlufsholm Skole, som indførte spillet, og 
efter indbydelse fra rektor Forchhammer afholdtes den 8. oktober en kamp på skolens bane mellem 
herlovianerne og Kjøbenhavns Kricketklub, som vandtes af københavnerne med 1 point. Efter Kalkaus 
forflyttelse til Helsingør i 1878 ophørte klubben, men til gengæld fik Kalkau Indført cricket på Helsingør 
Skolel En ny klub, stiftet i København i 1879 under navnet Dæk, blev hurtigt erobret af gamle soranere, 
døbt om til Kjøbenhavns Kricketklub, og gik i foråret 1882 op I Kjøbenhavns Boldklub, som var blevet stiftet 
1876, men kun havde haft langbold og fodbold på programmet. 

Efter den første kamp i 1866 spillede København og Sorø Akademi kampe mod hinanden i 1868, 1871, 
1873, 1875, 1877 og 1881. Efter at K.B. havde optaget spillet i 1882, spillede denne klub, hvis 
cricketspillere hovedsageligt var gamle soranere, de næste tre år en årlig kamp mod akademiet, og derefter 
blev det til to kampe om året skiftevis i Sorø og København. 

Cricketspillet sygnede hen i det meste af landet, da de engelske jernbaneingeniører rejste hjem, 
væsentlig som følge af manglende forståelse hos pædagogerne, slette pladsforhold og vel også på grund af 
den i landet manglende forståelse for Idrættens betydning, men overlevede som sagt på Sorø Akademi og 
spredtes derfra ud over hele landet. Soranere har haft en meget stor betydning for cricketspillet i Danmark 
og har på den ene eller anden måde haft stor indflydelse overalt I landet. Ikke alene blev de gode spillere I 
klubberne, men mange blev også gode organisatorer og stiftede nye klubber. Som el eksempel kan nævnes 
Max Smith, der i 1887 var med til at stifte og I mange år lede Odense Kricketklub, som eksisterer den dag I 
dag under navnet Odense Boldklub. 

I marts 1883 stiftede cand. jur. F. J. A. Markmann Foreningen til lndkjøb af Boldspllrekvisiter (F.I.B.), hvis 
opgave var at indkøbe boldspilrekvisitter i England for at kunne levere klubberne dem til rimelig pris. 
Udover dette og at yde sportslig viden til klubberne levede F.1.B. også op til sin formålsparagraf at yde 
klubberne økonomisk støtte for de midler, som måtte være til rådighed ved hjælp af de samlede klubindkøb 
af boldspilrekvisitter. Foreningen har yderligere støttet boldspillet, blandt andet ved udsættelse af flere 
værdifulde pokaler og ved at give tilskud til Dansk Boldspil-Union. 

I tiåret 1879/88 voksede interessen for cricket, og klubber skød frem over hele landet, således stiftedes 
alene i 1887 over 30 cricketspillende klubber. Mange af klubberne stiftedes på grund af et "racehad" mellem 
håndværkere og "flipsvende". Nogle mente, at medlemmerne var for fine, og så dannede de "grovere• 
andre klubber. I Jylland var det mest akademikere og officerer, der oprindelig førte cricketspille! frem, men 
i 1880eme skete en kursændring, idet først handels- og kontorfolk og lidt senere håndværkerne dannede 
klubber. Der må erindres om den til respekt grænsende beundring, som menigmand nærede for såvel den 
akademiske som den militære stand, og da cricketspillende håndværkere eller diskenspringere ikke var 
velsete i officers- og akademikerkredse, dannede de selv klubber. Men efterhånden som del gik op for de 
inter<>sserede, at det virkelig var cricketspillet og sporten det kom an på, gik de mange forskellige klubber 
samn ,.in eller op i de større klubber. Af klubber fra disse år findes følgende den dag i dag: 

1884 - Fredericia-Studenternes Kricketklub, København (nu Akademisk Boldklub). 
1885 • Aalborg Kricketklub (nu Aalborg Boldspilklub af 1885). 
1886 - Fremskridtsklubbens Cricketklub (nu Boldklubben Frem). 
1886 - Hjørring Gymnastikforening (nu Hjørring Idrætsforening af 1886). 
1887 - Odense Kricketklub (nu Odense Boldklub). 
1887 - Slagelse Boldklub (nu Slagelse Boldklub & Idrætsforening). 

Skoler over hele landet begyndte I denne periode at spille cricket, og flere af dem stiftede cricketklubber. I 
den forbindelse indlagde Kjøbenhavns Boldklub sig stor fortjeneste, idet det var på denne klubs Initiativ, at 
ikke få skoleforeninger dannedes, og den skænkede endvidere cricketrekvisitter til 14 skoler. I 1887 
udvirkede den, at samtlige landets lærde skoler fik leveret de nødvendige cricketrekvisitler. Klubben ydede 
dernæst en mængde skoler og foreninger vejledning i boldspil og bidrog ved oversættelse af de engelske 
regler for cricket og fodbold i 1887 til indførelsen af bestemte spilleregler. Den bistod andre foreninger med 
anskaffelse af rekvisitter, og den "Forening til lndkjøb af Boldrekvisiter", som F. Markmann dannede, 
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forsynede samtlige boldklubber her i landet med cricket- og fodboldrekvisitter til ca. 2/3 af handelsprlsen. 
Hvilken betydning denne virksomhed havde, kan ses af, at Indkøbsforeningens omsætning 11887-89 var 
ca. 10.000 kr, mange penge dengang. Endelig foranstaltede Kjøbenhavns Boldklub den første her afholdte 
cupmatch og havde en væsentlig andel I dannelsen af "Dansk Boldspil-Union", som stiftedes I foråret 1889. 

I disse år var der ikke noget der hed turneringer, men udelukkende "venskabskampe". Af mangel på 
modstandere holdt mange klubber og skoler præmiespil inden for egne rækker. I nogle af kampene og I 
præmiespillene uddeltes præmier i form af guld-, sølv- og bronzemedaljer, boldtræer, cricketbælter, bøger, 
knive o.l. Mange klubber spillede i klubdragter, som f.eks. kunne være hvidt flonelstøj, hvid hue med et blåt 
skjold, blåt bælte og hvide støvler. Til at begynde med var det en stor ære for en spiller at møde med 1 eller 
flere medaljer, men efter et par år havde omtrent hver spiller mindst een medalje. 

Man kunne allerede 11866 købe handsker og benskinner hos Isenkræmmer Primon i Østergade i 
København, men de blev ikke altid anvendt. 11885 kunne man i Tidsskrift for Sport læse: "Slllere i England 
bruger altid benskinner og handsker, medens disse utensiler ikke anvendes hos os (i K.B. haves slldanne, 
men de benyttes ikke)". 11887 skriver samme blad: "Det mll håbes, at spilleme, i alt fald i kampen Sorø
København, nllr de er inde for gærdet, vil benytte de ener spillet tilladelige og I England stadig anvendte 
dækningsmidler, benskinner og handsker; det ville give spilleme en større sikkerhed for gærdet og befri 
kampen for sådanne uheld, som ellers så hyppig kunne finde sted, f.ex. at en spiller strejfer sit ben med 
boldtræet eller rammes af bolden på ømtålelige steder (knæ eller ankel) af benet eller på hånden. Udgiffen til 
disse dækningsmidler er ikke særdeles stor, og de kunne uden andre omkostninger end almindelige 
reparationer gøre tjeneste I lang tid.• Grunden til, at man spillede uden skinner, var sikkert, at der dengang 
benyttedes underarmskastning. Selv om K.B. allerede 11886 begyndte øvelser I "round-arm• og 
overarmskastning, kom overarmskastningen først alvorligt I gang herhjemme omkring 1894, og man kunne 
så sent som 1933 komme ud for den gamle kastemetode I 

Medens enkeltheder om cricketkampe I disse år var ret få i den almindelige presse, bragte "Tidsskrift for 
Sport", som i 1888 omdøbtes til "Dansk Sportslidende", I perioden 1884 til 1895 ikke alene resultater af 
cricketkampe fra hele landet, men også udførlige regnskaber og i nogle tilfælde fyldige referater og 
kommentarer. De var imidlertid så mangfoldige, at jeg kun har medtaget nogle få i dette værk. 

Allerede forud for D.B.U.s start i maj 1889 eksisterede en boldspil-sammenslutning med hovedsæde i 
København og forsøgsvis også omfattende forskellige provinsklubber. I både 1886 og 1887 forsøgte denne 
organisation at samle hovedstad og provins. For første gang siden 1867 spilledes således i 1886 en kamp 
mellem Jylland og København. Kampen spilledes i Aalborg, og der mødte 17 jyske cricketrepræsentanter, 
der alle holdt på, at de var tilkaldt som spillere og altså ville deltage. Ved forhandling indgik københavnerne 
på at lade 17 og 11 gå lige op, men næste år gik hvert hold til kamp med 11 spillere. Begge år vandt 
københavnerne med en halvleg. 11887 spilledes for første gang mod et udenlandsk hold i Danmark, da 
K.B. vandt to og tabte een kamp mod Prinsen af Wales Yacht "Osbome", der lå I København. Samme år 
udgav Viborg Boldtklub en lille pjece med titlen "Cricket - et par ord til 'De Ældre'", skrevet af pseudonymet 
"Bowler", som må have været en meget forudseende herre, idet alle navneordene, som idag, er skrevet 
med små bogstaver. En anmelder bemærkede i denne forbindelse at "læsningen bliver noget vanskeliggjort 
ved den lidt udanske retskrivning"! Også i 1887, den 23. september, spilledes den første kamp mellem 
Herlufsholm Skole og Sorø Akademi, som sidstnævnte vandt med en halvleg og 45 points. 

Ved Udstillingen i 1888 fik cricket sin første officielle anerkendelse sammen med det unge fodboldspil. 
Sportspladsen på udstillingen var ganske vist for lille til at tillade cricket der, og det blev derfor kun five-a
side fodboldkampe, der blev afholdt der. Cricketkampene måtte udkæmpes på Fælleden. Begge dele 
vandtes af K.B., der var urørlig i disse første år, og der skulle gå mange år, før klubben blev detroniseret. 

Den 18. maj 1889 stiftedes Dansk Boldspil Union, og det skal nævnes, at alle 20 klubber I Jylland under 
D.B.U. spillede cricket! Samme år spilledes den første drengekamp i cricket mellem Frem og 
Melchiorianemes Boldklub. En kamp fandt også sted i Odense, hvor et fælleshold fra Odense Boldklub og 
Svendborg Sportsklub spillede mod et hold fra Sorø Amts Boldklubber (Korsør, Slagelse, Sorø og
Ringsted), og Kjøbenhavns Boldklub vandt på Fælleden i København over et crickethold fra den engelske 
eskadre, som gæstede København. 

11890 arrangerede D.B.U. de første turneringer. I Jylland, hvor Viborg Boldklub blev vinder, deltog 
Viborg, Randers og Aarhus. I København vandt Kjøbenhavns Boldklub den første turnering, hvori de øvrige 
deltagere var Akademisk Boldklub, Østerbros Boldklub, Haabet, Melchlorianemes Boldklub og 
Christianshavns Boldklub. Som første danske hold i udlandet spillede K.B. dette ir en cricketkamp i Berlin 
mod Berliner C.C. vom Jahre 1883. Victor Hansen udgav en Illustreret ldrætsbog, hvori boldspilafsnittet 
blev skrevet af K.B.eren F. Markmann. Endvidere vandt København over Jylland i København, hvilket 
gentoges i 1891. 11892 spilledes kampen I Viborg, men med samme resultat. 

11891 udgav D.B.U. cricket- og fodboldlovene på dansk. K.B. forhandlede med Det Danske Travselskab 
angående leje af den indvendige del af den nye travbane ved Charlottenlund, men uden positivt resultat. 
Pi Fælleden i København scorede Sylow fra K.B. 92 points, alle løbet, en rekord som holdt i 1 0 år. I de 
dage var halvlegene meget små, og pi grund af banernes beskaffenhed havde kasterne for det meste 
overtaget over gærdespilleme. I en privatkamp tog H.C. Lund fra A.B. således i første halvleg 10 gærder 
for 17 points mod Ø.B. 

11892 led K.B. sit første nederlag i cricket, da de tabte til Ø.B. med 4 points. Kaptajn Kalkau indførte 
dette ir cricket på Hærens Gymnastikskole i København. 
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I 1893 opløstes Melchiorianemes Boldklub og Østerbros Boldklub, men spillere fra disse klubber stiftede 

Cricketklubben af 1893, som senere fik navnet 8.93. Sydjyske klubber (Horsens, Fredericia og Vejle) vandt 
en cricketkamp over nordjyske klubber (Randers, Aarhus, Viborg og Sæby), og samme år blev K.B. den 
første klub med egen bane, ved Sankt Marcus Alle, på hvilken de spillede en kamp mod Osbome Royal 
Cricket Club fra den engelske yacht, der igen lå i København 

D.B.U forsøgte i 1894 at genoplive kampene Jylland-København med en repræsentativ cricketkamp i 
Fredericia, men resultatet var stadigt yderst nedslående for provins-spilleme. Samme år blev Odense 
Boldklub den anden danske klub med egen bane, som officielt indviedes den 19. august med en kamp mod 
Efterslægtens Boldklub fra København. Frem vandt den københavnske turnering, men kunne året efter 
ikke stille hold i turneringen. Efter nogen diskussion vedtoges det ikke at opløse klubben, men at forsøge 
igen i 1896, hvilket jo lykkedes! 

K.B. anskaffede i 1895 det første crickettæppe indført i Danmark. Den 1. december samme år stiftedes 
Jydsk Bold-Union (senere Jydsk Boldspil-Union). 

11896 stiftedes Dansk Idræts-Forbund, og J.B.U. foranstaltede et cricketstævne mellem nord og syd, 
henholdsvis Hjørring og Vejle, i Aarhus. 

11898 deltog Odense Boldklub samt et kombineret hold fra J.B.U. I Idrætsfesten i København. Kampen 
København mod Jylland vandtes af København. 

I 1900 scorede Axel (Andersen) Byrval det vistnok eneste century på Fælleden i København, da han 
opnåede 109 not out for Frem mod B.93. Samme år kom Royal High School Cricket Club fra Edinburgh på 
besøg. 

1901 fik B.93 egen bane ved af kommunen at leje et 4 ha. stort areal ved Set. Jacobs Kirke i København, 
og samme år kom det tyske crickethold "Preussen", Berlin, på besøg efter indbydelse af Boldklubben Frem. 

11902 udsatte købmand Carl. A. E. Petersen, Roskilde, en pokal, "Roskilde Pokalen", og følgende 10 
klubber meldte sig til kampene: 

Vordingborg Kricketklub, formand Vlh. Schrøder. 

Præstø Boldklub, formand o. Schullze. 
Næstved Kricketklub, formand lærør Ødum. 

Arbejdernes Idrætsklub, Næstved, formand P. Aug. Grevsen. 

Slagelse Boldklub, formand tærer Th. Petørsen. 

Jyderup Kricketklub, formand urmager A. Jakobsen. 

Holbæk Idrætsforening, formand bogholder Ove Kjær. 

Frederikssund Idrætsforening, formand P. Chlislensøn. 

Ringsted Sportsklub, formand P. H. PeltfllSOII. 
Roskilde Boldklub, formandlærørCatlPoutsen. 

I finalekampen vandt Slagelse Boldklub over Holbæk Idrætsforening og fik dermed "Roskilde Pokalen• til 
ejendom. Denne pokalturnering gav stødet til, at Sjællands Boldspil-Union stiftedes den 14. september 
samme år. 

Den 29. april 1903 stiftedes Københavns Boldspil-Union, og samme år indtrådte J.B.U. i D.B.U. A.B. 
indviede sin egen bane på et 3,3 ha stort areal på Lammefælleden ved Tagensvej, som lejedes af 
Københavns Kommune. 

Ved J.B.U.s repræsentatskabsmøde 24. januar 1904 vedtoges, at man ved cricketkampe kunne forlange 
at spille på tæppe, og den 10. juli samme år stiftedes Fyns Boldspil-Union. 

I 1905 vandt Odense Boldklub den første fynske turnering. Samme år overtog Boldklubben Frem, sin 
egen bane på Enghavevej i København. 

Den 29. juli 1906 stiftedes Lolland-Falsters Boldspil-Union. 
11908 udkom "Idrætsbogen• af A.C. Meyer, hvori oberstløjtnant H. Kalkau skrev om cricket. 
Med støtte fra Foreningen til lndkjøb af Boldrekvisiter (F.1.B.) kom Cleveland Cricket Club på besøg i 

1909. Dette år stillede K.B. ikke hold i turneringen, da deres bane var under reparation. 
11910 havde man igen besøg af Royal High School C.C. fra Edinburgh, som i den anden af to kampe 

blev besejret af et udvalgt hold fra K.B.U. takket være Harald Hansen fra B.93, som scorede 76 points i 
løbet af 27 minutter. 

Den 27. april 1911 oprettede Viborg Fodsports-Forening en dameafdeling, der havde til formål at dyrke 
langbold, cricket og hockey, men cricket blev hurtigt opgivet. Samme år kom det engelske hold The 
Yorkshire Wanderers på besøg. 

I 1913 fik Danmark besøg af Leicester Cricket Club. 
11917 tog direktør Harald Simonsen Initiativet til årlige kampe mellem K.B.U. og J.B.U. ved at udsætte en 

pokal. Disse kampe fortsatte, bortset fra enkelte år som f.eks. under anden verdenskrig, til og med 1953. 
Indtil omkring 1930 var københavnerne overlegne, men derefter begyndte resultatet af den engelske træner 
H. P. Chaplins besøg i de jyske klubber at vise sig, og efter anden verdenskrig havde Jyderne for det meste 
overtaget. 
I 1920 begyndte årlige kampe mellem K.B.U. og S.B.U. Samme år vandt J.B.U. ved kampen I Aalborg for 
første gang over K.B.U., men de måtte vente til 1937 før de vandt i København. 

I 1921 var Leicester and County Cricket Association på bes0g. Samme år udkom R. E. Brinckers bog 
"Vejledning i Cricket•. 
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11922 sendte Marylebone Cricket Club (M. C. C.), London, for første gang et hold til Danmark. 
I 1923 spillede Aa.B. mod et udvalgt hollandsk hold i Hamburg, og Leicester and County Cricket 

Association kom igen på besøg. Samme år spilledes den første kamp mellem K.B.U. og F.B.U., og den 
blev vundet af af københavnerne. 

I 1924 tog Akademisk Boldklub, København, anlægget ved Nørre Alle i brug, og Kjøbenhavns Boldklub 
købte arealet ved Peter Bangs Vej. 

11925 kom Marylebone Cricket Club igen på besøg. Samme år måtte Kjøbenhavns Boldklub forlade 
banen ved Sankt Marcus Alle. 

11926 spillede et udvalgt dansk hold under navnet "Gentlemen of Denmark" 7 kampe I England, og Baron 
H. Rosenkrantz udgav bogen "Cricket•. 

11927 fik Danmark besøg af lncognltl Cricket Club, og den første kamp mellem J.B.U. og F.B.U. vandtes 
af jyderne. Samme år oprettede de to Odenseklubber B.1909 og B.1913 en cricketafdeling. 

I 1928 besøgte Leicester Cricket Club Danmark. Den 10. december samme år tog K.B.eme Harold 
Philipson og Hakon Bendixen sammen med andre cricketinteresserede i hovedstaden initiativet til 
dannelsen af Københavns Kricket-Ring for at tage de opgaver op, som rettellgt burde have været løst af 
D.B.U -Ikke blot i København, men I hele landet. Alle unionerne blev I sin tid stiftede enten som rene 
cricketunioner eller som unioner, hvor fodbold og cricket stod på lige fod. Da fodboldspillet i begyndelsen af 
1900-tallet fik sit store opspring, gled cricket I baggrunden, og fodboldspillet optog fuldt ud unionernes 
kræfter og tid. Eflerflånden som unionerne skiftede repræsentanter, gled de cricketinteresserede 
repræsentanter ud til fordel for de udprægede fodboldrepræsentanter, og initiativet til at give sig I lag med 
cricketopgaver svandt mere og mere, således at unionerne nu var sammensat af næsten udelukkende 
fodboldinteresserede folk. 

11929 blev den engelske træner, H. P. Chaplin, engageret af J.B.U. til at undervise de jyske klubber. Han 
besøgte 14 jyske byer, og besøget fandt sted på initiativ af baron H. Rosenkrantz med økonomisk støtte fra 
direktør Ferd. Krøyer-Kielberg. Mr. Chaplin havde uden tvivl hovedæren for jysk cricketspils gode udvikling 
I 1930eme. Desværre fulgte de andre unioner Ikke J.B.U.s eksempel. Københavns Kricket-Ring skaffede 
ved henvendelse til Københavns Idrætspark en bane, Idrætsparken ved Genforeningspladsen, der allerede I 
sommeren 1929 blev reserveret til cricket i tiden 15. maj -15. september. Danmark fik igen besøg af 
lncognitl Cricket Club, og den første københavnske pokalturnering vandtes af Kjøbenhavns Boldklub. 

11930 kom Gentlemen of Worcestershlre fra England på besøg, og den engelske træner, H. P. Chaplin, 
engageredes Igen af J.B.U. I maj samme år blev bladet "Kricket" udgivet af Københavns Kricket-Ring for 
første gang, og fra England fremskaffede K. K.-R. Kodak cricketfilmen, som I de kommende år blev en stor 
succes og vistes over hele landet. Den første Lolland-Falsterske turnering vandtes af Nykøbing, Falster. 

I 1931 påbegyndte J.B.U. en juniorturnering, og 11932 undervlstes cricket I Statens Gymnastikinstitut. 
Samme år fik Københavns Kricket-Ring en Invitation fra det hollandske cricket forbund til at sende et 
udvalgt dansk hold til Holland I sommeren 1933 • I anledning af det hollandske forbunds SO-årige beståen -
for at deltage I en triangel-turnering, hvis to andre deltagere ville blive det udvalgte hollandske hold og den 
berømte engelske klub M.C.C. Samtidig foresloges det, at hollænderne skulle komme til Danmark 11932. 
Da D.B.U. fik planen forelagt, svarede man, at man rent principielt ikke kunne lægge navn til et 
arrangement, for hvllket et blad, "Dagens Nyhedel", stillede den økonomiske garanti, og D.B.U.s budget var 
så anspændt, at man ikke mente, man selv kunne gå ind I et så bekosteligt arrangement. Da D.B.U. derefter 
blev spurgt, om Københavns Kricket-Ring måtte arrangere kampen, svarede D.B.U. bekræftende, dog 
måtte kampen I så fald ikke betegnes som "landskamp". Da det imidlertid fra "Dagens Nyhedel"s side var 
stillet som betingelse for en eventuel garanti, at der måtte reklameres med en "landskamp", var 
arrangementet dermed uigennemførligt. Hollænderne sendte løvrigt nogle dage senere afbud tll besøget I 
Danmark I 1932, men meddelte, at indbydelsen til at sende et dansk hold til Holland I 1933 stadig stod ved 
magt. 

I 1933 spilledes den første drengekamp mellem K.B.U. og J.B.U. og kampen vandtes af J.B.U. Cricket 
blev optaget blandt idrætsmærkeprøverne. D.B.U. bragte den anden autoriserede udgave af cricketlovene 
på dansk. Lektor Poul Jørgensen, lærer ved Statens Gymnastikinstitut, udgav en Illustreret lærebog, 
"Kricket", for begyndere. I bladet "Kricket" forekom artikler om muligheden for at gennemføre en 
danmarkstumering. Mens man betragtede det som en "skøn drøm•, måtte man se I øjnene, at de 
økonomiske krav var for store til, at drømmen kunne realiseres. Ved Københavns Kricket-Rings 
generalforsamling anbefalede N. Lorentzen, Køge oprettelsen af en dansk Cricket Union, og dette blev også 
berørt ved generalforsamlingen i 1934. 

11935 udsatte Harald Simonsen en pokal i forbindelse med kampene mellem J.B.U. og K.B.U. Juniores. 
For at få den til ejendom skulle den vindes 3 gange i træk eller 4 gange lait. Ved Københavns Kricket
Rings generalforsamling den 29. marts godtoges navneforandring til Dansk Cricket Ring, bladets navn 
ændredes til "Cricket", og man stiftede Dansk Cricket Fond. I "Cricket" nr. 12 forekom en artikel om 
"Cricketspillets Popularisering", hvor et forslag om begrænset spilletid fik følgende med på vejen: "Lad os 
råbe vagt i gevær over for de forslag om maximumshalv/ege pA een eller halvanden time. Det v,1 simpelthen 
iklce blive Cfiel<et mere, idet det lklce vil gælde om at tage gæreterne, men blot forhindre gærdespilleme I at 
score, og hvad det kan føre til af forsætligt tidsspilde, usportslig kastetaktil< etc., er det iklce vanskeligt at 
tænke sig. Foruden selvfølgelig, at spillet bliver helt kunstigt for Bds/<illige spillere, og at mange Ikke vil vide, 
hvad det vil sige at /<omme ti/ gærdet•. 
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11937 spilledes den første officielle juniorturnering på Sjælland. J.B.U. sejrede dette år for første gang i 

København over K.B.U. Grosserer R. E. Brincker valgtes til formand for Dansk Cricket Ring efter dr. 
Jensens afgang. 

11938 blev Lolland-Falster optaget i S.B.U. turneringen. 
I 1939 kom der forslag om at spille med 8 bolde i overen i hele Danmark. Der spilledes nemlig med 8 i 

København og på Sjælland, mens Jylland og Fyn spillede med 6. I en turneringskamp mellem Grenaa og 
Holstebro kunne man på grund af stærk blæst ikke holde overliggerne på plads, og fandt til sidst på at holde 
dem fast med tyggegummi! 

I 1940 skrev R. E. Brincker i "Cricket" om sine drengeår omkring 1900 på Vejle Latin- og Realskole, hvor 
der var undervisning i cricket. Det holdt Imidlertid snart op, fordi , som en gammel gymnastiklærer en 
gang fortalte ham, det blev forbudt af "den store skolekommission•, der betegnede cricket som uegnet til 
skolesport, da det kun tillod et fåtal af deltagerne at få kroppen ordentlig rørt. Brincker tilføjede, at han 
forgæves havde søgt oplysning om denne "store skolekommission", blandt andet havde han spurgt i 
undervisningsministeriet, men ingen kunne fortælle ham noget derom. Han ønskede meget at se 
kommissionens betænkning, som jo røbede et fundamentalt ukendskab til spillet, og virkningen af denne 
kommissions betænkning sporedes endnu i 1940, da det ikke var længe siden, at en yngre gymnastiklærer 
havde betroet ham, at undervisningsministeriet i et cirkulære havde indskærpet forbudet mod at undervise 
i cricket i gymnastiktimerne. 

1940-1944 var grundet den tyske besættelse en vanskelig tid for crtcket. Transportvanskelighederne var 
naturligvis værst i Jylland, hvor der blev foretaget en gennemgribende ændring af turnerings-programmet. 
Unionskampene måtte ligeledes indskrænkes. Der blev som følge af turneringernes indskrænkning spillet 
usædvanlig mange privatkampe rundt om I landet. 11940 vandt S.B.U. i Sorø den første juniorkamp 
mellem K.B.U. og S.B.U. Formændene for J.B.U., S.B.U. og F.B.U. Indtrådte samme år i Dansk Cricket 
Rings bestyrelse. I 1941 spillede de bedste københavnske klubber en (årlig) lyntumering, hvor ingen 
halvleg måtte vare længere end 30 overe. Der spilledes om en pokal skænket til K.B. af Harald Simonsen. 
Samme år blev juniorernes aldersgrænse, der havde været forskellig I alle 4 unioner, nu fastsat, således at 
kun drenge, der ikke inden 1. maj var fyldt 18, kunne deltage på deres unions udvalgte hold, uanset om de 
havde deltaget i den pågældende unions juniortumering. 11943 spillede Lolland-Falster klubberne Maribo 
Gymnastikforening, Nakskov Kricketklub og Nykøbing Falster Kricketklub en lyntumering med 12 overe I 
hver halvleg. Odense klubberne B.1909, B.1913 og Odense Boldklub spillede en lyntumering (hver en time 
ved gærdet) i forbindelse med Sportsugen. I tagværket "Idræt• skrev Jørgen Cold, K.B. en "afhandling" om 
cricket, og han blev endvidere af Gunnar "Nu" Hansen interviewet i radioen om cricket. Rekvisitmangelen 
var meget alvorlig, men man kunne forskellige steder få nye plader på gamle håndtag, men ikke alle var 
lige gode. Ved en enestående indsats lykkedes det endelig grosserer Frederik Ferslev, med betydelig støtte 
fra F.1.B., at forarbejde et boldtræ af en kvalitet, der nærmede sig de engelske. Han lavede også bolde, 
men vistnok ikke af samme høje kvalitet. Endvidere lavedes gamle bolde til nye med nyt læderovertræk. 
F.I.B. på Amagertorv i København havde i 1943 et helt udstillingsvindue med cricket"spillere" og rekvisitter.

11945 spilledes over hele landet mange venskabskampe mellem danske hold og de engelske styrker.
Harald Simonsen Fonden på 10.000 kroner blev overført til Dansk Cricket Ring. Den omstridte 
juniorgrænse for unionskampe blev fastsat til 17 år per 1. september. Jørgen Colds bog, "Cricket•, udkom. 
Ved D.C.R.s generalforsamling den 29. juni fremhævede godsekspeditør Hartofl , at det var ungdommen, 
man skulle have fat på, og oplyste at der på Statens Lærerhøjskole stadig blev givet undervisning i cricket, 
hvorfor det vel også måtte kunne bringes frem i skolerne . ... Formanden ville også gerne have cricket ind I 
skolerne, men oplyste, at det var meget svært, idet det faktisk var fort>udt at spille det deri Den såkaldte 
•store skolekommission" havde (som nævnt tidligere) udtalt, at spillet ikke havde de fornødne opdragende
egenskaber, pædagogisk set!

I 1946 blev juniorgrænsen for unionskampe sat til 18 år per 1. august. De første nye cricketrekvisitter fra 
England siden 1939 kom til Danmark. 

11947 nedsattes Københavns Cricket-udvalg, hvilket førte til erhvervelsen af Lersøparken som 
træningsbane og Indmeldelse af flere nye klubber i K.B.U.s turnering. Det førte også til, at K.B.U. oprettede 
et særligt cricketudvalg til varetagelse af cricketspillets interesser i hovedstaden. "Ben for" reglen, som 
trådte i kraft i England i 1938, indførtes endelig i Danmark. Gentlemen of Cambridge University besøgte 
Danmark 

I 1948 vedtog D.B.U. et danmarksmesterskab, og den første vinder blev Akademisk Boldklub. K.B.U. 
indførte nye regler for turneringen og pointsberegningen, og den københavnske pokalturnering blev opgivet. 
Under Dansk Cricket Rings generalforsamling foreslog Henrik Wahl, at cricketspilleme skulle danne deres 
eget fortlund og indmelde sig i D.I.F. F.B.U. vedtog at bevilge penge til en engelsk træner i 3 måneder. 
Cambridge Unlversity c.c. på besøg. 

I 1949 satte J.B.U. igen Juniorgrænsen ned til 17 år, fra 19. Da det Ikke var muligt at få udenlandske 
modstandere på besøg, spilledes en lynturnering på græspitch på "nye" Gentofte Stadion ved København. 

11950 vandt J.B.U. over K.B.U. på Gentofte Stadion ( på græspitch). Marylebone Cricket Club kom på 
besøg. 

11951 blev K.B.U. og S.B.U. enige om, at de 4 bedste københavnske og de 4 bedste sjællandske hold 
spillede I een A-række alle mod alle, og de 3 respektive 4 næstbedste dannede en B-række, ligeledes alle 
mod alle. En propagandakamp afholdtes I Idrætsparken, København, før fodboldlandskampen mod Østrig. 
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På Dansk Cricket Rings generalforsamling diskuteres mulighederne for dannelsen af en Cricket Union, et 
spørgsmål der var rejst af Kurt Nielsen i D.B.U.s cricketudvalg. På det årlige jyske cricketmøde, hvor 
Henry Petersen, S.B.U. og Kurt Nielsen, K.B.U. var tilstede, diskuterede man også forslaget om en 
selvstændig Cricket Union. Mens der arbejdedes med muligheden for at danne et selvstændigt Cricket 
Forbund, vedtog D.B.U. at udskille cricket og at ændre D.B.U.s love i overensstemmelse hermed. 

11952 udsendte D.B.U. tredie udgave af cricketlovene på dansk. Grundet modstand fra J.B.U. overfor 
dannelsen af en landsdækkende Cricket Union forelagde D.B.U.s cricketudvalg et nyt forslag til dannelse af 
en union bestående af K.B.U., S.B.U. og F.B.U. Senere bestemtes det at samle alle landets cricketspillende 
klubber til et møde I vinterens løb for at stifte Dansk Cricket Forbund. Marylebone Cricket Club kom igen 
på besøg. 

I 1953 31 klubber var repræsenteret ved et møde i Odense den 15. februar, hvor Dansk Cricket Forbund 
blev stiftet med 19 stemmer mod 11 og 1 blank stemme. D.C.F. trådte i funktion den 1. oktober og blev 
optaget I D.I.F. den 17. oktober. Direktør Kurt Nielsen valgtes til formand for D.C.F. Dansk Cricket Ring 
blev nedlagt og skulle opløses fra 1. januar 1954. Et udvalgt hold under navnet "Gentlemen of Denmark" 
besøgte England. 

I 1954 opløstes Dansk Cricket Ring den 1. januar. Dansk Cricket Forbund indførte Danmarksturnering. 
Bladet "Cricket" fortsatte som D.C.F.s officielle organ. D.C.F. indførte følgende aldersgrænser: Seniorer: 
spillere, der inden 1. maj er fyldt 16 år. Juniorer: spillere, der inden 1. maj endnu ikke er fyldt 18 år. 
Drenge: spillere, der inden 1. maj endnu Ikke er fyldt 15 år. Den store størrelse gærdepinde blev 
obligatoriske i alle turneringskampe. Cricketkampe forekom på Dansk Tipstjenestes tipskupon. Oxford 
Univerty C.C. kom på besøg. 

Fra 1955 spilledes med 6 bolde i en over mod tidligere 8. D.C.F. var i Holland og tabte landskampen. 
Københavns Cricket Stævne dannedes til at sørge for alle arrangementer med gæstende hold i 
hovedstaden. 

11956 kom Holland på besøg og vandt landskampen mod D.C.F. Endvidere var Cambridge University 
igen på besøg. 

11957 fik vi atter besøg af Cambridge Universlty C.C. Samme år kom et hold fra the British Army of the 
Rhine (B.A.O.R.) til Danmark, og dette blev indledningen til mangeårigt samarbejde med kampe vekselvis i 
Danmark og Tyskland. 

11958 ophørte B.93, København, som oprindelig blev stiftet som "Cricketklubben af 1893", med at spille 
cricket. 

11959 vandt Holland på hjemmebane over D.C.F. Odense Boldklub, som oprindelig blev stiftet som 
"Odense Kricketklub" i 1887, nedlagde cricketafdelingen. 

11960 kom Holland Igen på besøg i Danmark og besejrede D.C.F. Cambridge University C.C. atter på 
besøg. 

11961 besøgte D.C.F. England og Skotland. En landskamp i Skotland vandtes af værtslandet. 
11963 rejste D.C.F. til Tyskland og Holland. I Holland vandt hjemmeholdet landskampen. Den 8. 

september samme år stiftedes Dansk XL Cricket Club. 
11964 indførte D.C.F. pokalturnering og i den anledning skænkede firmaet Dunlop en pokal. Holland var 

igen på besøg og vandt igen landskampen over D.C.F. 
11965 udkom 4. udgave af cricketlovene på dansk, den første under D.C.F. 
11966 besøgte D.C.F. igen England og Skotland. En landskamp I Skotland sluttede uafgjort. D.C.F. blev 

medlem (associate member) af International Cricket Conference (I.C.C.). På Sorø Akademi spilledes 100-
års jubilæumskamp mellem et hold udvalgt blandt nuværende og tidligere elever på skolen og "The 
Presidents XI", et mandskab udvalgt af D.C.F.s formand, Kurt Nielsen, blandt dansk crickets største navne. 

I 1967 stiftedes Husum (Tyskland) Cricket Club og blev medlem af D.C.F., hvilket betød deltagelse i den 
danske cricketturnering. Pokalturneringen afholdtes for første gang som handicapturnering. På D.C.F.s 
repræsentantskabsmøde den 26. november valgtes Leo Clasen til formand efter Kurt Nielsen, som blev 
udnævnt til ærespræsident. Oxford University c.c. på besøg. 

11968, den 24. april, døde Leo Clasen, hvorefter s. T. Nørgaard blev konstitueret formand for D.C.F. Ved 
repræsentantskabsmødet 8. december valgtes Kurt Nielsen igen til formand. Samme år udkom en ny 
instruktionsbog, "Cricket - hvordan det skal spilles", en direkte oversættelse af M.C.C.s "Cricket - how to 
play". Asfaltpitch blev forbudt, med mindre der mellem tæppet og pitchen lagdes et dæmpende underlag. 

11969 kom Bermuda på besøg og vandt landskampen mod Danmark. I Holland vandt Holland over 
Danmark. 

11970 var D.C.F. på besøg i England og Irland. Landskampen mod lriand sluttede uafgjort. 
I 1971, ved repræsentantskabsmødet i Odense den 5. december, blev Eriing Froulund formand for 

D.C.F., da Kurt Nielsen ønskede at trække sig tilbage. canadian Colts på besøg og vandt 
ungdomslandskampen mod D.C.F" 

11972 vandt D.C.F. sin første landskampsejr ved at vinde over Holland i København. 
11973 tabte D.C.F. til lriand i Irland. Canadian Colts igen på besøg og vandt atter ungdomstandskampen 

mod D.C.F. Hollands junioriandshold på besøg og landskampen mod D.C.F. endte uafgjort. 
11974 var D.C.F. i Canada, hvor landskampen endte uafgjort, men D.C.F. vandt en 1-dags landskamp. 

D.C.F. juniorer og drenge i Holland. Juniorerne spillede uafgjort i en landskamp, mens drengene tabte 
deres.



11975 kom Østafrika og Sri Lanka på besøg, og D.C.F. vandt over førstnævnte, men tabte til Sri Lanka. 
lr1and var også på besøg og spillede uafgjort i landskampen mod D.C.F. En landskamp mod Holland i 
Holland sluttede også uafgjort. D.C.F.s ungdomslandshold var i Holland og deltog i den første af en 
tilbagevendende international turnering med hold fra Canada, England, Holland og lr1and. 
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11976 var D.C.F. på besøg i østafrika. Landskampe mod Kenya og mod Østafrika sluttede uafgjort, mens 
en 1-dags landskamp blev vundet af Østafrika. Ved repræsentantskabsmødet den 12. december blev Ove 
Dalsgaard, Viborg , valgt til formand for D.C.F. , idet Er1ing Froulund ønskede at træde tilbage. 

I 1977 var Holland på besøg og landskampen endte uafgjort. I Skotland tabte D.C.F. en landskamp. Man 
spillede dette år den første officielle dametumering, som dog ikke gjaldt et dansk mesterskab. Som første 
danske klub havde Svanholm Cricketklub reklame på deres dragt. D.C.F .s ungdomslandshold deltog i 
international turnering i England 

11978 besøgte D.C.F. lr1and og tabte landskampen. Hollands juniorer på besøg I Danmark. En 2-dages 
landskamp endte uafgjort, mens en 1-dags landskamp vandtes af D.C.F. Hollands drenge var ligeledes I 
Danmark og vandt begge landskampe mod D.C.F. En dommerforening stiftedes, men måtte opgives igen I 
1980. 

11979 deltog D.C.F. I turneringen om I.C.C. Trophy I England. D.C.F.s ungdomslandshold deltog I 
international turnering i Canada. D.C.F.s juniorer I Holland, hvor en 2-dages landskamp vandtes af 
Danmark, hvorimod Holland vandt en 1-dags landskamp. D.C.F .s drenge var også i Holland, men tabte 
begge landskampe. Ved repræsentantskabsmødet den 2. december blev Er1Ing Froulund igen formand for 
D.C.F., idet Ove Dalsgaard ikke ønskede genvalg.

11980 spillede D.C.F. uafgjort med Holland i Holland. Cricketdommerforeningen opgivet. 5. udgave af
cricketlovene udkom. 

11981 var D.C.F. I Wales, hvor en landskamp sluttede uafgjort. Det første danske mesterskab for damer 
vandtes af Vestjyden, Esbjerg. Ungdomslandshold fra Holland, Bermuda, Canada, England, og lr1and på 
besøg i Danmark og deltog med D.C.F I international turnering. 

11982 var Wales på besøg, og landskampen endte uafgjort. 
I 1983 besøgte D.C.F. Holland, hvor man tabte begge landskampe. Ungdomslandsholdet deltog I, og 

vandt, den internationale turnering som dette år spilledes i Holland. D.C.F. blev optaget i det Internationale 
dameforbund (I.W.C.C.). Ole Mortensen fra Svanholm Cricketklub skrev, som første danske spiller, 
professionel kontrakt, nemlig med Derbyshire County Cricket Club, England. Marylebone Cricket Club på 
besøg. Ved repræsentantskabsmødet den 10. december valgtes Lars Kruse, Sorø, til formand for D.C.F., 
da Er1ing Froulund Ikke ønskede at fortsætte. 

11985 besøgte D.C.F. England og Wales. Landskampen mod Wales sluttede uafgjort. D.C.F.s 
ungdomslandshold i Bermuda og deltog I international turnering. Søren Henrlksen, Svanholm Cricketklub, 
skrev professionel kontrakt med Lancashire County Cricket Club, England. 

11986 deltog D.C.F. i turneringen om I.C.C. Trophy i England. D.C.F.s ungdomslandshold besøgte 
Wales, hvor de tabte en landskamp. Kolding købte landets første kastemaskine. 

11987 fik D.C.F. besøg af Holland, som vandt begge landskampe. D.C.F. besøgte Bermuda, hvor 
landskampen endte uafgjort. D.C.F.s ungdomslandshold i Irland og deltog i international turnering. Janni 
Jønsson, svanholm Cricketklub, spillede som halv-professionel på Sussex damehold i England. Ved 
repræsentantskabsmødet den 5. december valgtes Jørgen Holmen, K.B., til formand for D.C.F ., efter at 
Lars Kruse var fratrådt. 

11986 besøgte D.C.F. Canada, hvor man tabte een landskamp, mens en anden blev afbrudt på grund af 
regn. Overbegrænsede kampe Indførtes I Danmarksturneringen. Første Cricket-Center indviet I Brøndby 
ved København. Kanga Cricket Indført I Danmark. Jesper Christiansen, Svanholm Cricketklub, og Søren 
Sørensen, Glostrup Cricket Club, udtaget til Resten af Verdens Hold (I.C.C.) ved verdensmesterskabet for 
ungdomshold, som spilledes I Australien. 

11989 besøgte Australiens landshold Danmark og vandt begge landskampe, mens Danmark vandt begge 
landskampe mod Canada, som ligeledes var på besøg. D.C.F. var på besøg i Holland, hvor man vandt en 
landskamp over Holland, men tabte en mod Canada. De engelske, hollandske og irske damelandshold 
besøgte Danmark og deltog sammen med det danske damelandshold I kampe om europamesterskabet for 
damer. D.C.F.s ungdomslandshold deltog I International turnering I England. Cricket-Center indviet I 
Herning. Aalborg Boldspilklub af 1885, oprindelig stiftet som cricketklub, lukkede sin cricketafdeling. 
Følgende udnævnt til D.C.F .s første æresmedlemmer: Ib Hansen, B.1913 Odense, Peter Hargreaves, 
Akademisk Boldklub, Axel Morild, Hjørring, Jørgen Morild, Aarhus, Evald Møller, Skanderborg, og 
Thomas Provis, Akademisk Boldklub. 

11990 besøgte D.C.F. i februar Bangladesh, hvor man vandt den første landskamp, men tabte den 
anden. I maj kom Bangladesh på besøg I Danmark hvor de tabte til D.C.F. D.C.F. var også på besøg I 
Holland, hvor man deltog !turneringen om I.C.C. Trophy. B.1909 og B.1913, Odense, sammensluttede 
cricketafdelingerne og dannede Odense Cricket Club • 

11991 fik D.C.F. besøg af Holland, som vandt begge landskampe. D.C.F. I England. D.C.F.s 
ungdomslandshold i Zimbabwe og endvidere I Canada, hvor de deltog I deltog I International turnering, 
Det danske damelandshold i Holland, hvor man deltog I europamesterskabet for damer. 125 års 
jubilæumskamp spilledes på Sorø Akademi. 



11992 besøgte Wales Danmark og tabte een landskamp til D.C.F. men vandt den anden. I Holland 
tabte Danmark begge landskampe. D.C.F.s ungdomslandshold spillede 4 kampe i Holland, heraf to mod 
det hollandske ungdomslandshold, som resulterede i en sejr til hvert land. D.C.F.s damelandshold I 
England. Den 26. marts afgik Kurt Nielsen ved døden, 79 år gammel. Han var initiativtager til, og 
medstifter af, Dansk Cricket Forbund. 5. udgave af cricketlovene genudgivet og opdateret. 
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11993 besøgte D.C.F. Sydafrika og England. Damelandsholdet og Danish Mini Wanderers var også I 
England. Holland var på besøg og vandt landskampen over D.C.F. Vejret ødelagde den anden landskamp. 
Ungdomslandsholdet havde hjemmebane I turneringen, der spilles hvert andet år, og fik besøg af 
ungdomshold fra Bermuda, Canada, England, Holland, lr1and og Zimbabwe. D.C.F. indførte i forbindelse 
med lov 23 (død bold), at såfremt bolden, efter den er afleveret af kasteren. rammer en tæppepløk eller 
tæppekanten og derved forandrer retning, skal der dømmes "død bold". 



CRICKET-HISTORIE GENERELT 

Dette afsnit kan betragtes som et tillæg til forrige afsnit. Indholdet er mere alment, og jeg 
har ikke kunnet passe det ind andetsteds. 

Tidsskrift for Sport 1884. side 164: 
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Cricketspillet frister en kummerlig tilværelse ... dyrkes kun her i landet ved Sorø Akademi, af Kjøbenhavns 
Boldklub og af et par mindre klubber med yderst ringe medlemstal, dels af den omstændighed at en 
cricketkamp kun formår at samle et meget fåtalligt publikum af tilfældige nysgerrige. Det skyldes 
selvfølgelig det lidet udbredte kendskab til spillets natur. 

Tidsskrift for Sport 1886, side 45: 

Det synes at fremgå, at der er kommet fart i boldspillet herhjemme, og det, at den københavnske ungdom 
begynder at komme rigtig med, er forhåbentlig et godt varsel om, at det inden alt for længe vil svinge sig op 
fra at være en sport, der kunstig holdes oppe ved nogle få amatørers interesse og ihærdige anstrengelser, 
til den plads, som upåtvivlelig tilkommer det som et populært og betydningsfuldt middel til at opfylde den 
gamle, nu så godt som nogensinde gyldige livsbetingelse: "en sund sjæl i et sundt legeme•. 

Tidsskrift for Sport 1887, side 32, 114, 438 og 478: 

Den forløbne (1886) cricketsæson har været livligere end nogensinde før, og efter hvad der foreligger, bør 
det antages, at den kommende sæson vil vise en betydelig fremgang .... Medens cricketspillet nu kan siges 
at være på gode veje til at blive en anerkendt del af ungdommens legemlige udvikiingsmidler og i betydelig 
udstrækning udøves over hele landet, er dets supplement for den tid da årstiden tvinger det til at ligge i hi, 
fodboldspillet, endnu kun øvet sporadisk . ..• 

Boganmeldelse: Under titlen "Cricket. Et Par Ord til de Ældre" af "Bowler" har Viborg Boldklub udgivet I 
kommission hos herr A. Jacobsen en ganske lille pjece, som vi anbefaler til vore læseres opmærksomhed. 
Man vil med fornøjelse gennemlæse den lille bog, som indeholder en varm anbefaling for det ædle 
cricketspil. Når vi skal være ganske ærlige, bliver læsningen noget vanskeliggjort ved den lidt udanske 
retskrivning og det på sine steder lidt kludrede sprog. Men, har man først vænnet sig til forfatterens 
skrivemåde, vil man uvilkårligt blive revet med af de smukke tanker og navnlig af den varme 
overbevisning, der strømmer en i møde på hver enkelt side. Forfatteren påviser, hvorledes intet spil i så høj 
grad som cricket fortjener at blive populært. Spillet kræver ikke noget stort apparat eller stor forberedelse, 
men kan dog spilles så fint, at det "i høj grad er I stand til både at vække og vedligeholde interessen". Og 
det samme kan virkelig siges om herr "Bowlers" fordringsløse, men fornøjelige lille bog . ... 

Nye cricketklubber. Året har været rigt på skud på cricketspillets område. I København har 
arbejderklubberne Typograferne, Bagerne, Skrædderne, Cigararbejderne, Skomagerne, 
Jernbanearbejderne, en af studenter dannet klub "Hygeia", Typograflærlingene og flere skoleklubber, 
således Efterslægtens Skole, Metropolitanskolen, Slomanns Skole begyndt cricketøvelser. Udenfor 
København har samtlige lærde Statsskoler nu cricketøvelser ved Ministeriets foranstaltning" Endvidere er 
klubber dannede i Fredericia (Fredericia Telegrafpersonales Kricketklub), i Nykjøbing paa Morsø, i Odense, 
i Ringsted, i Bjerre (Vejle Amts Skytteforeningskreds i Bjerre), i Holbæk, i Kalundborg (hvilke 2 sidste 
klubber, uagtet de kun har spillet så kort tid, dog har prøvet kræfter I en cricketkamp den 31. juli) samt i 
Sæby, og sandsynligvis er endnu flere opståede, som ikke er kommet til redaktionens kundskab. Vi ønsker 
de nye klubber til lykke med, at de har bragt det ædle cricketspil frem i deres kredse, og skulle udtale det 
håb, at de vil arbejde til dets fremme med det mål for øje, at kunne hævde deres dygtighed overfor andre 
spillere; Mr. Krick stiller fordringer til sine dyrkere, for at han skal være dem bevågen og give deres øvelser 
fremgang, og fyldestgør de ikke hans krav, driver de ikke øvelserne med ret energi, så slår han hånden af 
dem og straffer dem ved at berøve spillet sin interesse for deltagerne og derved udsætte klubberne for at 
bukke under af børnesygdommene, som jo ikke kunne ventes helt at undgås, men kun undtagelsesvis bør 
medføre dødelig virkning. Som bedste medicin mod disse sygdomme kan anbefales en ubønhørlig disciplin 
under øvelserne. Alt, hvad der under øvelserne kan distrahere, må fjernes, tobaksrygning, øldrikning og 
lignende må strengt forbydes, sålænge spillet varer. Skulle en deltager, der I længere tid ikke har haft aktiv 
virksomhed i marken, finde det bekvemmest at lægge sig ned - hvad man her desværre af og til ser• må 
partiførerens årvågne øje være opmærksom derpå, og hans manende røst rejse ham fra hans hvile; er 
sommerens hede trykkende, kunne øvelserne afkortes; men sålænge de vare, må hver deltager gøre sin 
pligt fukltud; i modsat fald tilføjes der øvelserne ulægelige sår, thi cricket er et energi-spil, og slaphed og 
sløjhed er dets værste fjender; det har tilfælles med roning, at en enkelt deltagers langsomhed og træghed 
virker smittende på de andre, fordi alle deltagernes interesse krænkes derved. Et andet middel er kampspil 
med andre klubber; det giver dels øvelserne før kampen en ganske særlig Intensitet, dels giver det 
deltagerne i kampen oplysning om hvad godt og hvad galt der findes ved deres øvelser; og kan det end 
være hårdt at stille sig gentagne gange til kamp for hver gang at ligge under, så er det dog langt bedre end 
forsigtig at vente med at modtage kampen I håb om ved fortsat øvelse at skulle opnå større sikkerhed for at 
sejre; thi kampen selv er en øvelse bedre end enhver anden, da Ingen daglig øvelse kan bringe deltagernes 
energi til at koncentrere sig på spillet I den grad, som en kamp mod modspillere, hvem man vil g111re hvert 
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point sil vanskelig at erhverve som muligt. Disciplin og energi hos deltagerne er cricketspillets 
livsbetingelser; hvor de findes, vil det trives, hvor de mangler, vil det dø, om der sil afholdes øvelser 10 
timer daglig. 

Den Danske ldlælsbog 1935, side 743 -748: 

Fra 1887 (1886?) har man beretning om en match I Aalborg, hvor 11 københavnske spillere gik ind pil at 
tage en kamp med 16 (177) jyske spillere, og dog fik kampen det for værterne ret nedslilende resultat, at 
den ene spiller efter den anden med en næsten ekvilibristisk færdighed blev grebet ud af københavnerne, 
så de to jyske kvartlege kun bød på smil pointssummer som 29 + 17, medens københavnerne i een 
kvartleg fik lov til at vise, at de var lige så fremragende spillere ved gærdet som i marken, særlig Sylow 
brillerede og havde alene for sin part 62 points af de 148, som blev total for hans hold. Nederlaget havde 
dog ingen Indvirkning I uheldig retning på de jyske værter, der holdtes efter kampen en festmiddag på hotel 
"Phønix" med 60 deltagere, og senere gik dansen livligt, idet klubben "Enigheden• havde stillet klubhaven til 
rådighed for en koncert, hvorefter der sluttedes af med bal I to sale. Man vil forstå, at datidens kvindelige 
ungdom måtte få et andet syn på spillet end vor tids mere prosaiske tumeringscricket, der ikke byder 
spillernes kvindelige pårørende til sådanne fester. 
Efter den 1. turnering i Jylland 1890 .•. Der blev imidlertid ikke tale om nogen afgørende holmgang mellem 
den jyske vinder og den københavnske mester, således som det vistnok havde været tanken fra første 
færcl. I stedet for samlede man et hold fra de jyske foreninger til en match med et kombineret københavnsk 
hold, og skønt man fra københavnsk side efter matchen ankede over, at dette hold mere var sammensat 
med hensyntagen til klubberne end til den rent idrætslige Indsats, viste holdet sig dog mere end stærkt nok 
til at føre en stor sejr hjem. Fra denne match har man en fuldstændig udskrift af dommerbogen, og det kan 
måske have interesse for nutiden at se, hvem der I de dage var iblandt dette spils elite i Danmark, hvorfor 
vi bringer matchens regnskab (København 93 + 91 for 2, Jyllland 58 + 125). Den blev spillet 24.8.1890 i 
København (jeg gengiver kun navnene): 

København: 
F. Nielsen (M.B.) 
N. Haslund (A.B.) 
L. Sylow (K.B.)
H. Kalkau (K.B.) 
Klint (M.B.)
Brummerstedt (Ø.B.)
Unmach (F.B.)
Harboe (K.B.) 
V. Petersen (Ø.B.)
Bang (F.B.)
Rubow(A.B.)

F.B. = Frederlciastudentemes Boldklub. 
M.B. = Melchiorlanemes Boldklub.
Ø.B. = •gamle" Østerbros Boldklub.

�= 
St. Hansen (Horsens) 
Gøtzche (Aarhus) 
Schwartz (Viborg) 
Hallager (Viborg) 
Hasselbalch (Randers) 
E. Voigt (Viborg)
Bjerring (Fredericia)
A. Nielsen (Kolding)
Klingemann (Horsens)
Jacobsen (Fredericia) 
Blichfeldt (Randers)

30.8.1891: jysk hold igen i København og tabte stort (73 + 17 + 8 st.g.(!l mod 62 + 27). 
28.8.1892: København/Jylland i Viborg (142 mod 40 + 74). 
10.9.1893: Nordjylland/Sydjylland (81 + 92 mod 95 + 84). 

København før og nu- og aldrig (1993), Bind 13 "Østerbro", side 204, uddrag fra artikel af "Babylon" I PoltiJ<en 22.8.1894: 

... Det er velbekendt, at Indre Mission i Skt. Jakobskirkens sognepræst, pastor Peter Krag, har en trofast og 
nidkær hyrde. Man mindes således den glødende Indignation, hvormed denne hyrde i sin lid forfulgte 
Fælledens hedninger, de sportsinteresserede unge mænd, der var letsindige nok til at foretrække en kricket
match for en højmesse. 

Kricket 1934, side 1, "1934 ml blve et Propagandalr": 

Mere og mere trænger det spørgsmål sig i forgrunden, hvad der må gøres for at skabe cricketspillet en 
nogenlunde betryggende økonomisk basis her i landet. Tiderne forandrer sig, og alt tyder på, at 
crickettilhængeme nu må gøre et alvorligere arbejde end hidtil, hvis spillet skal vinde yderligere frem. Det 
skylder man spilleme, og det skylder man de klubber og unioner, der hidtil har støttet spillet, og som man 
håber vedblivende vil gøre det. Men der er mange opgaver, der må løses, hvis spillet skal trives, og dertil 
kræves penge. Jo før lederne af cricketklubberne og fodboldklubbernes cricketafdelinger kommer til 
erkendelse af, at der må sættes et alvorligt arbejde ind på at løse de økonomiske og organisatoriske 
spørgsmål, og at der må handles hurtigt, desto bedre. Unionernes sammensætninger er ved at skifte 
karakter; hvor man før så flere cricketinteresserede folk som medlemmer af unionerne, finder man nu, at 
de er blevet erstattede af folk, der aldrig har spillet cricket, næppe nok ved hvad spillet er og derfor kun er 
fodboldinteresserede. Ingen kan forlange, at disse bestyrelsesmedlemmer skal arbejde for et spil, de ikke 
Interesserer sig for, og som de desuden ikke har tid til at beskæftige sig med, fordi fodbold helt optager 
deres tid. Det må være cricketspilleme selv, der arbejder for deres sport enten ved at danne særlige 
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udvalg Indenfor de bestående unioner eller i selvstændige cricketunioner, stiftede i nøje forståelse med og 
med støtte fra de respektive lokalunloner og D.B.U. Alle unionerne blev stiftede enten som rene 
cricketunioner eller som unioner, hvor fodbold og cricket stod på lige fod. Da fodboldspillet i begyndelsen 
af dette århundrede fik sit store opsving, i kraft af at det mere end cricket - og for den sags skyld nogen 
anden Idrætsgren - er et publikumsspil, gled cricket I baggrunden. Alt initiativ fra unionernes side blev sat 
Ind på at hjælpe fodboldspillet frem, cricket blev ligesom forsømt, og efterhånden som fodboldspillet 
voksede sig stærkt, optog det fuldt ud unionernes kræfter og tid, og efterhånden som unionen skiftede 
repræsentanter, gled de cricketinteresserede repræsentanter ud til fordel for de udprægede 
fodboldrepræsentanter. Initiativet til at give sig i lag med cricketopgaver svandt mere og mere, og 
unionerne er nu sammensat af næsten udelukkende fodboldinteresserede folk. Endnu findes der enkelte 
cricketrepræsentanter indenfor unionerne, og enkelte cricketopgaver er også I de senere år blevet 
gennemført, dels ved samarbejde mellem unionerne indbyrdes, dels I forbindelse med det private Initiativ, 
men de er få. Som et lysende eksempel er som bekendt Jyllands engagement for få år siden af den 
engelske instruktør, H. P. Chaplin, hvilket bar så rig frugt. Dersom spillet skal vinde frem, er tiden nu inde 
til, at alle kræfter forenes I arbejdet for en storstilet propaganda. Man kan vælge, hvilken fremgangsmåde 
man vll, enten det sker ved, at unionerne nedsætter underudvalg bestående udelukkende af cricketfolk, 
eller. at der oprettes cricketunloner I forbindelse med de bestående unioner. Måske ville det være 
hensigtsmæssigt i første omgang at lade Københavns Kricket-Ring blive til en Dansk Kricket-Ring, 
anerkendt af samtlige unioner. Højt, højt over alle andre spørgsmål står trænerspørgsmålet, som må 
løses i den allemænneste fremtid. Vidste man det ikke før, så må det efter Jyllands forsøg med Chaplin 
være gået op for alle crickettilhængere, at det er den vej, man skal frem, og at alle landsdele må være 
delagtige i opgaven. Skal spillet vinde frem og få nye tilhængere, må spilledygtigheden hæves betydeligt. 
Da cricket er et spil, man ikke kan lære sig selv, må der skaffes instruktører, og dertil behøves et fond, 
som kun vil kunne tilvejebringes ved en storstilet propaganda, hvorved man samler alle interesserede I een 
lejr. "Kricket" opfordrer herved lederne inden for unionerne og klubberne til overfor redaktionen at 
fremsætte deres meninger om spørgsmålet, for at man derigennem kan se, om der er Interesse for sagen 
og udsigt til at genemføre et samarbejde til fælles bedste. 

Klfcket 1934, side 13, 1//tdeibøtragln/ngeraf P. H. Wlnsted: 

Ved årskiftet spørger man, når tankerne falder på cricket, uvilkårligt sig selv, om det forløbne år �ar bragt 
noget særligt af interesse, og da er der en ting, som Jeg I hvert fald særlig hefter mig ved, og det er 
drengekampen Jylland-København. Denne kamp havde drengenes store Interesse, og der er Ikke tvivl om, 
at den, hvis den kan blive pennanent (helst skulle kampe med og mellem de andre unioner komme til), vil 
få stor betydning for cricketspillets opretholdelse og fornyelse i Danmark. Skal Jeg derfor ønske noget for 
den kommende sæson, da er det, at det vil blive økonomisk muligt at gennemføre returkampen I Jylland. 
Skal Imidlertid crlcketspillet ad åre have det fulde udbytte af det spillermateriale, som opelskes gennem 
disse kampe, så må I hvert fald her I København vilkårene, hvorunder spillet drives, ind under gunstigere 
forhold. Det er i øjeblikket således, at man, når tumeringsprogrammet skal fastlægges, har meget 
vanskeligt ved at skaffe plads til de anmeldte - forøvrigt Ikke talrige • kampe. Der er ikke søndage nok, Idet 
programmet skal gennemføres på en måned. For at fastholde de unge mennesker til cricketsporten, må 
turneringen udvides, men dette lader sig kun gøre, når der skaffes mere tid til turneringen. At udvide 
spillesæsonen på de baner. som nu er til rådighed, bliver vanskeligt, Idet klubberne er for økonomisk 
Interesseret I fodboldspillet; man undres for øvrigt over, at spilleme går med til fodboldkampe om dagen I 
den vanne årstid Ounl-Juli); nogen fornøjelse kan det ikke være og heller ikke sundt. Fodboldspil om dagen 
fra kl. 10-18 I juni-Juli burde Ikke arrangeres af unionerne, og cricket kunne få en måned Ouni) mere til sin 
rådighed. Jeg tror imidlertid ikke, at unioner og klubber er til at få I tale for denne forandring, så 
cricketspilleme I København må se sig om efter en anden løsning, og den forekommer det mig må være 
en bane eller baner, hvor kampe kan udkæmpes uden at tage hensyn til andre sportsgrene. Dette 
banespørgsmål synes mig p.t. at være det vigtigste spørgsmål indenfor københavnsk cricket og have 
større Interesse end trænerspørgsmålet og repræsentationen I unionerne, og Jeg vil gerne råbe et vagt I 
gevær for det, for efter artiklen I "Krickers Januar-nummer at dømme, synes det skubbet I baggrunden. 
Hvad kan det nytte, at vi udvider spillerantallet, når vi Ingen baner har at spille pål Der er sikkert I sin tid, 
da fodboldspillet fik medbør, af klubbestyrelserne handlet forkert mod cricketspillet ved helt at trænge det I 
baggrunden. Jeg behøver blot at nævne, hvilken betydning det ville have for vort lands omdømme I 
England - hvilket omdømme vi nu på andre punkter på grund af handelssamkvemmet søger at fremme • 
om der her i landet samtidig med en af de australsk-engelske testmatcher til sommer blEtv spillet en dansk
engelsk amatørcricketlandskamp. Når man kender englændernes cricketinteresse, vil man have let ved at 
forestille sig betydningen af en sådan kamp, og hvorfor skulle vi, hvis cricket havde haft rimelige kår, Ikke 
kunne have opnået en spillestandard, som berettigede til en sådan kamp. Det er naturligvis uheldigt, at 
cricketinteresserede repræsentanter forsvinder fra unlonsbestyrelseme, men man må tillade sig at antage, 
at unionerne, hvis cricketrepræsentationen yderligere snager, vil Indse deres inkompetence til at virke til 
fremme af dansk cricket og overlade arbejdet til særlige underunloner. Men bedst ville det sikkert være, at 
fællesunloneme opretholdes, så længe cricket og fodbold kumulerer ved at spille på fælles baner og ved 
delvis at have fælles sportsudøvere, Kan trænerspørgsmålet fremmes, så vil det selvfølgelig være til stor 
gavn for dansk cricket, men det må Ikke ske på bekostning af banespørgsmålet, og da mivnlig ikke for 

,,,.,. 
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tiden, hvor der er mulighed for at få Københavns kommune til ved anlæg af nye sportspladser at reservere 
arealer for cricket. 

Clicket 1951, side 24 og 31, •Propagandakamp I ldnelsparlcen• (uddrag): 
D.B.U. er gået med til at realisere Hyldstrups gode ide at arrangere en propagandaopvisning for cricket på
Idrætsparkens fodboldbane før en landskamp. Den vil blive arrangeret umiddelbart før landskampen mod
Østrig søndag den 17. juni. Den vil blive arrangeret som en spændende afslutning på en rigtig kamp, hvor
det ene hold skal score et vist antal points på så og så mange minutter for at vinde. Forhåbentlig lykkes det
at realisere ideen så godt, at det store publikum, hvoraf de fleste aldrig har set en cricketkamp, får et indtryk
af, at en cricketkamp kan være lige så spændende som en fodboldkamp.
De udvalgte københavnske spillere gjorde god propaganda for cricketspillet i søndags før landskampen.
Spillet var livligt hele tiden, og "kampen" var lagt så godt til rette og blev gennemført så fint af aktørerne, at
gærdeholdet, der bestod af 7 mand, scorede "the wlnning hit" 5 minutter før tidens udløb og med sidste
gærde inde, så der var virkelig spænding på. Publikum gav da også flere gange sit bifald til kende og gav til
sidst spilleme en bragende klapsalve som tak for underholdningen.

Cltcket 1951, side 52: 

Kerteminde havde "Idrætsuge• i midten af juli, og man kopierede her med held cricketopvisningen I 
Idrætsparken ved en afslutning på en kamp mellem nogle af de bedste Odensespillere (ved gærdet) og 
Kertemindes tumeringshold. Opgaven gik ud på at score 81 runs på 55 minutter, og det lykkedes at skabe 
den helt store spænding, idet sidste gærde scorede det vindende point 1 minut før tidens udløb. Finere kan 
det Ikke laves, og publikum var da også så tilfreds, at man ønskede forsøget gentaget en anden gang. 

Cttcke119nl1, side 2, "Forbundets mncot gtr som nnnt brød". mad tagmng: 

Ove Dalsgaard, forbundets formand, har sjældent haft så travlt som efter at have introduceret D.C.F.s nye 
propaganda-mærkat. Indtil midt i maj var der afsat ca. 2000 selvklæbere og flere hundrede plakater med 
det skægge motiv. "Fyren", eller hvad vi nu skal kalde ham, skal nok i sommerens løb dukke op i klubhuse, 
som præmier, på bilruder og i det hele taget på steder, hvor der færdes mange mennesker. "Fyren" kan 
måske få folk til at spørge, hvad i alverden cricket mon er for noget, og det var just meningen. Det 
iøjnefaldende motiv i postkasserødt, sort og hvidt skal nok gøre sig � og der er talrige muligheder for at 
anvende mærkatet. Således brugte formanden "Fyren• som en frisk hilsen og lykønskning til 
Badmintonforbundet med dets tre verdensmesterskaber. Man kunne f.eks. også bruge plakaterne til at 
annoncere turneringskampe på. Ved D.I.F .s sportsshow i K.B.-Hallen i anledning af Eurosportkonferencen 
dukkede "Fyren• også op - Ja, det er bare om at lade fantasien spille. Ove Dalsgaard har fortsat lager af 
såvel plakater som af selvklæbere. Disse fås for 1 kr. stykket med store kvantumsrabatter. De små plakater 
koster 7,50 kr. og de store en tier, også her med rabat for storkøb. Som han siger: "Lad ingen være i tvivl 
om, at vi spiller cricket- nemli' .. ". Apropos D.I.F.s sportsshow så gjorde D.C.F.s Indslag sig godt . ... 
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PIONERER I DANSK CRICKET 

Læge Vald. Brummerstedt 
Brummerstedt var ikke nogen aktiv pioner I den forstand, men hans erindringer, der går tilbage til 1883, og 
som kan læses i dette værk under "Københavns Boldspil-Union•, er af stor historisk værdi. At han er øverst 
på listen skyldes udelukkende, at hans efternavn begynder med "B". 
Cricket 1941, side 21, nekrolog s�revet af JØf'J8n Co/d: 

For den nuværende cricketgeneration vil Dr. Brummerstedt stå som den fine gamle herre, der med 
minutiøs præcision indfandt sig til enhver større kamp. Han var blevet noget tavs på de sidste år, og hans 
egne cricketkammerater var døde, men det forunderlige var, at han selv i sin høje alder skaffede sig nye 
venner blandt de unge spillere, et udtryk for det mærkeligt smittende frimureri, der er mellem alle verdens 
cricketspillere. Men Dr. Brummerstedt rugede også over den gode tone på banen og gik gang på gang 
offentlig i brechen for kravet om en ordentlig og korrekt påklædning. Det smertede ham bitterligt, dersom 
hans egne A.B.ere mødte i andet end hvidt tøj, og han bandede enhver tanke om kulørte sweaters langt 
bort. 

A.B.er var han med liv og sjæl, men også i dette ords bedste forstand. Han omgikkes iøvrigt med 
cricketspillere fra alle lejre, helst de aktive, og havde venner overalt. De senere år fandt man ham dog ofte 
for.sig selv, stilfærdigt siddende på "balkonen", men man oplevede hans glæde, når man satte sig ved hans 
side og deltog i hans "kommentarer" til spillet. Så var den gamle læge I sit esl 

Dr. Brummerstedt var med i "de gode gamle dage•, og har ved flere lejligheder fået anledning til at 
nedskrive sine erindringer fra dengang, således I Københavns Boldspil-Unions 25-års jubilæumsskrift i 
1928, der stedse vil være kilden til crickethistorisk forskning fra firserne og halvfemserne. 

Vald. Brummerstedt begyndte (som dreng 11883) i Kjøbenhavns Boldklub, da spillepladsen var Rosenborg 
Eksercerplads, oplevede spillets udvikling på Blegdamsfælleden I Sylows tid, men gik derefter I Ø.B., og var 
med i den opsigtsvækkende kamp, hvor Ø.B. i 1892 slog det ellers så almægtige K.B. hold. 

Da Ø.B. blev sammensluttet med "Melchiorianeme" til Cricketklubben af 1893, den senere B.93, fulgte 
Vald. Brummerstedt med og udrettede her store bedrifter. 

Dr. Brummerstedt spillede for B.93 indtil 1905, og derefter for A.B. til 1912. Han opnåede følgende 
resultater 

Kampe HaM. n.o. Poinls Gærder Points 

forØ.B. 4 8 1 37 10 far 89 
forB.93 43 .72 4 502 166 for 1415 
farA.B. 25 30 3 280 6 far 56 

andrekampe 8 15 2 J;l!l BlC 51 
BO 125 10 957 186 far 1617 

Average 8,32 8,69 

Grunden til, at Dr. Brummerstedt ikke tog flere gærder for A.B. var, at han var underarmskaster, og en af 
vore mest frygtede, så da overarmskastningen fortrængte den gamle kastemåde, holdt doktoren op med at 
bowle. 

Jeg har gennem årene, ikke mindst ved udarbejdelsen af cricketafsnittet i D.B.U.s jubilæumsbog I 1939, 
gang på gang fået lejlighed til at citere fra Dr. Brummerstedts erindringer og sørgede altid for, at doktoren 
fik tilsendt resultatet. Med sædvanlig præcision fik jeg omgående hans varme tak prentet med hans smukke 
skrift, der var lige så sirlig som hans egen person. Det glædede ham altid og varmede hans hjerte, når han 
så andre - uafhængigt af evnerne - kæmpe for the noble game, hvad enten kampen stod på eller udenfor 
banen. 

De, der kendte den gamle læge, vidste, at han ikke kunne holde sit gærde til cricketsæsonen 1941. Men 
han oplevede, hvad der kun er få beskåret, gennem et langt og virksomt liv at skabe sig et ry som en 
fuldendt sportsman. 

Er det ikke noget af det smukkeste, man kan nå? 

Direktør Alb. V, Ginge 
Cricket 1936, side 44-45-46, uddrag fra "Etfndlfnger fra ganie dage" af A/b. V. Glnge: 

Min tidligste erindring om cricket stammer fra 1874. ... På Grønnehave, nord for Kronborg, kom hvert år 
englænderne, som stillede deres "pinde" op og "trillede" med massive, tunge bolde og ellers stod og 
ventede apatiske ude omkring pindene, om der skulle komme en bold ud til dem. Vi danskere undrede os 
over englænderne, og disse undrede sig til gengæld over danskernes boldspil, Firmands, som lignede 
langbold, kun en hel del hårdere . ... Da englænderne så, at jeg turde tage den højeste bold, var på 
Grønnehave det meste af dagen udenfor skoletiden og kunne tale med dem, tog de mig ind, lod lave et 
mindre træ til mig og indviede mig I spillets finesser; til gengæld udfrittede de mig om Firmands, som de 
fandt, der var mere håndfast sport I end I det vegere langbolet. Jeg minctes, at Wrlght'eme og Blixen
Finnecke'me senere kom med på holdet, når englænderne kom på sommerbesøg, men en dansk klub blev 
Ikke dannet - dertil var interessen for ringe .... Under mit ophold I Aarhus blev jeg I 1881 medlem af Aarhus 
Gymnastikforening og hvervede blanctt ctens medlemmer deltagere til sommersport. Aarhus Cricketklub 
stiftectes straks. Mit bekendtskab med kasernekommandanten, kaptajn Koch, forskaffede mig tilladelsen til 



18 
at benytte garnisonens øvelsesplads, "Galgebakken" •... Jeg landede I efteråret 1888 i den lille venlige by 
Hjørring (Vendsyssels hovedstad). I Hjørring dreves af sport kun gymnastik fra 9. november 1886, der var 
altså anledning til at tage fat, og 9. maj 1889 indvarslede Alb. V. Ginge, Niels Olesen og Johan Sparck til 
møde på hotellet, hvor Hjørring Cricketklub stiftedes. Samme uge stiftedes Hjørring Bicycleklub af Alb. V. 
Ginge, sagfører A. Jacobsen og Niels Olesen. 
Cricket 1945, side 10, ·en af Hjørrings Ctlcket-Veteranerdød" afE. WestphBI: 
Forleden så jeg I flere blade nekrolog over direktør Alb. V. Ginge, som nu boede I København. Han var højt 
oppe i firserne. For ca. 55 år siden (1888) kom Glnge til Hjørring som direktør for Hjørring Svineslagteri. 
Han blev hele sportslivet i Hjørring en god mand, både hvad angår gymnastik, cricket, cykling og tennis. 
Han havde fremragende egenskaber som fører: en charmerende og elskværdig kammerat. der var såvel 
menig som befalingsmand i samme åndedræt. Alle forgudede ham, og han kunne tåle det. Han var 
vidunderlig at pleje venskab med. Det var nemlig I brydningsårene omkring halvfemserne, hvor f.eks. 
cricketspillets udøvere væsentligst var akademikere eller officerer. Alb. V. Ginge kom til at betyde uhyre 
meget for cricketspillet i Hjørring, thi han samlede en kreds af unge sportsmænd omkring sig, uanset om de 
var handelsmænd, håndværkere, kontorfolk eller akademikere, blot det var emner, han kunne uddanne. 
Med Ginge som skipper og keeper var Hjørrings navn betydeligt i Nordjylland i Unionens første år. Det er 
ikke for meget sagt, at det var grundlæggende arbejde, dir. Ginge gjorde i Hjørring for 50 år siden, skabte 
foden til Hjørrings cricket-standard idagl Ved en cricketkamp for ca. 40 år siden blev keeperen ramt hårdt 
i underlivet af en bold, og Ginge overgik til tennisspillet. Som emeritus rejste han til København og meldte 
sig ind I K.B., hvor han endnu højt oppe i årene spillede tennis. Men når cricket-jyderne gæstede 
København, var dir. Ginge en sikker mand på tilskuerpladsen - og så plejede vi fælles minder fra Unionens 
barndomsdage. - Sic transit gloria mundil 
Hjørring ldtætsforenlng af 1886s jubilæumsskrilt 1986, side 10-12: 
Albert V. Ginge (fotografier. død, 82 Ar gammel, 7.12.1944) var en af foregangsmændene I Hjørring Idrætsforening 
og således en af dem, man kan takke for, at Hjørring Idrætsforening kan fejre 100 års jubilæum i 1986. 
Hans interesse for sport var enorm, og han fandt sig hurtigt til rette i byen efter at være ankommet den 7. 
september 1888. For cricketklubben var årets store begivenhed I 1890, at Albert V. Glnge deltog som 
keeper på et udvalgt jysk hold, der spillede I København mod Kjøbenhavns Boldklub. I 1891 spillede 
Ginge og Niels Olesen, cand. pharm., tennis på en bane, som de selv opridsede i plantagen, og hvor de 
med byrådets tilladelse opstillede stolper og net. Senere spilledes i brænderiejer Olesens have. Hans 
betydning for idrætten var stor, både som aktiv og som leder - 11892 valgtes han endvidere til formand I 
Hjørring Bicykleklub og var arbejdende I bestyrelsen for Hjørring Skøjteklub - og derfor var det et stort tab, 
da han 11916 forlod byen. Han opnåede den ære at blive æresmedlem af H.I., og hans følelser for klubben 
blev ikke mindre med årene . ... Han spillede til det sidste tennis og var som 82-årig æresmedlem og 
alderspræsident i K.B.-Olcl-Boys i København. 

Oberst Otto Valdemar Hoskiær 
Cricket 1966, side 121, gengwlse af artikel I Soranetbladet af R. E. Bttncker "Hundrede Ir ctfcket I Danmam· (uddrag}: 

Efter et besøg I England skrev Ingeniørkaptajn Valdemar Hoskiær den 1 o. juni 1866 en lang Illustreret 
artikel om cricket i "Illustreret Tidende". Han sendte dagen efter 25 eksemplarer af bladet til 
Kuttusministeriet (ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet) ledsaget af følgende skrivelse: 

• Jeg tillader mig henled at fremsende til del høje Ministerium 25 Exemplarer af inus1reret Tidende" No. 350, idet jeg allerærbødigst hllader 
mig at ansøge om, at Ministeriet godhedsfuldt vil fo,anledlge, at disse Exemplarer blive tilstillede de lærde Skoler, de videnskabelige 
Realskolar og Skolelærer - Seminarierne, med et Par anbefalende Ord for den I Tidenden indtrykkede Artikel om Boldspillet Crk:kal, der 
formentlig vil være en gavnlig Legemsøvelse for den 0p\'Ol(8l1de Ungdom." 

Allerærbødigst V. Hoskler, 
Ingeniørkaptajn. 

Ministeriet reagerede omgående og sendte den 13. juni følgende skrivelse til 13 lærde og et antal 
"ulærde" skoler. 

"Fra an Mand, som levende lnlarasserar sig for Ungdommens physlske Udvikling, har Ministeriet faael Anmodning om at udsende vedlagte 
Nr. af Illustreret Tklenda, for at del deri Indeholdte Stykke om Crickelspillel kunne fmde Udbredelse blandt den opvo)(8nde Ungdom. -

Minisletiet har fundet, at der er Anledning li at fremme Sagen, og sender Dem derfor ildlagte Exemplar, Idet man henstiller til Dem paa 
bedste Maade at lade Disciplene blive bekjendte med den CM!nOmmeldte Beskrivelse af denne I England saa populære Leg.• 

Knckel 1932, side 109: 
Ved cricketkampen mellem Sorø Akademi og den Kjøbenhavnske Boldspilklub den 7. oktober 1866 var 
Hoskiær den ene dommer, den anden var adjunkt Eugen Ibsen. 
Dansk Idræts Forbunds }ublæumsskrift 11146, side 30: 
... Oberst Hosklær går nu med planer om opførelse af et gymnastikhus til ca. 400000 Kr. • hvis pengene kan 
skaffes. - Denne plan måtte imidlertid opgives 1895. 
Kjøbenhavns Boldklubs jubl/æUmssl<lift 1926, side 13: 

Kjøbenhavns Boldklub har i tidens løb hædret fire mænd ved at optage dem som Æresmedlemmer. Den 
første af disse var oberst Hoskier, der under et ophold i England lærte cricketspillet at kende og efter sin 
hjemkomst satte al sin energi ind på at bringe det frem herhjemme, så at han altså kan siges at være fader 
til det her i landet. Men desuden har han jo på mange måder vist sin Interesse for al god og sund sport, 
hvilket han yderligere har dokumenteret ved det minde, han har sat sig l Legatet til Idrættens Fremme. 
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Cricket 1940, sida 37, Uddtag Ira crid(elpotttat med fotog,all skrevet el R. E. Stincker. 
... en dansk mand, som med rette vil kunne kaldes "Dansk Cricketspils Fader", nemlig Oberst Otto 
Valdemar Hoskiær, f. i København d. 25. juni 1829, d. den 23. juni 1895.- Oberst Hoskiær hjembragte spillet 
fra England kort efter krigen 1864 og var med til at oprette den første(forkertl) cricketklub herhjemme i 1866, 
Københavns Cricketklub (forkert! - Den Kjøbenhavnske Boldspilklub) • 
... Der findes desværre ikke nogen optegnelser fra den tids kampe, så det er Ikke muligt at bedømme 
Oberst Hoskiærs præstationer som cricketspiller, men hans største fortjeneste ligger også deri, at han 
bragte spillet frem herhjemme og ivrigt virkede for dets trivsel. Han skrev således den første vejledning i 
cricket, der findes på dansk, den udkom 1866: "Haandbog i Cricket og Langbold" ... 
Oberst Hoskiærs data er følgende: 
Gennemgik den militære højskole 1848-53, kun afbrudt af deltagelse I krigen i 1850. Sekondløjtnant 1850, 
Premiertøjtnant 18531 Ingeniørkorpset, deltog i aarene 1858-61 i arbejdet for forstærkningen af Fredericia 
befæstning. Arbejdede ved bygningen af Jernbanen København-Helsingør, deltog i krigen 1864, Kaptajn 
1884. Gik udenfor Nr. og foretog lange rejser I udlandet for Store Nordiske Telegrafselskab, Medlem af 
dette selskabs bestyrelse 1876, atter i Nr., Adjudant hos kongen til 1879, Oberst 1880, Chef for 
lngeniørregimentet 1884-90. Var i året 1878 udsendt til den russisk-tyrkiske krigsskueplads for at følge 
angrebet på Plevna. Oberst Hoskiær var en højtdannet og alsidigt interesseret mand. Således tog han 
Initiativet til oprettelsen af Teknisk Forening i 18TT, var medlem af forretningsudvalget for den store 
udstilling i København 1888, fra 1891 fonnand I Kunstforeningen. Desuden oprettede han 11867 den første 
Roklub og I 1 an Københavns Gymnastikforening. I sit testamente oprettede oberst Hoskiær et legat, Kr. 
20.000, til fordel for Kjøbenhavns Boldklub, Københavns Roklub og Københavns Gymnastikforening. 
Cdcket 1940, side 70, uddrag Ira ctlcbtpottlæt el Ka/lcau .scn,vet af R. E. Bdnclcer. 
I portrætseriens rækkefølge må oberstløjtnant Hilarius-Kalkau blive nr. 2 efter oberst Hoskiær, som jeg 
kaldte cricketspillets fader, men måske snarere burde have kaldt cricketspillets nestor I Danmark, medens 
oberstløjtnant Hilarius-Kalkau snarere burde kaldes cricketspillets fader. - Hans betydning for dansk cricket 
var på ingen måde ringere end fornævntes, snarere tværtimod. Hilarius-Kalkau byggede videre på det af 
oberst Hoskiær skabte grundlag, men var mere koncentreret i sin interesse for cricket og selv en 
fremragende dyrker af spillet, hvad Hoskiær vistnok aldrig blev. 

Oberstløjtnant Harald Axel Hilarius-Kalkau 
KJlcl<et 1935, lide 4, Miki/ med fotografi. slrnlllllf af H,n,ld Ph/lptlon: 

Et af de navne, der stedse vil stråle på det hjemlige cricketfirmament, er oberstløjtnant Kalkaus, "danSk 
cricketsplls fader", som han er blevet betegnet. 

Harald Axel HUarius-Kalkau blev født den 21. oktober 1852 på Rosengaarden ved Ringsted og var som 
elev på Sorø Akademi utvivlsomt tilskuer ved den første officielle cricketkamp I Danmark den 7. oktober 
1866 mellem Akademiet og et hold fra København. 

På Sorø Akademi viste Kalkau, at han ikke alene nærede stor kærlighed til cricket, men at han også 
forstod at spille det, og det varede ikke længe, før han anerkendtes som Akademiets bedste spiller. 
Dengang var det skik, at man efter sæsonens afslutning tildelte den bedste spiller et boldtræ, og tre år i 
træk erholdt Kalkau denne belønning, hvortil hørte den måske nok så betydningsfulde ære at føre 
skoleballet op om aftenen med rektors datter! 

Da Kalkau - efter at være blevet student 11871 - kom til hovedstaden, stiftede han straks "Kjøbenhavns 
Cricketklub", som bestod af gamle soranere, og stillede sig I spidsen for denne lille flok, der søndag efter 
søndag måtte kæmpe såvel med politi og magistrat som med Fælledens publikum for at øve sit kære spil. 
Der var Jo dengang mere uberørt og idyllisk på Fælleden end nu, og det nævnte ambulante stampublikum 
følte sig i så høj grad forstyrret i sin sommerlige idyl, at det efter gentagne klager over den hårde bolds 
idelige angreb på madkurvene virkelig tilslut opnåede, at spillets pionerer forvistes til tenænet ved 
Lammefælleden, hvor det dog lykkedes at få en forholdsvis brugelig spilleplads. 

Kalkau var utrættelig I sit arbejde for at forbedre klubbens kår og hverve nye medlemmer. Ikke alene 
soranere, men også københavnere fik han interesseret I spillet, og alt tydede på, at klubben ville vokse sig 
stor og stærk. I 1876 kom der en indbydelse fra rektor Forchhammer, Herlufsholm, til at spille en kamp mod 
kostskolen, og den 8. oktober drog det københavnske hold med Kalkau I spidsen af sted til kampen med 
hertovianeme. Det blev en meget spændende kamp, som københavnerne kun vandt med eet point (57+23 
mod 43+36). Kalkaus andel af holdets 80 points var 62 - meget blev der Ikke til deling mellem de andre • 
medens her1ovianemes anfører, den engelske Mr. Green, opnåede 41 points af sit holds 79. 

Da Kalkau I 1878 blev udnævnt til premler1øjtnant, blev han forflyttet til Helsingør, og klubben blev et par 
år efter ophævet. Men Kalkau tog spillet med sig til sundbyen, opnåede at få forstanderen for Skolen I 
Helsingør interesseret og forestod derefter i et par år Indøvelsen og ledelsen af spillet. 

Da han i 1886 kom tilbage til København, havde spillet overvundet sine børnesygdomme. Nogle af de 
dygtigste spillere fra "Cricketklubben" havde meldt sig ind I Kjøbenhavns Boldklub, som var flyttet fra 
Rosenborg Eksercerplads til Blegdamsfælleden, hvor det var lykkedes at fremskaffe en brugelig • om end 
ikke fremragende - bane, og hvor man idelig generedes af koner med barnevogne, græssende køer og 
heste og ikke mindst af Stadens Borgervæbning, der selvfølgelig gjorde hvad de kunne for at drille 
sportsfolkene. 



Kalkau meldte sig også ind i K.B. og var med i hin berømmelige kamp mod el hold officerer fra den 
engelske eskadre, der i 1889 lå på Københavns Rhed. Han havde dog ikke større succes, idet han kun 
scorede 6 points, og blev ikke anvendt som kaster. 
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Efter at Kalkau 11889 var udnævnt til kaptajn, blev han I 1892 chef for Hærens Gymnastikskole, hvor han 
ligeledes Indførte spillet og holdt hævd over det til sin afgang som chef i 1902, da han udnævntes til 
oberstløjtnant. 

I mellemtiden havde han I en kortere periode været fonnand for Kjøbenhavns Boldklub samt formand for 
Dansk Boldspil-Union i tidsrummetjuni 1890 til september 1894. 

Overalt hvor Kalkau virkede, trængte cricketspille! frem. Han uddannede I disse virksomme år en stab af 
gode spillere, som lagde grunden til flere klubbers styrke. utrætteligt og med militærisk præcision mødte 
han ved træningerne og underviste personligt medlemmerne af de mange nystiftede boldklubber. For ham 
drejede det sig kun om at banke spillet op. Han så uden småligt hensyn ud over klubinteresser og var glad, 
når man bad om hans hjælp. 

Måske kunne han til tider virke noget streng og hensynsløs, hvad selv hans venner kunne få at føle, men 
de, der kendte ham rigtigt, værdsatte ham overordentlig højt som en sportsmand af sjælden støbning. 

Det skal kun kortelig anføres her, at han også på mange andre områder, som jæger, som fonnand for 
Dansk Hockey-Union, fonnand for Udvalget for Danske Skolebørns Fælleslege, som fører for de danske 
militære gymnastiklærere i England i 1894, og som den, der Indførte boksning og boldspil i den danske hær, 
var en forkæmper for idrætten, som man skal lede længe om. 

Dertil kom, at Kalkau var overordentlig godt bevandret i sportslilteraturen. Han skrev således afsnittet om 
cricket i "Idrætsbogen•, som udkom i 1908, og han havde et Indgående kendskab til danske og engelske 
cricketspillere, om hvem han kunne fortælle anekdoter med stort lune. Man gik aldrig forgæves til ham, hvis 
man ville have oplysning om en eller anden berømt engelsk spillers bedrifter og årstal. 

Som en af de klubber, hvem Kalkau kom i nænnere berøring med, skylder Frederlcla Boldklub ham en 
stor tak. Kalkau blev som oberstløjtnant forflyttet til Fredericia, og selvfølgelig betød det, at spillet straks 
blomstrede op i den gamle fæstnlngsby. Han var sjælen I det arbejde, der blev udført for at skaffe klubben 
en ny bane, der den gang var ret enestående med hensyn til bekvemmeligheder, og Kaikau blev snart 
fonnand for Idrætsforeningen. Ved idrætspladsens Indvielse i 1906 kom der forøget liv og virksomhed over 
sporten I byen. Kalkau mødte traditionen tro hver eneste aften ved træningen og rettede og vejledede 
spilleme utrætteligt, således at Fredericias hold førtes frem til at blive Jyllands bedste og udførte en række 
bedrifter, der er uden sides&y.kke.i.jysk cricketspils historie. Klubben vaAdt nemlig det Jyske mesterskab ikke 
færre end 7 gange i 8 år, nemlig I Arene 1905-06-08-09-10-11 og 12. Hvad Kalkau havde fået ud af dette 
jyske materiale var med grund hans stolthed. 

Eftertiden vil altid mindes Kalkau som den store leder og organisator, men det må ikke glemmes, at han 
var en af sin tids bedste spillere. De år var fattige på kampe, de eneste var kampene mellem 
københavnerne og Sorø Akademi, som en overgang kun fandt sted hvert andet år, og spilleme måtte nøjes 
med den daglige træning, som !øvrigt var morsom nok. Derfor kan man ikke bringe en lang liste over 
Kalkaus kamppræstationer for at vise, hvor meget han egentlig betød som spiller, og selv om man kunne, 
ville selve tallene måske ikke imponere nutidens spillere. Man må huske på, at forholdene - navnlig de 
ujævne baner - var sjældent I gærdespillerens favør, og 50 points for et hold ansås for at være en pæn 
halvleg. Når det oplyses, at Kalkau i kampen for Sorø mod København scorede 36, 11873 for København 
mod Sorø 24 og I kampen 1877 22 points, må det ses på baggrund heraf; det har after forholdene sikkert 
været udmærkede præstationer. Da den københavnske tumering blev Indstiftet 11890, spillede han på 
K.B.s hold, som blev turneringsvinder ved at besejre A.B., og I denne kamp viste Kalkau, at han var en god 
spiller ved at blive topscorer for K.B. med 41 points I første halvleg. Samme år deltog han I kampen for 
København mod Jylland og udmærkede sig særlig som kaster ved at tage 5 gærder for 22 points. Kalkaus 
gærdespil betegnes som meget stilfuldt og som en blanding af aggressivt og defensivt spil, alt efter som 
situationen krævede det. 

I 191 O var Kalkau formand for Dansk Hockey Union, som var blevet stiftet 18.juni 1908. 
Oberstløjtnant Kalkau afgik ved døden i januar 1924, men forinden var han blevet beslægtet med en 

anden af Danmarks store cricketspillere, Chs. Buchwald, der blev hans svigersøn. 
Til slut skal omtales en episode, som spillere af den ældste årgang forbinder med Kaikaus navn. Det var 

den gang, han meldte sig ud af K.B. og ind i A.B., hvilket siges at være forårsaget af følgende lille 
begivenhed. Det var i året 1900, da K.B. spillede mod Ø.B. Ved frokostpausen var K.B. inde, og en af de to 
spillere ved gærdet hed Marius Poulsen. Denne havde Indtil da aldrig gjort sig bemærket med nogen stor 
halvleg, men gjaldt dog som en habll gærdespiller. I frokostpausen gav Kalkau sig - som han plejede. til at 
kritisere spilleme, blandt andre Poulsen, som imidlertid blev irriteret og lod Kalkau tydeligt vide, at han 
måtte henvende sig andre steder med sin kritik. Stemningen ved frokosten var efter dette ordskifte 
temmelig trykket, og ved spillets genoptagelse gik det hverken værre eller bedre, end at Poulsen rigtig bed 
tænderne sammen, spillede sit livs halvleg og - slog danmarksrekorden ved at score 140 points. Kalkau var 
meget oprevet, betragtede begivenheden som et slags nederiag for sine synspunkter og var forsvundet fra 
banen længe før Poulsens halvleg var forbi, for ikke mere at vende tilbage til sin gamle klub. Man fristes til 
at sige, at dersom al kritik førte til centuries, måtte man så bede om rigeligt af det. 

Lige til det sidste var Kalkau en flittig gæst ved kampene I København, hvor hans gennemtrængende 
stemme altid var meget hørlig, ofte prisende sin svigersøns gode spil, hvilket der som bekendt var god 
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lejlighed til. En særlig glæde var det for Kalkau, da det I 1922 - et par år før hans død - lykkedes at få et 
hold fra M.C.C. til København. Han var meget begejstret for det gode spil, man ved den lejlighed blev vidne 
til fra begge sider. 

Lad os slutte denne artikel med ønsket: gid der fandtes en Kalkau i hver klub i hele landet over. 
Dansk Sports6dende 1891, sklll 398, uddrag fra artikel øf H. H. Ka/kau I forbinde/sø med kampene melem Sorø Akadeni og Herlufsholm: 
... En ting må der lægges de respektive skoles elever på sinde - de må indføre over- eller 
roundarmskastning. Den der først møder med en kaster af denne art vil bære sejren hjem for længere tid, 
og for hele spillet i Danmark er det nødvendigt, at der begyndes på denne kastemåde ude i Sorø og 
Herlufsholm . ... 
Dansk Sportslidønde 1894. side 324. ude/røg fra ørtikel øf H. H. Ka/kau I forbinde/se med kømp 1619 melem Sorø og Herlufsholm: 

Sorø Akademis bane er forresten en komplet skandaløs bane, som ikke en gang tillader, at den for spillet 
reglementære bold benyttes, men derimod en hårdere, der ødelægger redskaber og kan ødelægge 
spilleme; fornøden bevilling til en bedre er, trods gjorte forsøg, ikke opnået". 
Cricket 1940, side 69, fra bogt,ykkor Amdis erindringer, "En Kalkau episode": 

Alle ældre cricketspillere kendte jo personlig • og de yngre af omtale • afdøde oberstløjtnant Kalkau, der 
var en anerkendt kapacitet på cricketspillets område, og jeg vil her fremdrage en lille episode fra en kamp 
mellem Aarhus og Aa.B. i Aalborg, hvor Kalkau var den ene dommer. 

Under et løb blev bolden stukket i gærdet (og spilleren manglede ca. 3 alen i at være inde), men på 
appellen dømte den anden dommer "ikke udel". Dette foranledigede oberstløjtnanten til at gå hen til ham, 
se ham ind i øjnene og sige: "Jeg vil gøre Dem opmærksom på, at det er et gentleman-spil, dette heri" 
Cricket 1940, side 70, cricketpollræt mød fotograll skrevet al R. E. Bltncker. 

I portrætseriens rækkefølge må oberstløjtnant Hilarius-Kalkau blive nr. 2 efter oberst Hoskiær, som jeg 
kaldte cricketspillets fader, men måske snarere burde have kaldt cricketspillets nestor i Danmark, medens 
oberstløjtnant Hilarius-Kalkau snarere burde kaldes cricketspillets fader. - Hans betydning for dansk cricket 
var på ingen måde ringere end fornævntes, snarere tværtimod. Hilarius-Kalkau byggede videre på det af 
oberst Hoskiær skabte grundlag, men var mere koncentreret i sin interesse for cricket og selv en 
fremragende dyrker af spillet, hvad Hoskiær vistnok aldrig blev. 

Harold Philipson har i "Kricket"s januar nummer 1935 bragt en udførlig biografi af oberstløjtnant Hilarius 
Kalkau, og jeg vil derfor kun i hovedtrækkene opridse hans data. -

H. A. Hilarius-Kalkau fødtes d. 21. oktober 1852 og døde 13. januar 1924. Han blev student fra Sorø 
Akademi 1871. Det var på Sorø, han lærte at spille cricket, og som det er gået så mange andre Soranere, 
kunne han ikke slippe spillet senere i livet. 
- Hans karriere som officer ser således ud: premierløjtnant d. 1. maj 1878, kaptajn d. 6. februar 1889 ved
23. Battaillon, oberstløtnant d. 15. oktober 1902, chef for 15. Batl. Den 13. december 1903 chef for 12.
Batl. i Fredericia.- I Fredericia, hvor Hilarius-Kalkau var i 6½ år, øvede han stor indflydelse på spillets
udvikling i Fredericia Boldklub. - Jeg aftjente min værnepligt ved 27. Batl. i Fredericia I sommeren 1910 og
nåede at få et indtryk af Kalkaus betydning for spillet, inden han det år blev forflyttet til Aalborg. Jeg 
tilbragte mangen aften på boldpladsen, en gang imellem spillede jeg med. Kalkau sad i udkanten af pladsen 
og fulgte intenst spillets gang og kritiserede med høj røst de fejl, der blev gjort. Når et gærde faldt, blev 
spilleren kaldt hen til Kalkau og kritiseret for det elendige fuskeri, han havde præsteret, og fordi han ikke 
havde gjort, som Kalkau gang på gang havde forklaret ham, sådan og sådan, lodret boldtræ, se på bolden, 
bruge benene o.s.v. Derpå et klap på skulderen og en opmuntrende bemærkning om gode anlæg. Den før
så slukørede synder skred lettet og glad hen til kammeraterne. Næste gang tog han sig sammen, og
Fredericia fostrede det stærkeste crickethold i Jylland. Spillere som brødrene Franzmann, Wiemann,
Jonason og Lyager var kendte og frygtede modstandere. I flere år var de uovervindelige. Under 
verdenskrigen nedlagde de boldtræet for at lade yngre spillere komme frem, men da disse ikke kunne klare
paragrafferne, trådte de "gamle" kæmper atter ud fra dres otium, greb træet til forsvar for Fredericias 
cricketære og vandt atter jyllandsmesterskabet 11921. Kalkaus ånd var ikke død. 

Et lille minde om Kalkau vil jeg berette om. Skønt jeg lå ved 27. Batl. og kun var en gemen rekrut i maj 
1910 og følgelig overhovedet ikke kunne få lov til at forlade garnisonen, søgte jeg dog om tilladelse til at 
rejse til Sorø for at deltage i en gl. soraner cricketkamp, men fik naturligvis afslag. Jeg sørgede for, at 
oberst Kalkau fik nys om sagen, og af min løjtnant fik Jeg et vink om, at Kalkau muligvis ville hjælpe mig, 
hvis jeg gik til ham. Jeg erindrer scenen tydeligt, da jeg trådte ind i Kalkaus kontor, stod ret og forebragte på 
tjenstlig måde mit ærinde. Kalkau tog mig i øjesyn og sagde omtrent følgende: "Jaså, De er gammel 
soraner. Jeg har forhørt mig om Deres opførsel ved kompagniet, og skønt De jo ved, at kun ganske 
ekstraordinære begivenheder kan bevirke tilladelse for en rekrut til at forlade garnisonen, skal jeg dog 
forsøge at lægge et godt ord ind for Dem hos Deres kompagnichef• træd af." 

AHså en cricketkamp var for Kalkau en ekstraordinær begivenhed. Jeg fik tilladelsen. 
Kaikau, som efter at være gået ud af tjenesten levede her i København, udeblev aldrig fra en 

cricketkamp. Hvis der en søndag ikke spilledes en 1. holds kamp, gik han til 2. holds eller juniorkamp, og 
han blev vred, hvis hans nærmeste forsømte at gøre ham opmærksom på, at der blev spillet 2. holds kamp, 
når han troede, der ingen kampe var. Mange husker Kalkau fra sportspladsen. Han var ladet med anekdoter 
om cricket, hans kæreste læsning var "Cricketers Almanack". 

Det morede ham at udslynge sentenser, som på en eller anden drastisk måde fremhævede cricketspillet11 
store opdragende indflydelse, som f.eks.: "Enhver engelsk fader ser hellere sin dreng dygtiggøre sig i 
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cricket end I at bøje tyske verber" eller: "Slaget ved Watertoo blev vundet på Etons og Harrows 
cricketpladser''. 

Hvem husker ikke hans yndlingsanekdote om markspilleren, der stod og sov, og som pludselig blev 
vækket af et vræl fra de andre spillere om at gribe, hvorpå han vågnede op med et frygteligt sæt og greb
en svale i flugt. • Men man skulle høre ham selv fortælle og samtidig erindre hans eget paradoks: at en 
historie kun er god, hvis 3/4 af den er løgn. -

Så sandt som at cricket I høj grad lever på tradition, lige sA sandt er det, at oberstløjtnant Hilarius-Kalkau 
er en af grundpilleme I dansk cricketsplls tradition. 
T1dssluilr for Sport 1886, sid• 144: 

I Helsingør er der I den derværende Latin- og Realskole oprettet en cricketklub under skolens rektors 
auspicier. Spillet vil sikkert vinde god fremgang der, da det er sat i gang under ledelse af premler1ieutenant 
Kalkau, som har været en af landets dygtigste cricketspillere. 
D.8.U.s}ublaaumssluilf 1964, side 11 (1otofpll): 

Oberst H. H11arius Kalkau, der var D.B.U.s formand fra 1890 til 1894, kaldes dansk cricketspils nestor. Han 
var elev på Sorø Akademi, da spillet indførtes her 11866, og hvor han senere fik sil virke, ydede han en 
indsats for at skabe cricketinteresse. Som chef for Hærens Gymnastikskole gik han således Ind for, at der 
her skulle undervises I boldspil, og han dyrkede selv cricket I K.B. Han var Ikke aktiv fodboldspiller, men 
støttede dette spils udbredelse under sin formandsperiode I D.B.U. Fra 1887 til 1888 var han formand for 
K.B. 
Ctfcket 1939, lllde 61, uddrag fra atllkel / lbtll/nd8/u med D.B.U.s !SO-Ms}ubl/aum: 

... Imidlertid var året 1889 for fremskredet til at lave en turnering under D.B.U.s auspicier, men året efter 
tog unionen straks Initiativet til turneringer både I Jylland og København, og siden har den københavnske 
cricketturnering været spillet hvert eneste år Ul dato. Æren for disse turneringers start og I det hele taget 
for spillets fremtrængen over en bred front herhjemme er først og fremmest kaptajn, senere oberstløjtnant, 
H. Hilarius Kalkaus. - Han, der var anfører på K.B.s hold og en fortrinlig bold-pædagog, haVde 11890 afløst
cand. jur. Markmann som formand for D.B.U., hvor han med sin glødende Interesse og friske initiativ var
den ledende kraft i en årrække . ...

cand. jur. F, I, A, Markmann 
1(,/Henha!RIS Boldklubs }ubl,eumsslutlf 1926, side 111, 19 Ofl 22,.26 (1otofpll), sla9118t el L S}'løw: 
Uddrag fra KB.s 25 ltsjubilæumsBkrilt . 
... 1879 blev Markmann valgt III medlem af K.B.s bestyrelse .... Markmann, som havde fået ideen III 
Klickelklubbens Indlemmelse I "K.B.• (11882), haVde nu nået sil foreløbige mål - at skaffe klubben en fast 
stab af cricketspillere; men I begyndelsen måtte spillet drives side om side med langbold. På samme tid, 
underhandlingerne med Kricketklubben indledtes, havde Markmann realiseret en af hr. Semler udkastet 
tanke om oprettelse af en ungdomsskole I "K.B. •. Gennem cirkulærer til skolebestyrere, lykkedes det at 
Interessere disse for ungdommens deltagelse i boldspillet, og den 9. maj 1881 begyndte klubbens 
bestyrelse, bistået af nogle af de dygtigere spillere, sin virksomhed for at føre boldsporten frem ved 
skoledisciplene. Det var til at begynde med et brydsomt arbejde at oplære de ca. 80 drenge, som straks 
Indmeldte sig. Men Markmanns Iver for sagen, hans utrættelige, rastløse virksomhed, overvandt alle 
vanskeligheder. Sommeren Igennem kunne man se ham og hans trofaste på Rosenborg Eksercerplads hver 
lørdag eftermiddag. Et broget liv rørte sig der, og der var begejstring hos de unge som hos de ældre. Man 
fatte, at det var en betydningsfuld sag, som her blev ført ud i livet . 
.•• "Foreningen III Indkøb af Boldspilrekvisiter" blev stiftet 11883 af Markmann. I oktober 1883 trådte han af 
som formand efter I 3 år at have ledet klubben. Han kom dog senere Ind I bestyrelsen igen, men ønskede 
ikke at være formand, og I oktober 88 trak han sig helt tilbage fra bestyrelsen, men vedblev dog at tage den 
samme levende del I klubbens anliggender som forhen. Markmanns navn er uløseligt knyttet til 
Kjøbenhavns Boldklubs udviklingshistorle. Jeg har allerede tidligere nævnt, at det var ham, der førte tanken 
om ungdommens opdragelse I boldspil ud I livet, ligesom det også var ham, der tog Initiativet i 1887 til 
oversættelsen af de engelske love for cricket og fodbold, hvori han bistodes af klubbens daværende 
formand, cand. polyt. E. Wesche, hr. Holger Forchhammer af Fredericia Studenternes Klub og 
undertegnede Sylow. Endvidere stiftede han "Dansk Boldspilunion•, hvis første formand han blev, og, som 
forhen sagt, Indkøbsforeningen, hvis opgave det var at Indkøbe boldspilrekvlsiter I England for at kunne 
levere klubberne dem til rimelig pris. Udelukkende for egen kapital satte Markmann dette foretagende I 
scene, og han bestyrede det Indtil udgangen af 1890 . ... Da Foreningen I året 1890 havde tjent en lille 
kapital, fandt Markmann det hensigtsmæssigt at sende et medlem af "K.B." til England, dels for at søge at 
indlede forbindelser med bekendte fabrikker af boldrekvlslter og dels for I London at studere cricketspillet, 
som det år haVde en særlig tiltrækning ved Australemes besøg. Valget faldt på mig, og jeg kan Ikke noksom 
takke Markmann for den udsøgte nydelse, han skaffede mig ved, at jeg kom til at overvære de store 
cricketkampe i splllets hjemland. Markmann selv var Ikke meget aktiv som boldspiller. Han spillede lidt 
langbold I begyndelsen og drev det også til at blive en ganske habil tennisspiller, men udover det deltog han 
ikke. Så meget mere må man beundre den umådelige energi, med hvilken han førte sagen frem. Engang 
spurgte jeg ham: "Hvorfra har De i grunden fået den store Interesse for boldsporten, De, som selv kun 
dyrker den så lidt?". • Jeg fandt, at her, • sagde han •var et uopdyrket felt, som Jeg syntes m/Jtte tages op.• 
Og med samme levende iver, hvormed han tidligere havde dyrket gymnastik, skydning og fægtning, I hvilke 
idrætter han var blandt de første, kastede han sig nu over boldsporten. Markmann elskede "Kjøbenhavns 
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Boldklub", og denne kærlighed var så ubegrænset, at han undertiden kom til at stå lidt skarpt overfor de 
andre klubber. Lang tid før "K.B." fik sin bane og derved nåede et længe ønsket mål, havde Markmann 
arbejdet hen derimod. Han opnåede dog ikke at se planen realiseret, mens han var her I byen. Men skønt 
langt borte fra hovedstadens sportsliv, I en lille provinsby, indfriede han straks, da klubbens baneanlæg I 
1893 blev påbegyndt, et tidligere givet løfte og garanterede et meget betydeligt pengebeløb til banens 
anlæg. Da han 11883 trådte af som fonnand blev han med begejstring proklameret som æresmedlem af 
klubben, og ingen bærer denne hæderstitel med større berettigelse end han. Den danske boldsport skylder 
ham uhyre meget, og "Kjøbenhavns Boldklub" står I evig taknemmelighedsgæld til ham for, hvad han har 
udrettet for klubben I de 25 år der svandt. 
TldssJ<Ii/1 for Spo,t 1885, side 571, uddrag fra s/iftelsen Bf Frederiksberg Boldklub (IJ: 

... Derefter fik cand.jur. Markmann ordet og påviste i et længere Interessant foredrag boldspillets betydning 
for legemets udvikling. Som friluftsøvelse stod det I denne henseende på højde med gymnastikken, navnlig 
da tiden til dets udøvelse faldt væsentlig om sommeren, hvor antaffet af gymnastikkens dyrkere svandt ind 
til et minimum begrundet på vannen. Taleren dvælede ved de indvendinger, der ofte rejstes mod 
boldspillet, at det er interesseløst og meningsløst at løbe der frem og tilbage og slå til en bold o.s.v., og 
belyste, hvorledes den slags indvendinger mod sporten oftest hidrører fra ubekendtskab med og 
fuldstændig misforståelse af spillets karakter og de åndelige momenter, der ved siden af den rent legemlige 
bevægelse giver det dets tiltrækning. Til slutning omtalte taleren den overordentlige rolle, som navnlig 
cricket spiller i England, og anførte som støtte herfor en del statistiske data om engelske klubbers 
medlemstal, antal, budgetter, afholdte kampe o.s.v. 
Tidsskrift for Spo,t 1885, side 517: 

Af københavnske skoler har det von Westenske Institut begyndt selvstændige boldspiløvelser 0angbold). 
Herr F. Markmann har sat spillet lgang. 
D.8.U.sjublæumssktilt 1964. side 11 (fotogralf): 

Den korteste fonnandsperiode havde assistent i finansministeriet - senere amtsforvalter• F. I. A. 
Markmann, der kun var fonnand i D.B.U.s første år, men han havde til gengæld betydet meget for dansk 
boldsport, før denne blev organiseret. Hans aktive Idrætsgrene var langbold og tennis, som han dyrkede I 
K.B., hvis fonnand han var fra 1880 til 1883. Det sidstnævnte år rejste han til England for at undersøge
mulighederne for at skaffe billige sportsartikler til Danmark. Henned stiftedes Foreningen til Indkøb af
Boldrekvisitter til konsolidering og fremme af dansk boldsport. Foruden dette initiativ viste Markmann også
sin idrætsinteresse ved i 1887 at oversætte de engelske regler for fodbold og cricket. Han var K.B.s første
æresmedlem.
- Markmann bidrog endvidere i 1880/90eme med artikler og referater i bl.a. Tidsskrift for Sport og
Illustreret tdrætsbog. 
Brev fra clrektllf Erik Hansen, F./.8., malts 1994: 

F.J. A. Markmann døde d. 15. juli 1927 • 79 år gammel. 

Direktør Kurt Nielsen 
Selv om Kurt Nielsen fødtes næsten 50 år efter den første dokumenterede cricketkamp spilledes i Danmark, 
fortjener han en plads blandt pionererne, idet han havde hovedrollen ved stiftelsen af Dansk Cricket 
Forbund og var dets fonnand i 18 år. 
Cricket 19821.1, side 6, IJ/liko/ (med fotogran}af o,,, P. ursen I anlednlng af KJJtt Ni.is- 70-lts dag: 

Moderne dansk crickets far 70. Den mand, der nok mest af alle skal tilkendes "faderskabet" for dansk 
cricket i moderne fonn, D.C.F.s ærespræsident Kurt Nielsen, har rundet de 70 og er samtidigt gået på 
pension fra sit virke som direktør for Aalborg Gasværk - en post han har beklædt i 27 år. Kurt Nielsen 
startede sin karriere I Københavns Belysningsvæsen og er en af de mest vidende i landet på 
bygasforsyningens område. Han har gennem årene i tjenesten haft en lang række tillidsposter, bl.a. som 
fonnand for Danske Gasværkers Forening, ligesom han har præsenteret Ministeriet for Offentlige Arbejders 
særlige gaskomite i international sammenhæng. Sportsligt set startede ingeniør Kurt Nielsen som Frem'er, 
og det var indenfor Københavns Boldspil Union, han slog til lyd for, at cricket blev adskilt fra fodbold - han 
kunne se nødvendigheden af, at cricketspillet prøvede egne vinger, hvis det ikke blot stilfærdigt skulle dø 
ud som en sommerfornøjelse for fodboldspillere. Selv om der stadig var mange tilskuere til de klassiske 
københavnske cricketopgør, og selv om også unionskampene påkaldte sig interesse, varder nemlig tegn 
på forfald for det gamle spil sidst i 40erne. Det lykkedes Kurt Nielsen at overbevise de Især skeptiske jyske 
klubber, og I foråret 1953 blev Dansk Cricket Forbund stiftet, således at de første landsdækkende 
turneringer I det nye forbunds eget regi blev afviklet 11954. Kurt Nielsen flyttede til Aalborg og blev 
Aa.B.er, men uanset om han virkede I København eller I Nordjylland, så styrede han resten af S0eme og 
alle 60eme det unge forbund gennem de første børnesygdoms- og læreår. Og mens turneringerne fandt 
deres form, endda med tilvækst af flere spillere og nye klubber, p.g.a. den øgede fritid og Især udflytningen 
fra hovedstaden, knyttedes også de nationalt sportslige og de Internationale forbindelser, så D.C.F. stod 
som et fuldt livsdygtigt og ligeberettiget medlem af D.I.F., da gasdirektøren gik fra borde i 1971. Alle danske 
cricketers bør sende Kurt Nielsen en venlig tanke • uden hans ildhu og Indsats er det slet ikke så 
selvfølgeligt, at der bliver spillet cricket i Danmark i dag •• , 
Cricket 199212, side 3, nekn>log over Kurt Nielsen af D.G.Støptoe: 
Kurt Nielsen døde den 28. marts I en alder af 79 år. Han øvede en uhyre stor Indsats Inden for cricket og, 
for at citere D.8.U.s tidligere generalsekretær, Erik Hyldstrup, var cricketsporten, uden Kurt Nielsens ildh11 1 
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stædige tro på sagen og høje Idealistiske mål, aldrig kommet ud af mange års dødvande. Han var manden, 
der indså det livsnødvendige I at give cricket en saltvandsindsprøjtning, som kunne gøre det, og som gjorde 
det. Kurt Nielsen spillede i sin ungdom cricket i "Frem• og blev betyrelsesmedlem og kasserer I klubben. I 
1936 kom han i bestyrelsen for Dansk Cricket Ring, som i 1928 var blevet stiftet for at tage sådanne 
opgaver op, som retteligt burde have været løst af D.B.U., og som fra 1930 udgav bladet "Kricket", der 
stadig eksisterer under navnet "Cricket•. Kurt Nielsen forblev I Dansk Cricket Rings bestyrelse Indtil 1950, 
på hvilket tidspunkt han var begyndt at arbejde på en selvstændig union, som ville gøre Dansk Cricket Ring 
overflødig. I juni 1948 blev Kurt Nielsen formand for K.B.U., og 11950 blev han den dynamiske kraft I et 
udvalg, der skulle undersøge det betimelige i at give cricketsporten en mere selvstændig stilling, eventuelt 
ved at danne et selvstændigt forbund. I denne forbindelse rejste Kurt Nielsen landet rundt for at 
propagandere, men mødte en del modstand, blandt andet fra Dansk Cricket Ring, der ikke var overbevist 
om, at man kunne klare sig økonomisk uden D.B.U.; men den virkelige modstand kom fra de Jyske klubber, 
som havde det godt under J.B.U. Det var Indførelsen af Tipstjenesten, der gav D.I.F. muligheden for at yde 
faste årlige tilskud til speclalforbundene, og som gjorde det muligt at tænke på at realisere et selvstændigt 
forbund. Der blev sendt indbydelse til 42 klubber til stiftende generalforsamling i Odense den 15. februar 
1953, og 31 klubber sendte repræsentanter. Forbundet blev vedtaget med 19 stemmer mod 11; een 
stemme var blank. Kurt Nielsen blev valgt som formand i Dansk Cricket Furbund, en stilling han beholdt til 
1972, bortset fra et enkelt års afbrydelse. Ved sin aftræden kåredes han til D.C.F.s foreløbig eneste 
ærespræsident. For sin indsats inden for såvel fodbold som cricket modtog Kurt Nielsen I 1953 Dansk 
Idræts-Forbunds højeste udmærkelse "D.I.F.s ærestegn•. Kurt Nielsen fik gennem årene mange oversøiske 
kontakter og repræsenterede Danmark ved International Cricket Conference møder. For sin indsats inden 
for cricket blev han udnævnt til livsvarig æresmedlem af Marylebone Cricket Club (M.C.C.), London. Kurt 
Nielsen optrådte også som dommer, således i kampen mellem AB. og Oxford University 11954, da Colin 
Cowdrey kom Ind som 5. mand for at modtage bold fra Carl Larsen. På første bold appellerede kasteren for 
"ben for", men fik "ikke ude" fra Kurt Nielsen, og Cowdrey gik videre og scorede 96 points, inden Martens 
kastede ham ud. Da han senere blev spurgt om kendelsen, skal Kurt Nielsen have svaret, at de talrige 
tilskuere ikke var kommet for at se Carl Larsen tage et gærde, men for at se Cowdreys gærdespil. Kurt 
Nielsens oprigtige idealisme og kærlighed til cricketspillet var drivkraften I Dansk Cricket Forbund i mange 
år, hvor han på forbilledlig vis forstod at organisere forbundet og sikre det et sundt økonomisk grundlag ved 
en kolossal, opslidende arbejdsindsats. Kurt Nielsens Indsats placerer ham højt I rækken af dansk crickets 
store navne. Ære være hans minde. 

Postkontrollør Ludwig Sylow 
Kricket 1931, side 99, Ved Sytows 70 /Jrs dag 6. oktober (fotografi), sluevet sf Harold PhllpsDtJ: 

For den ældre generation af danske-cricketspillere har navnet Ludwig Sylow en klang, der under vore små 
forhold næsten kan sidestilles med Englands store navn Indenfor cricket, Dr. W. G. Grace. Sylows 
betydning for dansk cricket er endda forholdsvis større end Graces for engelsk cricket, for det var ikke blot 
som en ualmindelig talentfuld spiller, både som gærdespiller og kaster, at han ligesom Grace var et 
forbillede, men han var den entusiastiske pioner for cricketspillet og var ved sit eksempel og sine specielle 
evner som sportsleder den væsentlige årsag III cricketspillets store fremgang I halvfemserne med dets 
stærke blomstring omkring århundredskiftet.- Som elev på Sorø Akademi, hvor cricketspillets traditioner har 
været holdt højt i ære fra· spillets indførelse der I 1866, blev Sylow opdraget som cricketspiller. Den første 
kamp af betydning, hvori Sylow deltog, var kampen i 1877 mellem Sorø Akademi og København. Han kom 
hurtigt frem i første række, og i 1881 finder man ham som en af de bedste spillere. I kampen dette år 
mellem københavnerne og soranerne gik han først ind, scorede 26 (af københavnernes 56 points) i 1. 
halvleg og 29 (af 86 points) i 2. halvleg samt tog lait 13 gærder. Efter at være kommet til København gik 
han ind i K.B. og fik spillet indført der til afløsning af langbold. For denne klub har Sylow både sportsligt og 
administrativt betydet meget. Han har således deltaget i 70 cricketkampe og lal! scoret 1465 points med et 
gennemsnit af 12,96. I disse kampe har han taget 307 gærder for et gennemsnit af 5,98 points pr. gærde. 
Foruden disse kampe har Sylow bl.a. spillet for København mod Jylland i 1887, i hvilken kamp han scorede 
62 og tog 9 gærder for 12 points, og igen mod Jylland 11890, hvor han fik 24 og 42 not out samt tog 3 
gærder i hver halvleg. Det var også i dette år, K.B. var i Berlin, og her overfor et hold af englændere viste 
Sylow, at han var lige fremragende som gærdespiller - ved at score 52 på kort tid i 2. halvleg - og som 
kaster, Idet han ialt tog 10 gærder for kun 27 points. Året efter I en kamp mod A.B. satte han dansk rekord 
med 92, hvilket var rekorden indtil 1900. I samme kamp tog han iøvrigt 9 gærder for 16 points. Et "century• 
nåede Sylow aldrig, men man må her tage I betragtning, at baneforholdene dengang var sådanne - først på 
den græsfattige Rosenborg Eksercerplads og senere på Fælledens græstotter - al en stor halvleg for en 
spiller kun kunne nås ved gudernes vedvarende gunst, idel boldens opspring var underkastet særiige og 
ganske uberegnelige love, som det ikke stod i menneskelig magt at udforske. Dertil kom, al I begyndelsen 
af halvfemserne begyndte overarmskastning at blive almindelig herhjemme, men overgangen hertil fra den 
hidtil anvendte underannskastning betød også, at det var sværere at få points på denne nye uvante 
kastning. K.B.s gennemsnit pr. halvleg var f.eks. I 1894 så langt nede som 51,10 points, så man forstår, at 
et "century• dengang overhovedet ikke var til at opnå. Først ved indførelsen af det første crickettæppe I 
Danmark i 1895 blev der mulighed for at få større enkeltmandshalvlege. I 1890 var Sylow I England bl.a. for 
at studere cricket, og han fik derved lejlighed til at overvære kampene det år mellem England og Australien. 
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Dette satte selvfølgelig sine spor i Sylows spil, som iøvrigt altid havde været stilrent og udført med en 
sjælden smuk holdning og elegance. Når dertil føjes, at han ikke var den forsigtige forsvarsspiller, men altid 
spillede et friskt og aggressivt spil, kan man forstå, at det var en fornøjelse for crickettilskuerne at se ham 
ved gærdet i en af hans efter danske forhold store halvlege. Særlig til "leg" havde Sylow mange smukke 
slag, og modstanderne sørgede altid for at placere flere markspillere ude ved grænsen i den side for at 
forsøge at få ham grebet ud, hvilket også af og til lykkedes; som oftest gik bolden dog over hovedet på 
markspilleme. Sylow må nærmest betegnes som en 1. klasses "hitter", der altid spillede hårdt og aggressivt 
på bolden og ramte den rent. Som kaster var Sylow i høj grad effektiv, hvad hans analyse tydeligt viser. 
Han var underarmskaster med skruning fra "off", hvilket er det sværeste for en højrehånds 
underarmskaster. Sylows særlige administrative evner blev der rig anvendelse for som bestyrelsesmedlem 
dels i K.B. fra 1882 til 1906 (Formand fra 1901 til 1906), og dels i D.B.U., hvis formand han var fra 1911 til 
1916 (D.B.U.s jubilæumsskrift 1964siger 1911-1918!). Det tørre lune og den sans for humor, som har gjort Ludwig 
Sylow så afholdt af alle de sportsfolk, han gennem de mange år er kommet i berøring med, gav sig i sin tid 
udslag i det særlige klubsprog, han indførte i K.B., og som navnlig gennem anvendelse af en særegen 
udtale af forskellige ord, såvel fremmede som danske, var ubetalelig morsomt og originalt. "Kricket• slutter 
sig til de mange gratulanter, som på Sytows 70 års fødselsdag har tænkt på dansk crickets "grand old man•, 
og ønsker, at han stadig må holde sig lige så ungdommelig som nu og endnu i mange år være den skattede 
trofaste tilskuer ved cricketkampene og den samme kloge criticus af spillernes præstationer. 
Dansk Sportslidende 1890, side 70: 

F.I.B. tilstået Ludwig Sylow 600 Kr. til rejse i England og sætte sig ind i de derværende boldspilforhold. 
Kricket 1933, side 23, nek/0/og over L. Sytow, død 20. februar 11133: 

Ludwig Sylowl
Hvilken klang er der ikke i navnet, og hvilke minder vækker det ikke hos dem, der var så heldige at kende
ham, enten som den ubestridt bedste spiller af sin tid eller som den store organisator på boldsportens
område, hvad enten det var cricket eller fodbold, eller som den elskværdige, humørfyldte "privatmand".
- Og hos os andre, som aldrig så ham spille, men som havde hørt om hans store bedrifter på cricketbanen
og altid nærede den største ærbødighed for ham, i kraft af såvel hans alder, personlighed og fordums
bedrifter. Hos os alle vil navnet Ludwig Sylow vække erindringen om den store fører, uden hvem dansk
boldsport næppe ville være det, den er den dag i dag. Ville cricket i det hele taget blive spillet her i landet
nu uden hans indsats! 
Nutidens aktive generation kan vanskeligt forestille sig, hvilken stor rolle Sylow spillede i gamle dages
cricket. Vel var der andre, de egentlige pionerer fra den første kamp i 1866, som havde deres store andel I,
at spillet blev indført her i landet og opretholdt i de første år, men fra begyndelsen af firserne var Sylow
føreren, som førte spillet videre i den vanskelige periode, hvor der så godt som ingen forbindelse var 
imellem de interesserede, og spillet truedes med at blive udslettet. Sylows energi og eksempel smittede, og
efter at han 11882 havde fået cricket indført i Kjøbenhavns Boldklub, opstod der rundt omkring nye klubber,
og spillet blev hurtigt rodfæstet.
Sin kærlighed til spillet fik Sylow på Sorø Akademi, hvor han som ganske ung måtte gennemgå en hård
skole - just ikke vejen til at fremme interessen for et nyt spil hos de unge, ville man synes, men man tog det 
nu engang som noget naturligt. I sine erindringer fra den tid skriver Sylow: "Efterhånden som man blev 
mere dreven i spillet og kom til at høre til de "store•, fandt man, at ordningen I grunden var udmærket;
hvorfor skulle •ungerne• ikke - således som man selv havde gjort det • altid stå i marken, og vi andre være 
inde? Man ville have fundet det underligt, om det havde været anderledes.• 
Sylow var en all-round spiller af stort format. Hans mangeårige ven og medspiller på KB.s hold,
kursusleder, cand. Fr. Knudsen, beskriver ham således:
•som balsmand var Sylow i mange år K.B.s rygrad. Han førte sit boldtræ frit og utvungen!, og han var i
stand til at slå hårdt og langt. Hans 92 points i halvfemserne på Fælledens ujævne grønsvær var en 
enestående bedrift. Sylows bedste slag var slaget til on, og når bolden forsvandt I det fjerne, har tilskuerne
ofte jublet. Som bowler var Sylow hård, og han holdt sit gærde godt, og som markspiller var han blandt de 
ypperste. Kunne han nå en bold til gribning eller stopning, sad den altid fast i hans hænder, og hans
indsending til gærdet var altid overraskende hurtig og nøjagtig.
Hvad Sylow end foretog sig som slåer, kaster eller markspiller var hans bevægelser• selv I den stærkeste 
skynding • smukke og harmoniske. Dette I forbindelse med hans sikre slag, hvis krone var kæmpeslaget I
det fjerne til on, gjorde, at man altid med glæde så Sylow bære sit boldtræ til gærdet.•
Da Sylow I oktober 1931 fyldte 70 år, bragte "Kricket" en artikel, som mange sikkert nu vil tage frem og
læse Igennem. Deri omtaltes bl.a. hans forskellige data. Artiklen sluttede med ønsket om, at Sylow endnu I 
mange år måtte være den skattede, trofaste tilskuer ved cricketkampene. Dette skulle altså ikke være. 
Hos alle de, der kendte ham, vil mindet om Sylow leve videre I lange, lange tider. Hans plads I dansk
cricketspils historie er allerforrest.
Cricket 1941, side 16, crtcketporlrmt, medto/ogran, skrevetafR. E. Brlncker. 

I sin biografi over Ludwig Sylow i "Kricket"s oktobernummer 1931 kalder Phliipson Sylow for cricketspillets 
grand old man I Danmark, thi efter oberstløjtnant Hilarius Kalkaus død var Sylow den sidste af de store 
kæmper fra cricketspillets barndom her i landet. Han stod for alle os yngre ikke blot som en af skaberne af, 
men som bæreren af dansk cricketsport, idet han både var den fremragende spiller, hvis præstationer var I 
frisk minde, og organisatoren, der som formand for Kjøbenhavns Boldklub og Dansk Boldspil Union I en 
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vanskelig tid havde båret ansvaret og haft æren for, at cricketsporten fik sådanne vilkår, at den kunne trives 
og udvikles. 
Sylow var soraner. Som elev på Sorø Akademi fra 1871 til 1878 deltog han I kampen mod København I 
1877. Da han efter endt skolegang var kommet til København, mødte han tilfældigt en sommerdag 11879 
en anden gl. soraner, V. C. Petersen (den nylig afdøde kaptajn Palslev), og de enedes om at genoptage 
cricketspillet. Men der fandtes ikke nogen klub, hvor spillet dyrkedes. En anden gl. Soraner, daværende 
premierløjtnant, senere oberstløjtnant Hilarius Kalkau, havde et par år forinden stiftet "Kjøbenhavns 
Kricketklub", men denne førte, efter at Kalkau var blevet forflyttet til Helsingør, en hensygnende tilværelse. 
• Klubben overlod de to unge, Ivrige soranere et par boldtræer, som efter nutidens fordringer måtte kaldes
mere end tarvelige, og sammen med yderligere to ligesindede Emil Holm og E. Wesche, indmeldte de sig i 
Kjøbenhavns Boldklub, der var blevet stiftet i 1876 med langbold som hovedidræt. Der trænedes på
Rosenborg Eksercerplads, som dog var alt for ujævn til, at man kunne dyrke spillet tilfredsstillende. De fire
soranere meldte sig derfor også Ind i en i 1879 stiftet cricketklub "Dæk", som trænede på
Blegdamsfælleden. Der kom flere soranere til, og klubben omdøbtes til Kjøbenhavns Kricketklub, men i 
1882 gik den op I K.B., og fra nu af kom der rigtig gang i cricketspillet i K.B.
Sylow var således med fra cricketspillets allerførste barndomsdage I København. Ikke alene var han en
ypperlig spiller, men en fremragende leder og organisator. Uden hans indsats ville cricket ikke have nået
det stade, det indtager I dag.
I 1891 satte Sylow dansk rekord ved i en kamp mod A.B. at score 92 points, en rekord, der stod uantastet
indtil 1900, da den blev slået af Charles Buchwald, der i en kamp mod "Frem" scorede 131 p. Sylow var lige
fremragende som hitter og kaster. Således scorede han I 1887 I kampen mod Jylland 62 p. og tog 9 gærder
for 12 p. I 1890 scorede han i en kamp i Berlin mod et engelsk hold 52 p. og tog 1 O gærder for 27 p.
Sylows skolekammerat, en anden kendt cricketspiller, Soraneren Axel Hasselbalch, skrev i en nekrolog over 
ham, da han var død i 1933: 

"Han havde et par rappe hænder og var uhyre agtpagivende med el roligt overblik over splllels 
'""'8lende situationer. Den ro, som allerede den gang prægede hele hans person, viste Sikkert 
hen til udfoldelsen af evner, der senere SkuHe gøre ham til den leder og farer, som han blev for 
boldspinet I Danmark ... • 

Disse linier, der karakteriserer skoledrengen Ludwig Sylow, tegner for os billedet af ham, således som det 
bestandig vil blive erindret, sålænge cricketspillet dyrkes I Danmark. 
D.B.U.s pbllæumsskrllt 19tu, side 12 (fotogr&IJ): 
Postkontrollør Ludwig Sylow (formand 1911-1918) fik interesse for cricket og fodbold, medens han gik på 
Sorø Akademi, og da han 11879 kom til København, meldte han sig i K.B., hvor han i en periode blev 
betragtet som vor bedste cricketspiller og I 15 år spillede på klubbens førstehold i fodbold. Han hjalp 
Markmann såvel med at oversætte fodbold- og cricketreglerne som med arbejdet i Foreningen til Indkøb af
Boldspilrekvisitter, og han var KBs formand i 2 perioder. Ved afslutningen af den første formandsperiode 
udnævntes han til æresmedlem. Han tog initiativet til K.B.s baneanlæg ved Set. Marcus Nle, han var med
til at stifte det internationale fodboldstævne i København samt det Internationale fodbold-forbund (FIFA), og
han testamenterede K.B. sin formue, da han døde i 1933. Allerede i 1918 havde han imidlertid trukket sig
tilbage fra formandspladsen I D.B.U., men han bevarede interessen for idrætten, og da D.B.U. i 1918 
Indførte en turnering mellem lokalunioneme, fik den navnet Sylow-tumeringen.
Kjabenh111111s Boldldubs}ublaumssktllf 1926, side 15-40: 
Genoptryk af L. Sylows artikel om cricket I K.B.1876-1901.
Ktlcket 1930, side 87: 

Sylow spillede for "Old Boys Cricket Club", København. 
l<Jicket 1931, side 22: 

... Der eksisterer imidlertid en lommebog, ført af postkontrollør L. Sylow, med notater om cricket I 
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ERINDRINGER FRA GAMLE DAGE 

Cricket 1940, side 10, 18 og 119, bogt,yl<ker Mozart Arndts erindrInger: 
En gæv gammel clicketkæmpe, herr bogtrykker M. Arndt i Aalborg, har venligst givet os lov til at aftrykke nogle af hans ltalige muntre 
oplellelser på cricketbanen. Herr Arndt spillede på Aarhus Boldklubs hold så langt tilbage som 11890, og han har haft den gode ld6 at 
nedskrive sine erindringer fra de mange kampe, har har deltaget I bl!de her og I JyDand, en samling, der sikkert er enest4ende her I landet I sin 
art. Vi giver ordet til herr Amdi: 
Fra en kricketkamp I 1904 mellem Aa.B. og Frederikshavn I Sæby kan jeg fortælle f111lgende lille episode, 
der gjorde vældig lykke, såvel hos spilleme som navnlig det ret store publikum, både damer og herrer, 
hvoraf mange var gæster på det dengang så ber111mte Sæby Kur-Badehotel. Spillet foregik på den noget 
for lille, men til gengæld skønneste bane i kongeriget, nemlig midt i Sæby skov, hvor publikum havde 
plads på en skråning, hvorfra de interesserede fulgte slagets gang. - Halvlegen trak ud, en af markspilleme 
havde været helt ude ved træerne efter bolden, og efter at have kastet kuglen ind ville han "benytte 
lejligheden• og vendte derfor ryggen til spillepladsen. Da jeg som anfører bemærkede, at omtalte spiller 
ikke fulgte med i spillet, råbte jeg: "bolden - pas på!". Spilleren gjorde rask omkring, og i samme øjeblik lød 
en larmende latter fra publikum, der som sagt var stærkt Interesseret i spillets finesser. Manden forstod 
ikke straks situationen; en anden spiller løb hen til ham, og først nu vendte han ryggen til publikum, mens 
han med ilsomme bevægelser knappede bukserne, som han I skyndingen for at efterkomme kommandoen 
havde glemt stod åbner 
På "Galgebakken" - eksercerpladsen - i Aarhus spilledes (det var i 1894) en cricketkamp mellem 
Underofficerernes Klub og Aarhus Boldklub. Som det var i sommer, husker jeg - og velsagtens mange 
andre samtidige - tydeligt følgende hændelse: Kampen foregik i det herfigste sommervejr, og spillepladsen 
var omkranset af et stort publikum, hvoraf mange af herrerne havde lagt jakken, medens damerne havde 
slået parasollerne op til værn mod solen. Underofficererne var inde og scorede flittigt. Under 
anstrengelserne for at stoppe et hårdt slag sprængte en af markspilleme (en premlerføjtnant) totalt sine 
flotte, stramtsiddende hvide officersbenklæder med det resultat, at samtlige parasoller banen rundt næsten 
samtidig sloges fremover, for aldrig havde nogen "set Sverige så tydeligt"! Da den uheldige atter kom 
tilbage efter endt omklædning og I fuld feltmæssig påklædning, blev han hilst med et drønende bifald. 
I de mange år, jeg har spillet cricket, er jeg natur1igvis gået på mange forskellige måder. Den, der ærgrede 
mig mest, var følgende: Jeg er ved gærdet og søger at slå til bolden, men rammer den Ikke, den går til 
stokkeren, der sætter den i gærdet uden at ville det. Efter gærdets fald kommer jeg udenfor slaggrænsen 
og dommeren dømmer mig ud. Jeg forklarer ham den rette sammenhæng, men han står fuldstændig 
uforstående deroverfor! Episoden indtraf i Horsens, men dommeren var fra min egen by. Vi tabte kampen, 
men hvis- o.s.v. 
At dommerne nu er ganske anderfedes Inde I reglerne, har jeg bevis for I de kampe, jeg har deltaget i 
mellem Old Boys, København, og Aa.B.s gamle kæmper, kampe som jeg håber vedblivende må finde sted 
til glæde for de "forhenværende". Efter en sådan kamp I København kom jeg om aftenen i selskab med 
en kendt københavnsk ritmester, som til langt op i årene var en ualmindelig dygtig rytter. Vi kom i snak om 
sporten i almindelighed og - natur1igvis - ridning og cricket I særdeleshed. Ritmesteren satte ridesporten 
over alt andet og mente, at cricket ("at slå til en bold med et bræt") i�ke var sport og noget aldeles ufarligt, 
der ikke fordrede mod, snilde eller smidighed hos udøveren. - Jeg tog da en cricketbold frem, ville ligesom 
række ritmesteren den, men lod den I stedet falde på gulvet. Han blev tavs, da han hørte det dumpe 
smæld, idet kuglen ramte brædderne, tog bolden op, befølte den, lod den falde Igen, rettede sig derpå op, 
så mig begejstret I øjnene og rakte mig sin hånd til et fast håndtryk, idet han sagde: "Må jeg give dem en 
undskyldning; mænd, der spiller med slige bolde, der, om det skal være, kan slå folk Ihjel, må både være 
modige og dygtige, dem gør jeg honnør forl". Dette foregik 11937 og står for mig som et af mine kæreste 
minder. 
Aalborgspilleme har altid haft ord for at kunne tage et nederlag med godt humør. De har nemlig altid 
glædet sig ved spillet på banen såvel som ved den i hvert fald i tidligere tid så farlige "3. halvleg" -
samværet efter kampen. Efter en kamp, Aa.B. havde spillet i Horsens, gik vi ud i "Caroline Amalielund". 
Ved et bord sad to herrer og en dame. Den ene af herrerne sagde: "Jeg tror, Aalborg har vundet". "Nej", 
sagde den anden, "jeg ved, at Horsens har vundet•. "Det er umuligt, efter det humør, aalborgenseme er i, 
må Aa.B. absolut have vundet. Jeg holder 3 thepunche derpå•, svarede den første. Da vi havde sat os 
ved vort bord, kom damen hen til mig og bad mig følge hende hen til de to herrer ved hendes bord. Jeg 
blev jo noget forbavset, men da det var en dame, og tilmed en smuk dame, der spurgte, fulgte Jeg med 
hen til herrerne, og her måtte Jeg I sandhedens Interesse oplyse, at Horsens havde vundet, men Aalborg 
ikke tabt - humøret! Og som tak for oplysningen fik jeg også en thepunch - det var den tids "nationaldrik", 
et stort glas til 35 ørel 
Et pudsigt tilfælde indtraf ved en kamp i Fredericia mellem Aalborg og Fredericia. Dommerne og anførerne 
var blevet enige om, at en bold, der ramte et om spillepladsen anbragt stakit, gav 4 points, medens en 
bold, der røg udenfor uden at ramme stakittet, gav 8. Og så forekom det sikkert sjældne tilfælde, at en af 
en aalborgenser slået bold gik imellem tremmerne I stakittet uden at berøre det. Aalborgdommeren dømte 
6 points, og Fredericiadommeren kunne ikke andet end give ham medhold - men han hævdede efter 
!tampen, at meningen jo nok havde været den, at bolden skulle slås over stakittet for at give 6 points, hval! 
Jeg måtte give ham ret I, 
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Under landsudstillingen i Aarhus 1909 foregik slutkampen om det jyske mesterskab mellem Fredericia og 
Aa.B. i denne by. På grund af heftige og vedvarende regnskyl måtte kampen afbrydes og færdigspilles den 
efterfølgende søndag, medens middagen efter kampen som planlagt fandt sted den første søndag. Vi 
spillere var derfor "hjemløse" efter Fredericias sejr, og en Fredericiaspiller, en Aarhuslilskuer og jeg gik 
derfor hen på udstillingens hovedrestaurant for at få noget mad. Restaurantens store spisesal kunne ved 
skydedøre inddeles i større og mindre afdelinger, og vi tre madkammerater kom efter at have passeret en 
afdeling med et stort selskab ind i et mindre lokale for os selv. Det store selskab ved siden af holdt 
ustandselig taler, sang og råbte hurraer, så der ikke var til at høre ørenlyd. Jeg foreslog nu, at vi skulle 
"lege med". Vedtaget. Jeg rejste mig og holdt en begejstret, kraftig tale for cricketsporten (der blev stille 
ved siden af) og sluttede med at udbringe et leve. Vi tog nu et par stole i hver hånd, og idet vi råbte 3 x 3 
og "det lange", skubbede vi stolene frem og tilbage på gulvet. Larmen var så øredøvende, at flere af 
selskabet ved siden af nysgerrige kom til døren, de havde Jo kun set 3 mand gå derind, og vort lille trick 
høstede mægtigt bifald hos det store selskab, som vi fuldstændig havde duperet. 
Alle ældre cricketspillere kendte Jo personlig • og de yngre af omtale - afdøde oberstløjtnant Kalkau, der 
var en anerkendt kapacitet på cricketspillets område, og jeg vil her fremdrage en lille episode fra en kamp 
mellem Aarhus og Aa.B. I Aalborg, hvor Kalkau var den ene dommer. Under et løb blev bolden stukket i 
gærdet (og spilleren manglede ca. 3 alen i at være inde), men på appellen dømte den anden dommer "ikke 
udel". Dette foranledigede oberstløjtnanten til at gå hen til ham, se ham ind i øjnene og sige: "Jeg vil gøre 
Dem opmærksom på, at det er et gentleman-spil, dette heri". Den replik glemmer jeg aldrig. 

Cricket 1938, sid& 44, "Elfndrtnger fra gamle dag&" ar A/b. V. Glnr,&: 

Min tidligste erindring om cricket stammer fra 1874; allerede på det tidspunkt må skæbnen have bestemt 
mig til forretningsmand, det år begyndte Jeg udveksling af "varer" med England, idet Jeg gav "Firmands" og 
modtog "Cricket". På Grønnehave, nord for Kronborg, kom hvert år englænderne, som stillede deres 
"pinde" op og irillede" med massive, tunge bolde og ellers stod og ventede apatiske ude omkring pindene, 
om der skulle komme en bold ud til dem. Vi danskere undrede os over englænderne, og disse undrede sig 
til gengæld over danskernes boldspil, Firmands, som lignede langbold, kun en hel del hårdere. Når det var 
dygtige spillere ombyttedes den almindelige læderbetrukne bold med en mindre, massiv gummibold, som 
jo var vanskeligere at ramme med boldtræet, og som kunne mærkes i lange lider, når en spiller ramtes i 
løb mellem "springskidt" og mål, men til gengæld også gav "lej", når bolden grebes, hvilket også nok satte 
sine mærker. At lade bolden gå til jorden for at tage den i en "halv" for at skåne hænderne, var ganske 
udelukket, så var man fra den dag udelukket fra de bedre hold. Da englænderne så, at jeg turde tage den 
højeste bold, var på Grønnehave det meste af dagen udenfor skoletiden og kunne tale med dem, tog de 
mig ind, lod lave et mindre træ til mig og indviede mig I spillets finesser; til gengæld udfrittede de mig om 
Firmands, som de fandt, der var mere håndfast sport i end i det vegere langbold. Jeg mindes, at 
Wright'eme og Blixen-Finnecke'me senere kom med på holdet, når englænderne kom på sommerbesøg, 
men en dansk klub blev ikke dannet - dertil var interessen for ringe. 
Under mit ophold i Aarhus blev Jeg I 1881 medlem af den samme år(?) stiftede Aarhus Gymnastikforening 
og hvervede blandt dens medlemmer deltagere til sommersport. Aarhus Cricketklub stiftedes straks. Mit 
bekendtskab med kasernekommandanten, kaptajn Koch, forskaffede mig tilladelsen til at benytte 
garnisonens øvelsesplads, "Galgebakken". Allerede det følgende år, den 19. septbr. 1882, havde vi kamp 
med Horsens I Aarhus, og Aarhus vandt. Ved en beskeden festmiddag på "Royal", hvortil 
Gymnastikforeningens formand, kaptajn Baumann, var Indbudt, udtalte han håbet om sommersportens 
udbredelse i Jylland. Blandt Horsensspilleme mindes jeg afdøde Walter Crome (C. & G.), som bad mig 
sørge for en iæller", der var kendt med regnskabet, da vor (Horsensmanden) synes ikke at være rigtig stiv 
i kunsten. Postmester William Hall Mazanti (senere formand for Jydsk Boldspil-Union), ORS. Schouenborg 
(som privat spurgte mig, om der var mange officerer I min forening), afdøde konsul Gædecken, afdøde 
prof. Steenberg, grosserer Nors, bankdirektør Dantzer m.fl., alle sympatiske sportsfolk, som det var en 
fornøjelse at omgås. Af Aarhus-spilleme mindes jeg konsul starck, Oluf Mulvad, Preisler, afdøde kaptajn 
Kombeck (antagelig den samme, som spillede på Sorø Akademis hold 7.10.18661) • Her spillede udveksling atter en vis 
rolle. Premierløjtnant Kombeck lod sig indmelde i Aarhus Cricketklub, mod at Jeg til gengæld deltog i 
Officerernes Sammenslutning, som ikke havde kamp på sit program, men udelukkende øvelse som 
formål. Blandt disse spillere mindes jeg oberst Gjersing (senere kommandant i Horserød-Lejren), oberst 
Ramm (dengang premierløjtnant E.P.G. Nielsen) med kæmpe armkræfter, førte dårligt boldtræet, men 
ramtes bolden (det hændte), blev det en sekser. Efter min afrejse fra Aarhus 1885 til militærtjeneste i 
København erfarede jeg med sorg, at interessen for cricket sygnede hen, og klubben (Aarhus Cricketklub) 

opløstes, for dog atter at opstå den 9. maj 1889 på postkontrollør Julius Schwartz' Initiativ. Under min 
soldatertjeneste var der ikke lejlighed til at drive sport, "det brugtes ikke". Et minde herfra. Jeg spurgte min 
kaptajn, om jeg måtte benytte bicyclen til og fra kasernen, Kastellet. Nej, pure afvist, 
1) der var ikke plads til opbevaring i Kastellet,
2) jeg kunne ikke •gøre front•, når jeg mødte Kongen (min bemærkning, at jeg var kunstrytter og godt

kunne holde stille på bicyclen på gaden, og i tilfælde, at mødet var i en smal gade, kunne jeg dog
springe af i god tid, overhørtes ganske),

3) kaptajnen kunne ikke tænke sig, at min ansøgning blev bevilget, da det sled på Kongens tøj (min
bemærkning, at jeg havde ejendomsuniform, blev ikke overhørt, gjorde nærmest .. . ).
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Ansøgning om ejendomstøj kunne ikke afslås, men bevilgedes nødigt. En soldat i pæn uniform. Hvortil? 
Så var audiensen forbi. En mig venligsindet militær gav mig det vink, "lad som om der slet ikke er tale om 
bicycleridning•, det skete; og jeg fik dyret installeret for natten i Kastellet. Jeg havde jævnlig lejlighed til at 
hilse på min kaptajn, når vi mødtes, han gående og jeg ridende, som det dengang hed; havde også 
lejlighed til at gøre front for Kongen, som daglig til hest passerede Amaliegade, hvor mine forældre boede. 
Nå, militærtiden var dejlig, altid I luften, I aktivitet hele dagen og et ypperligt kammeratskab. 
Færdig med militærtjenesten rejste jeg til udlandet og landede I efteråret 1888 i den lille venlige by 
Hjørring (Vendsyssels hovedstad). Det var vel nok en overgang fra Berlin og Hamborg, men i løbet af en 
måned følte jeg mig vel tilpas og tilbragte mine bedste manddomsår der, venlig omgangskreds, udstrakt 
lejlighed til sport, masser af socialt arbejde (borgerligt ombud) og en forretning med passende spænding I 
tilknytning til England (leverandør af Danish Bacon bl.a. til den britiske marine). I Hjørring dreves af sport 
kun gymnastik fra 9. november 1886, der var altså anledning til at tage fat, og 9. maj 1889 indvarslede A/b. 
V. Ginge, Niels Olesen og Johan Spare#( tll møde på hotellet, hvor Hjørring Cricketklub stiftedes. Samme 
uge stiftedes Hjørring Bicycleklub af Alb. V. Ginge, sagfører A. Jacobsen og Niels Olesen. Medlemstallet 
kom hurtigt op til over 60 cycle,yttere, talmæssigt størst I Danmark I forhold til den lille bys indbyggerantal. 
Da der spilledes cricket tidligt om morgenen hverdag og søndag formiddag, var der Ikke tid til hotelbesøg, 
så principaler og byråd fik straks sympati for sport og overlod os gerne markedspladsen til øvelse. Den 22.
august (16. J1.n?) 1889 afholdtes første kamp mod Sæby, det foregik ved Vesterhavet i Lønstrup KIH;
desværre trak det op til en fonygende Vesterhavs sandstorm under spillet, som dog ikke blev afbl\ldt Ul 
trods for, at det generede betydeligt. En lille, kort luftbold, som sikkert var bleven grebet under almindelige 
forhold, blev derimod grebet af stormen og ført ud over klHlen, den blev regnet for "tabt bold" på Sæbys 
forlangende og talte 6 - de var vore gæsteri Sportslig middag på Lønstrup Badehotel afsluttede den 
fornøjelige kamp, som Sæby vandt med 3 points. Denne kamp efterfulgtes I årenes løb af mange kampe
mod Sæby, Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Randers, Aarhus og Vejle. Der kom dog først rigtig skik 
på jysk cricket, da Mazanti dannede Jydsk Boldspil-Union. Den hårde disciplin, Hjørringklubben havde 
været udsat for i opvæksten, satte gode spor, den lille by blev jævnligt nævnt mellem de bedste jyske 
"Elleve•.
En episode I Sæby. Læge Ørum ramte i et bagslag keeperen Glnge under hagen; hurtig sprang
distriktslæge Kringelbach, som også var Sæbyspiller, frem med sit etui, klippede skægget bort under 
hagen og syede såret sammen, som var vasket rent med den nærmeste sodavandsflaskes indhold, 
hvorefter spillet fortsattes; operationsbordet var grønsværen ved gærdet. Om aftenen efter middagen dans 
i Skovpavillonen. Min baldame, borgmesterdatteren Frt. Ravnkilde, bemærkede, at blodet •strømmede" og 
ville tørre af, så skrædderiet havde måske været for let udført. Nå, blodet blev standset, og hovedet sidder
endnu. 
Selvfølgelig kunne de gode korrekte regler, som mine venner fra Grønnehave lærte mig, ikke slavisk 
følges, græstotter, jordhuller og ujævnheder samt den danske mentalHet måtte bevirke, at jeg Indskød 
selvlavede regler I begyndelsen, passende efter forholdene, og vi var tilsyneladende glade ved dem. De
afløstes efterhånden af de originale engelske regler. Hård disciplin overholdtes. 
En episode I Aalborg. Jeg havde I begyndelsen forlangt, at bolden skulle stikkes ind pfJ gærdet, for at 
oplære at træffe, ikke trille bolden Ind eller sende bolden Ind; dette krævede jo også opmærksomhed, at en
eller 2 "opbakkere• ikke faldt i søvn; I en krævende sHuatlon var spillerne vant til stik, det gav ofte iøbet
ud". Ved stadig at snappe bolden fik jeg en glimrende øvelse ved gærdet, og da spillerne hurtigt lærte at
komme gærdet meget nær, gav delle sammenspil god bonus. En dag I Aalborg gik det galt, jeg mærkede 
gentagne en følelig smerte i højre hånd, og da jeg fik handsken af, sA jeg, at det yderste led på
ringfingeren var sprunget af og sad på 2det led; hurtig kom lægen, trak "leddet i lave• og bandt en pind på,
men I 2den halvleg gik led og pind. Fingeren har jeg endnu, men som minde blev leddet stift.
Et minde fra Aarhus. Nordjylland kontra Sydjylland, gerningstedet "Galgebakken•. Kort efter spillets
begyndelse, med Nordjylland i marken, trak det op til skylregn. Ingen kunne stå I det glatte græs enhver 
bold gav point, en ener gav 2 runs og således stadig dobbelt. Jeg kommanderede sko af, det bedrede lidt, 
uendeligt lidt, og da Syd gik I marken, var det strålende solskin, som hurtigt havde tørret græsset - det var 
vel en handicapning, som forslog noget + 20 strømper uden bund. 
31. august 1891. Jyderne kontra København,,,. Fælleden I København. Jyderne rejste lørdag nat I vanne 
kupeer. Ankomst søndag morgen og lige ud på Fælleden, hvor spillet begyndte kl. 10.1/4. Jyderne, som
ikke kendte hinandens spil, 62, København 73 i første halvleg - ret net resultat. Mine markspillere undrede
sig over mil forlangende om at stikke pfJ gærdet, det var de Ikke opøvede I, jeg skulle ofte 10 alen til siden
efter bolden, og de havde ingen øvelse I at ramme et mål; det gik galt I anden halvleg, efter frokost, hvor 
der skænkedes for mange snapse, som I forbindelse med den stærke varme krævede et betydeligt 
ølforbrug af Jyderne. Aftenen tilbragtes I Alsterpavlllonen I Tivoli. 
De senere år viste, at jyderne I syd havde taget god lære af Hilarlus Kalkaus omsorg, han var yderst 
omhyggelig, og han havde megen glæde af arbejdet.
Minde fra HjØITing. En ung opløben jurist deltog i øvelserne, rettede sig efter forskrifterne. En 
regnvejrsdag blev Jeg noget forbløffet, jeg forklarede ham, at det selv for den bedste spiller var vanskeligt 
at gribe bolden I marken, eller fra marken at stikke på gærdet, når man samtidig holdt en paraply I højre 
hånd. - paraplyen forsvandt - pligtopfyldende jurist, Kampspiller blev han Ikke, som Jurist gik det bedre; 
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"Fritz" nåede at blive juristminister og senere kammerpræsident i en ung alder. Tennis driver han dog 
stadig. 
Fra kampen Jylland kontra København mindes jeg Sylow. Da jeg under krigen tog domicil I København, 
mødtes vi i Pileallå 1917 og opfriskede minderne. Døden bortrev for tidlig den prægtige sportsmand med 
den rette sportsånd. "Sjales", som den gang spillede for Randers, var ikke nået op i øverste plan, det 
nåedes først i København. Oberst Schwartz, den gang Viborg, var anfører for jyderne. 
Siden min barndom spillede jeg keeper og havde megen glæde deraf, min kone mindre, på grund af det 
meget blodige sportstøj, Jeg ofte bragte hjem. 
Af Hjørring-spilleme må jeg nævne den beskedne og besindige Thomas Morild; han begyndte for sent, 
træet kom ikke til at ligge godt i hånden på ham, slåer blev han ikke, men den rolige og bevidste måde han 
opøvede sig i sin måde at kaste på, er al ære værd. Han fik belønning, spiller endnu og har kastet mange 
modspillere ud for K.B. under sine gentagende ophold i København. 

Cricket 1938, side e, "De gode, gamle dag•" at /ægo Lars Hansen: 

Helt tilbage til de ældste lider går min erindring naturligvis ikke, men jeg overværede dog den første 
cricketkamp mellem Herlufsholm og Sorø (1886 eller 87) (detvar1888l), og at cricket dengang var i sin 
ungdom, kan man slutte deraf, at en af grundene til herlovianemes store nederlag var, at de endnu aldrig 
var blevet præsenteret for en skruet bold. Forøvrigt nåede Jeg at være med til at få revanche over Sorø, 
inden jeg i 1891 kom til København som student og meldte mig ind i A.B. 
Vilkårene for cricket var jo den gang en del anderledes end nu, og i et par retninger var de absolut bedre. 
Fodbold og cricket var endnu nogenlunde sideordnede sportsgrene. Sæsonens varighed afhang nærmest 
af vejret! Det kunne ske, at spillet begyndte allerede i påsken, og der fortsattes til langt ind i september. 
Plads var der nok af. Hele Blegdamsfælleden, ca. 100 tdr. land, stod til disposition. Kun måtte der 
undertiden tages lidt hensyn til militæret og borgervæbningen. De løsgående køer og heste kunne derimod 
jages bort, og at bolden af og til havnede i en ret frisk kokasse, var jo ingen større ulykke! Men ellers var 
forholdene små og primitive. Klubbernes eneste indtægt var det ret moderate medlemskontingent, og 
rekvisitterne måtte holde længe ud. Nogen særlig præparering af banen var der ikke tale om. Gærderne 
opstilledes på et nogenlunde jævnt sted, og hver klub havde sit bestemte sted. Af klubber var der K.B., 
AB., Frem og Ø.B., den sidste afløstes dog snart af 93, desuden adskillige andre af kortere eller længere 
varighed, og i hvert fald i forhold til byens størrelse var der upåtvivlelig flere cricketspillere den gang end 
nu til dags. 
Ved kampene - der var allerede den gang en turnering - stilledes banen op på et nogenlunde jævnt sted, 
og indhegning blev opstillet. Grænserne var længere ude, end det oftest er tilfældet nu; man løb ofte en 
4er - og 6ere var meget sjældne. Selv om der fandtes enkelte overarmskastere, og flere stadig dukkede 
op, var underarmskastning, sålænge der udelukkende spilledes på Fælleden, dog langt det almindeligste. 
Heldigvis, thi det var absolut ingen ublandet fornøjelse at stå for overarmskastning i de dage, og man kan 
roligt sige, at gærdet var i kasterens favør. Man kunne aldrig være sikker på, hvordan en bold ville springe, 
og shootere var meget almindelige. Keeperen havde en vanskelig opgave; undertiden nøjedes man 
forøvrigt med en short slip, der gik ind til gærdet, når situationen krævede det. En god bagstopper var af 
stor betydning for et hold. Halvlegene var naturligvis under disse forhold ret små, dog nåede de ikke 
sjældent over 100, men jeg erindrer adskillige på under 20. Et personligt century er vist kun een gang 
scoret på Fælleden (da Axel Andersen Byrval 11900 fik 109 not out for Frem mod B.93), men kampene 
spilledes til gengæld praktisk talt altid færdige. Gærdespillet kunne naturligvis under disse forhold ikke stå 
særlig højt, men spilleme lærte dog at være hurtige på hånden og gribe chancen, og det viste sig da også, 
at adskillige af spilleme fra Fælleden meget vel var i stand til at score en pæn halvleg, da forholdene blev 
bedre. Midt i 90eme fik K.B. egen bane, og så vidt jeg erindrer, blev så mange kampe som muligt nu 
henlagt til denne. 
Også i mange provinsbyer spilledes cricket. Ved det store sportsstævne i 1898, som jo ellers er mere 
bekendt, fordi fodboldspillerne her for første gang gjorde bekendtskab med "den skotske trekant", spilledes 
også cricket - København mod provinsen - vist endda 2 kampe. Den bedste af provinsklubberne var sikkert 
Odense Boldklub, der i en årrække stod i livlig samkvem med de københavnske klubber. Men spillet 
dreves også i O.B. med stor interesse. Jeg var selv medlem nogle år omkring århundredskiftet og erindrer, 
at den daglige spilletid var fra 6 til 7½ morgen, og spilleme mødte virkelig flittigt. 
Da jeg atter• i 1903 - fik lejlighed til at spille i København, var forholdene ganske forandrede. Der var nu 3 
- måske 4 - baneejende klubber med nogenlunde samme baneforhold som nu til dags. Der kastedes
næsten udelukkende "overarms•, og halvlegene havde ofte en anselig størrelse. Og hvordan var spillet så?
Ja, det er muligt, at spilleme i vore tider som helhed bedre ved, hvorledes de skal føre et lodret boldtræ,
men effektiviteten, altså evnen til at få en ordentlig halvleg ud af det, var vist nok lige så stor den gang
som nu, og kastning og markspil var vel nærmest bedre. Dette gælder dog ikke for provinsen, og navnlig
ikke for Jylland.
Og så til slut: der tales ofte om manglende Interesse for cricket. Jeg tror nu slet ikke, interessen er så ringe. 
Hvis blot sæsonen kunne blive en smule længere, og spillerne så alle vegne havde mulighed for dagligt 
spil. Og hvis så københavnerne havde lidt af den jyske energi, så de kunne tænke sig at forlænge kampene 
1 å 2 timer, hvorved nogle flere ville blive færdigspillede - det er dog i 4de kvartleg de virkelig spændende 
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situationer forekommer - ja, så tror jeg, at både spillernes og tilskuernes antal nok skulle stige. Men det er 
desværre ønsker, der er såre vanskelige at få bragt i opfyldelse. 

Cricket 1944, side 28, læserbrev fra E. Hollmann: 

I 1937 spillede Olympia, Viborg, en turneringskamp i Nykøbing med 2. holdet. Vejret var ikke det bedste, da 
Olympia gik i marken småregnede det. Dommerne var forsynet med gummistøvler, sydvest og regnfrakke. 
Da vi havde spillet ca. 10 minutter, begyndte det at regne ned med "Skomagerdrenge". Da vi havde spillet 
endnu 10 minutter, var alle markspillere gennemblødt til skindet; vi forhandlede med Morsingboerne om at 
afbryde kampen, men sejge, som kun Morsingboerne er, holdt de på, at kampen skulle fortsættes, og det 
blev den også. Midt under kampen skulle jeg besørge et nødvendigt ærinde og sagde derfor til min 
sidemand:• Jeg går ud et øjeblik", men han svarede: "Det kan ikke betale sig, for du kan ikke blive mere 
våd end du er. og det varmer så dejligt i øjeblikket", og del gjorde det også! Heldigvis gjorde vor slowkaster, 
Villy Hansen, det hurtigt af med Morsingboerne; i løbet af en lille time var halvlegen færdig, og pointstavlen 
udviste kun 38 points. Vi lignede en flok druknede rotter, da vi forlod banen for at gå op i 
omklædningsrummet, hvor vi afførte os alt vort tøj, medens tænderne klaprede i munden. Pludselig 
dukkede vor gamle ven, arrestforvarer Jensen, op: "Nå drenge, I trænger vist til en hjertestyrkning", og han 
halede en flaske frem, Indeholdende stærk spiritus tilsat eukalyptus, det var vel nok noget, der varmede helt 
ned i storetåen. Nu var spørgsmålet, hvordan vi skulle fortsætte kampen, vi havde kun vort pæne tøj, men 
også dette spørgsmål klarede arrestforvareren; han kom med en bylt arbejdsdragter, der ellers var tiltænkt 
fangerne. Det var et morsomt crickethold, der gik på banen til 2. halvleg, men kampen og dagen var reddet, 
takket være arrestforvarer Jensen. 

Cricket 11137, side 15, "Fra cricketsp//lets barndom • Id Chr. Knauar: 

Midi i 70eme traf en dag nogle gamle soranere hinanden her i København. De talte naturligvis om skolen 
og om det kære cricketspil, som de nu måtte savne her i København. De blev derfor hurtigt enige om at 
forsøge at få cricketspillet i gang her inde og at opsøge alle de gamle soranere, der fandtes I København. 
Blandt disse ivrige cricketentusiaster var også daværende premierløjtnant H. Kalkau. Denne skaffede dem 
tilladelse til at spille på Rosenborg Eksercerplads. Her dyrkede man da af hjertens lyst det kære cricketspil. 
Forskellige omstændigheder tvang dem imidlertid til at forlægge residensen fra eksercerpladsen til 
Blegdamsfælleden, der - forøvrigt - egnede sig betydeligt bedre til at spille på. Hertil flyttede da den 
nystiftede Kjøbenhavns Boldklub og lejede et lokale på lille Blegdamsvej. Det var en herskabelig 1 O 
værelsers lejlighed med køkken. I det bageste, gårdværelset, var omklædningsrummet forsynet med skabe, 
knager og bænke, køkkenet var "badeværelse", og i stuen ud til gaden var der et "elegant" opholdsrum. 
Omkring et mægtigt voksdugsbeklædt bord stod nogle havebænke og stole. Der var gardiner for vinduerne, 
og på væggen hang fotografier i glas og ramme af klubbens berømte spillere og hold. Men stuens 
pragtstykke var dog en stor fotogravure af en cricketkamp i England, hvorpå man så flere af cricketspillets 
berømtheder, således så man den frygtelige kaster, mr. Spofforth, der kaldtes djævlekasteren, ved gærdet 
så man Englands great otd cricketspiller, dr. Grace, og blandt tilskuerne var Prinsen af Wales. Dette billede 
er jeg vel nok masser af gange faldet i beundring over. En hængelampe i loftet fuldendte stuens 
herskabelige udsmykning. 
Imidlertid havde interessen for cricket bredt sig blandt datidens skolemyndigheder. Der startedes 
skoleklubber, hvis medlemmer kastede sig over cricket med en iver, som intet lod tilbage at ønske for K.B. 
Af disse nye klubber skal nævnes: Melchiorlanerklubben (fra Melchiors Skole på Nørregade) og 
Fredericiastudentemes Boldklub (studenter fra Fredericia - den nuværende AB.) som de mest 
fremtrædende. Senere kom forskellige faglige klubber til, således dannedes Skomagernes Boldklub, 
Typografernes Boldklub, ja der dannedes endog en klub med politisk tilsnit: Fremskridtsklubben var dens 
klingende navn (det er den nuværende Frems første oprindelse). Elever fra Nørrebros Latin- og Realskole 
dannede Lynet, og Efterslægtens Skole dannede Dana. Som den første bydelsklub var Østerbros Boldklub 
stiftet. En væsentlig andel i at cricketspillet så hurtigt fandt indpas her I København havde den af K.B. 
(Markmamt) stiftede Forening til Indkøb af Boldrekvisiter, der ved direkte køb i England skaffede klubberne, 
der var medlem af den - og det var os alle - boldrekvisitter til en rimelig pris. Jeg husker 
begyndelsesstrofeme til en vise sunget ved et sold i A.B., der giver en god ide om datidens klubber, den 
lyder således: 

"A.B., Ø.B., Frem og K.B. 
"Flink", "Hygæia", "Lynet", H.B. • (Haabet). 

Ved udstillingen i 1888 fik cricket sin første officielle anerkendelse sammen med det unge fodboldspil. 
Sporlspladsen på udstillingen var ganske vist for lille til at tillade cricket der. Det blev kun five-a-sida 
fodboldskampe, der blev afholdt der; cricketkampene måtte udkæmpes på Fælleden. Det blev naturligvis 
K.B., der vandt begge delene; thi i disse de første år af vor boldsport, var K.B. urørlig. Der skulle gå mange
år, før den blev detroniseret. 
Det var et ejendommeligt liv, der herskede på Fælleden, når der spilledes cricketkamp. Pitchen var 
Indhegnet med pæle og snor. Så vidt jeg husker, skulle snoren danne en halvcirkel med 120 yards som
radius om hvert gærde; disse to halvcirkler var så forenede med lige linier. Over eller under snoren talte e
og 4 points. Det var ikke så ringe et arbejde at stille denne Indhegning op. Dette måtte vi selv gøre før
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kampen. Vi havde anskaffet en udrangeret barnevogn, som tjente til transport af ane disse pæle og snore; 
vi måtte køre mange gange, inden alt var på plads. Stille banen op gik endda; men at få den bragt i hus 
igen var noget andet. Havde vi vundet kampen, styrtede man af sted til klublokalet-for at drikke sejrsøllet • 
og havde man tabt, var man for "sur" til at foretage sig noget sådant. Heldigvis fandtes der altid indenfor 
klubben nogle ældre, tjenstvillige sjæle, der tog sig dette arbejde på. Det var et fornøjeligt og morsomt liv, 
der udfoldede sig sådanne søndage ved cricketkampene på Fælleden. De trak ofte længe ud, og derfor 
mødte de gifte spilleres koner også med anselige madkurve. To koner, store og lille Madam Petersen, 
sørgede for de våde varer. Disse to koner mødte op med hver sin trækvogn fyldt med øl og sodavand, 
kager og sukkergodt, cigarer og skrå o.s.v., o.s.v. Men selv hvor god en forsyning de havde taget med sig, 
måtte de dog ofte både en og to gange hjem for at hente forstærkning; men kampen kunne også tit vare til 
langt ud på eftermiddagen. Et særligt festligt præg blev der sat på disse kampe ved, at de klubber, der 
havde fane, mødte op med dem og plantede dem I nærheden af regnskabsbordet. 
Men hvordan var nu spillet på den tid? Det er naturligvis Ikke nemt for een, der selv har været med, at 
bedømme det i forhold til det nuværende spil. Et gammelt ord siger, at hver so holder mest af sine grise. 
Som det går soen, går det vel også os selv fra den tid. Så det er vel bedre at lade dette emne fare. En ting 
synes jeg dog kan siges; der blev ganske anderledes slået til bolden dengang. Det gjorde spillet livligere for 
tilskuerne og holdt deres interesse fangen. Man kan vel nok sige: Spillet var ikke så videnskabeligt som nu! I 
Spillet nu til dags fordrer af sine tilskuere et ret indgående kendskab til cricket, uden hvilken det nemt bliver 
kedsommeligt. Her kan man vel søge grunden til det svigtende publikum. Dog synes det som om Interessen 
for det smukke spil breder sig lidt efter lidt. Det ville kun være glædeligt hvis det var tilfældet. 
Af særlig bemærkelsesværdig "scoring•, jeg har været med til, kan jeg huske en kamp I begyndelsen af 
90eme mellem K.B. og Frem. Frem havde da lige fået sine to overarmskastere, Hughes og Sykes. Hughes, 
en mulat fra dansk Vestindien, var en hård og beregnende kaster, Sykes, derimod, kastede en langsom og 
stærkt skruet overarmsbold. Jeg selv spillede wicket-keeper. Det var en udsøgt fornøjelse at spille wicket
keeper for disse to kastere. Jeg vidste på en prik, hvad slags bold, der kom - vort hemmelige signalsystem 
svigtede aldrig. Resultatet var da også pragtfuldt. Den uovervindelige K.B. måtte her give sig med en 
halvleg på en halv snes stykker! Til gengæld sad K.B. vist nok Inde med topscoringen. I hver tilfælde fik 
den I den sidste kamp, jeg spillede på B.93s side, mellem 480-490 I en halvleg. Vi stod I marken fra kl. 10 
formiddag til 7-8 anen. Jeg, der som sædvanlig spillede wicket-keeper, måtte lægge handskerne og gå i 
marken for at forsøge at gribe dem ud. Kaste dem ud syntes umuligt for vore kastere. Jeg gik rundt på de 
forskellige pladser, hvor der blev slået mest hen, og således lykkedes det mig at gribe vist nok - 6 mand ud. 
Hermed hørte min saga som cricketspiller op. 

Cliclref 1øe, side ze. udthg fra lntmvfew med Axel Morlld: 

... I mine drengeår (omkring 1925) spillede de fleste drenge cricket. Vi fandt gerne sammen på åbne pladser, 
eller I mangel af bedre spillede vi på gaden. Rekvisitter var Ikke vanskelige a1 fremskaffe. Battet lavede vi 
selv af et bræt, bolden var en brugt tennisbold, hvis en sådan da kunne fremskaffes, ellers anvendte vi en 
hjemmelavet bold af gamle cykelslanger. Som gærde brugte vi et gammelt kosteskaft; når vi spillede på 
gaden, var gærdet dog en kasse. Når vi efter nogen diskussion var blevet enige om, hvem der skulle være 
hvem, kunne spillet tage sin begyndelse. Ben-for-reglen var der ingen, der regnede med. Af og til røg der en 
rude, men hvad - det hørte til spillet. På den tid havde vi Ikke I Hjørring noget, der hed drenge- og 
juniorhold. Vi drenge kom direkte på andetholdet I 14-årsalderen. Forinden havde vi fået lov til at stå I 
marken, når de ældre trænede, og det var faktisk meget Interessant og lærerigt. VI fik en mægtig rutine I 
bedømmelse af bolden, og denne marktræning har i hvert fald været medvirkende til, at jeg senere hen 
opnåede en så god boldbedømmelse. Lejlighedsvis fik vi drenge dog også lov til at komme til gærdet - de to 
eller tre sidste overs, før mørket sænkede sig over pladsen. Det er vel unødvendigt at tilføje, at tæppet fik 
vi lov til at bære Ind hver aften. Men vi havde en herlig tid på andetholdet. Det var foruden mig selv Svend 
Morild, Johs. Hofmeister (kunstmaleren) m.fl., og vi var så heldige i Hjørring at have en mand som Poul 
Flensted, der søndag efter søndag tog med os rundt til kampe med forskellige klubber . 
... Nogen egentlig oplæring i spillet finesser fik vi ikke, men om søndagen, når der var kamp, lurede vi de 
forskellige stjernespillere kunsten af. Nu var jeg Imidlertid så heldig, at vi, da jeg var 15-16 år, fik besøg af 
J.B.U.s træner, mr. Chaplin. Han underviste os I den rigtige batføring samt animerede os til ustandselig at 
angribe kastningen - uden dog at slå på tværs. Mr. Chaplin var her desværre kun i to sæsoner, og det var 
en skade for dansk cricket, at hans besøg ikke dengang blev fulgt op af andre engelske trænere. Det ville 
givetvis have gavnet fremover . 
•.. Jeg kan ikke rigtig huske, hvornår jeg debuterede på H.l.s førstehold. I starten kom jeg som regel med på 
afbud. Jeg vil mene, at jeg har været ca. 18 år, da jeg blev fast mand på holdet. Men det har uden tvivl 
været mod et Aalborg-hold, jeg debuterede. Dengang som nu havde vi nogle drabelige dyster imod Aa.B. 
og Chang samt I starten af min tid også imod "Tobakken•. Der var en egen atmosfære over disse opgør. I 
de tider foregik transporten altid pr. bane. Når vi skulle spille I Aalborg, stillede jeg gerne på Teknisk Skole 
hos onkel Thomas en halv times tid, før toget gik. Vi fulgtes så ad til banegården, men forinden lagde vi 
vejen om forbi dommerens have, hvor der var sådan nogle pæne blomster. Og onkel Thomas kunne så 
godt lide en knaphulsblomst. Vel ankommet til Aalborg, opstod der altid diskussion om, hvem der skulle 
slæbe tasken med rekvisitterne. I mellemtiden havde Thomas og de lidt ældre spillere snuppet sig en 
•morgenbjæsk" og en lille pilsner, hvorefter vi kunne begive os til spillepladsen. Det kunne være den gamle 
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Eksercerplads, Grusgraven eller Fjordmarken. Kampene blev næsten altid spillet til ende, d.v.s. fire 
kvartlege. Dengang startede vi kl. 9 om morgenen og var som regel færdige ved 4-tiden. Efter spillet begav 
vi os pA sightseeing i byen, og vi endte som regel i Duuses vinkælder, hvor vi fik •en lille ting• og en munter 
sang, inden vi atter vendte næsen ad Hjørring til. Jeg kommer pludselig i tanke om en lille oplevelse, vi 
havde på en af vore mange ture til Aalborg. Da vi efter endt dyst kom til banegården, åbnede vor hårde 
kaster, Chr. Hæstrup, døren til restauranten og busede lige ind i vor afholdte statsminister, Thorvald 
Stauning. Da de havde sundet sig lidt, undskyldte Chr. Hæstrup uheldet og spurgte statsministeren, om han 
ikke ville nyde en pilsner sammen med os. Stauning fulgte med glæde denne invitation, og samværet med 
den store mand gjorde dagen uforglemmelig for os. Jo, det var tider dengang . 
... En af de mere dramatiske episoder fandt sted, da vi under krigen spillede imod Horsens på Dalgas Aveny 
i Aarhus. Da kampen var i sin mest spændende fase, opdagede Chr. Hæstrup pludselig noget, der lå og 
blinkede ude i outfielden. Der ligger en bombe derhenne, sagde han, og vi fik omgående stoppet spillet og 
nænnede os meget forsigtigt genstanden, der imidlertid ved nøjere undersøgelse blot viste sig at være en 
gammel blanksværtedåse. Efter dette intennezzo blev spillet hurtigst genoptaget • 
•.. Efter datidens forhold havde vi i mine unge dage et meget stærkt hold I Hjørring. Jeg ser således I de 

. gamle regnskabsbøger, at vi engang har dristet os til at udfordre resten af Jylland. Ganske vist tabte vi 
kampen, men det var jo ikke det afgørende. I de tider havde vi folk, der ikke var bange for at løbe en risiko 
for spillets fremme. 

Cl1drat fffl, side ff4 og 1931, side fl, •n .. � at Hatold Phlllpson: (holder op e11ar 1918) 

Først 3 år efter at jeg var kommen her til landet, gik det for alvor op for mig, at der blev spillet cricket I 
København, og jeg husker tydeligt den første kamp, jeg overværede, nemlig slutkampen i 1909 mellem 
A.B. og B.93. Kampen blev imidlertid afgjort allerede den første dag og resulterede I en stor sejr til B.93 
med en halvleg. Detailleme fra kampen husker jeg Ikke mere, men enkelte spillere gjorde så stærkt indtryk 
på mig, at jeg den dag i dag kan se dem for mig, som de tog sig ud den gang. Fra 8.93s tribune fulgte jeg 
slagets gang fra første til sidste bold. A.B. var først inde, og jeg fik lejlighed til at stifte bekendtskab med Ch. 
Buchwald, lidet anende, at jeg selv i mange kampe skulle komme til at spille både med og mod ham -
begejstret eller fortvivlet over hans spil, alt eftersom jeg spillede med eller mod ham. Den dag fik jeg 
imidlertid ikke noget varigt indtryk af Buchwalds spil, thi han blev taget for 6 i hver halvleg. De to •gamle 
rotter", Harvey og Mouritzen var pA krigsstien, og ingen af dem lagde skjul pA deres glæde over at få 
•mesteren• så billigt. De fik begge hans gærde pA "leg" bolde, der strejfede hans skinner og ramte "leg"
pinden, Buchwalds svage punkt fik jeg siden hen at vide. Nå, en bold, der fakler pA "det blinde punkt", kan
være farlig for selv den bedste. Denne kamp var en af de sidste, dr. Brummerstedt spillede pA 1. hold. Han
gik først ind sammen med Buchwakl, overlevede for en gangs skyld sin berømte makker og gik endda not
out - med 15 pointsl Den gang underannskastnlngen blev brugt, var Brummerstedt en af de bedste kastere
hrhjemme (189 gærder med et gennemsnit pA 8,65 har han taget lait), men selv efter overannskastningens 
indførelse beholdt han sin plads pA 1. hold i kraft af sit sikre gærdespil og gode markspil. Lilie og spinkel 
som han var, holdt Brummerstedt sit gærde hele halvlegen igennem den dag. OVe Palsby (dengang 
Petersen) ligeså godt kendt under kælenavnet "Trølie", var den eneste B.93er, der gjorde indtryk pA mig, og 
det var en af de få gange, jeg så ham spille. Han scorede de fleste af sit holds points - 70 not out - i en stil, 
som de fleste nuværende spillere mAtte misunde ham. Hans spil mA have gjort et mægtigt indtryk pA mig, 
siden jeg husker det så tydeligt 28 år efter. Mouritzens tilstedeværelse pA B.93s hold skyldtes, at K.B.s bane
var under reparation den sommer, og at klubben derfor ikke stillede hold til turneringen.
Året efter blev jeg selv medlem af K.B. efter forinden at have spillet i "Velo" både cricket og fodbold. Velo"
kunne imidlertid ikke bestemme sig til at melde juniorhold i cricketturneringen, hvilket var årsagen til, at Jeg
meldte mig ind i K.B. På denne klubs juniorhold var jeg med til mange morsomme kampe. I den allerførste
kamp mod 8.93 fik vi kun 8 points I første halvleg, lidt af en rekord, men vi tog os det Ikke nær, eftersom 
A.B. tog Ø.B. for 6 i samme sæson. A.B. havde et meget stærkt juniorhold den gang, med kæmpen Henrik 
Andersen som dæmonbowler. Af en eller anden grund kom vi ikke til at spille mod A.B., og næste sæson -
1911 - da vi mødte dem, var Henrik Andersen til aH held for os rykket op pA seniorholdet - et år for tidligt 
Alligevel tabte vi stort til A.B. Brødrene Freudenthal, Kapel, Salby og Thalbitzer var for stærke for os.
Ahlmann Freudenthal Imponerede mest med en halvleg på 72, hvilket var en stor score i de dage. Til trods
for sine gode anlæg holdt Freudenthal op med at spille, såsnart han blev senior.
Et par seniorkampe fra den tid må lige omtales. K.B. mod A.B. i 1910. Vi drenge havde selv spillet
juniorkamp den dag, og vi kom til A.B.s bane temmelig sent på eftenniddagen. Alt håb var ude for K.B.,
blev der os fortalt, Idet A.B. blot skulle score 50 points i sidste halvleg for at vinde. Buchwald og
Vestergaard gik som sædvanlig først ind, og eftersom de passerede først de 20 og så de 30, havde man
mest lyst til at gå hjem. Ved total 35 blev makkerskabet brudt. Der gik hurtigt et par gærder til, men alligevel
betænkte et par af A.B.s spillere sig ikke pA at klæde sig om, mange andre havde vel gjort det samme i den 
situation. Men nu var K.B. på tæerne. Mouritzen var af den type, som aldrig gav op, før kampen faktisk var 
forbi; han var vældig oppe den dag, og han fik støtte af hele holdet. Det var imidlertid ikke alene en kamp
for at forhindre modstanderne I at score de fornødne points, men nok så meget et kapløb med klokken. 
Kunne A.B. holde sig inde tiden ud, ville de vinde på første halvleg, og da 4. gærde gik, var der kun et 
kvarterstid tilbage. Gærdeme faldt• "Tist" var vidunderlig og greb 4 mand ud - og efterhAnden var hvert
sekund kostbart. Endelig som sidste mand, da der kun manglede een over, kom Neergaard ind civilklædt.
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Han havde klædt sig om ved halvlegens begyndelse og havde ikke fået tid til at skifte om til crickettøJ Igen. 
Leopolds 3. bold i sidste over tog Neergaards gærde. K.B. havde vundet med 2 points, og begejstringen og 
skuffelsen - hver på sin side - var stor. I sandhed en kamp, man husker. 
Det blev B.93, der løb af med mesterskabet det Ar, !øvrigt sidste gang klubben har vundet det. Mon ikke 
tiden er inde til, at mesterskabet atter går til Østerbro efter så mange år? 1911 var også en god sæson. 
K.B.s kamp mod B.93 var bemærkelsesværdig derved, at Blache og Theuerkauff scorede 90 for K.B.s 
sidste gærde. Det var i den kamp, at Brysting brillerede med sine "skruere•, som særlig voldte Ludvig 
Palsby besvær. "Lulle" fik først en bold, der skruede fra off, og derefter en tilsyneladende mage til, der 
skruede fra leg og tog gærdet. Om det var skuffelsen herover, der fik ham til at sige farvel til cricket vides 
ikke, men hvorom alting er, det blev hans sidste kamp på 1. hold. Ligesom broderen Ove holdt "Lulle" alt for 
tidligt op at spille, og det var synd, thi han havde et øje for spillet som kun få, der har spillet herhjemme. 
Han var altid morsom og underholdende som gærdespiller, et par år I forvejen havde han f.eks. spillet en 
pragtfuld halvleg på 94. 
Såvel i 1909 som 1910 havde vi besøg af engelske hold, hvilket var en stor begivenhed dengang. Det er 
det for såvidt også nu til dags, men Hdt mere forvænte er vi dog blevet, eftersom vi I Arene efter krigen har 
haft besøg af ikke færre end 9 engelske hold. Da Cleveland C.C. besøgte os i 1909 var det først anden 
gang, et engelsk hold spillede her - første gang var 11900, og gæsterne var.da Royal High School, 
Edinburgh. Før 1900 havde vi adskillige gange spillet mod engelske flådehold, men disse besøg var af 
mere tilfældig art. Cleveland C.C.s besøg 11909 blev derfor Imødeset med stor interesse, og da holdet viste 
sig at være af nogenlunde samme styrke som vort udvalgte hold, blev der spillet et par gode, jævnbyrdige 
kampe, som englænderne begge vandt, den første en-dags kamp med 3 gærder, og den anden • en to
dages kamp - med 27 points. Jeg husker særlig deres hårde kaster Forstør, en høj, flot fyr, som havde den 
vane at skjule bolden på ryggen under tilløbet. Han kastede tilmed temmelig hårdt, og de danske spillere • 
Buchwald undtagen - kunne slet ikke spille hans bolde. VI har vist aldrig haft kastere så hårde som de 
hårdeste engelske kastere, vi har set herovre, og derfor har disse altid haft succes mod vore spillere. 
Ovennævnte Forster var en virkelig oplevelse. Han ramte pindene gang på gang, og hans analyse i den 
første kamp var 8 gærder for 16 og 7 for 49 I den anden kamp. Der blev hvisket om, at han var 
professionel, men der er ingen grund til at tro, det var rigtigt. I den sidste kamp spillede Buchwald en fin 
halvleg på 44, men det var ikke nok til at vinde kampen, da ingen af de andre på holdet kunne give ham 
den fornødne støtte. Meget pudsigt så det ud, at nr. 1 O på holdet hed mr. Lax og nr. 11 Mr. Salmon. Jeg tror 
ikke de var i familie med hinanden; ellers kunne det måske tænkes, at den ene havde forandret sit navn af 
høflighed overfor de danske værter! 11910 så vi et hold fra Royal High School, Edinburgh, for anden 
gang. De spillede 2 kampe, og den sidste- en lørdag-søndag-mandags-kamp • var den, hvori Harald 
Hansen udførte sin flotte bedrift ved at score 78 points på 27 minutter for derved at vinde kampen for 
danskerne. Enkelthederne i denne kamp har så ofte været beskrevet her I "Cricket", at jeg ikke skal gentage 
dem. Det var en af den slags afslutninger på en kamp, som var herlig at opleve, og som man ønsker, man 
kunne se flere af, lige meget hvem der vinder! Og dog havde gæsterne en andel i den spændende finish

idet de lukkede deres anden halvleg og gav danskerne chancen for at vinde. Bolden tog skotterne med sig 
hjem, og nogen tid efter fik Harald Hansen den sendende monteret i sølv som erindring om bedriften, en 
anerkendelse som han fuldt ud fortjente. Skotterne var nemlig lige så begejstrede for hans spil som 
danskerne, og I en jubilæumsbog, som Royal High School senere udgav, findes der en særlig omtale om 
kampen og bedriften. Skotternes anfører, mr. Trotter, var løvrigt også med på turen til Danmark 11900 og 
havde derfor lejlighed til at drage en sammenligning mellem danskernes spil første gang, han var herovre, 
og da han kom Igen 10 Ar senere. Hans udtalelser gik ud på, at spillet havde gjort mægtige fremskridt I de 
mellemllggende Ar, hvilket var meget interessant at erfare. Det var nu også et godt hold, vi havde i 1910. 
Buchwald og Ove Palsby scorede henholdsvis 85 og 75 mod skotterne, og disse to sammen med 
Mouritzen, Harald Hansen og Anton Olsen dannede en stærk stamme pA holdet. 
I 1912 var der Olympiske Lege I Stockholm, hvilket bevirkede, at flere affodboldspilleme - bl.a. Buchwald -
ikke spillede cricket den sommer. Det var første Ar, jeg var senior, og vor første kamp var mod A.B., som 
uden Buchwald var betydelig svækket. Henrik Andersen, den lige opdukkede stjerne, var dog med, 
ligeledes Nørgaard, Saabye, Dam-Larsen, Brincker m.fl. spillere, som alle kom frem I første række i de 
følgende Ar. Hvor godt Henrik Andersen og Dam-Larsen end kastede den dag, kunne de ikke tage Afzelius' 
gærde. Han stod derinde ved gærdet i flere timer og samlede sig 86 points sammen, men hverken før eller 
senere fik han mere end nogle få points. Det er mærkeligt, hvorledes det undertiden kan gA. Dam-Larsen 
regnedes dengang for den hArdeste kaster herhjemme. Han havde et meget energisk tilløb - "Fut-Fut• 
kaldte de ham I A.B. - men han havde sjældent længde på sine bolde, og jeg fandt det ikke vanskeligt at 
score på hans bolde den dag - !øvrigt den eneste gang jeg spillede imod ham. Det Ar vandt K.B. atter 
turneringen, men det var nær gået galt mod Frem. De havde været Inde og fik 82, og vi mente, det var en 
smal sag at score dette antal på K.B.s lille bane, men så godt og beregnende kastede Østrup, at vi endnu 
manglede 4, da vor sidste mand, Johs. Andersen, kaldet Aarhus-Andersen, gik ind. Og aldrig har jeg set en 
bold gå så tæt forbi hans gærde uden at ramme, som den første han fik. VI var alle syge af spænding, ikke 
mindst Andersen selv, men vi fik de 4 points og vandt med 1 gærde; hvem der scorede dem, husker jeg 
ikke, men Andersen har det afgjort Ikke været! 
Leicesters besøg i 1913 dannede et foreløbigt punktum for vort samkvem med engelske hold. Ligesom alle 
andre idrætsgrene måtte cricket undvære forbindelse med de krigsførende lande, og først 8 Ar efter, I 1921, 
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så vi atter et engelsk hold herovre, og det blev igen vore venner fra Leicester. I 1913 var Aalborg 
Boldspilklub K.B.s gæster til en kamp, hvori den jyske klub skulle forsøge at få revanche for et nederlag på 
1 gærde i Aalborg to år forinden. Kampen fandt naturligvis sted på K.B.s lille bane ved Set. Marcus Alle, og 
hjemmeholdet sejrede med 10 gærder. Halvlegene var forholdsvis små, 50 plus 86 til Aalborg og 90 plus 47 
for O til K.B. Aa.B.s wicket-keeper Arndt gjorde sig bemærket ved at stå Inde det meste af første halvleg og 
at spille med et boldtræ forsynet bag på med en sølvplade, hvilket vakte særlig opmærksomhed. Men det 
interessanteste ved kampen var den omstændighed, at Oskar Jørgensen for første gang spillede i 
hovedstaden. Oskar var dengang vel 18-19 år, men til trods for sin unge alder allerede en af de bedste på 
Aa.Bs hold. Hans ry var gået forud for ham, og man var meget spændt på at se, hvad han kunne præstere. 
Han svarede fuldt ud til forventningerne og tog I første halvleg 7 gærder for 37. Allerede ved dette sit første 
besøg i København blev Oskar Jørgensen populær, og for hver gang han senere gæstede hovedstaden, 
kom københavnerne til at holde mere og mere af ham. 
I sæsonen 1914 dannede Ch. Buchwald og Hagbard Vestergaard et meget stærkt første gærdepar for A.B., 
og de gjorde sig bemærket ved nogle store makkerskaber. De satte ny rekord for 1. gærde mod K.B. med 
160 og scorede desuden 149 sammen i slutkampen mod B.93. Der fandt det år nogle spændende kampe 
sted. A.B. vandt over B.93 med 199 mod 191, altså kun 8 points. B.93s kamp mod K.B. var endnu mere 
spændende, idet B.93 vandt med eet point. K.B. scorede først 228 og følte sig sikker. Henning Leopold 
scorede 125 og havde et godt makkerskab med Jacques Hermann, som undertiden kunne være meget 
kedelig at kaste til. Til sidst lod man Harald Hansen kaste meget langsomme underarmsbolde til ham, og 
duellen mellem de to morede tilskuerne kosteligt. Jeg tror nok, at Hermann omsider "gik om bord i" en af de 
langsomme. For B.93 spillede Victor Klein en virkelig god halvleg på 87 og reddede kampen for sin klub, 
der ialt fik 229. Harald Hansen blev hurtigt kastet ud, og det pudsige var, at begge hans yderpinde faldt, 
mens midterpinden blev stående tilsyneladende urørt. K.B. spillede to uafgjorte kampe mod A.B. ved 
udelukkende at spille defensivt, efter at A.B. begge gange var gået først ind og havde fået store halvlege. I 
den første kamp scorede Vestergaard 99 - et kedeligt tal at forlade gærdet ved - og i den anden kamp 
opnåede Buchwald 127 not out. Denne kamp fandt sted den 2. august, så atmosfæren var ladet med 
spænding i forventning om den kommende krig. Slutkampen blev spillet af A.8. og 8.93, og denne gang 
vandt A.B. en stor sejr med en halvleg og 115 points. 8uchwald fik 123 not out - hans tredie not out century 
det år. 
Sæsonerne 1915 og 1916 var der ærlig talt Ikke så meget ved. K.8.U. havde fundet på - I spillets Interesse -
at sløjfe den afsluttende to-dages kamp. Til gengæld overlodes det klubberne at spille de ordinære 
turneringskampe som endags- eller to-dages kampe efter behag. A.8. og K.8. spillede i hvert fald deres 
kamp på 2 dage. A.B. blev turneringsvinder 1915. Til trods for den magre sæson, blev kampene i 1916 
spændende nok. Frem havde et særligt godt hold det år med spillere som Georg Gielfeldt, Hans Hansen og 
Fr. Johansen samt ikke mindst kasterne Hj. Christensen og Oluf Larsen. 5ærlig sidstnævnte kunne være 
ubehagelig at spille mod, idet hans venstrehånds bolde havde en del skruning fra /eg. Frem præsterede det 
kunststykke at tage hele A.8.s hold (inklusive Buchwald og Vestergaard) for 38 points i første halvleg, 
hvorefter Frem selv kun fik 46. I anden halvleg kom 8uchwald og Vestergaard imidlertid "i stød" med det 
samme og scorede hurtigt 76 for 1. gærde, og A.8. vandt ret let. Derimod slog Frem overlegent 8.93 med 
hele 149 points. K.B. havde en spændende kamp mod 8.93, som tabte med 1 point (105 mod 106). Det var 
på K.B.s bane, og jeg husker situationen så nøje, da sidste mand på B.93s hold kom ind. De manglede kun 
2 points for at vinde, gærdespilleren var en hel ny, ung spiller, kasteren Fr. Mouritzen, og jeg var 
bagstopper. Da Mouritzen jo kastede hårdt og havde en tilbøjelighed til at kaste i /eg, var jeg Ikke stolt af 
situationen - slap bolden nemlig udenom gærdet og wicket-keeperen, kunne jeg nemt være årsag til, at 
kampen tabtes. Nå, manden ved gærdet havde det nok endnu værre end jeg, for det var ikke nemt for en 
ung fyr at komme ind til Mouritzens kastning. Mouritzen ikke alene kastede sine modstandere ud, men han 
havde den uvurderlige evne til at kunne "kyse• dem, d.v.s. gøre dem bange. I dette tilfælde så han længe 
på gærdespilleren. inden han tog tilløb, og da bolden endelig kom, var den lige på gærdet og splittede 
pindene. Glad var i hvert fald jeg for, at bolden ikke blev skæv. I den tilstand K.B.s bane den gang var I, var 
det ikke altid rart at skulle gå helt ned til en hård bold, man vidste aldrig, hvad der kunne ske. K.B. havde 
besøg det år af Ringsted Idrætsforening - Sjællandsmesteren - og vandt overlegent, og vi vandt iøvrigt 
turneringen ved en sejr over A.B. (134 mod 105). 
Der skete meget i 1917. A.B. satte en ny Danmarksrekord ved at score 481 for 5 gærder mod 8.93. K.8. 
havde haft den gamle rekord, som var på 427 og blev sat i 1901 ligeledes mod B.93. Jeg overværede Ikke 
selv A.B.s store halvleg - jeg var i Nykøbing Falster for at spille fodbold - og der fik vi pr. telefon meddelelse 
om begivenheden, at Buchwald, Vestergaard og Henrik Andersen hver havde scoret et century, og at B.93 
havde været så ked af at stå I marken det meste af dagen, at de Ikke ønskede at gå til gærdet. Pokalens 
skæbne blev afgjort det år. A.B. og K.B. havde begge vundet tumeringspokalen 4 gange, og de to klubbers 
indbyrdes kamp gjaldt således pokalen til ejendom. Da A.B. Ikke havde Buchwald med, havde K.B. en 
mægtig chance for at vinde og ventede vist nok også at gøre det. K.B. begyndte med 143 og syntes en tid 
lang også at være sikker på sejren, men de sidste A.B. gærder bed så godt fra sig, at halvlegen blev på 
181, og pokalen gik således til A.B. En andel I A.B.s sejr tror jeg nok, Jeg kan siges at have haft, idet jeg 
tabte Winding på en let chance på et kritisk tidspunkt, og ikke alene fik han en del points, men senere har 
Jeg mange gange måttet høre hans skræp om, at det var ham, der vandt kampen for A.B. Den største 
begivenhed i 1917 var selvfølgelig indstiftelsen af den årlige kamp mellem Jylland og København. Det er 
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altså i år lige 20 år siden og burde fejres på en særlig måde, fordi disse kampe har vist sig at være så 
betydningsfulde for dansk cricket. Uden lejlighed til at spille mod engelske hold var man klar over, at der 
måtte gøres noget for at holde interessen for spillet vedllge, og det var en lykkelig id6 for begge parter, at 
en årlig kamp mellem udvalgte hold fra J.B.U. og K.B.U. blev arrangeret. Den første kamp på A.B.s bane 
ved Tagensvej blev overværet af en del tilskuere, der sikkert alle har været interesseret I at se andre 
spillere på en københavnsk cricketbane, end de sædvanlige. Ingen ventede, at Jyderne ville vinde, for 
hovedstaden havde på den tid mange gode spillere med Ch. Buchwald som gærdespiller og Henrik 
Andersen som kaster I spidsen. København vandt da også med 1 halvleg og 6 points, men det jyske hold 
gjorde et godt indtryk, og københavnernes halvleg blev begrænset til 168 - takket være navnlig Kai lngbølls 
gode kastning. 
Også 1918 bragte en ny rekord, nemlig Ch. Buchwalds enkeltmandsrekord på 205 not out, som han satte I 
slutkampen mod K.B. til afløsning af sin egen rekord på 184 not out opnået i 1904. Der var megen influenza 
i luften, og begge hold var svækkede den første dag af kampen. Buchwald var syg, og Vestergaard, der 
havde tjeneste på hospitalet, kom først til stede ved slutningen af A.B.s halvleg. Det tegnede ellers til en 
meget lille A.B.-halvleg, men Vestergaard forhindrede et totalt sammenbrud, og A.B. fik 108. K.B. havde en 
stor chance, men udnyttede den ikke godt nok. Der blev spillet meget langsomt den søndag eftermiddag 
(navnlig af Gyldenstein), og den næste søndag formiddag med begge hold ved fuld styrl<e, var K.B. ude for 
238. Buchwald havde ikke været i marl<en for A.B., men havde benyttet tiden til at få sig en del nettræning. 
Jeg var blevet anfører for K.B. og burde måske have påtalt, at Buchwald ikke gik i marl<en, når han var rask 
nok til at træne - og I hvert fald blev Jeg efter kampen stærl<t bebrejdet, at jeg ikke havde gjort indsigelse. I 
begyndelsen af A.B.s halvleg tegnede det ikke til nogen rekord i nogen retning. Buchwald spillede forsigtigt, 
og pointsene kom kun langsomt. For at skille A.B.s stærl<e 1. gærdepar ad, forsøgte Jeg omsider med "Tist• 
som kaster, Ikke fordi han var nogen særlig fremragende tekniker som kaster, men han var fuld af
narrestreger og forstod at lokke gærdespilleren til at begå dumheder. "Tist" greb da også Vestergaard ud på
egen kastning, men han måtte smide sig så langt for at få fat i bolden, at han faldt og forvred skulderen og 
måtte trække sig tilbage. Det var mægtig flot grebet, og det forbedrede vor stilling, thi A.B. var stadig bag
ud. Men fra det tidspunkt begyndte alt at gå galt for os. Buchwald var blevet sikker og begyndte at forcere 
scoringen. Det ene grænseslag efter det andet kom fra hans boldtræ, lige meget hvem der kastede. Under 
de forhold var det ikke nemt at være anfører, og jeg var efterhånden fortvivlelsen nær. Da Buchwald 
passerede sin gamle rekord på 184, blev han naturligvis hyldet med begejstring, og lige efter han passerede 
de 200 - nemlig ved 205 - blev A.B.s halvleg lukket ved 329 for 7 gærder. A.B. var nu 199 points foran og 
havde en lille chance for at vinde, men tiden var ret fremskreden, og det lykkedes K.B. at få uafgjort ved at
score 46 for 1 gærde. Samme år fik vi i København dannet et hold bestående af herboende englændere, 
hvoraf flere var ansat i den engelske legation. Blandt disse var der en særlig god spiller ved navn Graham,
der var en 1. klasses gærdespiller og en god kaster. Vi vandt over B.93, men tabte til K.B. Samme Graham
spillede iøvrigt en kamp for B.93 mod A.B., i hvilken han scorede 106, men A.B. vandt alligevel med 4
points (fBO mod 176). Næste år rejste Graham fra byen og spillede ikke mere - desværre kun, for ham 
havde vi kunnet lære meget af. 

Crlcket 1HI, Mie 149, Aage Rasmussen, Silkeborg. etfndrer: 

Hvis nogen kan tale om et liv i cricket, må det da vist være os, siger Rasmussen-familiens alders
præsident og derfor selvskreven anfører på familieholdet, 57 årige Aage Rasmussen. - Det var en skøn 
tid, først i 20eme, da jeg var dreng, og der blev spillet cricket på de fleste af Silkeborgs gader. Interessen 
var faktisk helt enestående for cricket dengang. Gadeklubber skød op med lynets hast, da nogle 
englændere, der opholdt sig på det daværende Junckers Gymnastikinstitut, havde lanceret spillet. Blandt 
disse englændere var iøvrigt dansk crickets så gode ven, Crabtree. Vi spillede store gadeturneringer, der 
fik interessen for cricket til at brede sig som ringe i vandet. Jeg var vist en af de første, der blev smittet af 
cricket-dillen, og det har hængt ved siden. 
Aage Rasmussen kan berette om adskillige oplevelser fra tiden, da Silkeborg stod I crickets tegn. - Den 
største dag var, da vores allesammens baron Rosenkrantz fra Skanderborg - han var fuldstændig bidt af 
spillet - mødte op med en cricketfilm og Inviterede alle os drenge fra gadeholdene til forevisning på Lysbro 
Hotel. Vi var aldeles bjergtaget af de flotte cricketspillere, vi så på filmen, men det var nu ikke så sært, 
eftersom vi spillede med hjemmelavede og godt sammenflikkede boldtræer og med bolde lavet af 
papirl<ugler, der var overtrukket med en mængde ringe fra gamle cykleslanger. Efterhånden, som bolden 
blev ramt, faldt ringene af, og den blev mindre og mindre. Gærdene var det mindste problem. Som 
sådanne fungerede naturligvis lygtepælene. 

Cricket 1936, side 61, Thor S/ck-Petetsens erindringer, 

Da redaktionen opfordrede mig til at skrive om "min mest spændende kamp", og jeg I tankerne gennemgik 
min lange cricketperiode, trængte minderne sig frem i så store mængder, at Jeg straks blev klar over 
vanskeligheden ved at hefte mig ved en ganske bestemt kamp. Jeg synes nemlig, at størsteparten af de 
kampe, hvori jeg har deltaget, har været spændende og fulde af oplevelser med mange morsomme 
enkeltheder, som "Cricket"s læsere også ville have interesse af, og derfor tillader jeg mig at gå lidt videre 
med nogle erindringer, som måske egentlig hører ind under rubrikken: "små enere" - og "store seksere"! 
I slutningen af firserne og i begyndelsen af halvfemserne tilbragte jeg meget af min fritid med at overvære 
boldspillemes crickettræning på den gamle Blegdamsfælled og fik ikke sjældent en tjans med både hos 
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K.B.s og Melchiorianemes juniores; men først I foråret 1892, umiddelbart efter min konfirmation, fik jeg mit 
store ønske opfyldt og blev medlem af K.B.s Yngre Afdeling, som den hed. Juniores var meget ivrige den 
gang og undlod derfor aldrig at overvære de kampe, som 1 ste hold spillede mod de andre klubber; thi det 
gjaldt jo om at lære så meget som muligt, og her var virkelig meget at se og lære for os unge knægte. Og 
således blev Jeg da i sommeren 1892 vidne til, at K.8. i en kamp mod den gamle Østerbros Boldklub led sit 
første nedertag i cricket. Det var en meget spændende kamp, som blev spillet ud til sidste mand, og K.B. 
tabte med 5 points. K.B.s sidste gærde var wicket-keeperen Axel Jilrs, og selv om man vidste, at han Ikke 
var nogen sikker batsman, var han dog som gammel soraner et håb endnu. Han gik da også frejdigt Ind, 
trak lidt op i bukserne, som det var hans vane, og battede løs med det samme under stor jubel fra os 
drenge, • men ak! • da han havde lavet 22 points, var han færdig, og kampen var tabt. Regnskabet viste: 
Ø.B. 57 + 101 og K.B. 73 + 80. Topscorer for K.B. blev Sylow med 34 I første halvleg, men O i anden 
halvleg, hvor han blev grebet ud af Brummerstedt helt ude ved snoren. Fr. Nielsen fra Ø.B. fik 11 + 27. Af 
K.B.s kastere fik Emil Buchwald 5 gærder for 35 og Knud Møller 5 for 13. For Ø.B. havde Viggo Petersen 
1 O gærder for 51 og Smidt 6 for 61. Det skal bemærkes, at alle kastede underarmsbolde. Efter kampen 
fulgte vi drenge med over i omklædnlngslokaleme - en lille stuelejlighed pA lille Blegdamsvej - og her 
kunne vi Ikke undlade at bemærke den matte stemning, der mod sædvane herskede. Da spilleme var 
omklædt, blev der sendt en deputation for at lykønske Ø.8., som havde til huse længere nede på 
Blegdamsvejen, men da deputationen kort efter vendte tilbage, forlod alle lokalerne, og sorgen var så stor, 
at den obligate kasse øl stod urørt. Den gamle Østerbros Boldklub opløstes året efter, hvilket også var 
tilfældet med Melchiorlaner-Boldklubben, og stammen af disse to klubber stiftede Cricketklubben af 1893 
(senere 8.93). 
Efter nedertaget rykkede ganske naturligt enkelte yngre spillere op på 1. holdet, og efter at jeg havde spillet 
en juniorkamp og fem 2. holdskampe, fik jeg den 8. juni 1894 min debut som 1. holdsspiller i en kamp mod 
B.93. I denne gjorde jeg mig navnlig gældende som overarmskaster ved at tage 5 gærder for 20 og 9 for 
46. Ved gærdet nåede jeg 8 n.o. + 9. Herefter spillede Jeg uafbrudt pA 1. hold i 28 år og oplevede mange 
herlige kampe, 123 ialt. Blandt andet havde jeg den glæde at være med den 12. juli 1896, da K.B. kastede 
Frem ud for 9 points I en halvleg. Thorvald Petersen var min makker som kaster, og jeg fik 6 gærder for 9. 
Og senere i 1901, den 7. juli, hvor K.B. fik sin største halvleg 427 mod B.93. - Begge disse resultater står
som rekorder endnu.
Men selv om jeg også har været med til både at vinde og tabe med 1 point mod A.B., vil Jeg alligevel
mene, at den mest spændende kamp, hvort jeg har deltaget, var kampen mod skotterne (Royal High 
School C.C.) 1910, da de var her for anden gang. Her var det nu Ikke alene spændingen, men vel mere 
Harald Hansens enestående hurtigscoring, der gjorde kampen så uforglemmelig, at Jeg synes, den bør
have en omtale I •Cricket". Kampen blev spillet som en tre-dageskamp på A.B.s gamle bane ved
Tagensvej, og det var et af K.B.U. udvalgt hold (har forakammar folDglall af tllslcun \'ed lcarr.,an. nem11g J11rg1111..._., 
Niela Blache, Johs. Nielsen, H. Buchwald, L Syløw, Fr. Buchwald, H. Kalkau, Redøhl og s. Buchwald) • Det var pA trediedagen 
deri 1. august, skotterne lukkede deres anden halvleg og gav danskerne en Chance, ganske vist en meget 
lille, at lave 91 points pA 30 minutter. Ingen, hverken danskere eller skotter, tænkte sig muligheden af, at 
det skulle lykkes; men der skulle dog gøres et forsøg. Harald Hansen og Anton Olsen gik først til gærdet, 
og straks i første over lavede Harald 14 points og fortsatte derefter i samme tempo. Den ene firer og 
sekser fløj til grænsen efter den anden i alle mulige retninger, og efterhånden som summen voksede, steg 
også tilskuernes begejstring. Tllsldst var der vild jubel, gamle crtcketsplllere faldt hinanden om halsen af 
lutter glæde, noget lignende havde man aldrig oplevet. Ingen, der Ikke har set denne vidundertlge 
præstation, kan gøre sig nogen forestilling om, hvortedes det tager sig ud, når en spiller laver 76 points I X7 
minutter. Da Haralds gærde faldt for Lawsons kast, blev han mOdtaget med vældige ovationer. Desværre 
opnåede han ikke selv at slå sejrsslaget, men kampen blev vundet, takket være hans glimrende spil. 
Skotterne var naturtlgvis de første til at lykønske ham; thi også for dem var denne hurtigscoring ganske 
enestående, og den blev da også omtalt I de engelske cricketblade med angivelse af hvert enkelt slag. 
Listen ser således ud: 4-2-4-4-2-4-1-1-4-4-4-4-6-2-1-6-4-4-1-4-2-4-2-2, ialt 76 points. Nogen tid efter 
skotternes besøg sendte de Harald Hansen bolden pA en ibentræs sokkel med sølvplade og inskription til 
minde om begivenheden. 
Den største halvleg, jeg selv har opnået, var i en kamp mellem K.B. og A.B. den 13. Juni 1920 pA A.8.s 
gamle bane. Jeg var ved gærdet i en time og 8 minutter og scorede 77 points • 3 seksere, 7 firere, 2 toere 
og 27 enere. Den sæson var jeg særlig godt I stød; thi nogle søndage efter fik jeg 52 n.o. mod B.93. Som 
jeg nævnede I Indledningen, har jeg haft mange fornøjelige oplevelser, der sikkert vil more •Crfcket•s 
læsere at høre lidt om, og jeg skal da i det følgende anføre enkelte af disse. 
Det gamle K.B. hold var meget omhyggeligt med at passe træningen, og selv når der var tennis-turnering 
på banerne ved Forchhammersvej, Indstillede man Ikke cricketsplllet af den grund. Nej, man flyttede blot 
nettet længere tilbage på banen. med bagsiden mod Steenstrups Alle, således at man Ikke generede 
tennlssplllet. Ved en sådan lejlighed, hvor jeg var i 9båsen•, ramte Jeg en •1eg• bold, som gik meget højt 
bagud, og da der ikke var tag på "båsen•, så vi tll vor store rædsel, bolden stige op mod en af 
ejendommens facader for til slut at havne I en stor vinduesrude pA 3die sal - 9tabt bold"I Først en halv 
times tid efter så vi en dame stikke hovedet ud af vinduet og true ned til os, hvorefter et af bestyrelsens 
medlemmer gik op - for at redde bolden. Da han kom tilbage, fortalte han, at bolden efter at have passeret 
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spisestuen var gået over dørtrinet ind I soveværelset og havde lagt sig til hvile under sengene, hvor der 
dog heldigvis ingen yderligere skade var sket. Det var et dyrt slag - ruden kostede 18 kri 
På samme bane, I en kamp mod 8.93, 1897, hændte det, at en af mine bolde tog den ene overtigger og 
sendte den 92 eng. fod bag gærdet. Selveste oberstløjtnant Kalkau måne afstanden op, og det er vistnok 
en lille rekord, som Ikke er slået endnu. 
I en periode, hvor K.B.s bane var I en så dårlig forfatning, at den egentlig Ikke egnede sig til cricket, og 
hvor ledelsen ikke desmlndre nægtede at henlægge kampene til andre og bedre baner, spillede jeg nogle 
sæsoner for 8.93. Under et par kampe her indtraf følgende ejendommelige begivenheder. 
Den ene forekom i en kamp mod A.B., hvor jeg var ved gærdet på et tidspunkt, hvor vi nærmede os de 
points, vi skulle bruge for et vinde. - Henrik Andersen kastede til mig, og jeg fik en lidt skæv i "leg" (min 
favoritbold), som jeg slog en sekser på. Efter de påfølgende hyl og råb et dømme mente vi, at sejren var 
vundet og begav os derfor ind mod tribunen, hvor regnskabsførerne sad, men da vi nærmede os disse, 
blev der pludselig råbt: "Der mangler et pointll" - og vi måtte så vende om og gå til gærdet igen. Henrik 
Andersen tog atter tilløb, og det mærkelige skete, at jeg fik ganske samme bold, som jeg omgående 
sendte ud over snoren for seks points, hvorefter jeg med et lille skælmsk blink i øjet tog battet under armen 
og gik fra gærdet med bemærkningen: "Er der sA nok?II". 
Ved en anden lejlighed sad jeg på tribunen sammen med mine gamle K.B.-venner Sylow, Borch og 
Mourttzen o.tl. og ventede pA min tur tll at gå til gærdet. Harald Hansen, som var Inde, var godt I stød, og 
vennerne sad og smådrillede mig med bemærkninger om, at Harald jo var den eneste pA holdet, der kunne 
ordne en bold, alle vi andre var intet værd o.s.v. Da det sA blev min tur, gik Jeg til gærdet med et Inderligt 
ønske om at få rigtig ram på et par bolde for på den måde at lukke munden på de brave venner. Og hvor 
underligt det end lyder, lykkedes det fuldt ud; thi efter at have pareret nogle bolde, sendte Jeg en sekser 
lige Ind I selskabet pA tribunen, der under hyl og larm spredtes tll alle sider. Men samtidig hørte Jeg en 
voldsom latter, som jeg Ikke forstod, før Jeg pA vej fra gærdet, blev modtaget af 8.93s formand, I. C. 
Ganclil, der smilende overrakte mig en stråhat med et stort hul I pulden. Hatten havde tilhørt en ung mand, 
der sad pA tribunen, men heldigvis havde l)an dog Ikke haft hatten pA hovedet, da bolden kom, men havde 
lagt den fra sig pA bænken. Formanden betaHe galant den unge mand et beløb til en ny hat. 
Jeg kan ikke slutte disse små erindringer uden at sende mine gamle cricketvenner en venlig tanke. Mange 
af disse trofaste K.B.ere er gået bort, spillere som Sylow, Johs. Nielsen, Marius Poulsen, Holger Rickmann 
og Fr. Mourttzen har forladt gærdet for stedse, men vil aHid blive mindet af os, der blev tilbage, som 
udmærkede sportsmænd og fortneffellge venner og kammerater. Og jeg kan med sikkerhed sige, at det 
gode samarbejde og kammeratskab, der den gang herskede blandt cricketspilleme, bidrog Ikke mindst til 
de mange fine sportslige resuHater, vi opnåede. 

Ktfdlllt 11.13, sldø 41, "Nllndøram � 11mste-•., J. c. T}arl,y: 
Kricket lsfann6et en af veleraneme (J. C. l)lllby)fra eret 189311 III rartælle Idiom klubbens start, ogYI bringernedenforhans "minder 
om criclmtldwbens flf!Sle _,., 
19. maj 1893 startedes "Kricketklubben", der senere som 8.93 har Indlagt sig sA stor berømmelse og gjort 
en betydelig Indsats i dansk sportsliv. Det var unge spillere fra "Melchiorianeme• og "Østerbro Boldklub",
der dannede den nye klub. Dens ledende navne var G. Klint og V. Ibsen; formand• kasserer!. Holdet - for
der var Ikke stort mere end eet hold. ses på billedet. Blandt de øvrige medlemmer• der var laH 24 - kan
nævnes: Arnesen, Johs. Ganclil, Aug. Lange og "Sorte Ole". De blev stjerner på fodboldholdet! Den ene
endda en fiksstjerne! Vort klublokale var en havestue I en gammel villa pA hjørnet af Nørre Alle og 
Tagensvejl Der klædte vi os oml Der spiste vi vort medbragte smørrebrød til et glas øl. Det var ikke
storslået - men hyggellgtl Vor festplads - tumeringspladsen • var lige udenfor Fælleden. Jeg ser den
endnu for mig gennem "Holger Danskes Brille,., der den dag i dag spores I de smA Fælledsøer. Det var
der, det foregik! Hver søgnedags aften fra kl.8 og søndag fonniddag. Træningen var en fest. Det er ikke
enhver givet at blive en dygtig kaster, balsmand eller keeper; dertil kræves særlige anlæg, men en god
markspiller kan enhver ved flid og træning blive. Det lagde vi an pA, og det var da også på dette feH, vi
vandt vore sejre. I marken var Strømann ubetalelig. Hans hurtighed, hans humør var smittende, både til
daglig og under kamp, når vognen hældede. Når det daglige spil var ophørt, tog vi ofte et kvarter, spredt I 
marken. Der blev slået høje eller lange bolde. VI skulle løbe til, gribe og hurtigt stikke til gærdet, hvor
"Gine• stod og tog Imod. Mindst 2 bakkede op. Intet måtte foræres bort! Den alvor, hvormed vi trænede
fremmede egenskaber, der er brugbare, når man senere skal deHage i større spil pA heH andre baner I det 
praktiske liv. Som statistikken viser, vandt vi turneringen og over et sammensat hold. Det var kun små 
sejre. Dog blev vi modtagne med respekt, nAr vi kampdagene mødte op I sluttet trop, ensklædte og I rette
tid. Som slutning på sæsonen foretog vi en udflugt til Ringsted efter Indbydelse af Sorø Amts klubber.
Dampmøller Frandsen og hans sønner forestod arrangementet. Det virkede fortrinligt.(Her følger "Resullalerne ar 
kampene 11883", ·sp11ere med mlndsl 10 fllf8laholcls-lc for 8.93" og •s.93 ga11derakolder").

Cr1ckat ftff, sldø fZ Øfl flUf, side ff, redaldørE. Westphall, Aadrus, etfndrlnger: 

Aa, de var - og er - allesammen spændende. Netop den dag, kampen foregik, var det min klubs eksistens 
om at gøre. Således opfattede skipperen - det var aHsA mig - alle de cricketkampe, jeg deltog I - og det var 
mange. SeMølgelig rager ganske enkelte kampe op som mindehøje pA den grønne ground, og på disse 
mindehøje lægger jeg glad og gerne en krans, og det sker aHsA, når jeg nu overværer en cricketkamp. 
Jeg bor ikke langt fra cricketpladsen ved Dalgas Avenue I Asmus, og jeg sniger mig - under de mest 
Intetsigende påskud - mangen en sommerdag derover for at binde min glædeskrans I det grønne, men 
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familiens kvindelige overhoved tillader ikke, at søndagsturen lægges om ad spillepladsen, for så 
bjergtages jeg af de hvide bevægelige figurer på det grønne skakbræt og vil Ikke længere. 
Men det var altså, hvad der af spænding hændte i Sæby I sommeren i sommeren 96 - for fyrretyve år 
siden. Vi var elleve godt sammenspillede kammerater, men vi var ærligt talt nogle ranglede lemmedaskere 
i 19-20 års alderen, da vi - på en sekstimers tur fra Aalborg - stod af hestevognen og I Sæby blev 
præsenteret for nogle gamle gubber med skæg til bæltestedet. Fonnanden var en gråskæg af Holger 
Danske typen - en læge - og han betroede mig, at Sæby endnu aldrig havde besejret en Aalborgklub. 
Trods mine 20 år var jeg dog ikke dummere end at forstå, at "i dag skulle det være• fra Sæbys side. Hvor 
var vi knægte højbenede på morgenkvisten - herregud, det var vor første udekamp i den nyfødte Boldspil
Union, og kun sjældent havde vi kysset vore sejrrige boldtræer---. Hvor var vi knægte små, da.vi 
bevægede os mellem Sæby Købstads Embeds- og Bestillingsmænd, som om søndagen striglede 
skipperskægget, trak hvide bukser på, drak en dram og gik I skoven for at bowle og slå points til Sæbys 
ære. Spillepladsen lå nemlig midt i skoven, til den ene side mod en naturlig bakketribune, til den anden 
side i et jævnt fald og så en brat skrænt til åen. Vi unge var i •unifonn•: en hvid bomuldstrøje med et blåt 
malteserkors midt på brystet og på huen. De gamle Sæbyspillere i hvide skjorter døbte os før kampen 
"Korsridderne•. VI var nette folks børn og bed tænderne sammen under den krænkende overlegenhed fra 
de gamles side. Første halvleg vandt vi med en snes points (50-30), men efterhånden som Sæby skred i 2. 
innings og ikke nåede 70, gled Korsriddernes fane langsomt til vejrs, og med små 100 som overtal 
befæstede Aalborg sin uindtagelighed overfor Sæby. I omklædningstellet hentede lægen sin søn, der også 
spillede på holdet, og tilhviskede ham: "Det gik os som sædvanlig skidt overfor Aalborg!". Da fik 
Korsriddernes fører sin tak for tort og svie. Som en premieres succes Ikke kan gentages, flyttes 
spændingen aldrig fra denne min første udekamp, og jeg genoplever den med hektisk røde kinder og føler 
mig stadig ung mellem mine grønne minder. 
På Aalborg Fælled (den såkaldte •store Eksercerplads") måtte spilleme dele pladsen med græssende køer 
og deres efterladenskaber, d.v.s. når der skulle afholdes cricketkamp, blev køerne modvilligt af 
græsforpagteren flyttet et stykke ud, men da der Ikke blev afsat slaggrænser, var markspillemes radius et 
puslespil mellem kohom og kokasser. Efter et yderst kraftigt slag var blevet •stoppet• af en stakkels komave 
(der reagerede ved en voldsom forlæns udladning), blev køerne flyttet, og Aalborg Cricketklub fik en 
misbilligelse fra militæret, fordi græsforpagteren havde klaget over, at køerne ved spillernes angreb blev så 
mishandlede, at de kastede op. Så længe de var der, var disse køer til meget stor gene for spilleme, 
eftersom man på dette tidlige tidspunkt af klublivet Ikke havde omklædnings- eller redskabsrum. Spilleme 
gik ud og hjem I spilledragt og medtog eller bragte spilleredskebeme. En kampdag, hvor køerne lige var 
flyttet, slog en kugle ned midt i en kokasse og overstænkede den stakkels spiUer, der greb bolden I 
opspringet, men til gengæld blev grønspættet fra top til tå. Han blev aldeles ude af flippen af raseri, for alle 
vegne lå spillere, dommere og tilskuere flade af grin over den dekorerede spiller, hvis ene øje oven I købet 
var lukket af en klat. Aldrig I min lange crickettilværelse har jeg set noget så morsomt - og uafvendeligt -
ved en cricketkamp som dette. 
Det har været sådan noget som 1903, at jeg var dommer ved en semifinalekamp i Aalborg mellem et lokalt 
hold og Viborg Olympia. Der var som ovenfor omtalt ingen slaggrænser på Aalborg Fælled, og da en 
Viborgspiller slog gentagende I leg, blev en markspiller trukket langt ud. Jeg var ved kasterens gærde, og 
da Viborgspilleren efter et langt, højt slag ville vende til det andet løb, sagde jeg: "De er grebet udi". 
Gærdespilleren blev først forbløffet, men sagde så med raseri I stemmen til kasteren: "Der er heller ingen 
mening I at sætte en mand så langt udi". 
Ved en cricketkamp I Aalborg 1898 var jeg kaster på Aalborgs førstehold mod li-hold, og een af mine bolde 
havde så kraftigt et opspring, at den ramte slåeren (nuværende mineralvandsfabrikant Arnold Sørensen, 
Aalborg) på kæbebenet. Så hård var bolden, at en stor tand med pælerod og det hele røg ud. Spilleren var 
dog ikke mere forknyt, end at han tilråble mig: "Der sparede du mig for 2 kroner, for det skulle jeg gi' for at 
få den udi". 
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Fig. li Gærdet. 
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Boldspillet Cricket, hører vistnok, ligesom andre Boldspil, til vor Tids mest demokratiske Spil; thi medens 
ved Veddeløbet den kostbare Hest og ved Kaproning den letbyggede Baad tiltrækker sig 
Opmærksomheden og har stor Indflydelse paa Kampens Udfald, gjør ved Cricket kun den personlige 
Dygtighed sig gjeldende; det kommer her kun an paa Øie og Haand, paa Muskel og Hjerne. I England 
glæder Ikke alene hver enkelt af Samfundets Klasser sig ved denne Tidsfordriv, men de spille indbyrdes 
med hverandre. Eengang om Aaret spilles saaledes et Parti, hvori toogtyve Medlemmer af Partamentets to 
Huse kæmpe mod hinanden, og, hvad der er endnu mere mærkeligt, Landets første Mænd have et aartigt 
Parti med Englands professionelle Spillere, hvori disse sædvanligt bibringe Modstanderne det størst mulige 
Nedertag; de elleve Plebeiere tilvende sig Seiren fra de elleve Patricier. 

Cricket har sin egen, store Uteratur, saasom: C. Routledge: The Handbook of Cricket, 1862. - The Author 
of "the Cricket-field": The Cricket Tutor, 1862. - Lillywhite: Guide to Cricketers, 1865. Det er stadigt 
Gjenstand for Artikler I alle engelske Blade, der ere enige om at berømme dette Spil, hvis gode Indflydelse 
paa folkets legemlige og aandelige Udvikling fremhæves fra alle Sider. Cricket har fra 
Sundhedssynspunktet stor Betydning, og der gives neppe noget Spil, der I hølere Grad er Island til at 
bevirke en sund physlsk Udvikling af den opvoxende Slægt. For dem, der ere fængslede ved en siddende 
og indesluttet Virksomhed den største Deel af Dagen, kan der vanskeligt findes noget mere sundt for 
legemlige Kræfter, og noget mere opmuntrende for Aanden, end en Times Beskæftigelse ved Cricket en 
kølig Sommeraften. Enhver Muskel bliver sat I Bevægelse; Porerne, disse Hudens Sikkerhedsventiler, 
aabnes, og ikke blot oplives den hele dyriske Organisme ved den Anstrengelse, som fremtvinges, men 
Menneskets ædleste Deel, Hjernen, modtager ogsaa sin Deel af den sunde Stimulus, og Humeuret vinder, 
Tænkningen styrkes; saa lndertig er Forbindelsen mellem vort Væsens legemlige og endelige Deel. 

Medens mange Fomøielser, der I og for sig ere uskadelige, ved den Praxis, der støtter sig til dem, anses 
som skadelige for Moraliteten, er dette ikke Tilfældet med Cricket, ved hvilket f.Ex. ikke findes de høie, 
ødelæggende Veddemaal, som ledsage mangt et Spil, Kaproning og Veddeløb. Nel, Cricket modarbeider 
tvertimod alle de Udskeielser, som svække Ens legemlige Kraft og aandelige Energi, thi disse Egenskaber 
ere i høi Grad nødvendige til at være en god Cricketspiller, og Lysten til og daglig øvelse i Spillet 
modarbeide Lysten til Udskeielser, hvis skadelige Virkninger man ikke vilde undlade snart at føle. 

Man tør antage, at ligesaa gavnligt som Cricket virker ved at udvikle den legemlige Kraft og Elasticiteten, 
ligesaa heldigt virker det til Udvikling af de aandelige Evner, og det ikke mindst derved, at dette Spil 
nødvendiggjør en hurtig Beslutning og en energisk Udførelse, saa at det styrker den Handlekraft, som 
udgjør Englænderens væsenligste Fortrin for andre Nationer. Men I dette Spil, hvori toogtyve livlige, ivrige 
Mænd kæmpe mod hinanden I to Partier, lærer den Ene tillige at stole paa den Anden, og Enhver gjør sig til 
Part af et Hele. Det er ikke den Enkelte, men et heelt Parti, som vinder, og skjøndt den personlige 
Dygtighed gjør sig stærkt gjeldende, vinder dog ingen for sig selv, men for alle Elleve, og det er Enhver 
mere om at gjøre, at hans Parti, end at han selv er heldig. Der udvikles herved et gavnligt Sammenhold 
mellem Partiets Medlemmer, og hver Enkelt lærer Overbærelse med Andres Feil, her hvor han selv saa let 
kan feile. Man kan I dette Spil undertiden faae en underordnet Plads, der dog i et givet Øieblik kan have 
stor Betydning, og idet man derfor stadigt maa passe nøie paa, hvor trættende Ens Virksomhed end kan 
synes, saa lærer man derved at underordne sig de høiere, almindelige Interesser. Der kan vel tænkes 
Muligheden af, at En altid vinder ved Veddeløb, kaproning, m.M., men en Cricketspiller, hvor udmærket han 
end er, maa nødvendigvis undertiden være uheldig. Hans Held varer ganske vist kun en Tid, og han maa 
see, saalænge det varer, at gjøre saameget ud af det, som muligt; thi det Øieblik kommer med 
Nødvendighed, da han maa fortade sin Plads, efter at have lidt et Nederlag, som han dog efterhaanden 
vænner sig til at bære, og Idet han saaledes vænner sig til med Rolighed at gjennemgaae Modgang, 
udvikles hos ham en Selvbeherske/se og Sjælstyrke, der efterhaanden gjør ham vel skikket til at deeltage I 
al offentlig Virksomhed og til at møde Livets Omvexlinger. Hvad der endvidere ikke bidrager Lidet til at 
anbefale dette Spil, er den ringe Bekostning, det medfører, Udgifter, der ikke stase I noget Forhold til den 
Nydelse og Fordeel I legemlig og sandelig Henseende, som kan udledes deraf. 
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"Men hvori bestaaer da Cricket, dette udmærkede Spilr, spørges der muligen med Utaalmodighed. Ja, 

man skal gjeme forsøge paa at give en kort Forklaring af Spillet, men det er dog ikke sandsynligt, at det 
bliver ret lilbunds forstaaet, før det er prøvet i Marken, før det længe og tilgavns er øvet. 

Cricket er da et Boldspil, hvori, naar det spilles regelret, toogtyve deeltage, deelte i to ligestore Partier, 
hvoraf hvert vælger sin Capitain, der besætter de forskjellige Poster, og hvem Partiet maa vise Lydighed. 
Paa en Plads, der maa være saa stor, at Bolden frit kan kastes i alle Retninger, og som helst i sin hele 
Udstrækning maa være jævn, opreises 64 Fod fra hinanden to Gjærder bc og ef (Fig. 1), hvert bestaaende 
af 3 Stokke (see Fig 2), saa nær hinanden, at Bolden ikke kan passere gjennem Mellemrummene; paa 
Stokkene hvile to Pinde. Om ikke hele Pladsen er jævn, maa i hvert Fald Strækningen mellem de to 
Gjærder være det, og i England planeres, tromles og vandes den hyppigt. 

Det ene Parti opstilles af sin Capitain paa Posterne fra 1 til 11 (Fig. 1), og dets Bestræbelser gaae ud paa 
med en Bold at slaae en af Pindene ned af Gjaerdet ef, der forsvares af det andet Parti. 

Boldkasteren, der staaer ved Post 1, maa iagttage under Kastet ikke at hæve Haanden over Skulderens 
Høide, og ikke, idet han tager Tilløb til Kastet, at løbe udenfor Kastegrændsen abcd. Han søger at slaae 
Gjærdet ef om, i Almindelighed ved at kaste Bolden ned mod Jorden lidt foran Slawa,ndsen gh, 4 Fod fra 
Gjærdet et, saa at Bolden ved Opspringet vilde slaae en Pind ned af Gjærdet, hvis det andet Parti ikke 
havde besat Posten s med Spilleren, der staaer her for med sit Boldtræ (Fig 3) at slaae til Bolden, og 
derved forhindre, at Gjærdet træffes. Ved Post 2 staaer Stopperen, der stopper Bolden, naar den ikke 
træffes af Spilleren, og som med Bolden slaaer en af Pindene ned af Gjærdet ef, hvis Spilleren gaser saa 
langt fra Gjærdet, at han kommer udenfor Slaggrændsen gh. Naar Cricket spilles af gode Spillere, er 
Stopperen mere udsat for Slag og derfor undertiden forsynet med tykke Handsker og Beenskinner, da 
Bolden, der veier c. 10 Lod og er 9 Tommer i Omkreds, er af Læder og temmelig haarcl. 

Paa Posterne 3 til 11 udstilles Griberne, der søge at gribe Bolden, naar Spilleren har slaaet til den, og som 
ligeledes bestræbe sig for med Bolden at slaae en Pind ned af Gjærdet ef, naar Spilleren er udenfor 
Slaggrændsen gh. 

Det andet Parti har kun Spilleren inde (Fig. 4 og 5), der da som nævnt forsvarer Gjærclet ef, og søger, idet 
han slaaer til Bolden, at drive den saa langt bort som muligt, for da, Indtil Modpartiet har faaet Bolden fat, at 
løbe fra sin Plads over til Slaggrændsen ik ved det andet Gjærcle, hvilken han berører ved sit Boldtræ, 
hvorefter han løber tilbage igjen, og gjentager dette Løb saa ofte som muligt, da han ved hvert Løb vinder 1 
Point for sit Parti. Han maa imidlertid stadigt passe paa at være indenfor Slaggrændsen gh , inden 
Modpartiet, der har faaet Bolden fat, kan slaae en af Pindene ned af hans Gjærcle; thi skeer dette, maa han 
træde ud, og den Følgende af hans Parti træder Ind I Stedet. Naar efterflaanden Enhver af det ene Parti 
har været inde som Spiller, byttes om, saa at nu det andet Parti besætter Spillerens Post. 

Naar Cricket ikke spilles regelret, men kun til Øvelse, kastes der i Regelen af det ene Parti med samme 
Bold mod begge Gjærder bc og ef, og Modpartiet har da to Spillere inde. 

Der gives iøvrigt ved Cricket endel Detailregler, og for at disse skulle blive rigtigt ovemoldte, vælger 
jævnligt hvert parti en Dommer, der afgjør alle tvivlsomme Spørgsmaal. 

Man vil muligt efter den givne Forklaring kunne danne sig et omtrenUigt Begreb om, hvad der forstaaes 
ved Cricket, men man vil ganske vist ikke kunne lære Spillet ret at kjende, før man ofte og længe har øvet 
det i Marken. Der er i England næppe nogen By, som ikke har sin Cricket-Club og Spillet bliver dagligt der 
mere og mere almindeligt. Man kan netop finde et meget talende Beviis for dets Popularitet i de store 
Partier, der ere blevne spillede for nogle Aar siden paa Antipoderne mellem Colonisteme i Australien og "de 
Elleve fra Gammel-England", hvilke tilbagelagde Oceanets Tusinder af Mile for at spille nogle Partier i 
Australien og der indvie Cricketspillet. Man har afholdt ved frivillige Bidrag de med denne Reise forbundne 
Omkostninger, som beløb sig til flere tusinde Pund Sterling. 

Der vil forhaabentligt nu være anført nok, til at Enhver maa erkjende, at Cricket, og det samme gjelder 
om Langbold, I enhver Henseende fortjener at blive varmt anbefalet og fra alle Sider støttet og fremmet, 
saameget mere som Boldspil har været øvet af vore Forfædre, der dengang udgjorde et kraftigt og 
virksomt Folk. Den norske Forfatter R. Keyser siger saaledes i sine Forelæsninger om Lege og Skuespil I 
Oldtiden: "Af egentlige Lege omtales ingen hyppigere i de gamle Sagaer end Boldspillet. Til denne Leg 
samlede sig ofte unge Mennesker i stor Mængde, og man legede den paa en vid Slette eller paa Isen. 
Bolden benævntes: knøttr og synes ofte at have været af Træ, eller i det Mindste af en meget haard 
Materie. Den sloges med en Træstav, som benævntes knattre, o.s.v.• - Man maatte ønske, at vort Lands 
opvoxende Ungdom vilde Indføre eller rettere vilde almindeligt gjenoptage denne gavnlige Legemsøvelse, 
og at man da i og udenfor Skolen maatte finde Leilighed til at øve Cricket eller Langbold, hvortil der ved 
enhver By sikkert vil findes en anvendelig Plads. Den til Cricket nødvendige Anviisning vil findes i 
forskjellige, engelske Bøger, der kunne faaes i C. C. Loses Boglade, medens de nødvendige Redskaber 
ville kunne erholdes fra England ved Isenkræmmer Primon paa Østergade, hvis man ikke vil gjøre et 
Forsøg paa at faae dem forarbeidet her i Hjemmet. 
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(Boldspilafsnittet af Kand. F. Markmann, Medlem af Bestyrelsen for "Kjøbenhavns Boldklub") 

KRICKET 
Redskaber og dragt 
Om behandling af kricketrekvisiter 
Spillebanen 
Kort forklaring af spillet 
Regler for kricket 
En dags kampe 
Spil med enkelt gjerde 
Spilleme 
Dommerne 
Slaaeren 
Forward- og back-spil 
Kasteren 
Mark.spillet 
Regnskabet 
Hvorledes kricket læres 
Øvelsesmåder i kricket 

Side 667-669: 

Side 549 
550 
552 
554 
556 
557 
562 
563 
564 
567 
568 
575 
582 
594 
600 
605 
609 

... og det er egentlig først i de sidste 5 å 6 Aar, at Boldspil har vundet en saa stor Udbredelse over hele 
Landet. 
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Der er I de sidste Aar dannet ikke faa Boldklubber både i Kjøbenhavn og rundt omkring i Provindseme, og 
som en meget glædelig Kjendsgeming kan anføres, at det er ikke mindst i den jævne Klasse, at Interessen 
for denne Sport er bleven vakt, og at Interessen har vist sig i Gerning. Og netop denne Omstændighed er 
det bedste Bevis på Boldspillets store og almene Berettigelse . 
... Men da det paa den anden Side kan være af Interesse at få et samlet Overblik over de danske 
Boldklubber, skulle vi give et saadant, Idet vi dog må bemærke, at mulig en eller anden mindre Klub kan 
være undgaaet vor Opmærksomhed, ligesom der kan være Skoler, hvor Spillet dyrkes, uden at der ligefrem 
er dannet nogen Boldklub. Medlemsantallet gjælder for medio Oktober 1889. I Rubriken "Spil" betyder K 
Kricket, F Fodbold, L Langbold, LT Lawn-Tennis. Et (U) efter Klubbens Navn betegner, at den hører under 
"Dansk Boldspil Union". 
De 67 Klubber, som det er lykkedes os for Størstedelen at faa Oplysning om, ere følgende (ordnede efter 
Landsdel og Stiftelsesdag): 

Klubbens Navn 
Kjøbenhavns Boldklub (U} 
Hennes 
Akademisk Boldklub (U) 
Melchiorianer Boldklubben (U) 
Typografisk Sportsklub 

Frem (U) 
Skomagernes Sportsklub 
Olympia 
Kvik 
Haabet (U) 
Hygeja 
De Unges Boldklub 
Apollo 
Østerbros Boldklub (U} 

KJØBENHAVN (20) 
Stiflelsesdaa Medlemsantal 
26/4 1876 262 
1/6 1879 86 

April1884 123 
10/3 1885 116 
13/3 1886 37 
17n 1886 88 
1/4 1887 31 
1/4 1887 33 
1/4 1887 
2/51887 45 

13/5 1887 28 
29/51887 30 
12/61887 23 
19/10 1887 58 

§rul 
K. F. L-T. 
L. 
K.F. 
K.F. 
K.F. 
K. F. 
K. F. 

F.L. 
K. F.
K.F.
K.
K.F. 
K.F.
K.F.



Christianshavns Boldklub (U) 1/5 1888 
Dana 5/7 1888 
Go-on 30/9 1888 
Kjøbenhavns Fodtræneringsklub 1/10 1888 
Rap 15/10 1888 
Fremad (U) 

Sorø Akademis Boldklub 7/10 1866 
Birkerøds Skoles Boldklub 1/9 1879 
Taarbæk Boldklub 4/61880 
Her1ufsholms Skoles Boldklub 1883 
Korsør Kricketklub 3/5 1883 
Slagelse Boldklub Juni 1884 
Frederiksberg Boldklub 27171885 
Roskilde Boldklub 1/91885 
Sorø Kricketklub af 1886 19/4 1886 
Flink ( I Ringsted ) 15/5 1887 
Ringsted Spor1sklub 1/7 1887 
St. Andreas Kollegiets Boldklub 4/91887 
Næstved Handels- og Kontorist-
forenings Sportsklub 20/41888 
Gjentofle Boldklub 24/5 1888 
Ordrup Latinskoles Boldklub 20/81888 
Kalundborg Kricketklub 8/4 1889 
Jonstrup Seminariums Boldklub 3/9 1889 
Amager Boldklub 

40 
40 
48 
51 

SJÆLLAND (18) 
120 

88 
50 
88 
32 
37 
38 
38 
27 
74 
49 
44 

65 
36 
38 
53 
35 

LOLLAND-FALSTER ( 4) 
Nakskov Boldklub 7171886 101 
Saxkjøbing Boldklub 9/6 1887 15 
Maribo Boldklub 1/7 1887 34 
Nykjøbing Boldklub 10/5 1888 26 

FYEN (5) 
Svendborg Sportsklub 20/61884 25 
Nyborg Realskoles Boldklub April 1885 30 
Odense Boldklub 12/71887 26 
Faaborg Sportsklub 26/7 1888 16 
Bogense Sportsklub 16/91888 28 

JYLLAND (20) 
Horsens Boldklub (U) 3/61882 21 
Fredericia Latin- og Realskoles 
Kricketklub 17/11883 15 
Horsens lærde Skoles Kricketklub Maj 1883 20 
Ribe Latinskoles Kricketklub 1/11 1883 36 
Aalborg Kathedralskoles Kricketklub 1/9 1884 30 
Aalborg Kricketklub (U) 20/71885 44 

Viborg Boldklub (U) April 1886 47 
Lemvig Sportsklub 10/6 1887 
Randers Kricketklub (U) 24/61887 36 
Dæk (i Aalborg) 5/91887 30 
Kolding Kricketklub (U) 1/10 1887 57 
Fredericia Boldklub 25/4 1888 19 
Holsted Skytteforenings Kricketklub 22/4 1889 24 
Aarhus Boldklub (U) 9/51889 82 
Hjørring Kricketklub 9/5 1889 34 
Aarhus Kathedralskoles Kricketklub 42 
Viborg Kathedralskole (ingen særlig Klub) 
Sæby Boldklub 
Varde Boldklub 
Vejle Boldklub 
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K. F. 
K.F. 
K.F. 
F. (og Løb ) 

K. F. 
K.F. 
F. 
K.F. 
K.F. 
K.F. 
K.F.L. 
K.F. 
K.F. 
K.F. 
K. 
K.F.L. 

K. F. 
K. 
F. 
K. 
K. F. 

K. F. L. 
K. 
K. 
K. 

K. 
K. 
K. 
F. 
K. 

K. 

K. 
K. 
K. F. L. 
K. 
K. 
K. 

K. 
K. 
K. 
K.F. 
K. 
K. F. L-T. 
K. 

K. 
K.F. 
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Foruden de foran nævnte Klubber findes der en stor Mængde mindre Klubber her i Kjøbenhavn, af hvilke vi 
skulle nævne følgende: 

Alliance Fulvia 
Arbejdernes Læseselskabs Sportsklub Metropolitanskolens Boldklub 
Arrow Pilen 
Cigararbejdernes Sportsklub Pollux 
Clythia Skræddernes Sportsklub 
�M �� 

Flink Snap 
Freja Viktoria 

Desuden skulle vi nævne Charlottenlund Boldklub, der er en Filial af Kjøbenhavns Boldklub. 
Det er glædeligt at se, at den arbejdende klasse I stort omfang tager del i boldspillet. Dette spil øves derhos 
af adskillige andre klubber ved siden af disses egentlige formål, og endelig øves det omtrent ved alle 
landets udenbys lærde skoler, hyppigst i særlig dertil dannede foreninger blandt disciplene. 



UDDRAG FRA ARTIKEL 

DANSK SPORTSTIDENDE 7.10.1892, SIDE 412 

"lidt om Cricketspillet i Danmark. England og Australien" af F. Schrøder: 

Det morer mig ofte at gaa ud paa Fælleden og betragte del Liv. som rører sig der. Det er et af de faa 
Steder, ja man kan vel næsten sige det enesle Sted i Kjøbenhavns umiddelbare Nærhed, hvor Byens 
Ungdom kan tumle sig ret af Hjertens Lyst i Græsset og have frit Spillerum til at løbe omkring. 
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Der er stor Forskjel paa dot Publikum, man saae der for en Del Aar tilbage, og det, man træffer der nu for 
Tiden. Dengang var det væsentlig Folk af de tarvelige Klasser, som gik derud; medens Forældrene hvilede 
sig i Græsset, tumlede Børnene lystig omkring. Fælleden og Voldene tjente en Mængde Mennesker, der 
ikke havde Raad eller Lyst til at tage længere ud, som Rekreationsplads. 

I de senere Aar har det brogede Liv paa Fælleden væsentlig skiftet Karakter. Gaar man om Sommeren en 
Søndag midt paa Dagen, møder Øiet overalt en Mængde Folk, som �ppere sig i større og mindre Klynger 
hist og her, idet de betragte Ungdommen, der spiller Cricket, Fodbold, Langbold og andre Spil. Det er særlig 
rundt det Sted, hvor de bedste Klubber spiller deres Kamp, hvad enten det nu er Fodbold eller Cricket, at 
Folk samle sig og iagttage Spillet med stor Interesse. 

Da jeg første Gang passerede Fælleden efter et mangeaarigt Ophold i den nye Verden, studsede jeg ved 
at se de gamle engelske Nationalspil Cricket og Fodbold blive spillede rundt omkring af den opvoxende 
Ungdom, og det glædede mig i høl Grad at bemærke, at det unge Danmalk havde lagt sig efter disse 
smukke Spil, der saavel ere særdeles sunde Legemsøvelser som en morsom og fængslende Adspredelse. 

En klog Fader opmuntrer sine opvoxende Sønner til at dylke denne Sport, vel vidende, at den udvikler og 
hærder Legemet, samt optager de unge Mænds ledige Timer pas bedre Vis end at sidde paa Kaffeer og 
daarlige Forlystelsessteder, der ofte føre til Ruin. 

Har Ynglingen først fattet Kjærlighed til Sporten, bevares han ofte fra Udsvævelser, Idet han vel veed, at 
disse undergrave hans Helbred og forhindre ham i at udmælke sig i Legemsøvelser. 

I England og Australien deltage mange Fædre i Spillet med samme Iver og Dygtighed som deres Sønner; 
om de end ei ere slet saa bevægelige som de Unge, besidde de til Gjengjæld mere erfaring, Øvelse og 
Koldblodighed. 

Denne sidste Egenskab er af stor Betydning, mangen en god Balsmand har mistet sit Gjerde ved at være 
for ivrig og overmodig. Her hjemme ser man derimod ingen Mænd I den modne Manddomsalder mellem 40 
og 50 Aar spille Cricket, thi dels er Spillet endnu for ungt til, at Mange i den Alder have lært det som unge, 
og dels vilde de genere sig ved at kaste Frakken, smøge Ærmerne op og løbe omkring paa Fælleden - det 
ville ikke passe sigt 

Som gammel Cricketspiller, der har været i liden mange Gange og ofte har set nogle af Verderis første 
Spillere udøve denne ædle Sport, har jeg ikke kunnet undlade at bemælke adskillige Mangler, der klæbe 
ved Spillet, saaledes som det drives her hjemme. 

Kastningen er næsten udelukkende Underarrris, som langtfra kan maale sig med Overarms, thi for det 
Første ser Balsmanden Boldens Retning langt tydeligere, da den udleveres lavt, og for det Andet bliver der 
ikke saa mange Chancer for Markspilleme til at faa en Mand ud ved Gribning. Overarmskastningens høiere 
Udlevering bevirker baade, at Balsmanden ikke skjelner Boldens Retning saa tydelig, og at han oftere slaar 
den op i Luften og bliver greben ud. Den Batsmand, der forstaar at behandle Bolden saaledes, at den altid 
stryger langs Jorden, vil saare sjeldent gribes ud ved Hjælp af Underarmskastning. Saavel i England som i 
Australien, hvor Spillet dyrkes lvrigst og drives til den største Fuldkommenhed, agtes Underarmskastning 
ikke ret meget, den betragtes som forældet og benyttes kun sjeldent. Det er lettere at lære at kaste paa 
denne Maade, men den er som sagt ogsaa lettere at modstaa for Batsmanden. 

Det at skifte Kastningen er ogsaa en Side af Spillet, hvori vi have noget at lære herhjemme. Jeg har flere 
Gange set hvorledes de samme Kastere ere vedblevne at kaste, skjøndt Satsmændene øiensynlig ganske 
have havt Krammet paa Kastningen. En Forandring af selv ringere Kastere er tilraadelig i et saadant 
Tilfælde, idet Uensartetheden ved deres forskjellige Maade at kaste paa ofte forvirrer Balsmændene. Det er 
godt at have en venstre Haands Kaster at vexle med. Med Hensyn til Valget af en Anfører er det netop paa 
Grund af den nævnte Omstændighed ikke heldigt, at denne er en Kaster. Man har i saa Tilfælde ofte set, at 
han har sat sig selv til at kaste for længe og forbigaaet bedre Mænd i Holdet ved at undlade at benytte dem. 
Det gjælder sær1ig for en Anfører, naar han er I Maiken, at aflure Satsmændene deres svage Punkter; 
derfor bør han helst være i Nærheden af et Gjerde. Kunsten er at vælge en Kaster, hvis Styrke ligger i den 
ligeoverforstaaende Satsmands Svaghed, thi da vil der ikke opnaas mange Points. 

Ligeledes er det af stor Betydning, at en Anfører kjender sine Mænd vel, thi der er som oftest stor 
Forskjel, hver har sine Fortrin og Mangler, det gjælder om at stille dem saaledes i Marken, at hine kunne 
komme til at gjøre sig gjældende og disse dækkes. Disciplin maa der ogsaa være. Der hører meget til at 
være en i alle Retninger dygtig Cricketspiller. En er god langt ude i Marken, en anden tæt ved Gjerdet. Det 
spiller ogsaa en Rolle at kjende sine Folk, naar det er deres Tur at have Leg, for at sende dem ind i en 
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fornuftig Rækkefølge; de sikreste og besindigste først, senere de, som ramme haardt, men frit og derfor 
ikke ere at stole paa. 

Med Hensyn til Gjerdeforsvaret, som er af saa stor Betydning ved en Kamp, da have vi i Danmark kun 
lidt Begreb om, til hvilken Fuldkommenhed dette kan drives. Men dertil udfordres et skarpt Øie, lynsnare 
Bevægelser og den Egenskab Ikke at være bange for Bolden • dette gjælder forresten for Enhver, der vil 
drive det til noget I Spillet. 

Naar en Cricketspiller gaar i Marken, bør han ikke alene afføre sig alle overflødige Klædningsstykker for 
at være saa let og bevægelig som muligt, men han bør tillige bortkaste alle Ængstelser. Spille med sin 
ganske Sjæl, kun have Øie for Bolden, gribe den dristigt og I et Nu sende den til sit Maal. Det gjælder om 
ikke at være ømskindet, thi Bolden kan slaa haardt. Jal Ikke Faa ere komne alvorlig tilskade derved, og 
Mange ere slaaede fordærvede, bl. A. den bekjendte lovende G. Summers. Jeg har selv faaet mit ene 
Kindben knust under en Kamp, men spillede dog denne tilende, forresten vil jeg bære andre Mærker af 
Spillet til min Død. 

Endvidere vil jeg anføre, at det er stor Vigtighed for at uddanne gode Cricketspillere, at Jordbundens 
Beskaffenhed er Jævn og god, hvor der spilles. Fælleden er kun sparsomt bevoxet med Græs og dertil 
haard og ujævn som en Følge af dens mangesidige Afbenyttelse; den afgiver I det Hele en hølst tarvelig 
Cricketplads. - De forskjellige Klubber burde slutte sig sammen og i Forening leie en Mark, hvor de kunde 
lave en god Spilleplads. Var Interessen for Spillet først rigtig vakt, vilde der uden Tvivl lige saa godt kunde 
tages Entr6, naar en Boldkamp fandt Sted, som f. Ex. ved Bicyclevæcldeløb. Hvad vilde man vel sige i 
England og Australien ved Tanken om at spille Cricket I Nærheden af en stor By paa en Mark, hvor Soldater 
exercere, og hvor Heste, Køer og Faar samtidig græsse i Saisonen. Derovre drives Spillet paa dertil 
indrettede Pladser, hvor Jordbunden tilberedes omhyggelig .... 
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UDDRAG FRA ANDET BIND, VII AFSNIT, SIDE 49-79 

"IDRÆTSBOGEN 1908" 

af A.C. Meyer 

Chr. Erichsens Forlag Kjøbenhavn (Citytrykkeriet - Kjøbenhavn - (Laur. Madsen & Vald. Carlsen)) 

KRICKET af Oberstløjtnant H. Kalkau. 

Side 50: Fotografi: •Danmarks bedste Hold i 90eme (Kjøbenhavns Boldklub).• (som side 21 1 Kea 
jubilæumsskrift 1926) 

Side 51: Fotografi: •Danmarks bedste Hold i de senere Aar (Akademisk Boldklub).• (spilleme er I c1v111 tøj. 
og der er ingen navne. Samme billede som side 18 (med navne) I ABs Jubilæumssklift 1964). 
"Efter Krigsaaret 1864 kom Spillet til Danmark, indført af patriotiske Mænd; da samtidig en 
stor Del Englændere var beskæftiget her i Landet med Jernbanernes Anlæg, havde det 
Betingelser for at blive sat godt i Gænge; men det døde ud, væsentligt begrundet I. 
manglende Forståelse hos Pædagogerne og i de slette Pladser, man stillede til dets 
Raadighed; vel ogsaa paa Grund af den i hele Landet manglende Forstaaelse af 
Betydningen af Idræt. 
Kun pas Sorø Akademi overlevede det Krisen, og herfra er det atter spredt over Landet ved 
gamle Soranere og synes nu, særlig i flere af Jyllands Byer, hvor der tilvejebringes gode 
Spillepladser, at skulle faa fast Fod." 

Side 52-63: Forklaring af spillet med tegninger af redskaberne m.m., og "Skema til Kricket-regnskab" 
(regnskabsblad), markopstillinger. 

Side 64-71: "Kricketspillets Love (paadansk) (De af MCC sidst udgivne).• 

Side 71: Fotografi: • Jyllands bedste Hold 1906, Fredericia.• 

Side 72: Fotografi: "Oberstløjtnant H. Kalkau ved Gærdet." 
Fotografi: "Overførsler v. Buchwald, Danmarks bedste Underarmskaster for en 
menneskealder siden." 
"Her i Landet anvendes foranstaaende Regler i deres Helhed kun ved Kampe; ved Øvelser 
og i det daglige Liv gaas frem pas anden Maade for paa een Gang at sætte flere Kræfter I 
Virksomhed og for at vinde Tid. Bolden kastes ikke I "Overs", men der staar en Kaster ved 
hvert Gærde, og han kaster Bolden, hvis den sendes ind til ham fra Marken. Naar Bolden 
kastes fra det modstaaende Gærde, fungerer han som Stokker. Deltagernes Antal er 
vilkaar1igt; det bør helst være mellem 8-16; alle Spilleme staar i Marken, undtagen 2, der er 
"inde". Dommere og Regnskabsførere benyttes ikke. Anføreren tæller Partiets Points, og 
samtlige Deltagere, Ven som Fjende, afsiger Kendelserne. Naar Deltagernes Antal er under 
8 opstilles kun 1 Gærde, og der gaar altsaa kun 1 Slaaer ind ad Gangen. Hver Spiller tæller 
sine Points, og disse opnaas hvert for sig ved at løbe Halvdelen af Banen og tilbage. 
Deltager kun ganske faa Spillere, vil det med stort Udbytte kunne udvikle og vedligeholde 
Færdigheden i Spillet, naar de omkring de 3 Sider af et Gærde opstiller et Net, der kan 
opfange Bolden undtagen fra den Side, der kastes; under saadanne Øvelser er hver Spiller i 
Reglen "inde" en bestemt Tid, og der løbes Ikke. Denne sidste Metode anvendes 
fornemmelig de Steder, hvor der lægges Vægt paa at give Spilleme en rationel Uddannelse 
i Boldtræføring og Kastning.• 

Side 73: Fotografi: "Bankkasserer F. C. Mouritzen, Danmarks nuværende stærkeste overarmskaster" 
(ved gærdet). 
Fotografi: "Cand jur. Ch. v. Buchwald, Danmarks nuværende bedste Slaaer" (Ved gærdet). 
Supplementer (pa dansk), der indeholder de af MCC trufne Afgørelser i opstaaede 
Tvivlsspørgsmaal, og som kan have Betydning for enhver Spiller. 

Side 77: "Som et Tegn paa den levende Interesse, Spillet nyder I de engelsktalende Lande, kan 
anføres, at alle Bøger eller Skrifter, der behandler Kricket, efter nogle Aars Forløb naar 
meget høje Priser I Boghandelen. Selv den lille "Haandbog i Kricket og Langbold" der i 1866 
blev udgivet af "den Kjøbenhavnske Boldklub" pas C. C. Lohses Forlag, og som dengang 
kostede ca. 8 Skilling, noteres nu i England I Antikvitetsboghandelen til over 12 Kr." (Jeg købte 
den I England 11967 ror Pund 4.-1) 
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(Side 52 - 62) 

Tiende Leeg 

Portbold 

Herremanden lærte det unge Selskab den sidste Oktober et Spil, som var ganske nyt for alle dets 
Lemmer. Han havde seet det i Engelland, hvor det almindelig bliver spillet baade af Store og Smaa. Det er 
saa smukt, morsomt og sundt, at det var ubilligt ikke at gjøre det bekjendt. 

Man skjærer sex smaa Grene som i den øverste Ende have en Gaffel og i den nederste blive 
tilspidsede. Disse slikker man ned i Jorden paa en jævn Græsplads, tre og tre saa nær ved hinanden, at en 
skikkelig stor Bold ikke kan gaae imellem dem. I Gaflerne lægger man et lidet Tværtræ. P o r t e n e, thi 
saaledes kalder man disse to Partier nedstukne Grene, staae 25 til 30 Skridt borte fra hinanden, og hver af 
dem er omtrent tre Fod høi. Fremdeles behøver man en ret fast stoppet, og med tykt Skind overtrukken 
Bold, omtrent halvtredie Tommer i Tværmaal, samt to Raketter af let Træ. Disse sidste maae være saa 
lange, at de række Spilleren til Hoften. En saadan Raket er egentlig kun et Brædt, som er fire Tommer bredt 
og halvanden Tommer tykt, og som i den øverste Ende er skaaret til et rundt Haandgreb, hvori man kan 
tage det fat med begge Hænderne. Mellem begge Portene kun fire Fod borte fra hver, trækkes da en 
Rende to Tommer lang i Jorden tværs for hver Port. Disse Render kalder man S I a g g r æ n d s e  r n e. 
Slagerne maae staae henad Siden til mellem denne Linie og Porten, naar Bolden (saaledes som siden 
tydeligere forklares) bliver slagen af dem. Dette maa være nok om Spillematerialieme og Forberedelserne. 

Spillet kan spilles af 10, 12 eller flere Spillere, men for færre end 8 gaaer det ikke vel an at spille 
det. Vi antage her, at der er 8 Spillere. Disse dele sig i to lige Partier og derpaa kaste disse to Partier Lod 
om, hvilket der skal spille først. 

Vi vil kalde det ene Partie A, B, C og D og det andet a, b, c og d. 
Naar Spillet tager sin Begyndelse, saa stille to af Spilleme i Partiet a, b, c og d, lige meget hvilke, 

f.Ex. a og b, hver forsynet med sin Raket, sig ved Siden af Porten, men inden for Slaggrændseme. 
Af det andet Partie A, B, C og D, tage ligeledes to deres Plads, f.Ex. A hen ad Siden til bagved den 

forreste og B ligesaa henad Siden til bagved den bageste Port. Derimod stille begge deres andre 
Medhjelpere, nemlig C og D, sig i nogen Afstand bagved dem og Portene. Nu triller Spilleren A Bolden med 
Hurtighed henad Jorden for at træffe den bageste Port. Her staaer nu Spilleren B beredt til at gribe Bolden 
og trille den paa samme Maade til den forreste Port. Bolden bliver følgeligen trillet bestandig fra den ene 
Port til den anden. 

Det vilde være meget let at træffe Portene, dersom ikke de ovenommeldte Slagere a og b vare 
Portvogtere. Thi i det Bolden kommer trillende, søger Portvogteren at give den et Slag, for at kaste den saa 
langt bort som mueligt og drive den ud af Modspillernes, nemlig A, B, C og D's Hænder. 

Skeer der et saadant Slag, saa bytte Portvogteme a og b Plads med hinanden, saa ofte de kunne, 
og for hver Gang, det skeer, skjærer deres Partie, nemlig c og d, en Skure i en Pind. imidlertid søge A, B, C 
og D at faae fat paa Bolden saa hastig som mueligt, for at afvende Pladsernes Ombytning mellem 
Portvogteme eller, om mueligt, at gjøre een af Slagerne m a t . Dette sidste lader sig gjøre paa adskillige 
Maader, hvilket siden skal blive forklaret. 

Bliver a eller b mat, d.e. mister han Slaget, saa træder een af hans Medspillere, f.Ex. c, i hans Sted, 
hvorefter Spillet fortsættes ligesom før. Saaledes bliver den ene Slager mat efter den anden, og afløses af 
de andre, der endnu ikke have havt Slaget, til begge de sidste ere komne i Spillet. Men nar ogsaa een af 
disse bliver mat, saa gaae begge fra Spillet, efterdi der da ingen flere er til at afløse dem. Hermed have a, 
b, c og d fuldendt deres første Tour. 

Nu indtager Modpartiet A, B, C og D Slagernes, og a, b, c og d igjen Spillernes Post. Spillet 
continueres altsaa ligesom forhen. Naar nu ogsaa dette Partie, A, B, C og D, har fuldendt sit første Cursus, 
saa afløses det, om man vil fortsætte Spillet længere, af a, b, c og d, og disse igjen af A, B, C og D.- Man 
aftaler nemlig ved Spillets Begyndelse, hvor mange Omgange hvert Partie skal gjøre; og naar disse alle ere 
endte, saa tæller hvert Partie sine Points efter Skurerne, og da har det Partie vundet, der har fleest. 

Af det anførte er det let at see, hvorledes Spillet bliver spillet; vi have altsaa kun tilbage at forklare, 
hvorledes Slagerne gjøres matte, og hvad Love og Regler der ere at iagttage. 

a) L o v e f o r T a b e t a f S I a g e t:
Slageren bliver m a t  , d.e. mister Slaget:
1. Naar den trillede Bold støder an mod hans Port eller kaster Tværtræet ned.
2. Naar den tilbageslagne Bold farer op I Luften, og bliver greben der af een af det andet Partle. 
3. Naar Tværtræet af een af Modspillerne bliver kastet ned med Bolden eller af ham stødt ned med Bolden

i Haanden, medens Slageren er udenfor Slaggrændseme. Dette er f.Ex. Tilfældet, naar der vexles
Plads; naar Slageren, efterat have forfeilet Slaget, er traadt ud af Slaggrændseme; eller naar han
glemmer efter Slaget at sætte Raketten fra sig paa Slagpladsen.

4. Naar Slageren løber fra sin Plads for at hindre Spilleme fra at gribe den slagne Bold. 
5. Naar hans Medhjelper (den anden Slager) har slaget Bolden bort, og han giver den nok et Slag, I det den 

passerer ham forbi; eller naar Bolden, etter at være slagen af hans Medhjelper, støder an Imod hans 



50 
Port. 

6. Naar han med Haanden eller Foden hindrer den trillede Bold fra at løbe hen til Porten. 
7. Naar han af Uforsigtighed, i det han slaaer, støder an med Raketten imod Porten, eller endog kaster 

Tværtræet ned. 
8. Naar Modspillerne kaste Tværtræet af en af Portene ned, medens Slagerne vexle Plads.- Skeer dette, 

efterat Slagerne ere komne forbi hinanden, saa er den mat, der løber til den erobrede Port: men skeer
det, førend de ere komne hinanden forbi, saa er den det, der forlader den erobrede Port.

b) L o v e o g R e g I e r f o r d e S p i 11 e n d e 

OFo r S l a g e r n e
1. Slageren maa hverken, naar Bolden kommer, sætte Raketten paa Porten, eller selv stille sig forved den, 

for at standse Bolden.
2. Han maa heller ikke stryge Raketten hen ad Jorden, for at feie Bolden af Veien, men han maa bestandig

give den et ordentligt Slag.
3. I det Slaget er skeet, maa han støde Raketten ned i Jorden, og er han selv, ved at slaae til Bolden,

kommen ud over Linien, saa maa han i Øieblikket træde tilbage igjen; thi bemægtiger een af Modpartiet
sig Bolden og nedkaster Tværtræet dermed, inden Slageren har gjort det ommeldte, saa er han mat og
maa fratræde Slaget. 

4. Flyver Bolden, naar den slaaes tilbage af a, uheldigvis hen paa hans Medspillers Port, saa bliver hans 
Medspiller mat. Dog er denne sidste berettiget til paa alle muelige maader, endog med sit Legeme, at
hindre Bolden fra at støde an imod hans Port.

2)Fo r d e r e s  M o d s pi l l ere
1. Alle Spilleme, A, B, C og D, maa gjøre sig Umage for at gribe den opslagne Bold i Luften. Det er kun

sjelden, at der gives nogen Leilighed dertil. Men des oftere træffer det, et den bortslagne eller borttrillede
Bold mae optages og hentes igjen. I dette Fald mase de Spillendes Medhjelpere skynde sig at opsøge
den, bringe den tilbage, og kaste eller levere deres Medspillere den I Hænderne.

2 .. De Spillende mase ikke kaste Bolden, men allene trille den hen til Portene. Naar Bolden kastes, gjelder 
det ikke. Det er dem tilladt at standse den trillende Bold, naar den triller forbi Porten, for, om mueligt, at 
kaste Tværtræet ned med den, inden den, der har slaget efter den, har sat Raketten ned, hvor den skal 
stase. (Man see No. 3 ovenfor). 

3. Det staser til Spilleren at anvise Slageren, hvilken Side af Porten han ved Slaget skal stase paa.

+-+-+-+-+-+-+-+ 
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Side 36 - Kapitel 31. 

Portbold. 

Portbold (Cricket) er oprindelig en engelsk Nationalleg. Ordet "Cricket• har Hensyn til en lille Port, som 
ved denne Leg bygges af 5 Stokke. 3 af Stokkene stikkes i Jorden saaledes, at de rage 27 Tom. op over 
denne; foroven er der gjort et Indsnit I dem, hvori to smaa Stokke, hver 4 Tom. lang, ligge. Man har to Arter 
af denne Leg; det simple Cricket og det dobbelte. Ved det sidste stiller man to Porte lige overfor hinanden I 
en Afstand af 66 Fod. Disse gjælde for Fæstninger, som det ene Parti af de Legende skal forsvare imod det 
andet. Det Vaaben, som bruges til at erobre disse Fæstninger med, er en stenhaard, med Læder 
overtrukken Bold, som har et Gennemsnit af 3 Tom., den bør veie omtrent 10 Lod ( 1 England blive saactanne 
Bolde forfærdigede paa særegne Maskiner og koste 20 Mk. Stykket). Bolden bliver kastet efter Porten paa en ejendommelig 
Maade, næsten ligesom en Keglekugle. Det gjælder som Lov, at Haanden ikke maa løftes høiere end 
Skulderen. Ved den sædvanlige Maade at kaste Bolden paa, beskriver den først en Bue, falder til Jorden 9-
15 Fod fra Porten og løber derfra henimod Maalet. Endnu vanskeligere er en anden Kastemetode, hvorved 
Bolden kastes paa samme Maade, som man ser Piger kaste. 

Ved venstre Side af hver af Portene staser der en saakaldt Balsmand eller Boldkaster, hvis Hverv det er 
at afparere Bolden, og saaledes beskytte Porten. Hans Vaaben er et Boldtræ (Bat) af 38 Tom. Længde og 
4½ Tom. Brede. Det er lavet af fast seit Træ. Det smallere Haandtag er omviklet med almindeligt Seilgam. I 
en Afstand af omtrent 3 Fod fra den mellemste Stok bliver det markeret et Punkt, som Forsvareren skal 
berøre med Boldtræet, førend han svinger ud for at afparere den ankommende Bold. Forsvareren søger 
imidlertid ikke blot at forhindre, at hans Port bliver truffen, men slaaer ogsaa Bolden saa langt som muligt 
tilbage. Men derved maa han vogte sig for at give Modstanderne Leilighed til at fange Bolden, idetmindste 
ikke før den har berørt Jorden. Undertiden afpareres Bolden ved blot at holde Boldtræet for, men 
fordelagtigere er det, at give den et Slag til Siden, saa den ikke blot afpareres, men ogsaa faaer en Portion 
Hurtighed med paa Veien. 

Ved dobbelt Portbold hører der til hvert Parti elleve Personer. Det ene Parti, som ved Lodtrækning er 
bleven bestemt til at forsvare Portene, udvælger to Personer, som stille sig ved hver sin Port; de Øvrige af 
Partiet deltage foreløbig ikke i Legen. Hele Modpartiet tager Plads paa forskjellige Steder, som Billedet 
viser. Dettes Opgave er navnlig at gribe eller opholde Bolden, saasnart denne er bleven slaaet tilbage. En 
af dem besørger Kastningen med Bolden; hver kaster 4-6 Gange. Den kastende staser I Nærheden af den 
ene Port og kaster efter den ligeoverfor staaende. Lykkes det ham at kaste denne om, eller blot at få 
Tværpinden til at falde ned, saa maa Forsvareren træde af og overlade Pladsen til en Anden af sit Parti. 
Saasnart Bolden er bleven slaaet tilbage, løbe Forsvarerne frem og tilbage mellem Portene, indtil 
Modpartiet tvinger dem til at Indtage deres Plads igjen. For hver Gang disse to nas fra den ene Port til den 
anden, bliver 1 Point tilregnet deres Parti, og af Antallet af disse Pointer afhænger Udfaldet af Legen. 
Modpartiet søger derimod at fange Bolden; lykkes det den, som har grebet Bolden, at nas Porten, førend 
Beskytteren har naaet den 3 Fod fra samme værende Linie, saa kan han enten støde Tværstokken ned 
med Haanden eller, hvis Beskytteren nærmer sig, kaste den ned med Bolden. I hvert Tilfælde bliver der 
regnet Partiet 1 Point tilgode. Har en af Modpartiet fanget Bolden, eller er det lykkedes Kasteren at 
ødelægge en Port, førend Beskytteren kunde dække den, saa er denne sidste færdig og træder ud af 
Legen. Tæt bag ved Porten eller Gjærdet tager en af de mest erfarne og dygtige af de Legende Plads. Han 
kaldes Portner og giver sine Folk de nødvendige Vink og Befalinger. Ved høire Side af ham staaer I 
Regelen den Kastende, ved hans venstre Side staser en af de Upartiske; en anden Voldgiftsmand tager 
Plads ligeoverfor ham ved en anden Port. De •upartiske" skulle reise Portene og sørge for, at der Intet 
foregaaer, som strider imod Reglerne. De bedømme, hvilke Løb eller Bolde der ere ugyldige eller skulle 
tilregnes Modstanderne. Eflerat Kasteren har kastet 4-6 Gange imod Porten - Antallet afhænger af den i 
Forveien trufne Overenskomst - maa alle de til Angrebspartiet Hørende efter de Upartiskes Befaling 
forandre deres Stilling og begive sig til den modsatte Side af Pladsen. Her indtage de samme Stilling til den 
anden Port, som forhen til den første. Fra hiin kastes nu ligesaa mange Gange, enten af den Spiller, som 
forhen vogtede Porten, eller af en anden af hans Parti. Saaledes gaaer det afvexlende videre. Er det 
forsvarende Parti færdigt paa een nær, er Turen til del at kaste, hvad de blive ved med, indtil Modstanderne 
ogsaa ere færdige paa een nær. 

Ved simpel Portbold (Single Cricket) forekommer mange vilkaarlige Forandringer. I Almindelighed 
bestaaer hvert Parti kun af 5 Medlemmer, og I den almindelige Afstand af 66 Fod fra Porten eller Gjærdet 
bliver en enkelt Stok stukket I Jorden. Fra denne kastes Bolden Imod Porten, ved hvilken Forsvareren 
staaer med Boldtræet. Har denne sidste slaaet Bolden tilbage og troer at have Tid nok, løber han hen til 
Stokken og slaaer den om med Boldtræet. Ethvert fuldendt Løb giver hans Parti 1 Point. Porten ansees for 
dækket, naar Beskytteren kan sætte Boldtræet paa en bestemt Linie 3 Fod 10 Tom. fra samme. 
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Foruden de allerede antydede Regler vil jeg endnu nævne nogle af de vigtigste. Forsvarerens Parti har 
tabt 1 Point, naar han forlader sin Plads for at forhindre, at Bolden bliver greben naar hans Kammerat har 
slaaet Bolden, og han slaaer den endnu engang, eller den saaledes slaaede Bold berører hans Port; 
endvidere naar han ved Uforslgtighed med Haanden eller Boldtræet berører eller vælter sin egen Port; 
endelig naar han møder Bolden med Benet eller berører den med Haanden, førend den ligger fuldkommen 
rolig. Saasnart Kasteren vil sætte Bolden i Bevægelse, raaber han til Beskytteren: "Pas paal". Denne maa 
da løfte Boldtræet op fra Jorden og med dette føre et kraftigt Slag efter Bolden, men derpaa strax sætte sit 
Vaaben paa den ofte omtalte Linie . "Illustreret Tidende" af 1 Ode Juni d. A. har efter nogle anbefalende 
Bemærkninger følgende Tegning og Forklaring af Spillet, som jeg til yderligere Oplysning vil medtage: 
(SESIDE40) 



FORENINGEN TIL INDKJØB AF BOLDSPILREKVISIJER 

818v fra dtel<tør Etik HIIIIS8n ....m 1004: 

Min tilknytning til F.I.B. stammer tilbage fra 1941, da jeg startede som lærling i sportsmagasinet F.I.B., 
som var ejet af Foreningen til Indkøb af Boklspilrekvisltter, og fra 1972 har jeg været medlem af F.I.B.s 
bestyrelse og er fonnand I bestyrelsen for det selvejende fond, hvis opgave stadig er at yde støtte til 
boldsportens fremme. 
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Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvlsitter blev stiftet I marts 1883 af cand. jur. F. J. A. Markmann 
assistent i finansministeriet og senere amtsforvalter. Foreningens opgave var at Indkøbe boldspilrekvisitter I 
England for at kunne levere klubberne dem til rimelig pris. Udelukkende for egen kapital satte Markmann 
dette foretagende i gang, og han bestyrede det til udgangen af 1890, da han blev amtsforvalter I Vejle, men 
også fra sit nye domicil var han boldsporten til stor hjælp. Det skal nævnes, at Martunann var stifter af 
Dansk Boldspil-Union I året 1889 og unionens første fonnand. F.J. A. Martunann døde d. 15. juli 1927 - 79 
år gammel. 

Markmanns flytning til Vejle 11890 betød, at I. P. Lund overtog ledelsen af F.I.B. Sammen med sin hustru 
førte han "forretningen• videre fra sit hjem I Sklndergade, København, og F.1.B. blomstrede under I. P. 
lunds dygtige ledelse, således at F.I.B. meget snart fik egne lokaler I Mikkel Bryggers Gade i København. 

Hvorledes det i begyndelsen var med retten til at købe rekvisitter, kan ingen med sikkerhed sige. Før I. P. 
lunds tid købte klubberne uden mindste vanskelighed, men I Sklndergade blev der forespurgt, om man var 
medlem af foreningen, hvad både klubberne og disses medlemmer "naturligvis" altid var. Kontingentet -
vistnok 1 krone om året - blev også kun sjældent indbetalt, men det så man velvilligt gennem fingre med. 

I disse år leverede F.I.B. boldspilrekvisitter til alle landets boklklubber til specielpriser, som var betydelig 
mindre end den nonnale handelspris. Samtidig drog man omsorg for, under sine Indkøbsrejser I 
boldsportens moderland, England, at tilegne sig så meget god viden om boldsporten, således at man kunne 
overføre denne viden til de danske klubber og disses medlemmer. 

Udover at yde sportslig viden til klubberne levede F .I.B. også op til sin fonnålsparagraf at yde klubberne 
økonomisk støtte for de midler, som måtte være til rådighed ved hjælp af de samlede klubindkøb af 
boldspilrekvisitter. 

1 1917 løste F.I.B. borgerbrev og voksede med boldspillets rivende udvikling til at blive en stor forretning 
"Sportsmagasinet F.1.8. A/S", hvor Foreningen ejede alle aktier. Sportsmagasinet, der efter nogle års forløb 
fik moderne lokaler på Strøget, først i nr. 25 og derefter i nr. 11 på Amagertorv i København, blev landets 
største I branchen og handlede Ikke blot med de københavnske klubber, men stadig med en betydelig del af 
klubberne i provinsen. De københavnske klubbers medlemmer var flittige kunder I F.I.B. og på denne måde 
medvirkende til at yde støtte til klubbemes økonomi og desuden til boldsportens fremme. 

Efter mange års succes med deraf store økonomiske ydelser til boldsporten, besluttede F.I.B.s bestyrelse 
i 1958 at nedtrappe sin detailforretning på Amagertorv. En meget dyr husleje og efterhånden store daglige 
udgifter, samtidig med at boldsporten efterhånden havde fået bedre økonomiske betingelser, f.eks. 
tipsmidler, medførte at F.I.B. derefter drev engrosvirksomhed i Læderstræde i København. Efter en del år 
besluttede F .I.B.s bestyrelse at overføre sine midler til F.I.Bs Fond, der som nævnt eksisterer i bedste 
velgående i dag. 
K.B.sjublsøumSsluilt 1026, side 22 og 23: 

••. I begyndelsen var det vanskeligt for klubben at udrede den ikke ubetydelige lejesum på Blegdamsvejen, 
men man kom heldigvis over del ved hjælp af Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisiter. Den betalte 
nemlig den halve husleje mod at få et mindre rum til opbevaring af de foreningen tilhørende rekvlslter . ... 
Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvislter, hvis opgave det var at indkøbe boldrekvisiter i England for at 
kunne levere klubberne dem til rimelig pris, blev stiftet 11883 af Martunann . ... Hvad denne forening i 
årenes løb har bidraget til boldspillets fremme er særdeles betydeligt. Foruden at skaffe klubberne og deres 
medlemmer billige rekvislter har den støttet boldspillet, blandt andet ved udsættelse af flere værdifulde 
pokaler og ved at give tilskud til Dansk Boldspil-Union, ligesom den på mangfoldige andre måder har ydet 
sin for boldsporten værdifulde medvirkning. Da foreningen I året 1890 havde tjent en lille kapital, fandt 
Markmann det hensigtsmæssigt at sende et medlem af K.B. til England, dels for at søge at indlede 
forbindelser med bekendte fabrikker af boldspiirekvisiter og dels for I London at studere cricketspillet, som 
det Ar havde en særlig tiltrækning ved Australemes besøg. Valget faldt på mig (Sylow). 
Dansk Spo,tsfldende 1890. side 53 og 70: 

F.I.B. årsregnskab for 1889 .•.• F.I.B. tilstået Ludwig Sylow 600 Kr. til rejse I England og sætte sig Ind I de
derværende boldspilforhold.
Cllcket 1937, side 86, uddrag fra Chr. Knauers edndtfnger:
En væsentlig andel I at cricketsplllet så hurtigt fandt Indpas her I København havde Foreningen til Indkøb af 
Boldrekvlsiter, der ved direkte køb I England skaffede klubberne, der var medlem af den - og det var os alle 
- boldrekvlsltter til en rimelig pris.
Love for Kllcketog Fodbold udgvne llf Dansk Bo/dspitJnlon 1891: 

På bagsiden: "Lovene kunne erholdes ved Henvendelse III Dansk Boldspllunlon, København og Foreningen 
til Indkøb af Boklspllrekvlsiter, København, til en Pris af 10 øre pr, Stk., 2 Kr. pr. 25 Stk." 
K.B.U.s jublaumssluill 1928, side 50 udtaler Jwgen Jensen: 

•.• Siden 1900 var der Ikke afholdt nogen kamp mod engelske hold her I byen, men 11909 fik vi, med støtte 
af Indkøbsforeningen, mod til at tage Cleveland C.C. herover .... 
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Cricket 1931, side 83, mindeord om Johs. Nielsen, K.B .. : 

... Johs. Nielsen var I en meget lang årrække medlem af bestyrelsen i Foreningen til Indkøb af 
Boldspilrekvisitter - den institution, der har gjort så meget for cricketspillet og for dansk boldsport I det hele 
taget - de senere år som foreningens formand. 
S.B.U.sjublæumssluitl 1952, side 25: 

Fotografi af et vandreskjold for fodboldturneringen udsat 1903/4 af Foreningen til Indkøb af 
Boldspilrekvisitter. 
D.1.F.sjubilæumssktilt 1946, side 122: 

Med støtte af Foreningen til Indkøb af Boldrekvisitter udgav D.I.F. nu (omkring 1912) et idrætsmærke 
(mærkat), som skulle anvendes af idrætsforeninger, idrætsinteresserede m.fl. på deres korrespondance. 
Cricket 1941, side 20: 

Om F.I.B.s nye flotte cricketreklame. 
Cricket 1943 : 

No.1 bagsiden: Annonce fra F.I.B.: 
... Bals. Engelske bals er ikke mere til at få, men vi kan foreslå Dem at sætte nye bats på de gamle 
håndtag. Dette arbejde udføres i to kvaliteter: 
enten udført pænt og forsvarligt af rutineret håndværker til Kr. 22.50 netto 
eller I ekspert-udførelse af specialist, minutiøst omhyggeligt arbejde i så godt træ, som kan fremskaffes, og 
en virkelig god erstatning for Kr. 40,00 netto. Send Deres bats til reparation i god tid! 
No. 2 bagsiden: lignende annonce, men: 
enten udført pænt og forsvarligt III Kr. 22.50 netto 
..... erstatning for de bedste engelske bals til Kr. 40.00 netto . ... 
..... Fjern ikke selv pladen fra fjederen, men lad os foretage dette vanskelige arbejde. 
No.4, side 28, "Cricket-vindue hos F.I.B.: 
Midt på Amagertorv kan man i disse dage beundre det crtcketbillede, som det trods udstillings-
restriktionerne er lykkedes F.1.B. at arrangere. Når man tager den ringe plads, der er til rådighed, i 
betragtning, og at det "kun• er mannequiner, som man jo ikke kan få til at gribe rigtigt om battet eller bolden, 
er resultatet strålende.- For at også andre end københavnerne kan se resultatet, har Cricket taget et 
billede, som vi bringer på bagsiden, og for at få det så stort som muligt, har vi anbragt billedet på højkant. 
Een ting er der dog desværre ikke blevet plads til, nemlig det pragtfulde juniorbat, som står helt i forgrunden 
ud mod gaden, og som grosserer Frederik Ferslev har skænket Dansk Cricket Ring med anmodning om at 
udsætte det som præmie for årets bedste juniorpræstation. 
bagsiden: Annonce fra F.I.B.: 
Nu kan De få crtcketbats i udmærket dansk udførelse. Materialet er canadisk poppel og pil, Forsiden presset 
til den rigtige hårdhed og fjederen bygget op af spanskrør som på de bedste engelske modeller. Arbejdet er 
udført af en sagkyndig entusiast, som har gjort fremstillingen af crtcketbals til sit speciale. Vægt og balance 
er som på originale engelske bals. 
Fås med gummihåndtag til kr. 75,00 

uden gummihåndtag til kr. 72,50 
Blade sættes på originale fjedre for kr. 45,00 
Cricket 1944, side 58, FIS opfordring li klubberne: 

... snarest muligt at indsende deres bestillinger på bolde og bals til næste sæson. Som forholdene ligger nu, 
hvor ingen i virkeligheden ved, om vi får lejlighed til at importere originale crtcketrekvisitter inden næste 
sæsons begyndelse eller ej, er der ikke noget at sige til, at FIB vil sikre sig, inden man går i lag med en 
fabrikation af de dyrere danske rekvisitter. ... FIBs •red spot• bat har allerede stået sin prøve ved mange 
lejligheder, og de nye bolde, som grosserer Ferslev også har fabrikeret. ... Som sagt, det er bedst at være 
på den sikre side, og vore cricketspillende klubber må - hvis det på nogen måde er økonomisk 
overkommeligt for dem - hellere ofre det større beløb til indkøb af danske rekvisitter end risikere ikke at 
kunne komme i gang med cricketen til næste forår. Vi har Jo set adskillige eksempler på, at det er meget 
svært at komme I gang igen, hvis man først er holdt op. 
Cricket 1945, august, forskæn: 

FIB - Det er lykkedes os at fremskaffe et parti bat-træ i den rigtige sort: Salix coeru/ea - netop den pile
krydsning, hvoraf engelske bats er fremstillet. Bestillinger på nye bals såvel som påmontering af nye blade 
på originale fjedre modtages og leveres omgående: 
Originale Red Spot bals Kr. 75,00 
Re-blading Kr. 45,00 
Ctfcket 1945. side 73: 

Jeg har før på denne plads omtalt grosserer Ferslev's og de andre udmærkede "privatfabrikanter"s - og ikke 
at forglemme FIBs - store indsats for at holde os forsynet til det nødtørftigste forbrug med danske 
materialer, der efterhånden som tiden gik blev mere og mere fuldkomne, men jeg vil gerne nu, da vi snart 
igen får de originale engelske kvaliteter frem, sige dem tak for deres Indsats, som de så sandelig ikke har 
spundet guld på, men kun påtaget sig af interesse for crtcket. Uden deres hjælp var spillet simpelthen gået I 
stå i størstedelen af landet. 
Cricket 1946 , malts, forsiden: 

FIB annonce - vi har allerede modtaget den første sending engelske bals. 
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Cricket 1948, $ide 10, Fredenl< Ferslev skriver: 

... Jeg synes ikke, jeg kan slutte denne beretning uden at nævne F.I.B., som altid på enhver måde søgte at 
hjælpe mig i mine bestræbelser for at skaffe de bedste materialer til bats og bolde. Jeg tænker først på det 
chromgarvede røde læder til boldene, som det på det tidspunkt var uhyre vanskeligt at fremskaffe og 
senere på de to store Salix coerulea, det rigtige bat-træ, som F.I.B. for egen regning købte hos skovrider 
Muus. Disse træer blev fældet i februar 1945 og blev med store omkostninger transporteret til København. 
+++ 

F.I.B. reklamerede i en lang årrække i Cricket-bladet: 
Første gang i "Kricket" 1934, nr.2, som Sportsmagasinet "F.I.B." Foreningen til Indkøb af Boldrekvisiter AIS, 
Amagertorv 25, København K. 
Sidste gang i "Cricket" 1961, nr.2, som Sportsmagasinet F.I.B., kun en gros, Læderstræde 5, København K. 
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CRICKET UNDER 

DANSK BOLDSPIL-UNION 

K.B.s jublæumssklilt 1926 (uddrag): 

... Markmanns navn er uløseligt knyttet til K.B.s udviklingshistorie. I tillæg til ovennævnte ungdomsarbejde 
stiftede han 1883 foreningen til !ndkøb af §oldrekvisitter, og 1887 tog han initiativet til oversættelsen af de 
engelske love for cricket og fodbold. Endelig stiftede han "Dansk Boldspilunion•, hvis første fonnand han 
blev. 
Dansk Spottstfdende 1889, side 158 (17.maj/: 

Efter indbydelse ar et af K.B. nedsat udvalg har dette i forbindelse med delegerede fra A.B., Frem, Haabet 
og Melchiorianerboldklubben udarbejdet et udkast til love for en "Dansk Boldspil-Union•, som ved det 
samlede udvalgs foranstaltning er tilstillet 86 boldspillende klubber i og udenfor København med anmodning 
om at lade sig repræsentere ved et møde, der den 18. d.m. afholdes i Blanchs lokaler for at behandle 
lovudkastet. Ved organisationen af en sådan union ville boldspilforholdene sikkert vinde en fasthed, hvortil 
de nok kunne trænge; en planmæssig overledelse I de forhold, som efter deres beskaffenhed egner sig 
dertil, vil for boldsporten være ligeså nødvendig som for de andre sportsarter, for hvilke centralforeninger 
allerede er dannede her. 
Dansl< Spo,ts1idende 1889, side 167 og 183: 

Boldspils-Unions mødet 18. maj (uddrag) : 26 klubber var repræsenterede, deraf 21 københavnske og 5 jyske 
(Aalborg, Viborg, Horsens Boldklub, Horsens lærde Skoles Boldklub og Kolding Klub). Medlemmer af 
forretningsudvalget blev F. Markmann (KB) fonnand, G. Klint (Melchlorlaneme) sekretær, V. Bang (Frem) 
kasserer, Møldrup (Aalborg Boldklub), Schouenborg (Horsens Boldklub) - Revisorer J. Høyrup (AB) og L. 
Sylow (KB). Under mødet indmeldtes under Unionen følgende klubber: Aalborg Kricketklub, A.B., Frem, 
Haabet, Horsens Boldklub, K.B., Kolding Kricketklub, Melchlorianerboldklubben, Viborg Boldklub, Østerbros 
Boldklub. 
/IUstler8t ldtælsboQ 1890, side 672-74: 

Uddrag af D.B.U.s love. 
/llust1&l9t ldratsbog 1890, side 674: 

Allerede 11889 har unionen foranstaltet en række cricketkampe, ved hvilke den har udsat sølv- og 
bronzemedailler for de spillere, der under nænnere fastsatte betingelser opnåede et vist antal points. 
Dansl< Spo,tslldande 1890, sfde 266: 
I anledning af 6te Nordiske Skolemøde foranstalter D.B.U. efter anmodning fra komiteen præsentationer af 
cricket- og fodboldspil på Blegdamsfælleden 5. og 8. august. Der spilles såvel af ældre som yngre 
(senlor/junlol) spillere. 
D.B.U.s jubl/leumsslull 1964, side 20, (uddrag): 

•.• At tiden var Inde til at danne en særlig union for boldspil 11889, kunne der imidlertid ikke være tvivl om,
eftersom man kunne Indbyde 86 foreninger fra hele landet, hvoraf 21 københavnske og 5 jyske klubber
sendte repræsentanter. Noget helt sikkert tal for fodbold- og cricketspillende ungdom I Danmark havde man
Ikke, men I sin idrætsbog fra 1890 regner admiral Victor Hansen med, at tallet lå omkring 4000 fordelt med 
1500 i København, 1000 pA Sjælland - en del af de sjællandske klubber ville i vore dage blive betragtet som 
hørende til K.B.U. - 200 pA Lolland-Falster, 200 på Fyn og 1100 I Jylland. De ca. 4000 spillere var 
medlemmer I de 88 klubber, man havde adresser på, men det var ikke alle disse klubber, D.B.U.s pionerer 
kendte meget til. K.B. var uden sammenligning den største klub med 282 medlemmer, og den dyrkede ikke
blot cricket og fodbold, men også tennis. Af 19 andre boldklubber I København spillede 13 både cricket og 
fodbold, 2 spillede fodbold og langbold, 1 kun cricket, 1 kun fodbold, 1 kun langbold, og endelig dyrkede 
man I Københavns Fodtræningsklub både fodbold og løb. Denne klub var stiftet 11888, og den er ikke
omtalt I nogle af Dansk Athletik Forbunds jubllæumsskrlfter, men må betragtes som den ældste atletikklub i 
Danmark. Den dyrkede altså også fodbold. Den største klub på Sjælland var Sorø Akademles Boldklub
med 120 medlemmer. Den var allerede stiftet 11868, da eleveme kun spillede cricket, men omkring D.B.U.s
tilbllven var fodbold også kommet med. Fra 18 sjællandske boldklubber kunne man 11889 fastslå, at 11
spillede både cricket og fodbold, 3 kun cricket, 2 kun fodbold samt 2 cricket, fodbold og langbold. Samme 
år havde man 4 boldklubber pA Lolland-Falster, og i Nakskov, hvor der var over 100 medlemmer, stod 
cricket, fodbold og langbold på programmet. De andre 3 klubber på øerne dyrkede kun cricket. Af 5 klubber 
på Fyn var Fåborg ene om at have fodbold. De øvrige byer nøjedes med cricket. Endelig var tallene fra 20 
klubber I Jylland, at kun 4 spillede fodbold. Alle klubber spillede cricket, I Ribe spillede man også langbold
og i Aarhus lidt tennis. For mange af fodboldklubbeme I provinsen drejede det sig om, at de havde
tilknytning til en højere skole, hvilket nok fik Indflydelse på den beskedne deltagelse ved D.B.U.s stiftende 
møde, og at kun 1 0 klubber - 8 fra København og 4 fra provinsen - meldte sig med det samme. Det drejede 
sig om Kjøbenhavns Boldklub, Akademisk Boldklub, Melchioraner Boldklubben, Boldklubben Frem, 
Østerbros Boldklub og Boldklubben Haabet fra København samt Aalborg Kricketklub, Viborg Boldklub, 
Kolding Kricketklub og Horsens Boldklub •••• 
Odense Boldldubs jublæumsskrfl't 1937: 

Klubben var indbudt til det møde, hvor Dansk Boldspil-Union blev stiftet, men ønskede ikke at være med, 
medmindre man kunne enes med de øvrige fynske klubber derom, og det kunne man hverken nu eller 
nogle Ar senere, hvor man fandt det for kostbart og vidtløftigt at Indlade sig I unionskampe med de jydske 



klubber. Desuden havde man interesser at varetage for Fyns vedkommende, og derfor måtte man 
foretrække at arbejde på samme måde som hidtil. 
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Cricket 1939, side 51, attil<et i forbinde/se med D.B.U.s 5()-.b,sjubi/æum (uddrag): 

På mødet 18. maj 1889 fremsattes den tanke at danne specielle unioner for de forskellige landsdele og lade 
Dansk Boldspil Union være en slags over-organisation, der omfattede disse. Dette forslag blev imidlertid 
afvist både af jyder og københavnere. Tanken, der i sig selv jo var rigtig nok og som flere år efter, da 
forholdene krævede det, blev gennemført, kunne måske også på daværende tidspunkt være blevet farlig 
for hele organisationen af boldspillene herhjemme, hvis det var blevet lagt i hænderne på flere sideordnede 
organisationer at fastlægge og håndhæve fremgangsmåden i hver sin landsdel. I 1889 var cricketspillet 
altoverskyggende blandt boldspillene. Først en god halv snes år senere skulle fodboldspillerne begynde at 
tage luven fra cricket'en for efterhånden, og da navnlig i hovedstaden, at gøre denne sportsgren til et rent 
og skært stedbarn, indeklemt i det stadig snævrere rum mellem forårs- og efterårsturneringeme. Men 
dengang havde cricketspillerne al mulig grund til at tro, at deres smukke spil skulle blive lige så populært 
herhjemme som i moderlandet England. Imidlertid var året 1889 for fremskredet til at lave en turnering 
under D.B.U.s auspicier, men året efter tog unionen straks initiativet til turneringer både i Jylland og 
København, og siden har den københavnske cricketturnering været spillet hvert eneste år til dato. Æren 
for disse turneringers start og i det hele taget for spillets fremtrængen over en bred front herhjemme er først 
og fremmest kaptajn, senere oberstløjtnant, H. Hilarius Kalkaus. -Han, der var anfører på K.B.s hold og en 
fortrinlig bold-pædagog, havde 11890 afløst cand. jur. Markmann som formand for D.B.U., hvor han med 
sin glødende interesse og friske initiativ var den ledende kraft i en årrække. I Jylland var derimod nogle 
begyndelsesvanskeligheder, navnlig på grund af de store afstande og de dengang horrible rejseforhold. 
1890 meldte således kun 3 af 7 jyske klubber, der var medlemmer af unionen, sig til turneringen, og de 
følgende år blev turneringen dels ikke færdigspillet eller dels overhovedet ikke påbegyndt. Først i 1896, da 
jyderne med postkontrollør W. H. Mazanti i spidsen lavede deres egen union, J.B.U., blev der gang i 
sagerne, og siden dette år har den jyske turnering ligeledes været spillet hvert år . ... Hvis vi må udtale et 
jubilæurnsønske I anledning af 50 års-dagen, vil det blive dette: at D.B.U. i erkendelse af, at cricket er en 
mindst lige så god og sundhedsbringende sport som fodbold - eller tennis - vil stille et beløb til rådighed 
også i de efterfølgende år til kampe mod udvalgte engelske hoki. Det ville være af uvurderlig betydning for 
højnelsen af cricketspillet herhjemme, samtidig med, at det afgjort ville virke stimulerende på 
publikumsinteressen og derved måske skaffe D.B.U. en hel del af de udlagte penge ind igen. 
Dansl< Spaltslidende 1892, side 217, fra DBUs genera/fotsamlng 2115: 

Unionen skal søge arrangeret så mange 1ste holds cricketkampe som muligt (efter forslag om to kampe 
mellem klubberne istedet for een). Det henstilledes til bestyrelsen at søge udsat en vandrepris for de 
jyske klubber i cricket -at søge moderation hos jernbanen ved spillernes rejser, samt at ansøge rigsdagen 
om en bevilling i det kommende år. 
Dans/< Spo,tslidende 1894, side 254: 

Ved D.B.U.s generalforsamling 30/6/94 indføres bl.a. regler for spilleres deltagelse på 1. resp. 2. hold. 
Endvidere regler for klubbers mulighed for at deltage i i 1. og 2. holds turneringer. Juniorgrænsen ved 
unionens turneringskampe sættes fremtidig til 16 år. Efter anmodning fra deltagere i generalforsamlingen 
besluttedes det at ansætte cricketkampene i den københavnske cricketturnering til flere-dages-kampe, 
således at de spilles en søndag fra kl. 10-12½ og 1Yr6½, og hvis de ikke tiiendebringes i denne tid, da -
efter klubbernes egen aftale -fortsættes en eller flere hverdageseftermiddage. 
J.8.U.sjubiæumsskllft 1920, side 14: 
I 1903 indtrådte J.B.U. i D.B.U. 
Klicket 1931, side 73 og 95: 

En ansøgning fra Lolland-Falster til D.B.U. om at yde et tilskud til en kamp mellem L.-F.B.U. og S.B.U. blev 
afslået. ... Sæsonen kulminerede med en kamp mellem udvalgte hold fra L-F.B.U. og S.B.U., en kamp, 
som -efter at D.B.U. havde afslået at yde et tilskud - blev arrangeret privat af de to unioner. 
Klicket 1931, side 114: 

Ved adskillige lejligheder har "Kricket• fået bevis for, at der er stor Interesse for en landskamp Danmark
Holland, og da spørgsmålet er af stor vigtighed for spillet herhjemme, vil "Kricket" i al korthed gøre rede for 
de forhandlinger, der har fundet sted. Det var oprindelig Redaktør Emil Andersen, som fremsatte planen 
og fik sit blad, "Dagens Nyheder", interesseret i tanken om at arrangere en landskamp mod Holland. Med 
Københavns Kricket-Ring som mellemled blev der forhandlet med Dansk Boldspil-Union, som satte sig i 
forbindelse med det hollandske Kricket-Forbund, men da svaret fra Holland ikke var tilfredsstillende, 
ophørte al korrespondance om spørgsmålet mellem de to unioner. I en senere korrespondance mellem 
K.K.-R. og det hollandske Kricket-Forbund opnåedes imidlertid I princlpet enighed om vilkårene for en
landskamps afholdelse i København, og det førte til, at der I sommer kom en invitation fra det hollandske
forbund til at sende et udvalgt dansk hold til Holland I sommeren 1933-1 anledning af det hollandske
Kricket-Forbunds 50 årige beståen -for at spille med I en triangel-turnering, hvis to andre deltagere ville 
blive det udvalgte hollandske hold og den berømte engelske klub M.C.C. Samtidig foresloges det, at 
hollænderne skulle komme til Danmark i 1932, Da D.B.U. fik planen forelagt, svarede unionen, at den rent
principielt ikke kunne tiltræde, at den kom til at lægge navn til et arrangement, for hvilket et blad stillede 
den økonomiske garanti, og at unionens budget iøvrigt var så anspændt, og de ordinære krickettilskud så
forholdsvis store, at man ikke mente at burde gå ind I et så bekosteligt arrangement som det foreslåede. Da 
D.B.U. derefter blev spurgt, om K.K.-R. måtte arrangere kampen, blev dette besvaret bekræftende, dog 
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måtte kampen i så fald ikke betegnes som "landskamp•. Da det Imidlertid fra "Dagens Nyheder"s side var 
stillet som betingelse for en eventuel garanti, at der måtte reklameres med en "landskamp", var 
arrangementet dermed uigennemførligt. løvrigt indløb der nogle dage derefter en meddelelse fra Holland, 
at man på grund af de usikre forhold, der for tiden råder der, havde vanskelighed med at få tilsagn fra de 
bedste spillere til at deltage i turen til Danmark næste år, og at man derfor foreslog, at besøget blev udsat 
indtil videre. Man håbede dog, at Danmark ville modtage indbydelsen til at sende et hold til Holland i 1933. 
Cricket 1942, side 8: 
Ved Dansk Cricket Rings generalforsamling i 1942 gjorde generalkonsul Østrup opmærksom på, at ifølge 
dens love havde D.B.U. en ubetinget pligt til at støtte cricketspilleme, og han mente ikke, at unionen kunne 
spise dem af med nogle få hundrede kroner. Han opfordrede bestyrelsen til ikke alene at holde forbindelsen 
med D.B.U. • og K.B.U .• vedlige, men også søge den fremmet på enhver mulig måde. 
Cricket 1945, side 30: 
Ved Dansk Cricket Rings generalforsamling 1945 udtalte overlæge Jørgen Jensen, at det var sørgeligt, at 
der ikke blev gjort mere for cricketspillet indenfor K.B.U. og D.B.U., der dog havde cricket på deres 
program. 
Cricket 1946, side 6S: 
D.B.U.s første cricketunionsturnering fik som bekendt det udfald, at J.B.U. vandt slutkampen over K.8.U.
Men det vigtigste er dog ikke det rent sportslige udfald, men at D.B.U.s ledelse har opgivet den "laden
cricketspillet passe sig selv", som hidtil har været praktiseret. Det er nu engang ikke nok, at man• med
megen møje og besvær• tildeler dansk cricket et par tusind kroner om året, man må også gøre noget for
spillet, og det er glædeligt, at D.B.U.s ledelse nu har indset dette og taget skeen I den rigtige hånd, selv om 
det foreløbig kun er til en fast parade .... 
Cricket 1947, slde80: 
D.B.U. manifesterede sin genfødte interesse for cricket ved• foruden ligesom I fjor at afholde unions
mesterskabsturneringen. at stille 5000 kroner til disposition for unionerne til "cricketarrangementer i 1947".
Cricket 1948, side 24: 
Ved Dansk Cricket Rings generalforsamling 1948 udtalte formanden at specielt K.B.U. nu havde taget et
betydeligt mere positivt standpunkt til cricket end tidligere, hvilket provinsunioneme jo allerede længe havde
gjort, og D.B.U.s ledelse stillede sig meget forstående og velvilligt til alle fornuftige forslag, der fremkom fra
cricketspillemes side.
Cricket 1948, side 28: 

Ved sit sidste forretningsudvalgsmøde vedtog D.B.U. at gå ind for en danmarkstumering allerede i år
mellem vinderne af de 4 unionsmesterskaber.
Cricket 1969, side 2, uddrag 1111 arl/lce/ I anledning ar D.B.U.s 80-lts ftlblæum: 
... Når vi tillader os at kalde D.B.U. det første cricketforbund, er der mange, der vil rynke meget med
brynene, men sagen var jo ganske enkelt, at cricketspilleme i 1889 var altoverskyggende blandt
boldspillere, og det var da også typisk, at der var flest cricketspillende foreninger blandt de ti stiftere .... Der 
skulle gå 20 år, inden cricket mistede sin dominerende position i D.B.U. Men så skete det også med 
effektivitet. Især i København blev cricket ad åre et rent og skært stedbarn, for den tanke, at cricketspillere 
Ikke også var fodboldspillere, eller at de to spil kunne leve samtidigt og uafhængigt af hinanden var ukendt i 
mange år af D.B.U.s historie .••. Det er svært i dag at sætte sig til dommer over D.B.U. Cricket blev jo 
efterhånden ikke alt for pænt behandlet, men hvorfor skulle en union som K.B.U. • ledet og behersket totalt 
af fodboldspillere • egentlig føle noget for cricket. Det var et ubehageligt vedhæng, noget gammeldags, en 
ting, der lige kunne gå an, hvis den holdt sig til sommerferien. J.B.U. var venligere stemt, derfor kom den 
største modstand mod dannelsen af D.C.F. også fra de jyske klubber. 



CRICKET UNDER 

JYDSK BOLDSPIL-UNION 
{oprindelig Jydsk Bold-Union) 

Cricket 1945, side 66-68 samt uddrag fra J.B.U.sjublæumssktilter 1920 og 1945: 
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Initiativet til dannelsen af en selvstændig jydsk Boldspil-Union blev taget op af postekspedient W. Mazanti, 
Fredericia. Ved en sammenkomst med toldforvalter Meyer fra Kolding og adjunkt Fr. Weilbach, Vejle, 
foreslog Mazanti at indkalde repræsentanter for de cricketspillende jydske klubber til et møde i Aarhus 
søndag den 1. decbr. 1895 . ... Følgende klubber repræsenteret i Aarhus Haandværkerforening: 

Aalborg "Skjold 
Aarhus Boldklub 
Aarhus Underofficerers Boldklub 
Fredericia Boldklub 
Hjørring Boldklub 

Horsens Boldklub 
Kolding Handels- og Kontoristforenings Boldklub 
Odder Sportsklub 
Skanderborg Boldklub 
Vejle Boldklub 

endvidere skriftligt fra Aalborg Boldklub og Silkeborg Boldklub. 

Mazanti forelagde sit forslag om dannelsen af en selvstændig jydsk Boldspil-Union, og efter en timelang 
debat, hvor kun adjunkt Alsted fra Vejle (der var med i D.B.U.s ledelse) havde talt Imod tanken, blev 
dannelsen af J.B.U. vedtaget med 18 stemmer mod 1. Til formand valgtes selvfølgelig Mazantl - en post 
han bevarede, lige til han i 1917 blev forflyttet til Næstved som postmester og derfor måtte nedlægge sit 
mandat - og til medlemmer af bestyrelsen valgtes kredsformændene Jul. Nielsen, Hjørring, Ankerstjerne 
Sørensen, Aarhus, og Weilbach, Vejle, hvorefter lovene blev forelagt og vedtaget . ... Jydsk Boldspil-Union 
blev stiftet af cricketspillere og eksisterede de første 7 år på dette spil alene . ... I 1903 indtrådte J.B.U. i 
D.B.U . ... Ved stiftelsesmødet besteg Mazantl talerstolen og vidnede alle begrebene. Aldrig havde det før 
Mazantis tale stået mig så klart, hvor vanrøgtet det jydske cricketspil havde været, og hvor dårligt 
københavnerne (d.v.s. D.B.U.) havde behandlet provinsianerne. "Det vil vi jyder ikke fortsat finde os i"
sagde Mazanti, "nu samler vi os og begynder for os selvl" . ... Mazantl var kørende postekspedient 
Fredericia-Frederikshavn og besøgte ofte de øst- og midtjydske klubber i agitatorisk øjemed. Var der flere 
klubber i den by, han besøgte, arrangeredes privatkampe til ære for ham - eller der opstod nye klubber efter 
hans agitation . ... Fra 1.7.1925 oprettede J.B.U. eget kontor i Aarhus 
J.8.U.s jublæumsskrll!er 1920 og 1945 (uddnlg): 

Jydsk Boldspil-Union er forsåvidt også et bam af D.B.U., eftersom det var jydernes utilfredshed indenfor 
D.B.U. - og deres ikke mindre selvstændighedsfølelse - der 6 år efter D.B.U.s start I maj 1889 førte til 
dannelsen af J.B.U. Det rent historiske i selve J.B.U. er vel nok stiftelsesdagen 1.12.1895, men det tekniske 
fundament, hvorpå vor union kom til at hvile, var længe forud lagt på cricketpladserne i Jylland, og da først
og fremmest i garnisonsbyerne Fredericia, Aarhus, Viborg, Randers of Aalborg, men også byer som 
Hjørring, 5æby, Horsens, Kolding, Vejle, Herning m.fl. havde en betydelig andel i cricketspillets jyske æra I
firserne og halvfemserne.
Mens det mest var akademikere og officerer, der oprindelig førte det jyske cricketspil frem, skete allerede i 
80eme og stigende I det næste 10-år en kursændring, idet først handels- og kontorfolk og lidt senere
håndværkerne dannede sportslige sammenslutninger. Her må ligeud erindres om den til respekt grænsende 
beundring, som menigmand nærede for såvel den akademiske som den militære stand og den i det hele 
taget langt mere aristokratiske klassedeling, som endnu Ikke havde fundet sin demokratisering I den 
gryende idrætsbevægelse. Dette forhold var lhvertfald mere mærkbart under de ret snævre provinsforhold 
end i hovedstaden. Forfatteren (Nils Madsen, Aa.B.) taler hermed af en erfaring, der rækker tilbage til
drengeårene i firserne. Hvor var vi drenge fra folkeskolen lykkelige ved - om end under primitivt
organiserede forhold - at spille cricket med ligesindede og ruste os til kamp mod latinskoledrengene, som 
kløede os ved deres mere kultiverede spil. Ville således bjerget I overført betydning ikke komme til
Muhamed, måtte Muhamed gå til bjerget. Var cricketspillende håndværkere eller diskenspringere ikke
velsete i officers- og akademikerkredse, dannede de selv sammenslutninger, som småt begyndt hurtigt
udviklede sig således i fremgang og spillefærdighed, at de - sportslig set - Ikke alene blev jævnstillede, men
endogså overfløj foregangsmændene eller optog de af disse nedlagte boldtræer og billedlig talt gav dem ny
marv! Der opstod på denne måde en mindre hær af hvidblusede cricketspillere, der som levende brikker 
rask flyttede sig på de grønne fælleder eller felter, der kransede provinsbyerne. Det var sommersøndage et 
skønt syn - endsige da, når man var en af de udvalgte 11, der kæmpede for stadens ære.
At fortsætte J.B.U.s historie og forhistorie er faktisk at behandle også de jyske byers sportslige udvikling på
såvel boldspillets som pressens område, for byerne var til en vis grad alle ens og noget nær samtidige med 
boldspillets igangsættelse, og det begyndte så absolut med cricket og fodbolds organisering. Tennis, 
håndbold og hockey m.m. er af langt nyere dato. Når forfatteren også medtager pressen i denne udvikling, 
er det, fordi han I 1896 ved forhåndsomtale af en gratis cricketkamp fik det svar fra byens førende blad, at
den art stof egentlig burde betales som annonce, da det var reklame for kampen. "Men siden det nu er
Dem, tager vi stoffet". I dag er det samme stof god læsning for titusinder, og pressen er gudskelov på såvel
boldspillets som læsernes side ... 
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Ud over boldspillet var roning og gymnastik vel organiseret for 50 år siden. Atletik, brydning og boksning 
falder noget nær sammen med boldspillets organisationsformer og tidsperiode. I denne forbindelse bør 
nævnes at f.eks. Aalborg Boldspilklub af 1885 blev dannet væsentligst på initiativ af organiserede 
gymnaster, der gik sportsledige om sommeren. Der var indtil 1885 meget ringe føling mellem de forskellige 
provinsbyers boldspillere, dog var nabobyerne som regel på spillefod med hinanden ved en årlig 
cricketkamp i hver af byerne. Det var både venskabeligt og selskabeligt meget betydende kampe, navnlig 
selskabelige, fordi hele borgerskabet deltog som værtsfolk for de fremmede og gjorde cricketspilleme 
populære. Det afsluttende sportsbal var dagens clou. Til selve kampdagen var spilletiden ansat med nogle 
få limer f.eks. fra 10 til 2, afbrudt af et solidt smørrebrødsbord med diverse. Derefter var spillet ikke 
langvarigt, thi efter frokost bredte "nervøsiteten" sig ved de stærkt skruede underarmskast. Der var jo også 
en udflugt med damer, som vinkede. Efter udflugten var der som regel den allerede nævnte middag med 
bal. Det må siges at have været et par anstrengende dage med festforberedelser og afslutning, for selve 
spillet har næppe taget på kræfterne: Fire timers spil, minus ventetid og spisetid. Allerede forud for D.B.U.s 
start i 1889 eksisterede en boldspil-sammenslutning med hovedsæde i København og forsøgsvis også 
omfattende forskellige provinsklubber. I såvel 1886 som 1887 gjordes fra denne organisations side forsøg 
på at stabilisere samlingstanken ved repræsentative cricketkampe København-Jylland. Forsøget faldt ikke 
godt ud for provinsens unge cricketbevægelse. Ved den første af disse repræsentative kampe (med Aalborg 
som spillested) var mødt 17 jyske cricketrepræsentanter, der alle holdt på, at de var tilkaldt som spillere og 
altså ville deltage. Ved forhandling indgik københavnerne på at lade 17 og 11 gå lige op. Forfatteren 
overværede som tiårig denne kamp og erindrer af københavnerne de senere landskendte mænd: 
postkontrollør Sylow og oberstløjtnant Hilarius Kalkau, den første for sin elegante, fjedrende verve, 
sidsnævnte for sit excellente markspil. Kalkau greb således Aalborgs håb (overretssagfører Møldrup) på en 
hård og meget vanskelig bold. - Københavnernes beregning slog ganske rigtigt til, idet hovedstaden sikrede 
sig en stor halvleg mod jydernes to. Næste år, hvor hvert hold gik til kamp med 11 spillere, forløb kun 
procentvis lidt bedre for jyderne, også her blev københavnernes sejr på en halvleg. Efter D.B.U. havde fået 
form, gentoges forsøget i 1894 med en repræsentativ Cricketkamp i Fredericia, men resultatet var stadigt 
yderst nedslående for provins-spilleme. Disse repræsentative cricketkampe skabte betydelige irritamenter 
hos jyderne, og klubberne vekslede indbyrdes skrivelser om det bornerte københavneri i D.B.U., medens 
faktisk Ingen dristede sig til at erkende den sandhed, at det mindre var bornertheden i hovedstaden end 
provins-spillernes manglende dygtighed, som var hovedårsagen til de tabte kampe. Det er på denne plads 
nødvendigt både i sandhedens og i boldspillets historiske interesse at vedstå, at der var en kendelig forskel 
på spillemåden, Ikke alene mellem hovedstaden og Jylland, men også mellem Nord- og Sydjylland. Kun 
meget få jyders spil gik ud på at holde gærdet - frit oversat dække de lige bolde og score på de skæve. 
Navnlig i Nordjylland var det sæd og skik at hitte efter hver bold, og det gav mere kasteaverage end runs til 
partiet, for slet ikke at tale om den mangelfulde stilling ved gærdet. Publikum gjorde sit for at opflamme til 
scoring I stor stil. Den spiller, der stod og prikkede, havde ikke publikumstække. Apropos kastningen. I alt 
væsentligt benyttedes underarmskast Jylland over endnu I midten af 90eme. Sydjydeme var de første, som 
lancerede overarmskast herovre. Praktisk talt havde nordjyderne ikke stået overfor denne kastemåde, før 
J.B.U. foranstaltede det første cricketstævne mellem Nord og Syd - henholdsvis Hjørring og Vejle - i august 
måned 1896. Dette foregik med Aarhus som mødested, og forfattteren var fra Aalborg rejst til Aarhus som 
tilskuer. Endskønt Hjørring med dir. Alb. V. Ginge som fører var et homogent hold, måtte det dog afgive 
den jyske førsteplads til Vejle Boldklub, der førtes af adjunkt Alsted, og som sammen med købmand 
Andreasen kastede overarmsbolde. Det skyldtes uomtvisteligt disse to mænd, at Vejle Boldklub 11896-97 
vandt J.B.U.s to første cricketmesterskaber. I dag er det så ligetil, at der kastes overarms - der kan 
overhovedet ikke diskuteres derom, for det er en verdens-foreteelse mellem alle cricketers. Men for at være 
historisk korrekt er det kun 35 år siden, jyderne helt forlod den gammeldags kastemåde. Endnu kan den 
optræde sporadisk. Successive er såvel gærde som mark omstillet efter kastningen. I de rigtig gamle dage 
stod slagfeltet i on side, navnlig long on, idag spilles selvsagt mest til off. Det har været nødvendigt at gå i 
enkeltheder om de her nævnte tekniske forskelligheder, fordi de dannede den reelle baggrund for jydernes 
ønske om en selvstændig union, der uden fremmed islæt kunne pleje egne interesser. 
Cricket 1937, side 81, uddrag fra artikel af Sørge Pockendahl: 

... Hvorledes er det nu lykkedes Jyderne at overhale københavnerne. Man behøver blot at nævne navnet 
Chaplin; så har man svaret. Den lille englænder kom til Jylland i 1929, og allerede i den første unionskamp 
efter hans tiltræden så man, at hans instruktion havde sat sine spor. Det var ikke mere kun en enkelt spiller, 
der havde "stil", alle sp11tede nu cricket. 
... Dansk cricket er J.B.U. tak skyldig for dets arbejde for cricketspillet i Danmark, først og fremmest fordi 
unionen var medvirkende til Mr. Chaplins engagement, senere bl.a. ved udsendelsen af amatørtrænere. 



Brev fra fru E. Ejmæs, Viborg 5.8.1971, blag 4, tumeringsp/an tor J.B.U. 1897: 

Søndag 30 Maj 

Søndag 13 Juni 

Søndag 20 Juri 

Søndag 27 Juni 

Søndag4JuU 

Søndag 11 Juli 

Søndag 18Jui 

Turneringsplan 
for 

"Jydsk Bold-Union" i Sæsonen 1897. 

Sæby Kricketklub mod "Fremad" (Hjørring). 
AalbOrg Boldklub mod Brønderslev Boldklub. 
Horsens Boldklub mod Vejle Boldklub. 

Frederikshavn Boldklub mod Hjørring Afholdsforenings K. 
I. 0. G. T.s Boldklub (Aalborg) mod Brønderslev B. 
Horsens B. mod Fredericia B. 
Aarhus B. mod Viborg B. 
Holstebro B. mod Herning B. 

Sæby K. mod Hjørring Afholdsforenings K. 
Aalborg B. mod Hjørring B. 
Vejle B. mod Fredericia B. 
Odder Sportsklub mod Viborg B. i Aarhus. 

"Fremad" mod Frederikshavn B. i Hjørring. 
Aalborg B. mod I. 0. G. T.s B. i Aalborg. 
Brønderslev B mod Hjørring. 
Aarhus B. mod Aarhus Underofficerers B. 

Hjørring Afholdsforenings K. mod "Fremad". 
I. 0. G. T.s B. mod Hjørring I Aalborg. 
Aarhus Underoflicerenl B. mod Viborg B. 

Aarhus B. mod Odder Sp. 

Sæby K mod Frederikshavn B. 
Aarhus Underofficerers B. mod Odder Sp. 

NB. I de med fede Typer fremhævede Byer linder Kampen sted. 

Følgende Spilleregler ønsker Bestyrelsen al framhlllve: 
1. Det anses for unfair at t ri 11 e en Bold, hvorfor de forskellige Klubber wd de daglige øwi- maa indprne Kasterne dette. 
2. Kasteren skal, før han begynder at kaste, melde: 

a) fra hvilken Side af Gærdet han kaster; 
b) om han kaster Over-Round- eller Unde18111lSboid og maa ikke skilte Kasteside eller Kastemaade 

uden først at meddele Slaaeren det. 
3. SpillereglerneS § 16 fortolkes saaledes, at der kun kan faaes Point enten for Løbet eller for fejl Bold, respelcliwl u d • n om, men ikke for 

begge Dele. 
4. Ingen fremmed Spiller maa deltage i Tumerlngskampene I a a r. Spørgsmaalel vil finde sin endef,ge Afgørelse wd næste 

Genera�orsamling. 
5. Ingen Klub, som er Medlem af Unionen, maa modtage nogen Udfordring fra en udenbys Jydsk Klub, der Ikke ør Medlem af Unionen. 

Ellers følges de samme Regler som I forrige Sæson. 

Resultatet af hver Kamp maa straks tilstilles F o r m a n d e n • 
Meddelelse om Unionskampene, der ordnes paa en nogen anden Maade laar, af Hensyn til det store Antal Kredse, 1111 øenera 

blive tilstillet Klubberne. 

I Maj 1897, 

Bestyrelsen. 

Cricket 1949, side 17, fra Dansk Cricket Rings generalfotsamlng: 
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Efter juniorkampen JBU/FBU havde FBU beklaget sig over, at jyderne havde sat aldersgrænsen op til 19 år, 
og formanden gjorde opmærksom på, at det var imod aftalerne, der i sin tid blev truffet mellem ringen og 
unionerne, hvor grænsen udtrykkeligt var fastsat til 17 år, men nu var JBU jo på sit nylig afholdte 
cricketmøde igen gået tilbage til denne alder, så dermed var divergensen forhåbentlig ude af verden. 
Cricket 1953, side 8, Den Jyske cricketrigsdag: 
Der var fra starten i diskussionen om cricketunionen ret stærk modstand mod at gå med, men efter at 
J.B.U.s bestyrelse eenstemmigt havde henstillet til medlemmerne at gå med, syntes stemningen at vende 
noget. Den langvarige diskussion endte dog med, at der blev holdt en bagdør åben for de jyske klubbers 
tilbagevenden til J.B.U., hvis det skulle gå galt, 



CRICKET UNDER 

DANSK IDRÆTS-FORBUND 

Dansk Idræts-Forbunds jubilæumsskJtlf 1946, 1. del, side 40 og 42: 
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... For at skabe bestemt formulerede, ensartede regler mellem amatør og professional herhjemme sloges 
der til lyd for oprettelse af amatørselskaber for hver sin idrætsgren, thi oprettelsen af et sådant, der kunne 
omfatte samtlige idrætsgrene, anså man endnu for umuligt og redaktionen af "Dansk Sportstidende" 
sammenkaldte derfor I maj 1888 delegerede for roning, cykling, skøjteløb, boldspil, gymnastik og fægtning 
til møde for at drøfte spørgsmålet amatør - professional. Her nedsattes et udvalg, der i maj 1889 
udformede et forslag, der formentlig er del først formulerede forslag til amatørbestemmelser i Danmark: 

Forslag til bestemme/ser vedrørende 
Begreberne "Amatø" eller "Professional" for følgende Sportsgrene: 

Cyklesport, Rosport, Skøjtesport og Boldspil . ... 

Herved blev det imidlertid. Der var tilsyneladende endnu ikke tilstrækkelig forståelse i den danske 
idrætsverden for dette spørgsmåls betydning. Først fire år senere kom der atter gang i sagerne, da 
formændene for Kjøbenhavns Boldklub og Københavns Roklub kaldte til møde i Cafe du Pare 9. august 
1892, og en komite blev valgt til at udarbejde forslag til en amatørdefinition. Dette resulterede i, at man i 
1893 udsendte et cirkulære til samtlige danske idrætsforeninger med opfordring til at indmelde sig i "Dansk 
Amatør-Union". Dette førte ikke til noget resultat og i 1894 gav udvalget op og sluttede indtil videre sin 
virksomhed . ... Men selv om disse anstrengelser således syntes at være forgæves, fik de dog deres store 
betydning, thi Dansk Amatør-Union, der altså aldrig kom til at træde ud i livet, blev den nærmeste forløber 
for Dansk Idræts Forbund . ... 
Dansk Idræts-Forbunds jubilæumsskrift 1946, 1. del, side 49: 

11895 indbød inspektør, cand.polyt. Eugen Schmidt 17 københavnske idrætsforeninger, repræsenterende 
ca. 5000 idrætsmænd, til et møde på Søpavillonen den 13. december for om muligt at få vedtaget fælles 
regler for en stor del idrætsøvelser ved fremtidige konkurrencer her i landet, eventuelt i Skandinavien . ... 
Eugen Schmidt udtalte her bl.a., at "det ville være heldigt, om forhandlingerne samtidig kunne føre til 
dannelsen af en union, hvad der tidligere var forsøgt. En sådan kunne få stor betydning for sporten og tillige 
f.eks. tilvejebringe billige rejser til idrætsstævner. Det primære var et fælles program, men der manglede da
også et fælles organ. Dette kunne da udgives af en sådan union•. Forsamlingen vedtog at nedsætte et 
udvalg til at udarbejde regler for en fællesorganisation, som navnlig skulle have til opgave at værne
sportens interesser i almindelighed over for autoriteterne og publikum, f.eks. hvor det gælder indgreb I 
sportens liv, eller at skaffe sportens udøvere begunstigelser, oplysninger o.s.v. samt et selvstændigt 
fællesorgan. Udvalget udarbejdede på grundlag af "Dansk Amatør-Union"s love et forslag til vedtægter for
Dansk Idræts-Forbund, som skulle forelægges en konstituerende generalforsamling. Det konstituerende
møde afholdtes fredag den 14. februar 1896 i "Søpavillonen• .•.. Eugen Schmidt nævnte, at forbundet ville
blive en blanding af alle sportsgrene, men at dette netop var tilsigtet, da der altid ville forekomme en del 
almindelige regler, som alle klubber kunne samles om, medens de forskellige fagorganisalioners regler 
måtte udarbejdes af de faglige klubber .•.. Følgende organisationer (1 union og 18 foreninger) indmeldte sig
straks (de understregede var crtckelspRlende) :

Akademisk Boldklub ved cand. mag. C. Andersen, 
Handelsstandens Gymnastikforening ved kontorist H. Hessel, 
Dansk Boldspil-Union ved fuldmægtig G. Klint, 
Københavns Fodsports Forening ved buntmagermester Warming, 
Christianshavns Boldklub ved kontorist R. Henningsen, 
Københavns Roklub ved inspektør Eugen Schmidt, 
Handelsstandens Alhletklub (vægtøvelser) ved stud. polyt. A. V. Jensen, 
Polyteknisk Roklub ved stud. polyt. H. Ree, 
Fodsportsforeningen "Freja" ved kommis J. Hansen, 
Odense Boldklub ved hr. Max Schmidt (ved K. Bauditz), 
Frederiksberg Skøjteløberforening ved kammerjunker K. Bauditz, 
Fodsportsforeningen "Fremad" ved litograf P. Sørensen, 
Athletiklubben "Hermod" (vægtøvelser) ved hr. H. Tiedemann, 
Kricketklubben af 1893 ved bogtrykker J. Staal, 
Østerbro Boldklub ved kontorist Axel Jensen, 
Københavns Athletklub (Brydning) ved journalist Norman Bryn, 
Arbejdernes Idrætsklub (boksning) ved sprøjtefører P. L. Jacobsen, 
Nykøbing F. Fodsportsforening ved hr. Thomsen (ved Eugen Schmidt), 
Arbejdernes Idrætsklub (boksning) ved sprøjtefører P. L. Jacobsen. 
N.B.: Ved en fejltagelse er Arbejdernes Idrætsklub taget med to gange, mens man har udeladt: 
Kjøbenhavns Boldklub ved ?? 
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... På et konstituerende bestyrelsesmøde den 20. februar 1896 i •søpavillonen• anerkendtes cricket som 
selvstændig idrætsgren . ... 
Dansk Idræts-Forbunds jublæumsskrift 1946, 1. del, side 130, 170 og 250: 
... Februar 1914: Tidspunktet for oprettelsen af et Idrætsarkiv med et bibliotek af begrænset omfang, hvortil 
stammen allerede forefindes, og samlinger af nærmere bestemt art er sikkert nu for hånden, idet der er 
forløbet en menneskealder fra den tid, da den moderne idræt holdt sit indtog her i landet. ... Arkivet omfatter 
også cricket. ... I arkivet skulle modtages: skrifter. afbildninger, forenings-tryksager og arkivalier. Til de til 
arkivet knyttede samlinger skulle modtages genstande, såsom: redskaber, faner, bannere, standere, 
foreningstegn, emblemer, præmier, diplomer o.s.v •... Der indkom kun få ting af interesse, og arbejdet 
samledes efterhånden om biblioteket. ... Bibliotek og samlinger installeredes i 1919 I Idrætshusets 
"bibliotekssal" ... besøget blev så minimalt, at de ugentlige åbningsdage blev opgivet efter et par år . ... I 
1942 genoptog man arbejdet på at skabe et Idrætsmuseum, men man mangler penge og passende 
lokaliteter. 
Dansk ldræf&.Forbundsjubilæumssklilt 1971, side 281: 
11948 anerkendte D.I.F. cricket som dansk mesterskab. 
Dansk Idræts-Forbunds Jublæumssluifl 1971, sldø 276 og 291: 
1956 modtog Læge P. E. Heiberg, Holstebro, D.I.F.s ærestegn. 
1963 modtog Salgschef Leo Clasen, Odense, D.I.F.s ærestegn. 
1965 tildeltes D.C.F. J. L. Nathansens Mindepokal , og udså Leo Clasen, B.1913, Odense, som modtager. 
1968 modtog Cand.jur. Tprben Jensen, København, D.I.F.s ærestegn. 
Cticket 199311, side 4, uddnJg fra D.C.F.s repn,esentsnlsksbsmøde /i.12.1992: 
... Om forholdet til D.I.F. sagde Jørgen Holmen, at en af grundene til forbundets selvstændiggørelse i 1953 
var Dansk Idræts-Forbund, og her ikke mindst de midler der - fordelt til specialforbundene - gjorde det 
muligt at drive disse. For de , der ikke er helt klar over det - ja så er virkeligheden fortsat den, at 
specialforbundene driver Dansk Idræts-Forbund. Den virkelighed, hvor midler fra tipning "betalte for ballet" 
er ikke mere. Folks spilleglæde går idag mere på lotto og "skrab". Men fordi disse spil fortsat organiseres i 
tipstjenestens regi, har provenuet herfra også gavnet idrætten. Det er klart, Især i disse offentlige 
nedskæringstider, at andre dele af samfundet vil forsøge at få fat i midlerne, og det synes rimeligt sikkert, at 
idrætten må vænne sig til en begrænset fremskrivning i tildeling af midler. Dansk Idræts-Forbund vil fra 1. 
januar 1993 hedde Danmarks Idræts-Forbund. Den nye organisation består af de nukendte Dansk Idræts
Forbund og Olympisk Komite fusioneret i en enstrenget organisationsmodel. ... 
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CRICKET UNDER 

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION 

S.B.U.sjubl/æumsslulll 1952, side 13, Unionen sl/l!es (uddrag): 

I begyndelsen af århundredet var der på Roskilde Realskole en lærer ved navn Carl Poulsen (tog senere 
navneforandring til Carl Godwin). Fra sin studletid havde han været medlem af Kjøbenhavns Boldklub og 
deltog nu på K.B.s såkaldte •veteranhold". Han var fonnand for Roskilde Boldklub og havde ved sin 
instruktion gjort Roskildes hold til et af de bedste på Sjælland udenfor København såvel I cricket som i 
fodbold. Han fik ca. 1901 af den daværende formand for Dansk Boldspil Union, justitsråd Albertsen, 20 
kroner (fonnentllg af justitsrådens egen lomme), hvorfor der skulle foretages rejser for at interessere de 
opdukkede boldspillende foreninger for et nænnere samarbejde. På det tidspunkt var lærer Carl Poulsen 
(Godwln) I bestyrelsen for Danmarks Lærerforening, og da det Jo netop også i mange tilfælde var lærerne, 
der havde fået vakt boldspillene til live I de forskellige byer, blev det fornemmelig til disse, at Carl Poulsen 
(Godwin) henvendte sig. Dette bar også frugt, Idet der kom et livligt samarbejde i gang, navnlig mellem 
klubberne I Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Vordingborg. Der var altså gode betingelser for en 
nærmere sammenslutning af de sjællandske klubber, og den direkte anledning opstod ved, at købmand 
Carl. A E. Petersen, Roskilde, i begyndelsen af maj måned 1902 udsatte en meget smuk pokal (rotograll side 
5) som præmie til den bedste sjællandske cricketklub udenfor København og overdrog lærer car1 Poulsen
(Godwln) at udfonne de nærmere regler.
I "Boldbladet" pr. 7. maj 1902, (dette blad udkom kun i 1902 med student Perch, København, som redaktør,
og lærer Carl Poulsen som ekspeditør. Det blev trykt i Roskilde og ophørte I begyndelsen af december
samme år på grund af økonomiske vanskeligheder), bekendtgjordes derefter: 

Roskilde-Pokalen. 
En velynder af boldspil, købmand carl A. E. Petersen af RoslcAde, har ti denne � boldlclub skænket en llor og særdelø smuk pokal p6 
betingelse af, at den udsættes IOffl pn11111le ti den bedste &jælandske crlckelldub udenfor Kllbenha'ln. R08kllde Boldklub ildbyder derfor 
aamlllge crickellplllend forenInger p6 Sjælland og Møen li al deltage I kampene om deme pokal. De kklbber, der ønsker at deltage, bedes 
anmelde dølle Inden 20. maj ti formanden for ROlldlda lloldldub, laer carl Poulsen. 

Der var endvidere anført nogle regler, som, da de for størstedelen forandredes, Ikke skal gengives her. Der 
meldte sig tn kampene om pokalen følgende 10 klubber: 

1. VO/dngllolg KdcllelMJb, formand VIII. St:hrrlder.
2. Præstø Bo/dldub, lbnnand 0. Schullze. 
3. Næstved Kncl<efldub, formand /ø8rer Ødum.
4. Atbe}dllmes Idrætsklub, Næstved, form/Ind P. Aug. Gtevsen. 
5. Slagelsa Bddldub, formand /ø8ter Th. Peteisen. 
6. Jyderup Kdcl<etldub, formand urmager A Jekobsen. 
7. Holbæk ldlætsloraning. formand bogholder Ove /(/ær. 
6. F""1ellkssund Idrætsforening, formand P. Clltistansen. 
9. Ringsted Spo,tsldub, formand P. H. Pettetson.
10. Rosklde Boldklub, formand,_,., Call Poulsan. 

Og i "Boldbladet" for 11. juni 1902 offentliggjordes derefter følgende: 

Roskilde-Pokalen. 
Søndag d. 15. ds. Id. 12 Yll der p6 holel "Prinsen" I Roakllde bllYa alholdl et møde af delegerede fra da ti polkalcampene anmeldte klubber for 
at aftale nærmere angæncle lid og 1118d for dlssa kampe. Der .a 1111ga blllll fremlel forslag om oprellelsa af en sjællandsk Boldspl Union. 

Til mødet var der repræsentanter (formændene) for 8 af de anmeldte klubber, kun Frederikssund 
Idrætsforening og Arbejdernes Idrætsklub, Næstved, manglede, og der vedtoges regler og data for 
kampene om pokalen. Endvidere stillede lærer Carl Poulsen forslag om en sammenslutning af alle 
sjællandske klubber, for hvilket der var absolut enighed, eventuelt I forbindelse med Dansk Boldspil Union. 
Til at udarbejde love og træde I forbindelse med Dansk Boldspil Union nedsattes et udvalg på 3 mand, 
nemlig lærer Carl Poulsen, Roskilde, lærer Th. Petersen, Slagelse, og lærer N. Ødum, Næstved. 
Slutkampen om "Roskilde-Pokalen• spilledes I Roskilde d. 14. september, hvor Slagelse Boldklub vandt 
over Holbæk Idrætsforening. Til alle kendte boldspillende klubber var sendt Indbydelse om samme dag at 
sende delegerede til et møde på Jernbanehotellet I Roskilde for endelig at vedtage dannelsen af Sjællands 
Boldspil Union, vedtage love, vælge bestyrelse etc. 



På mødet var følgende klubber repræsenterede (vedføjet de af dem selv opgivne stiftelsesdata): 

Helsingør Idrætsforening, stiftet 24. januar 1899. 
Jyderup Kricketklub, stiftet 18. juni 1899. 
Holbæk Idrætsforening, stiftet 23. maj 1900. 
Næstved Arbejdernes Idrætsklub, stiftet 20. april 1899. 
Næstved Kricketklub, stiftet 1898. 
Vordingborg Seminartums Boldklub, stiftet 1898. 
Idrætsklubben "Volmer", Vordingborg, stiftet 1898. 
Roskilde Boldklub, stiftet 5. juli 1898. 
Slagelse Boldklub, stiftet 17. maj 1887, og 
Køge Boldklub, stiftet 7. september 1895. 
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Kun Køge Boldklub ville ikke være med og meldte sig først næste Ar. Alle andre ITII/Jdte repræsentanter var 
enige om at stifte "Sjællands Boldspil Union• i tilslutning til Dansk Boldspil Union og på grundlag af de love, 
som var udarbejdet af det nedsatte tremandsudvalg. Til bestyrelsen, ifl. lovene for 2 år ad gangen, valgtes: 

Lærer Carl Poulsen, Roskilde, 
lærer N. Ødum, Næstved, 
lærer Th. Pedersen, Slagelse, 
til suppleant lærer A. Thorup, Vordingborg, 
til revisorer: P. Aug. Gmvsen, Næstved, og Jens Hansen, Helsingør. 

De 3 bestyrelsesmedlemmer konstituerede sig senere med Cart Poulsen som fonnand og N. Ødum som 
kasserer. De udarbejdede love var særdeles omhyggeligt udarbejdet af udvalget. De vedtoges med kun en 
enkelt ændring, og da de har dannet grundlaget for det meste af unionens levetid, med kUn fA supplerende 
paragraffer, fornemmelig til spillereglerne, gengives de her: ... Man enedes om at udskrive Artige cricket
og fodboldturneringer. ... I årene, der fulgte, meldte følgende klubber sig: 

April 1903: Kalundborg Gymnastikforening, stiftet 13. okt. 1899. 
Køge Boldklub, stiftet sept. 1895 (blev senere til Køge Gymn. og I. F. den 5. april 1907). 
Haslev Boldklub, stiftet 15. juni 1902. 

Maj 1903: Sorø Sportsklub, stiftet 1. maj 1903. 
Juni 1903: Ringsted Sportsklub, stiftet 1. juli 1887. 

Næstved Idrætsklub, stiftet maj 1903. 
Juli 1903: Korsør Boldklub, stiftet 4. juli 1903. 

Præstø Gymnastikforening, stiftet 5. okt. 1898. 
Vordingborg Kricketklub, stiftet april 1903. (1imeldl og ep11ec1e om � 11802?) 

Aug. 1903: Frederikssund Idrætsforening, stiftet 26. marts 1900. 
Frederiksværk Idrætsforening, stiftet 1903. 
Hillerød Idrætsklub, stiftet 7. juli 1902 (ændredes 1907 til Frederiksborg I. F.). 

Sep. 1903: Slagelse Sportsklub, stiftet sommeren 1903 (lllullede8 _.,,... Ar sammen med Slagelae Boldklub). 
Maj 1904: Ringsted Arb. Idrætsforening, stiftet 27. maj 1904. 
Sep. 1905: Stege og Omegns Boldklub, stiftet 11. april 1904 (ændredes 1 okt. 1907 til Stege I. F.). 

De tre Næstvedklubber sluttedes d. 19. okt. 1904 sammen til Næstved Idrætsklub, og d. 1. juni 1904 
sluttedes Vordingborg Kricketklub og Idrætsklubben "Volmer" sammen til Vordingborg Idrætsforening 
"Frem•. Af de stiftende klubber har kun Helsingør Idrætsforening og Næstved Idrætsklub (Næstved Arb. 
Idrætsklub) til stadighed været medlemmer af unionen. De øvrige klubber er enten kommen til senere eller 
har været udmeldt i kortere eller længere tid. Det var navnlig verdenskrigen 1914-18, der nedsatte 
medlemsantallet, ligesom disse Ar for Sjællands klubber var svære at komme Igennem, men fra 1918 har 
unionen kunnet glæde sig ved at være i stadig fremgang. Den består nu i 1952 af 301 klubber med 92.144 
medlemmer og med 1.076 spillende hold. I tidens løb har mange af klubberne skiftet navn, ligesom der ved 
spaltning af bestående foreninger og ved sammenslutning til fælles bedste er sket navneændringer. 
s.s.U.s}ublæumssluill 1952. fotograner: 
Side: 
5: Roskilde-Pokalen. 

25: Cricketskjold. 
33: Jyderup crickethold 1902 og Sorø Arbejdernes Idrætsklub med crtcketskjold. 
61: Cricketskjold 1911. 
71: Præstø og Slagelse holdene 1926.
73: Præstøs hold 1926. 
S.B.U.sjubllæumssktilt 1952, side 26: 

1904 fik S.B.U. af D.B.U. bevilget 100 kr. til udsendelse af en cricketinstruktør fra København. 
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S.B.U.s JubHæum""krlft 1952, side 30, 50, 85 og 146: 

1906 tog lærer Birkeland, Kalundborg Gymnastikforening, ledelsen af cricketturneringen• havde ledelsen til 
1919 .... 1919 valgtes Th. Nielsen, Slagelse, der forøvrigt fremsatte ønsket om en landsturnering .... 1931 
overtog Marius Sølberg ledelsen .... 1946 blev Rotwitt Pedersen, Roskilde, leder p.g.a. Sølbergs sygdom. 
S.B.U.sjublæumsskrift 1952, side 110: 

Fra 1938 blev cricketklubberne på Lolland-Falster direkte medlemmer af S.B.U. og spillede med I dennes 
turnering. 
S.B.U.s jubilæUm$$kri/t 1952, side 163: 

1951: Foruden det ordinære cricketmøde før delegeretmødet, hvor en fælles cricketturnering med 
København drøftedes, afholdtes et ekstraordinært møde 31. maj til drøftelse af oprettelse af en særlig 
cricketunion for Danmark, hvilket de fremmødte vedtog at anbefale. 
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CRICKET UNDER 

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION 

K.8.U.s jubilæumss/ut/11903 - 211. ,,,,, • 1928, side 5 skttver LOllls Øsltup (uddrag}: 

Hvis man skal stedfæste lidt mere nøjagtigt Københavns Boldspil Unions virkefelt gennem de 25 år, der nu 
er gået siden dens officielle stiftelsesdag, så må det for den første periode af tilværelsen blive 
Blegdamsfælleden. Det var derud Københavns ungdom for 25 år siden strømmede, når lemmerne skulle 
røres I boldspil. Der var plads, og der var luft, højt til himmelen og vidt til væggene. Var den ene 
spilleplads bleven lidt afbarberet for græs, så tog man en anden i beSiddelse, uden dog at forsøge at gå på 
andres enemærker. Det liv, der myldrede derude en sommeraften eller en søndag formiddag, var 
ejendommeligt, havde sin egen kolorit. Her blandedes imellem hinanden studenter, unge forretningsmænd, 
kontorister og læredrenge af alle slags, her splllede skomagerne, skrædderne, materne og andre 
profeSsionister, og her mødte byens forskellige dele op med sine boldklubber, f.eks. Nyboders og 
Nørrebros, Metchiorianemes Boldklub og Efterslægtens Boldklub, foruden de mere prominente og fastere 
sammentømrede klubber som Kjøbenhavns Boldklub og Østerbros Boldklub. Her levede Akademisk 
Boldklub, Frem, Boldklubben af 1893 foruden de mange andre med mærkværdige navne som f.eks. Lydia, 
rent bortset fra alle de klubber, som aldrig nåede at komme ind under Københavns Boldspil-Union, klubber 
som bestod en uge, en måned, måske en sommer, og som senere dukkede op med et andet navn, måske 
stivet af ved sammenslutning med en anden mindre klub og således klar til at påbegynde en ny tilværelse, 
der varede så længe, Indtil de unge mennesker eller drenge blev spredt fra hinanden i deres mere private 
tilværelse. Herude slog afdøde overpræsident J. Jensen med cricketboldtræet i sin ungdom, ligesom 
fagforbundenes formand, C. F. Madsen, og folketingsmand Halfdan Henriksen. Herude har adskillige lærde 
mænd som biskop Gøtsche, afdøde professor Eliermann, mange kendte læger som Ottesen, H. 
Forchhhammer, V. Brummerstedt, H. Meincke, Haslund, også bankdirektør Forchhammer, og blandt 
mange forretningsmænd bl.a. direktør Harald Simonsen og generalkonsul Jens Olsen, deltaget I 
boldspillet, foruden talløse unævnte, som fik tid og lejlighed til at deltage i sportslivet derude, uanfægtet af 
og ubekymret om dagens almindelige arbejde. Det var på sin vis et fristed, hvor ungdom, sorgløshed og 
kappestrid regerede, tilsyneladende om ingenting og dog for alle en stor glæde, umærkelig en kilde til 
sundhed. Så kom tiden, hvor Kjøbenhavns Boldklub Indrettede sin egen lukkede bane, derefter fulgte 
Boldklubben af 1893, Akademisk Boldklub og Boldklubben Frem • 
... Har K.B.U. således haft arbejdet, tilkommer der den også æren for den udmærkede måde, den har 
udført dette hverv på. Dette gælder også, når det var aicket og tennis, der skulle slås et slag for. De 
samme fordele ved udnyttelse af konkurrence-mulighederne i København kom også disse spil tilgode. Selv 
om cricket i de senere år, grundet på fodboldspillets stærke fremgang, har stået noget i stampe, så har dog 
de københavnske klubber, både hvad stil og sikkerhed angår, været førende i landet, og K.B.U. har ved 
sine forskellige møder med andre danske spillere eller med engelske eller skotske på en god og værdig 
måde repræsenteret crlcketspillet. En mere indgående behandling af dette emne, end her er påtænkt, vil 
nærmere kunne belyse det, og skulle jeg nævne navnene på de dygtigste spillere, blev det en lang række. 
Jeg indskrænker mig derfor til at nævne fire: L Sytow, Bron6e, Harald Hansen og Ch. Buchwald, som for 
mig står i et særligt lys, hver for sig karakteristiske, men jeg indrømmer straks, at om disse grupperede sig 
mange andre lige så udmærkede spillere, som førte boldtræet med færdighed . 
..• På alle måder blev Københavns Boldspil-Unions virksomhed gennem de første 25 år af stor og 
afgørende glædelig betydning for dansk boldspil og Dansk Boldspil-Unions virksomhed. Den var en kllde 
både af sportslig og financiel kraft, der rislede ud over landet og bragte vækst og forædling i både fodbold, 
cricket og tennis med sig, så at disse boldspil har skaffet sig dyrkere i antal som ingen anden idræt, 
begejstrede tilskuere og velyndere i tusinder, som borger for et grundfæstet arbejde til gavn ikke blot for 
det københavnske boldspil, men for den hele danske boldspillende ungdom . ... 
K.B.U.sjubilæumssluilt 1928, side 11 skJlver Jø,r,en Jensen: 

... Cricket stod ved K.B.U.s oprettelse (1903) allerede i stampe og sygnede i de følgende år mere og mere 
hen; det blev i aileregentligste forstand unionens smertensbarn, fordi vi vurderede spillet højt, ikke kunne 
opgive det, men på den anden side havde det allerstørste besvær med, på grund af spillernes og 
klubbernes ligegyldighed eller direkte modstand, at holde det i llve. Vi fik dog hvert år en turnering 
udskreven og stod fast på, at tiden 5. juni - 1. september skulle reserveres cricket. Siden 1900 var der ikke 
afholdt nogen kamp mod engelske hold her i byen, men i 1909 fik vi, med støtte af Indkøbsforeningen, 
mod til at tage Cleveland c.c. herover. Kampene vakte en vis opmærksomhed for spillet, der yderligere 
steg i det følgende år, da kampen mod Royal High School, Edinburgh på A.B.s bane ved Harald Hansens 
enestående præstation fik en så spændende afslutning, og fra et truende nederlag forvandledes til en smuk 
sejr . ... 
K.S.U.s jublæumsslullt 1928, side 47-50 s/utwr Kr. Middelboe bl.•.: 

En alvorlig forskrækkelse skulle vi boldspillere jo også have i disse år. Med lov af 4. oktober 1919 vedtog 
den danske rigsdag at udvide den gældende beskatning af valiet6forestlllinger, offentlige baller og 
maskerader til også - med fordoblet afgift - at omfatte offentlig amatørsportskampe. Dog kun for visse 
sportsgrene som boldsporten, hvorimod f.eks. svømning, roning, gymnastik, skydning og athletlk gik fri .... 
Efter 2 års forløb faldt skatten heldigvis bort. 
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... Af de to boldspil, som K.B.U. administrerer, har Jeg kun beskæftiget mig med fodbold, fordi det er dette 
spil, som i min tid har præget hele K.B.U.s udvikling, mens cricket har ført en hendøende tilværelse. Hvad 
grunden hertil er, tør jeg ikke rigtig have nogen mening om. Der er jo endnu ledere, som gør et stort og 
interesseret arbejde for cricketspilleme, og alligevel bliver det hele til intet. Det kniber med interessen 
blandt de unge og hos publikum. Når cricket behandles I unioner og bestyrelser, drejer det sig i de fleste 
tilfælde om tilskudsbeviliinger. Fodbold er selvfølgelig en ubehagelig konkurrent at have, når man lever 
sammen I de samme klubber - og dog tvivler jeg om, at rene cricket-klubber med selvstændig union ville 
klare sig bedre. Al det er synd, hvis det smukke spil skulle dø, er sikkert nok, og da cricketspillet I 
provinsen synes at have fremgang, må man jo håbe, at spillet kan trives der, hvor man har bedre tid, og at 
nyt blod måske engang kan komme derfra . ... 

K.B.11.a Ju,,,,,,,,,_,,,,, 1121, sid• 73, Ifald. BnnnmelSledt beretter. 

Jeg betragter det som en stor honnør, at Københavns Boldspil Union i anledning af 25 års jubilæet har 
anmodet mig om at skrive lidt om cricket. Der findes i England sikkert mere llteratur om "the noble game", 
end om al anden sport tilsammen; her hjemme er lileraturen yderst sparsom, ganske som man kan vente 
efter den underordnede stilling, spillet uimodsigelig indtager. 
Hvor længe har vi spillet cricket her I landet? 
Midi I tredseme kom oberst Hoskiærtilbage fra England, opfyldt af interesse for Englands nationale spil. 
Han Indførte det her i landet. Den første, som optog spillet som fast led i skolens Idrætsøvelser, var 
overiærer Ibsen, ved Sorø Akademi, og de raske soranere tog med iver fat på spillet. 10 år senere 
begyndte de på Herlufsholm. Her i byen blev der stiftet en klub, "Københavns Cricketklub" I 70eme, men 
da lederen, den unge Harald Kalkau, vor senere så kendte oberstløjtnant, som vi ældre dog stadig kaldte 
"kaptajnen", blev forflyttet til Helsingør, så gik klubben I stykker (yderst betegnende!). Det var da, at nogle 
få gamle soranere, hvoriblandt Sy/ow og Wesche, tog fat og indmeldte sig i Kjøbenhavns Boldklub for at 
spille cricket. Der spilIdes den gang kun Langbold, et Ikke særilgt spændende spil, men en god forskole for 
cricket. Først 1882 kan man regne, at cricketspillet blev rigtig knæsat i Kjøbenhavns Boldklub. Hvis man 
ville deHage i boldspil, var valget mellem klubber Ikke svært; der var nemlig kun Kjøbenhavns Boldklub, da 
jeg selv begyndte som lille dreng i 1883. Spillepladsen var Rosenborg Eksercerplads, en ganske rædsom 
plads. Det var grus og sten overaH, oplivet af enkelte grønne oaser. Omklædningsrummet var et hæsligt 
værktøjsskur, hvor man dåriig kunne blive vasket, når man var færdig med spillet, og det kunne såmænd 
gøres nødig, da der faldt mange skrammer af, når man faldt på den hårde plads. Tænk på de forhold, alle 
I, som nu dyrker spillet på gode baner, hvor der bydes alle mulige bekvemmeligheder til spilleme. Tænk 
på, hvor stor begejstring der skulle til hos dem, der var pionererne, for at holde ud at spille under så slette 
betingelser. Sjælen I det hele var cand. Juris. Markmann, som tog fat på det store arbejde med glødende 
iver. Det var ham, der fik fat på skoleungdommen og gav os den første undervisning. Vi lyttede andægtigt 
til hans ord både på spillepladsen og I hans hyggelige hjem i Aabenraa, hvor vi fik os mangen en samtale 
med vor kære lærer. Vi begyndte med langbold, men opgav det snart til fordel for afcket. De mest 
fremragende personer på spillepladsen var Sylow, brødrene Buchwald, hvoraf den ældste er kammerherre 
Buchwald, der endnu har bevaret sin kærlighed for spillet, og som giver møde ved næsten alle kampe her i 
byen, desuden brødrene Ka/ko, der var ypper1Ige spillere og i mine øjne nogle meget imponerende 
personer. Man lærte hurtigt at lystre uden at mukke, ellers var der ikke langt til en vel anbragt lussing. Vi 
små måtte altid spille I marken og samle de bolde op, som de store slog I alle retninger. Det var en god 
øvelse, men man kunne jo også godt tænke sig at forsøge lidt gærdespil. Det blev der ikke noget af. Jeg 
husker, at jeg spurgte den yngre Buchwald en aften, om Jeg ikke måtte komme til gærdet lidt tidligere. Det 
venlige svar lød således: "Skrub du derned ved lokumeme og lær at stoppe, gribe og stikke Ind, så skal jeg 
nok fortælle dig, nAr du skal til gærdet". Jeg var lige glad, men dog tilfreds med, at min artige moder ikke 
hørte den salve, for så havde det vist været slut med mit boldspil. Sådan har Cheries Buchwald sikkert 
aldrig svaret. Man kom sidst ind. En, højst to brandhårde bolde kom susende og så raslede gærdet ned. 
Benskinner og handsker kendte man Ikke til, så vi stod med livet i hænderne. 
Vi spillede på den stenørken til 1886, så flyttede vi ud til bedre forhold på Fælleden. Det var i 
virkeligheden en rigtig god spilleplads, når blot boldspilleme havde haft en del af den for sig selv. Men 
byens befolkning var en gruelig plage for os - og vi for dem. Midt under spillet kunne en mand og en kone 
med barnevogn komme ugenert spadserende hen over spillepladsen, så vi måtte holde op af hensyn til det 
uskyldige afkom. Derefter nogle nysgerrige køer og galopperende heste, så en afdeling af 
Borgerbevæbningen, der selvfølgelig dirigeredes lige hen over gærdepladsen, kort sagt, det var spil med 
forhindringer. Men Fælleden med sin hundredArige græstørv og gode lysforhold var alligevel et paradis 
mod eksercerpladsen. - - -
Der var kommet liv i crlcketspillet nu, og nye klubber dukkede op. Fredericiastudentemes Cricket-Club, der 
senere blev til Akademisk Boldklub, Fremskridtsklubbens Boldklub, senere "Frem•, og Østerbros Boldklub, 
der senere slog sig sammen med "Melchioraneme" 111 "Cricketklubben af 1893", nu B.93. Det er trist at 
tænke på, at denne klub, der stiftedes som eksklusiv Cricketklub, og som vistnok havde de mest fanatiske 
crickettilbedere iblandt sine medlemmer, nu til dags har største besvær med at stille et blot nogenlunde 
godt 1 ste hold pA benene til ganske fA kampe. - - • 
Men vi kommer lidt for langt frem i tiden. Jeg vil lige omtale, at K.B. i 1887 fik arrangeret en kamp pA 
Fælleden mod officerer og mandskab fra "Osbome", Princen af Wales Yacht. Det var en uhyre begivenhed 
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i vore øjne, og vi ventede naturligvis, at disse rigtige, indfødte englændere ville pulverisere K.B.s hold, 
som ovenikøbet måtte suppleres med 3 af fjenderne; at det ikke var de bedste K.B. fik, vil jeg lige antyde. 
Det gik imidlertid rigtig godt, K.B. vandt en beskeden sejr. Sylow og de bedste københavnere klarede sig 
ganske godt overfor den hos os ukendte overarmskastning. Det var små halvlege den gang. Bolden og 
markspillet havde overtaget over boldtræet; det markspil, der præsteredes, var aldeles glimrende, der blev 
ikke tabt ret mange bolde, som kunne nås, og indstikningen var utrolig hurtig og sikker. Det var unægtelig 
en overraskelse, at K.B. vandt. Den næste englænderkamp 2 år senere mod engelske marine officerer 
blev også vundet af K.B., denne gang med en halvleg. Cricketspilleme har som bekendt aldrig stået på en 
god fod med vejrguderne. Det havde ikke regnet i 6 uger, men selvfølgelig kom regnen netop, medens 
kampen var igang. Det var en fuldstændig tropisk regnskyl; selv den indtørrede Fælled kunne ikke opsuge 
al den væde, der væltede ned. Der dannede sig hele søer i løbet af kort tid. Heldigvis havde man sørget 
for et mægtigt, vandtæt telt, og frokosten blev trukket længe ud. Kampen blev spillet færdig, men det var 
en ren vandpantomime. Blandt K.B.s spillere var af kendte navne, såvidt jeg da husker rigtigt, foruden 
Sylow, den mest fremragende af alle den tids spillere, Axel Kalko, den ældste Buchwald (nu kammerherre 
B.), Frederik Knudsen, som har gjort sit navn berømt ved sine grundige studier af boldspillet lige fra 
oldtiden, og som nu er leder af statens kursus for "Boldspil og ordnede Lege•, en stilling i hvilken han har 
udrettet et imponerende arbejde. Desuden Harboe (kaldet Steiner), en gammel soraner, og af de yngre 
Johannes Nielsen, en af de eleganteste cricketspillere, vi nogensinde har haft. Som wicket-keeper 
fungerede en herboende englænder, Mr. Smart, efter hvem den lille Undø-een fik navnet •smart", fordi 
han på alle måder forsøgte at efterligne sit store forbillede. K.B.s hold vandt altid, det var overlegent på 
alle områder, men endelig lykkedes det gamle Ø.B. i 1892, sit sidste selvstændige leveår, at vinde over de 
almægtige modstandere. Jeg spillede selv med mod min tidligere klub, og jeg kan endnu erindre den 
jubel, der lød, da vor wicket-keeper lynhurtig stokkede dets sidste mand ud på en af mine "lumskere•. 
Sejren blev kun på 5 points. - - -
Året efter startedes så "Cricketklubben af 1893"ved en sammenslutning mellem gamle Østerbros Boldklub 
og Melchiorianeme. Blandt de mest kendte i den nye klub må nævnes først og fremmest Godtfred Klint,
B.93s formand. Han var den fødte leder, og efter min mening en af de bedste anførere, et crickethold 
nogensinde har haft. Han var en udmærket all-round spiller og havde fuldkomment herredømme over
holdet, der følte sig som hørende til en stor familie, hvis hoved han var. Efter ham må nævnes Aage
Buntzen, der har udrettet et meget stort og uegennyttigt arbejde for sin klub, hvis kasserer han har været i 
en lang årrække og endnu er. Den glade, gemytlige strømann, en fænomenal markspiller, hvis frækhed
som short slip grænsede til det utrolige. Viggo Petersen (tykke Viggo), som alle var på fornavn med, og
som var holdets bedste underarmskaster. Desuden Frederik Nielsen, en lang senet fyr, der hurtig blev en 
god overarmskaster, og som var den bedste "point", jeg har set. Omtales må også Georg Nielsen (kaldet 
Gine), en udmærket spiller, og Harald Simonsen, nu den kendte trælastgrosserer. Desuden den urokkelige 
Jensenius og Tjæreby Rasmussen, der, trods et stift håndled, næsten altid fejede sig nogle points til. Året
efter fik B.93 sig et nyt medlem, der kom til at spille en stor rolle i klubben og i K.B.U., hvis sekretær han
blev. Det var den bekendte Katberg. Han var en fin underarmskaster, havde udmærket forstand på
markopstilling, og var en rigtig god anfører fra 1898-1905. Endelig løjtnant lpsen, som var
materialforvalter og sørgede for, at alt var i orden. Han stillede den betingelse, at man kun kunne spille på 
holdet, hvis man anskaffede klubdragten: Hvidt flonelstøj, hvid hue med et blåt skjold, blåt bælte og helst 
hvide støvler. Hvad denne fordring betød for os ret ubemidlede unge mennesker, kan man. nok forstå. Det
kneb hårdt, men skaffes skulle dette udstyr, og forældrene måtte rykke ud med pengene. Men vi var også 
meget fine, da vi første gang rykkede i marken, og det er unægtelig rart at se et godt og ensartet klædt
hold. Det skær mig i øjnene, når jeg ser de rædsomme kostymer, mange spillere nu møder i. B.93 havde
en flot start og vandt alle sine kampe på nær mod A.B., der vandt med 2 points; foruden slutkampen mod
et udvalgt hold af "Resten•. Kampen mod KB. spilledes i en utrolig hede, og hvis Jeg ikke husker fejl,
varede den til henad kl. 7 om aftenen fra 10 formiddag. Man holdt ingen frokostpause dengang, man
spiste, når der var tid, sit medbragte smørrebrød, som var varmt og ækelt, skyllede det ned med en ligeså
varm bajer, som serveredes af den kære, gamle Madam Petersen, der med sin lille trækkevogn holdt til
hos cricketspilleme. Jeg husker den rædsel, der greb os, da hun en dag fik en brandhård bold lige i 
panden, hvor der fremkom en mægtig bule. At hun overlevede den behandling var gådefuldt, men hun tog 
det som en helt. - • -
I det år 1893 kom der gang I overarmskastningen, og adskilllge splllere lærte ret hurlig den nye metode. Det 
var en generende overgang for os (B.93), der kun havde stået for underarmskastning hidtil, og halvlegene
lllev pinlig små. De bedste kastere af den nye type havde Frem, der både rådede over Hughes, en pragtfuld
bygget mulat fra Vestindien, og over Sykes, en engelsk dværg - en stor dværg ganske vist, med små bitte
ben, en kraftig overkrop og et par usædvanlig lange arme. Han var sendt herover som montør fra England 
for at stille nogle nye maskiner op for Goldschmidt & Nordholms farverier. Efter sigende ødelagde han det 
hele, så de måtte have ham erstattet af en ny og bedre mand. Han havde en stor fedtknude på sin venstre
!lind, og han benyttede sig af sit venskab for mig til at få den opereret bort hjemme hos mig, hvor 
nuværende overlæge Rahlff og jeg forskønnede ham. Han tog sig et ordentligt glædesbæger efter
operationen. Han var en sjov fisk. De to kunne kaste, og vi stakler, der skulle forsøge os mod dem, var 
lykkelige for at få nogle ganske få points. Jeg husker at 13.83 i 2 halvlege kun opnåede tilsammen 93



71 
points, og dog vandt vi med 5 points efter en drabelig og ophidsende kamp. VI vandt på god anførsel og et 
glimrende markspil. K.B.s spillere, der var tilskuere, drillede os med vort usle resultat ved gærdet og 
forklarede os, hvorledes der skulle spilles. Men hævnen er sød, og vi overværede den næste kamp, hvor 
K.B.s virkelig gode hold blev hamret ud for 10 points I en halvleg. Deraf havde anføreren, Johannes 
Nielsen, de 6, Frederik Knudsen 1, resten var nogle dristig løbne "byes•. På Frems hold brillerede (omkring 
1893) Axel Andersen (nu Byrval), som var en af datidens ypperligste spillere både i cricket og fodbold. 
Desuden en stor, stærk, lidt fedladen spiller, som gik under navnet "Balle-Pedersen". Han kunne slå 
seksere, så det kunne blive til noget. Jeg husker en morsom episode fra en kamp, hvor Balle-Pedersen løb 
sin lillebror Hans ud på en tåbelig måde. Kalkau, "Kaptajnen•, som var tilskuer, sagde til ham "Hr. Pedersen 
(han sagde virkelig "Hr."), der var absolut ikke løb, og De skulle ikke angive løbet", hvortil Balle-Pedersen 
svarede: "Det ved jeg ikke noget om. Jeg gav ham bare •prajet", sA bliver det sgu hans sag at komme ind!". 
Stor jubel! Man må ogsA nævne de to små brødre Nielsen, der spillede godt I hjemmelavet stil, og From, 
der af mange regnes for den bedste wicket-keeper, vi har haft. 
Akademisk Boldklub havde ogsA den gang (ca. 1893) et ret godt hold, hvis bedste spillere var soraneren 
Henrik Lund (Crassus • den tykke) og Haslund, der var den første spiller herhjemme, der formåede at cutte 
en bold på rigtig måde. Lund var en glimrende all-round spiller, der altid scorede points med urokkelig 
koldblodighed. 

Den første bane anlægges. 
Som rimeligt var, faldt det i K.B.s lod at få den første bane på det kendte sted i Set. Marcus All6. Anlægget 
begyndtes i 1893, og banen blev Indviet 8. juli 1894 med en kamp med C.K.93. At K.B. fik sin bane anlagt 
skyldtes væsentligst Markmanns dygtighed og forudseenhed, idet han i 1883 havde stiftet 
"Indkøbsforeningen", som blev en lllle guldgrube. K.B. har altid haft udmærkede ledere, og det betød 
selvfølgellg uhyre meget at kunne sætte benene under eget bord. Under de nye og forbedrede forhold 
blomstrede cricketspiliet op, og K.B. havde snart en udmærket stab af unge energiske spillere. Kaptajn 
Kalkau tog sig af deres opdragelse og trænede dem med hård hånd. Han var besjælet af en glødende Iver 
for cricket, som han satte over alt andet, og han tålte ingen sløjhed, ingen mukken i geledderne. Hvad han I 
løbet af få år fik ud af sine cricket-rekrutter, var I sandhed Imponerende. Det næste baneanlæg kom ikke 
københavnerne tilgode. Det skyldtes sagfører Max Smith I Odense, cricketspillemes uforglemmelige ven. 
Som gammel soraner havde han fra barn Indsuget kærligheden til spillet, og han ofrede masser af arbejde 
og penge på at skaffe Odense Boldklub en god spilleplads. Den havde en herlig beliggenhed og var efter 
datidens fordringer ganske udmærket. De københavnske klubber har mange gange været på besøg 
derovre, har både vundet sejre og lidt nederlag, men hvorledes end resultatet blev, medbragte man altid de 
gladeste minder om en herlig, men alt for kort ferie. Han var en udmærket fører for sit hold, der sA op til 
ham som III en fader, han var en ypperlig vært, og han og hans elskelige frue vidste Ikke alt det gode, de 
skulle gøre cricketspilleme. D6r ovre traf jeg første gang Frederik Mouritzen, en 18-årig kæmpe, der viste 
udmærkede anlæg for cricket, og som senere, da han flyttede til København for studiernes skyld, sluttede 
sig til Kjøbenhavns Boldklub, for hvem han har været en mægtig støtte igennem mange, mange Ar. 

Man begynder at spille på tæppe. 
K.B. anskaffede efter kaptajn Kalkaus råd det første crickettæppe. Det var en hel begivenhed, og følgen af 
denne forbedring af "pitchen• blev, at kastningen ikke mere havde overtaget over gærdespillet. Man kunne 
nu ganske andertedes beregne sit spil, men fik Ikke mere In bold, der "shootede", medens den næste 
strejfede ens øre. Faremomentet ved gæn:lespillet blev formindsket. VI der Ikke havde tæppe, var i 
begyndelsen meget misfornøjede hermed. Jeg erindrer, at det næsten var umuligt for os, der var vante til 
at kaste på en græsbane, blot at holde en nogenlunde god længde. Tæppet virkede ganske forvirrende. 
Dertil kom, at det første tæppe var meget smalt, diedes at vi, der anvendte meget skruede 
underarmsbolde, havde den overraskelse at se vore bolde ramme tæppekanten, hvorved de gik Uge til vejrs 
og blev sendt ud over grænsen. Man måtte lave sin kastning helt om. Men naturligvis måtte de andre 
klubber hurtig følge trop og anskaffe magen til K.B.s tæppe, men for os var det ikke sA behageligt, fon:li vi 
skulle transportere dette klenodie hver dag fra "de elegante klublokaler" I nærheden af Fælleden over til 
spillepladsen. Det var et skønt optog. En fodboldmålstang blev stukket Igennem tæpperullen; så tog vi 
stangen på skuldrene, to mand stærk, og vadede af med det tunge uhyre, som vippede op og ned på 
skuldre, der ikke var vante til at bære byn:ler. Man kunne få rigtig pæne vabler deraf. En anden spiller bar 
hammer og jernpløkke, nogle boldtræer og skinner og endelig bar en anden mand en skovl, hvis 
anvendelse sikkert er noget gådefuldt for læserne, men som var et meget vigtigt og nødvendigt redskab. 
Skovlen brugtes nemlig til at fjerne de fedeste og fugtigste kokasser fra spillepladsen. Fælledkøerne syntes 
at have en uforståelig og meget beklagelig forkærlighed for at bruge vor kastebane som W.C. Det var et 
tillidshverv at bruge skovlen, men det var Ikke stærkt eftertragtet. Manden med skovlen var altid genstand 
for mange spøgefulde og saftige bemærkninger fra Fælledens stampublikum, som vi forøvrig stod på en 
meget god fod med. Mange af "bisserne" var uhyre grinagtige og erhervede sig gennem årene en god 
forståelse af spillet, og var meget strenge kritikere ved vore kampe. De var på fornavn med adskillige af 
spilleme. Ja det var glade dage derude på den grønne Fælled, hvor vi mødte, vi rigtig ivrige, alle 6 aftener 
om ugen og derefter spillede kampe, så ofte vi kunne finde modstandere om søndagen. Og vi lærte at spille 



i marken. At stoppe uden om en hårdt slået bold betød en ordentlig løbetur, når man jagede bolden, der 
med en rasende fart rullede hen over det ofte næsten helt afsvedne grønsvær. 

Ølhalvlege. 
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var en udmærket kampfonn. Man delte sig i to partier og valgte hver sin modstander i kampen om øllet. Det 
tabende parti skulle traktere. Som der blevet løbet mellem gærdeme I disse dyster! Man halsede af, så 
snart der var den mindste chance, blot for at partiet kunne tjene tilstrækkelig mange points til at sejre. Og alt 
det slid for en sølle bajers skyld - og så naturligvis for æren. En bajer kostede den gang kun 8 øre, så den 
pekuniære risiko var ikke stor. 

Gærdespillets rivende fremgang. 
De følgende år, efter at tæppet var indført, bragte som omtalt gærdespillet mægtig fremad. Der var i 1896 
dukket en ny stjerne op, der skulle fordunkle alle andre. Det var den ganske unge Charles Buchwald, som 
var kommet på A.B.s seniorhold. I de første år gjorde han sig væsentlig gældende som en udmærket 
markspiller, men meget snart begyndte han at vise ganske usædvanlige evner som gærdespiller. Han var 
den fødte cricketspiller, og jeg er ikke i tvivl om, at havde han levet i England og fået den rigtige træning, 
var han blevet et af de store navne. Han har ikke alene uddannet sig selv til en efter danske forhold 
ganske imponerende spiller, der mestrede næsten alle slag, men han har tillige dannet skole, været 
forbilledet for vore yngre spillere. Endnu den dag i dag, da han Ikke er helt ung mere, og da synet ikke er 
så skarpt som i ungdommen, har han ingen decideret ovennand. På Englandsturen for 2 år siden var han 
også en afgjort nr.1. Han blev hurtig en rædsel for alle kastere. Anførerne for hans modstandere lagde de 
snedigste planer for at udmanøvrere ham, men oftest blev han den sejrende I kraft af sine ualmindelige 
evner, sin koldblodighed og den omhu, hvormed han spillede enhver bold, enten han havde været ved 
gærdet i fem minutter eller i flere timer. I K.B. havde han en konkurrent i den ganske unge Peter Petersen, 
der debuterede i 1899, og som også var en fortrinlig gærdespiller, i besiddelse af urokkelig ro, det rigtige 
temperament for store halvlege. Peter Petersen var ikke så alsidig som Buchwald, hans repertoire af slag 
var ikke så stort, men han var dog den, der kom Buchwald nærmest. De to sloges om rekorderne I flere år, 
hvilket ikke altid var til gavn for holdet, da dette rekordjageri kunne medføre og også medførte, •en drawn 
match", hvor sejren ellers havde været ganske oplagt. - - -
Blandt de mange gode klubhold, vi har haft, vil jeg fremhæve K.B.s hold fra 1899, som altid har 
forekommet mig at være et af de bedste, mest homogene og bedst trænede hold. Det bestod af Johannes 
Nielsen (anfører), Bronee, Peter Petersen, Thorvald Petersen, Kjærgaard, Lund, Marius Poulsen, Thor Sick
Petersen, Jilrs, Blache og en, hvis navn jeg har glemt. Thor og Thorvald Petersen var hovedkasterne, 
ganske gode, Ikke mere, men hele holdet kunne score points, og alle spillede godt I marken. De havde 
fordelen af at have egen bane, og vi andre kunne ikke klare os overfor dem. Men efterhånden fik de andre 
klubber også baner. Først B.93, derefter A.B. og senere Frem. 6.93s bane blev taget i brug 1901. Der 
bødes nu spilleme ganske andre betingelser end tidligere, men resultatet var slet ikke så strålende. Efter 
engelsk mønster blev træning til net, som kun havde været brugt nogle få år på Fælleden, langt det 
overvejende. Det betød selvfølgelig en forbedring for gærdespillames vedkommende, men det ødelagde 
det gode markspil. Træning ved net er udmærket, når man har dygtige lærere og mange kampe, men det 
var ikke tilfældet herhjemme. Mange af de hidtil så ivrige spillere blev lokkede over til tennisbanerne, tennis 
var noget nyt, og det krævede kun 2 mand, og først senere på aftenen kom de dryssende over på 
cricketpladsen. Alle og enhver optrådte som kastere, men ingen spillede med rigtig Iver i marken. Det satte 
snart sine spor. Mange af de store halvlege, man nu oplevede, skyldtes dårligt markspil og tabte chancer. 
Der dukkede flere gode kastere op, således som A.B.s Sallingboe, K.B.s Fr. Mouritzen og Østrup og Edvin 
Gielfeldt fra Frem. I B.93 var der kun få talentfulde kastere, og d6r holdt underannskastningen sig længst. 
Først da Ove Petersen (senere Palsby) kom op på første hold, fik de en god overannskaster. Senere 11903 
fik de I Harvey, en englænder, der opslog sin bopæl i København en virkelig første klasses kaster, som i 
mange år var den bærende kraft i B.93. Ove Palsby fortjener en særlig omtale. Han var en af de mest 
talentfulde spillere både i fodbold og cricket, som vi nogensinde har haft. Jeg husker, at han i en alder af 13 
år var anfører for 6.93s Juniorhold og på den nye bane scorede 114 points; godt gjort af den lille spinkle 
dreng. Som senior spillede han en del år, desværre alt for kort, og var en af Buchwalds farligste 
konkurrenter. Han var en glimrende all-round spiller og i besiddelse af en ganske særegen ynde og et 
charmerende væsen. Omtrent samtidig med ham træffer vi Harald Hansen, der også havde stort talent for 
al slags boldspil. Han var I en lang årrække en af 6.93s bedste spillere. Han var ret uortodoks, ikke I 
besiddelse af det nødvendige "fiskeblod", men når han kom I gang, var han en drabelig "hitter", der hurtig 
kunne forandre situationen for sit hokt Han gjorde sit navn som cricketspiller udødelig, da han i 1910 mod 
Royal High School på A.B.s bane scorede 76 points på 25 minutter og derved vandt kampen for os. Det var 
det drabeligste gærdespil, der er set på en dansk bane. Af andre kendte navne fra den tid må jeg nævne 
Anton Olsen, Victor Klein, brødrene Thufvason, der alle havde fået deres undervisning I B.93. • • • 
Ser vi på statistikken over cricket I 1903, finder vi, at i det år var der fem klubber, der deltog I første 
holdsturneringen, nemlig A.B., K.B., Frem, og B.93 og den genopdukkede Østerbros Boldklub, På 2. hold 
deltog foruden de nævnte fem klubber tillige "Lydia" og "Olympia", en rigtig god Fælledklub, der vandt 
denne turnering og derfor træffes på første hold året efter. Der stilledes ligeledes fem juniorhold, så 
deltagelsen i spillet var ganske tilfredsstillende. Men gør vi et spring til 1908 var Interessen allerede kølnet 
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så meget, at der kun deltog 5 første hold, 4 Juniorhold, men slet ingen andet hold, Idet kun B.93 havde 
anmeldt sig til denne række. Fodboldspillet havde taget overhånden og satte cricketspille! mere og mere I 
skygge. Boldklubben af 1893 havde 11903 den mærkelige oplevelse, at dens første hold overhovedet ikke 
kunne blive placeret i rangforordningen, Idet 3 af de 4 kampe ikke kunne spilles færdig. Klubben havde 
ellers I nogle kampe et meget stærkt hold, idet det var lykkedes at få 3 unge englændere fra legationen til at 
deltage. Det var de to brødre Goschen, sønner af gesandten her i København, den mand, der havde det 
pinlige hverv at overrække Englands krigserklæring til Tyskland under den sidste store krig, desuden Mr. 
Peto, legationssekretæren, der var en udmærket spiller, som scorede i en lynende fart, I modsætning til Mr. 
E. Goschen, der var stilfuldheden selv og meget sikker ved gærdet. Den yngste, en Eton-boy, var kun jævnt
god. Jeg husker, at vi var meget opsatte på at få Mr. E. Goschen med mod Frem, men da Jeg forhørte Mr.
Peto, fik jeg det svar, at han Ikke kunne love det bestemt, da Goschen ver bortrejst, men han mente, at han
kom tidsnok. Jeg troede, det drejede sig om en mindre rejse og blev unægtelig overrasket, da det viste
sig, at han var i Tanger (Nordafrika). Men søndag formiddag kom han pludselig Ind ad porten i Øster Alle,
fulgt af sin tjener, der bar den store crickettaske. Han var kommet til København lørdag aften og stillede
efter løfte på banen. Det kan man kalde Interesse for cricket. De 3 elegante englændere havde en meget
heldig Indflydelse på B.93s hold. Alle spilleme gjorde sig umage for at være så nette og civiliserede som vel
muligt, og der blev trænet usædvanlig meget. De deltog I vore små aftengilder ude i B.93s lysthus og var
rent ud begejstrede for den danske Rødgrød (et navn, de forgæves forsøgte at udtale), og for den Punsch, 
der blev brygget. Jeg husker, at et gilde var så livligt og trak så længe ud, at beboerne I Lægeforeningens 
boliger indsendte en velbegrundet klage. Det endte ganske vist også meget sent med en Improviseret 
fakkel-krigsdans ude på spillepladsen, og Mr. Peto var en af de livligste. Han havde kun skyggen af sin 
stråhat på hovedet, da han vendte hjem. Jeg tror vi morede os fuldt så godt den gang, som de nu gør ved 
de store festmiddage, og så kostede det ikke klubben noget. Hver festdeltager betalte 1 kr.SO øre. Ingen 
skalt 
Hvem husker ikke de morsomme aftener, vi tilbragte på KB.s hyggelige bane I Set. Marcus Alle, når Sytow
præsiderede ved bordet I det største lysthus og beordrede nogle sifoner (øl) på bordet. De K.B.ere var nogle
glade svende, der brugte den vidunderlige K.B.-jargon, en blanding af dansk og engelsk, som Sylow var
fader til. De kunne allesammen sproget og søgte at overgå hinanden I vanvittige påfund. Skade, at det
sprog ganske er uddød. De brugte det også udenfor banen, og jeg kan endnu se det forbavsede ansigt, en 
meget stilfuld tjener på Nimbs gamle restaurant satte op, da han fik følgende ordre: "Hør Hr. 
Dinglevandsservitør, ka'e De servere os 6 "skiver" for viderekomner. Ja, det var glade dage dengang, 
erindringer, som man har cricketspillet at takke for. Det er ikke meningen, at jeg vil skrive cricketsplllets 
historie fra 1882 og op til vore dage; det ville være et arbejde, der kunne tage Ar, og dog ville det blive
meget ufuldkomment, fordi ingen har en hukommelse, der kan rumme alt det nødvendige stof. Og
"kildeskrifter" at øse af er få og splittede. Man må vel huske, at vi ikke I den tid havde en dagspresse og en
sportspresse, der bragte udførlige referater af noget, man ikke havde nogen videre Interesse for. Det, der
blev skrevet, var lidt og dårligl • • -
I de sidste 12 Ar har kampen om mesterskabet næsten altid stået mellem Akademisk Boldklub og 
Kjøbenhavns Boldklub, medens B.93 er sakket meget agterud, og kun har kunnet stille et godt hold på
benene, når det kunne suppleres med englændere, der midlertidig boede I København. Harvey, Mi/Is, 
Philpott, Riedley og t de sidste par Ar den unge Pee/, som nu er rejst herfra, var alle gode spillere; Riedtey 
langt den bedste gærdespiller. Frem stiller ikke mere med noget førstehold, og Interessen for cricket er 
minimal. Men de sidste Ars forbindelse med Englands hovedorganisation "M.C.C.•, en forbindelse vi kan 
takke Danmarks gode ven, Mr. Kelgwin for, har dog båret frugt. Interessen for spillet er I stigen, og nye 
cricketklubber er dannet, som forhåbentlig I løbet af få Ar kan rykke op fra 11 til I hold. Vi har haft besøg af 
adsklllige gode engelske hold, som har lært vore folk en del. Den Englandsrejse vore spillere havde I 
1926, var en stor oplevelse for alle deltagerne, og det var en glædelig overraskelse, at vore repræsentanter 
under ganske uvante forhold klarede sig så godt. Hvad det betyder at spille pA en græsbane, nalr man er 
vant til at spille på tæppe, kan man kun forstå, når man har prøvet begge dele. Vore folk kom ud for virkelig 
videnskabelig kastning, for ganske ukendte metoder, men de fandt sig dog ganske godt til rette og klarede 
sig ganske hæderlig. - - -
Det sidste hold, som M.C.C. I fjor sendte herover, beredte sikkert alle kendere en stor skuffelse. Vejret var 
afskyeligt, som næsten altid, når vi har besøg fra England, og holdet var alt foruensartet. En enkelt 
stjernespiller, Mr. Eckerstey, en 3-4 ganske gode gærdespillere, men Ingen virkelig god kaster, og et 
markspil, der Ikke var strålende. De spillede, som om de deltog I en Testmatch, hvor Englands ære stod på 
spil, og scoringen var så langsom, at tilskuerne var ved at falde I søvn. Og man mA vel erindre, at vor 
kastning kun var jævnt god, absolut ikke mere. Man må håbe, at det næste engelske hold, der forhåbentlig 
kommer næste sommer, må være af noget livligere temperament. 
t stedet for at skrive om kampe, points o.s.v. Igennem de forløbne Ar, vil jeg skrive lidt om de forskellige 
personer, der dukker op for erindringen. Jeg tror man må tage Buchwald først, fordi jeg anser ham for den 
eneste virkelig store cricketspil/er Danmark har frembragt. Fra de Ar, for hvilke statistik foreligger, ganske 
vist med huller I, kan Jeg anføre lidt af hans bedrifter. I 1903 havde han en average af 90, højst I en 
halvleg 122. 11904 average det Imponerende tal 266 pr. halvleg, højst per halvleg 184, flere gange •not 
out•. 11905, 105,3, højst pr. halvleg 142. 11906 64,0, højst pr. halvleg 136. t 1907 85,0, højst pr. halvleg 
106 (not out). 11908 113,8, højst pr. halvleg 156. 11912 var han ikke her i byen, hvorfor A.B. endte som 



74 
nr. 3, 8.93 nr.1 og K.8. nr. 2. 11913 average 55,3, højst points 125. Hagbard Westergaanf havde average 
52,0. 11914 havde 8uchwald average 175,5, højst 123 not out. Westergaan:171,0. AH I att har 8uchwald 
efter sigende 25 gange scoret 100 points eller derover, og udelukket er det ikke, at han kan forøge antallet 
af "centuries•. Han har været et vidunder af en gærdespiller, en glimrende markspiller. Som anfører for et 
hold har jeg personlig aldrig sat ham højt. Han har efter min mening aldrig haft evner til at presse sil hold til 
at yde det aller bedste. 
Af andre akademikere må jeg nævne Kaj Jensen, der nu hedder lngbøll og er velmeriteret amtslæge i 
Skanderborg. Han var et ganske godt gærde og en kaster, der kunne få sine bolde til at skrue i 
proptrækkerkrøller. Han har gavnet jysk cricket meget og var i nogle år anfører for det jyske hold, der 
gæstede København. Den kendte journalist Ivar Lssson var også en ganske habil cricketspiller, der som 
mid-off nåede de utroligste bolde. Han har efter min mening slået den længste og højeste bold, der 
nogensinde er slået her i København. Måske var det et vådeskud. Det var på A.8.s bane for mange år 
siden. Han fik en bold, som var så høj, at næppe nogen anden kunne have nået den, og han smældede den 
bagover for fuld kraft, bolden gik over A.8.s plankeværk, over T�ensvej og havnede fonnodentlig oppe I 
skorstenen på epidemihuset; bolden blev aldrig senere fundet. Han fik 6 points for den bold, han burde have 
haft 24. Endvidere træffer man navnet Westenholtz, denne ejendommelige dansk-engelske medborger, 
der efter at have spillet I Frem og 8.93 havnede I A.B. Han var besat af cricket, som han elskede over att 
andet, og han gjorde I virkeligheden et mægtigt arbejde derfor, som Ikke altid blev rigtig vurderet. Jeg 
husker ham fra den gang, da han i B.93 ville •præparere• en pitch af græs• han foragtede tæppet. Han 
lejede for egen regning et par arbejdsløse til at klippe og tromle, og han dirigerede og kommanderede I 
timevis. Det gik att I alt I 2 dage, så udeblev de arbejdsløse. De skulle ikke nyde mere. Han var en sand 
rædsel for Indkøbsforeningen, Idet han prøvede næsten hele lageret for at finde just det boldtræ, som 
passede ham. Jeg mødte ham deroppe en gang, og vi fulgtes ned gennem strøget. Pludselig fik han lyst Ul 
at vise mig, hvorledes en målmand skulle tage et straffespark. Han satte sine to boldtræer op ad muren ved 
Helligaandskirken og begyndte derefter at hoppe frem og tilbage I et Indbildt mål. At han vakle opsigt, tør 
jeg vel nok sige. Det var jo Ikke nogen dagligdags begivenhed at se en lidt ældre, fin gentleman hoppe 
rundt på fortovet midt I Strøgtiden. Jeg listede ned ad en sidegade. Han var en ejendommelig, men 
prægtig personlighed, en glimrende vært og en ypperlig kok, der kunne tilberede de visunderiigste retter. 
Han døde desværre att for ung. Han var noget for sig selv. Dernæst må jeg nævne Pout otzen, som man 
traf på A.8.s første hold 11903, og som spillede d6r 11927. Han var den mest uortodokse gærdespiller, jeg 
nogensinde har set; han har vist aldrig udført et slag hett korrekt, men han havde et glimrende øje for 
bolden og fik næsten attld points mellem 15 og 30. En trofast mand for sin klub, attid parat Ul at møde, en af 
de bedste A.B. nogensinde har haft. Han har heldigvis en søn, der røber udmærkede anlæg for cricket, og 
som har trænet, fra han kunne gå. Endvidere må nævnes Axel Jørgensen, nu Rambøll, der er den fineste 
kaster, vi har haft, en mand, der studerede kastekunsten. J. Bron6e, der var fra Sorø, spillede først for 
K.B., men fra 1905 I A.B. Han var en ypperlig all-round spiller, stilfuld og sikker. Hans karriere som spiller 
blev desværre afbrudt 11907, da han som wicket-keeper fik en overligger slået op I det ene øje. Det var en
brandhård bold fra nuværende dr. Neel (den gang Axel Nielsen), der var skyld I ulykken, som kostede vor
gode ven synet på det ene øje. Jeg erindrer, at jeg et par gange havde advaret ham den dag mod at stå så
nær ved gærdet, men han ville nu stå der. Af unge fra den tid vil jeg nævne Otto Dam-Larsen, den
hl\rdeste kaster vi har haft, og som hurtigt rykkede op på første hold. Af fremragende vldenskabSmænd, 
som har gjort deres navn kendt verden over, træffer vi brødrene Harald og Niels Bohr, der begge af og til 
spillede kampe. Harald var den bedste i cricket som I fodbold. Den kendte forfatter og journalist Jens
Locher spillede også cricket, men han digter bedre, end han spillede.
Går vi over til K.B. træffer vi fra den gamle tid omkring 1899 Peter Petersen, som da var Buchwalds
konkurrent I gærdespil. En kær og Indtagende ung mand, der scorede med største regelmæssighed store 
halvlege. Jeg har et smerteligt minde om ham, Idet jeg tog fejl af en gribechance fra ham på KB.s bane, 
hvor belysningen ofte var slet. Han havde nogle få points den gang, og han fik 117. Jeg følte mig som en 
ren forbryder. Derefter Frederik Mourilzen, der var et udmærket gærde og en meget farlig hård kaster. Han
har sendt adskillige bolde over på garveriet og ud på jernbaneskinneme, og han var en mand, det var rart at
få lidt hurtigt ud. Johannes Nielsen, holdets anfører, er omtalt I indledningen, han var en elegant 
gærdespiller, en god markspiller og udmærket anfører. Af de unge, som senere skulle skabe sig et navn i
boldspillemes verden, træffer man Hakon Bendixen, Leopold, Poul Nielsen ("Tlsten;, CasteNa og Aage 
Hennann.
På B.935 hold var omkring året 1903 de mest kendte spillere: Harald Hansen, Ludvig Petersen (senere 
Palsby), Katberg, Windlng, Thorald Petersen (senere Høyen), Johannes Gandil, Harvey og J. Tannenberg,
der nu er en stor finansmand. Gandil var en udmærket mand for et hold, skønt han Ikke kunne spille
cricket. Han var så ivrig, så utrolig hurtig I marken og så optimistisk, at han stimulerede alle de andre.
Bomstærk, som han var, kunne han flytte en bold, men store halvlege opnåede han aldrig. På juniorholdet 
var der mange flere store navne: Ove Petersen (Palsby), AnthOn Olsen, Hagbard Weste,gaanf, Victor og 
Karl Johan Klein og Erhardt Wiig- den senere bekendte tennisprofessionel. Han var søn af opsynsmanden
og født med et boldtræ og en racquet I hånden. 
På Frems 1ste hold støder vi på navne som Georg og Edvin Gtelfeldt, et af de hurtigste par, der nogensinde 
har været ved gærdet sammen. De stjal ved frække løb masser af points. Edvin G., der døde ung af 
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tuberkulose, var en af de Ivrigste cricketspillere, vi har haft. Et godt gærde, en rigtig god kaster og god 
markspiller. Dernæst selveste Dansk Boldspil Unions formand Østrup, der spillede på første hold fra circa 
1895 til 1913. Han begyndte allerede at spille som lille bitte dreng, og blev han end aldrig noget godt gærde, 
så blev han en særdeles fin kaster. Den akkuratesse, der altid har kendetegnet Østrup, viste sig også I hans 
kastning. Han kunne være yderst generende, og han varierede sine bolde udmærket. Rigtig dårlige bolde 
kom der Ikke ret ofte fra ham. Julius Andersen spillede også gerne cricket, men fremragende blev han 
Ikke. 
11907 kom Sallingbo, A.B., frem I første række som kaster. Han kastede meget hårdt, holdt en god længde 
og var utrættelig. Han havde I sin første sæson en høst af 34 gærder for 3,3 points pr. styk. I samme Ar 
kom Ove Petersen op på B.93s 1ste hold, gjorde lykke som kaster og sikrede sig 13 gærder for 4,5 pr. styk. 
Hans gærdespil var det første Ar svagt, men han kom hurtig op blandt spidserne. KB. fik sit hold 
forstærket ved Leopold, Castella og Bendixen. 
I 1908 kom Hagbard Westergaard på A.B.s første hold. Han og Buchwald var sikkert det stærkeste par til at 
åbne en halvleg med.I1917 for eksempel scorede de to mod et meget svagt hold fra B.93, 253 for første 
gærde, og der blev den dag på B.93s bane scoret 481 for 5 gærder. Henrik Andersen sendte bolden 
gentagne gange over i Lægeforeningens boliger og ned pA plankeværket i Øster Alle. Han samlede 106 
points pA en times tid. stavnsbjerg, en gammel soraner, kom pA A.B.s hold 11905 og har ikke svigtet ret 
mange gange siden. Han hører endnu til støtterne pA holdet og har bevaret sin interesse for spillet 
usvækket. Jeg anser ham for at være den kaster, der er billigst over for gode spillere, da han holder sin bold 
godt på gærdet, har god længde og god fart. Englænderne, der spillede her sidste Ar, roste hans kastning 
meget. 
11912 støder vi på nye navne, der har gjort en god indsats I cricket. Henrik Andersen, Brincker, Rygaard, 
Nørgaard, Wilnstedt, Brysting og H. Phllipson. Phllipson har udrettet et meget stort arbejde for spillet I K.B., 
og har været et godt bindeled mellem os og England. Samme Ar kom Saaby på A.B.s første hokl. Han er 
en god, hård kaster, et jævnt godt gærde og utrolig behændig i marken. Han har i slip grebet bolde, som 
man skulle være akrobat for at nå. Endelig vil jeg nævne, at Lage debuterede i 1914 på B.93s 2. hold, 
hvor han I en kamp havde 10 gærder for 29. Han er også en af cricketspillets trofaste venner, som i mange 
Ar har været en frygtet kaster pA 1. hold. Han er så Ivrig, at han sikkert helst ville kaste fra begge gærder, 
hvis det kunne tillades. Spillere som han og Wllnstedt beundrer jeg I virkeligheden mere end mange af de 
store navne, fordi de trods mange skuffelser altid har lagt al deres energi I arbejdet og nærer en sand 
kærlighed til det noble spil. 

Cricket-spillets nuværende standpunkt. 
Efter mange Ars dekadence synes det, ligesom det atter lysner lidt. Der har været gjort mange forsøg pA at 
tege livet af det, men det har været sejgllvet, og jeg tror, det er heldigt. Hvis der skal spilles fodbold hele 
året rundt næsten uden pause, vil det efter min mening være til ubodelig skade for dette spil, som lægger 
så uhyre beslag på sine udøvere. Man må Ikke forglemme, at vore fodboldspillere er amatører, der gerne 
skulle have lldt tid tilovers til andre Interesser. Cricketsæsonen burde være en lovbefalet hviletid for 
fodboldspillerne. Hvis man ser nøgternt pA situationen, må man I virkeligheden nærmest forbavses over, 
at vi herhjemme ikke spiller dårligere cricket, når man tager hensyn til vort upålidelige klima, den meget 
korte sæson med ganske få kampe og den ringe stab af spillere, vi råder over, i al fald her I byen. Medens 
vi har haft trænere til fodbold og tennis, har vi aldrig haft een crickettræner. 
Det, det kniber mest med, er nemlig kastningen. Og kastning er en uhyre vanskelig kunst, som man Ikke 
uden stort og energisk arbejde kan lære sig selv. Hvor mange af vore kastere har mon nogensinde læst en 
lærebog om cricket, hvor mange har mon prøvet de forskellige fingergreb, som man må beherske til 
fuldkommenhed for at kunne skrue en bold fra "off' eller fra "leg". Næppe ret mange. Jeg ved, at Axel 
Jørgensen (Rambøll), der nu spiller for Odense, studerede kastning, og jeg tror også, at Boertmann, som 
nu ikke spiller mere, ofrede en del tid og spekulation pA kastekunstens finesser. Men ellers tror Jeg Ikke, at 
vore kastere ofrer deres tid derpå, og resultatet bliver derefter. Vi har blandt alle de københavnske kastere 
ikke �n virkelig "fast bowler" (hård kaster) og Ikke en rigtig snedig, •stow bowler" (langsom kaster). Derfor 
står selv vore bedste spillere ret hjælpeløse, navnlig over for •stow bowfm(f'. Vore kastere indskrænker sig 
til at holde en nogenlunde god længde og kaste lige på gærdet. Nogle af dem kan skrue bolden lidt, men 
uden sikkerhed og uden nogle af de irlcks", som skaf til for at narre den gode gærdespiller, og få ham til at 
gøre den dumhed, man ønsker. Vi så sidste sommer, hvor håbløs kasternes opgave var overfor Eckerstey, 
som vel er en god spiller, nr. 6-8 på Lancashires County team, men som dog langtfra hører til 
ekstraklassen. Men kastning kan læres, når man vil lægge energi og arbejde deri, og de unge bør tage 
denne opgave op. Jeg håber, at træningen, som KB. har taget initiativet til, om vinteren I kæmpehallen 
(Forum), vil fremelske nye kastere, som vi hårdt trænger til. En mand som Patte Christensen skulle efter min 
mening kunne blive til noget som kaster. Han har højden, en veltrænet, kraftig krop, lange arme og en god 
hjerne. Han burde uddanne sig som hård kaster. Jeg mener også, at Suhr (K.B.), som er 
venstrehåndskaster, måtte kunne blive til noget mere. 
Gærdespil/et er slet Ikke så galt. Vi har endnu Buchwald. Selv om han Ikke mere vil score •centuries• som 
før, er han dog stadig en god mand og yderst stilfuld. Henrik Andersen er også et godt gærde, lidt for 
hidsig til tider, men en af de morsomme spillere. Af de ganske unge er EyoU K/even og Jochumsen de mest 
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lovende. På K.B.s hold er Leopold den sikreste, en aggressiv og flot spiller, der ikke er bange for at tage 
lidt risiko. Han vil kunne gøre sig gældende mange år endnu. Bendixen er mere op og ned, men kan spille 
udmærket, skønt sjældent chancefrit. Brysting er en rask og aggressiv spiller, der scorer i en lynende fart, 
men som mangler den koldblodighed, der er nødvendig, hvis man ofte skal lave store halvlege. Den mest 
talentfulde anser jeg Pockendahf for at være; han burde kunne blive en virkelig stor gærdespiller, 
Buchwalds arvtager. Han har alle betingelserne, hvis han blot får god træning. 
Vort markspil er ofte ganske forbavsende godt, og når vi har vore 11 bedste I marken, er der ikke meget at 
udsætte på dem. En spiller som Brysting er det en hel fryd at se, spændstig som en stålfjeder, lynende 
hurtig og altid på tæerne. Laursen er også en fortrinlig markspiller og Leopold ligeledes. Hvem kan 
glemme den himmelhøje bold, som han greb Bonham-Carter ud på ovre på B.93s bane for et par år siden; 
og den som han senere snappede i fuldt løb fra HIU senior. Af A.B.s spillere var Boertmann uovertruffen I 
"slip"; de bolde, han greb der de sidste sæsoner han spillede, var fænomenalt godt taget. Henrik Andersen, 
Buchwald og Saabye af de ældre er også udmærkede i marken, og af de yngre er Kleven og Jochumsen

meget lovende. Eigil Poulsen har vist gode evner som wlcket-keeper og skal med mere øvelse blive første 
klasses. B.93 har ingen rigtig fremragende gærdespillere, men mange gode markspillere, således som 
Svend Petersen og Svend Jensen, der er mere kendte som fodboldspillere, holdets anførerZølck, om hvem 
det samme gælder. Michael Rohde og Anton Olsen, som kun giver gæsteroller, desværre, er også 
fortræffelige markspillere. Når alle kan og vil give møde til de store kampe mod englænderne eller 
jyderne, kan vi stille et virkeligt fint hold i marken, og mange kampe kan vindes på tip-top mark.spil. - - • 
Udenfor København er der ret stor Interesse for cricketspillet, men banerne er mange steder yderst slette. 
Det vil nok bedre sig med tiden, og man kan godt have fornøjelse af at spille, selv om banen Ikke er fin. I 
Jylland er interessen imponerende. Jeg har hørt fortælle, at f.eks. Aalborg Boldspil Klub kan stille 4 
seniorhold på benene. En lille by som Hjørring, der vist næppe har stort over 10.000 Indbyggere, har været 
i stand til at give de stærkeste københavnske hold gode kampe. Fredericia har også et godt hold, og 
traditioner fra oberstløjtnant Kalkaus tid holdes højt I ære. Jyderne er så heldige at have en meget 
formående cricketentusiast som fører, den bekendte baron Rosenkrantz, der har studeret spillet både her og 
i England, og som har udgivet en udmærket bog om cricket, forsynet med gode Illustrationer. Den kan vore 
spillere godt lære en del af. 
Hvornår kommer den store overtegne fører I Kalkaus sted? Vi savner en sådan begejstret og myndig 
personlighed. Kommer han, så skal der nok blive pustet nyt liv I det danske cricketspll, så at det atter kan få 
den plads I solen, som det, det bedste af alle spil, med rette fortjener. 

Ctlcket 1945. side 30: 

Ved Dansk Cricket Rings generalforsamling 1945 udtalte overlæge Jørgen Jensen, at det var sørgeligt, at 
der ikke blev gjort mere for cricketspillet Indenfor K.B.U. og D.B.U., der dog havde cricket på deres 
program. 
Ctic/cet 1948, side 15: 

Efter Indstilling af cricketudvalget har K.B.U. for sæsonen 1948 Indført nye regler, såvel for turneringen som 
for pointsberegningen, der er så omfattende, at man nærmest kan betragte dem som revolutionerende .•.• 
Cm:ket 1948, side 24: 
Ved Dansk Cricket Rings generalforsamling 1948 udtalte formanden, at specielt K.B.U. nu havde taget et 
betydeligt mere posltM standpunkt til cricket end tidligere, hvilket provlnsunioneme jo allerede længe havde 
gjort, og D.B.U.s ledelse stillede sig meget forstående og velvilligt til alle fornuftige forslag, der fremkom fra 
cricketspillemes side. 

K.B.U..p,bllautrøsløtl flSJ, ""'8 IZ 811,ge Pøchndahlberalter. 

CRICKET -THE NOBLE GAME 
Trods alle onde profetier om, at cricket vil uddø, at spillet kun holdes I live af få fanatiske entusiaster, 
dyrkes det dog stadigvæk ihærdigt og har netop ved K.B.U.s 50 års beståen en stor Interesseret skare af 
unge udøvere, der sammen med de gamle erfarne spillere nok skal forstå at holde the noble game's fane 
højt - nu som I fremtiden. Det skal ingen hemmelighed være, at besværlighederne for cricket er store, vel 
større nu om dage end for 25 år siden, da dr. Brummerstedt I unionens jubilæumsskrift udøste hjertesuk 
over, at fodboldspillet ved sin indtrængen I de sommermAneder, der ellers var forbeholdt cricket, var ved at 
kvæle dette spil. 
Forholdene er værre nul Med den kolossale udvikling, som fodbold har nået, levnes der kun små 1¼ 
måned - specielt juli, der jo er den bedste feriemåned - til cricket. Det er klart, at cricketsæsonen derved 
bliver alt for kort. Ganske vist begynder cricketkampene allerede I begyndelsen af Juni, men da der som 
bekendt spilles fodbold og cricket på de samme baner og for største delen af de samme spillere, Især for 
drengenes vedkommende, er handicap'et stort for cricket. Fodboldsæsonen holder nu først op henad 
midten af juni; så slutter skolerne • og drengene forsvinder på sommerferie. Et andet problem, som for 
øvrigt også mærkes i andre sportsgrene, er ungdommens større modenhed nu om dage end for 25 år siden. 
Dengang var det yderst sjældent, at de unge drog ud på egen hånd på vandretur I weekenden. Dette er jo 
nu selv for de 14-15 årige almindeligt, og det er klart, at det særtigt vil gå ud over et så decideret 
10mmerspil &0m cricket. 
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En sammenligning mellem cricketstandarden nu og for 25 år siden må falde ud til fordel for spillet af i dag. 
Trods det, at københavnsk cricket i de sidste 25 år til dels har mistet sin førerstilling I dansk cricket, spilles 
der gennemsnitlig betydelig bedre cricket I København i dag end omkring 1930. Tidligere fandtes der 
ganske vist mange habile spillere; men der var for mange "huller" på holdene. Særlig galt var det i 
provinsen, hvor kun få spillere havde forstået at tilegne sig den rette stil. Ja, Oscar Jørgensen fra Aalborg 
var vel en af de meget få uden for København, der førte sit bat i engelsk stil. Hvad angår bowlingen har 
provinsen - specielt Jylland - altid haft en mængde gode, naturligt begavede bowlere. Københavns 
førerstilling inden for cricket skyldtes i første række det samkvem, som K.B.U. gennem årene bragte i stand 
med engelske crickethold, dernæst det banebrydende, inspirerende gærdespil Danmarks W. G. Grace, 
Charles Buchwald, viste og som dannede skole og fik talenterne blandt de yngre københavnske spillere til 
at tilegne sig denne "stil". Denne forbedredes yderligere for de mest interesserede spilleres vedkommende 
ved selvstudium af engelske cricket-fagbøger. En ting manglede dog - en engelsk cricketinstruktør. De 
rigtige finesser læres nemlig kun gennem virkelig god Instruktion af en dygtig lærer. En sådan lykkedes det 
J.B.U. at erhverve i 1929, og mr. H. P. Chaplins instruktion revolutionerede hurtigt jysk cricket. En stab af 
unge talenter skød frem, og disse viste sig snart dygtige nok til at fravriste København førerstillingen i 
dansk cricket. Fra nu af var det Jyderne, som gav københavnerne nye impulser. Gennem unionskampene 
og ved emigreren af Jyske spillere til Odense, København og det øvrige land kom hele det cricketspillende 
Danmark til at nyde godt af mr. Chaplins arbejde med det resultat, at cricketstandarden i dag er betydelig 
bedre end før 1930. 

De store cricketnavne. 
I de første 25 år af K.B.U.s historie blev kampene om 1. pladsen I cricket næsten udelukkende udkæmpet 
mellem A.B. og K.B. Kun i 1909 og 1910 finder man B.93 som mester. Forholdet har ikke ændret sig i 
unionens anden 25 års periode. Det er stadig A.B. og K.B., der broderligt har delt mesterskaberne Imellem 
sig. Een eneste gang, i 1950, har B.93 - denne hæderkronede klub, der, som dr. Brummerstedt skriver I sin 
jubilæumsartikel (1928), startedes som eksklusiv cricketklub - vundet mesterskabet. Til gengæld blev klubben 
så tillige danmarksmester ved at vinde over Jyllandsmesteren, Aa.B., i slutkampen. 
De førende københavnske cricketspillere for 25 år siden var først og fremmest Charles Buchwald, der sine 
48 år til trods stadig var championen, desuden Henrik Andersen, J. K. Stavnsbjerg, 0. F. Saabye og Sv. Aa. 
Boertmann fra A.B., K.B. domineredes af Henning Leopold, Hakon Bendixen, Georg Brystlng og brødrene 
Philipson, og endelig havde B.93 Niels Lage og Johannes Wiemann samt Laurflz Simonsen. Af den yngre 
stab kan nævnes Palle Christensen, Steen Blicher, Valdemar Laursen og Poul Zølck, samt de helt unge 
Carlo Jochumsen (senere Ryhøj), Eigil Poulsen og endelig Pockendahl, der af Brummerstedt udnævntes til 
den unge spiller, som burde blive Buchwalds arvtager. 
Kjøbenhavns Boldklub har klart været K.B.U.s stærkeste cricketklub i første halvdel af unionens anden 25-
års periode. Fra 1928 indtil 1943 vandt K.B. 10 gange mesterskabet og erobrede tillige pokalturneringen 7 
gange i disse år. Det var de ovenfor nævnte gamle, rutinerede spillere Leopold, Bendixen og Brysting, der 
sammen med Blicher, Vald. Laursen, Philipsoneme samt Lave Nørgaard, Jørgen Cold, Traugott Elberth og 
Børge Pockendahl dannede et meget stærkt hold, fortrinsvis et faygtindgydende gærdehold. Omkring 1930-
34 var det nærmest et uheld, hvis åbningsgærdet scorede under 100 points, og klubbens halvlege lå i 
reglen aldrig under 200-250 runs, næsten altid kun for de 5-6 af gærdeme. Leopold, Bendixen og Baysting 
var jo omkring 1928 "gamle" og havde allerede da slået deres navne fast som hørende til de førende 
cricketspillere i København. Leopold, der i sine unge dage var hård bowler med et flot tilløb, gik på 
slutningen af sine karriere over til at bowle langsomme, bløde bolde med succes. Hans gærdespil var til det 
sidste flot anlagt, specielt hans cut var besnærende, og jeg lægger ikke skjul på, at han på dette område 
var min læremester og store forbillede. Bendixens force var det aggressive, men ikke særlig stilrene 
gærdespil, der Imidlertid gav ham points. Hans halvlege skæmmedes næsten alUd af et hav af "liv", som 
han slap godt fra, fordi chancerne faldt ned midt imellem markspilleme - til stor fortiydelse for disse. Som 
bowler fejrede han tit triumfer, takket være sin fine længde på de hurtigt opspringende halvhårde bolde. Få 
har været besjælet af en lildhu til cricket som Bendixen. Sammen med Harold Philipson var han med til at 
stifte Københavns Kricket Ring og udførte, ligeledes i kompagni med Philipson, som redaktør af "Ringen•s 
blad "Kricket", et stort og banebiydende arbejde ved gennem sine Instruktive artikler at udbrede kendskabet 
til spillet og give dets udøvere nye impulser. Han var nemlig en ihærdig læser af engelske cricketbøger og 
gjorde alt for at bringe sin viden videre. Brysting vil huskes som alle tiders point. Hans gærdespil var altid 
morsomt. Der skete noget, når "Danmarks Georg" var ved gærdet. Hvem glemmer nogensinde hans 90 
points i 1933? - et fyrværkeri af slag i rekordtid. Han reddede derved K.B.U. for et oplagt nederlag til J.B.U. 
Størst betydning fik han dog som bowler. Brysting er den, der har taget flest gærder for K.B., og han må 
betegnes som en af vore få virkelige spin-bowlere. Få var som Baysting i stand til at variere sine bolde, 
uden at gærdespilleren kunne opdage det på afleveringen. Hans bedste resultat er 4 gærder på 4 på 
hinanden følgende bolde. 
En anden fortrinlig bowler fra denne periode var Lave Nørgaard, der i timevis kunne kaste sine off-skruere 
uden at miste længden. Som en god afløsningsbowler fik den kejthåndede Jørgen Cold en masse gærder 
på sine langsomme legskruere. Decideret siowbowler var Cold ikke, men hans bolde, der kom højt oppe fra 
på grund af hans store højde, snød tit gærdespilleren. Blicher, Laursen og Elberth var de solide 
støttespillere midt i gærdeordenen. De supplerede på hver sin måde de førende batsmænd. Laursen er 
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måske den bedste 1. slip, vi har haft herhjemme. Blicher var i sine bedste dage et godt aggresivt gærde, 
medens Elberth glimrede ved at være manden, man altid kunne sætte ind at agere plankeværk. Harold 
Philipson nåede ikke de store højder som spiller. Hans indsats for cricket lå på andre felter. På slutningen af 
sin karliere keepede han med bravour, først og fremmest takket være sin medførte "angelsaksiske" 
stædighed og uforfærdethed. 
Endelig er jeg vel nødt til at nævne, at K.B. også havde Pockendahl. De gamle støtter faldt efterhånden 
fra, og i de sidste 10 år har K.B. måttet se A.B. dominere københavnsk cricket. I denne periode hæfter 
man sig blandt de nye ansigter I K.B. særlig ved Eigil Nielsen, der er den helt store cricketspiller. Som elev 
af Chaplin fra drengeårene i Esbjerg lærte Eigil, som så mange andre jyder, kun rigtigt at spille fremad; men 
takket være sit fænomenale øje, sit gode benarbejde og sin hurtige reaktionsevne kan han nøjes med et 
begrænset slagrepertoire og alligevel præstere de store halvlege. Som bowler og markspiller er han også 
helt i toppen. Desværre har Eigil Nielsen ikke deltaget nævneværdigt i cricket de sidste 5-6 år på grund af 
sin gåen helt op i fodboldspillet. Han har ikke turdet udsætte sig for at blive skadet i cricket og derved gå 
glip af landskampe, rejser og olympiske lege. Mon ikke Martens (A.B.s harde kaster) skulle have en lille andel 
heri? K.B. har savnet Eigil hårdt, men der er vel håb om, at han nu, da fodbolden er lagt på hylden, igen vil 
hellige sig cricket og fortsætte sine triumfer her til gavn for såvel K.B.s som københavnsk cricket. Fra 
Jylland har K.B. fået et par gode bowlere i Knud Ludvigsen og Kart Morild. Førstnævnte har nu lagt op efter 
i en årrække at have været K.B.s hovedkaster, medens "Kalle" for øjeblikket må regnes for Københavns 
bedste spinbowler. Særlig hans indsats i fjor i K.B.s kamp mod M.C.C., hvor han tog 7 gærder for 53 points, 
var fremragende. Endelig kan Christian Kruse som wicketkeeper til tider nå de store højder. 

A.B.s stærke periode. 
Var K.B. suveræn i årene fra 1928 indtil 1944, har Akademisk Boldklub I endnu højere grad præget 
københavnsk og dansk cricket i de sidste 10 år. Siden 1944 har A.B. taget sig af K.B.U.s 
cricketmesterskab hvert lir undtagen 1950, hvor B.93 blev nr. 1. Akademikerne er idag alle andre klubber 
klart overtegne takket være deres formidable bowlere, der rigeligt opvejer, at A.B.s gærdespillere Ikke for 
tiden er så stærke som forhen. I K.B.s stærke periode var A.B. ingenlunde svag. Klubbens hold i 1931 
bestod således af Stavnsbjerg, Boertmann, Henrik Andersen, Palle Christensen, Ryhøj, Høyer, Ernst 
Rasmussen, Eigil Poulsen, Car1 Larsen og Poul Nielsen - et stærkt mandskab, der da også ved at score 287 
+ 87 points mod K.B.s 249 + 66 for 6 gærder spillede uafgjort i slutkampen om mesterskabet. Ryhøj var
topscorer med 95 points. Slutkampene I disse år mellem A.B. og K.B. var altid meget spændende og
jævnbyrdige, fulde af dramatik. Stavnsbjerg husker man som gærdespilleren I den typiske soranerstil, 
Henrik Andersen for sin elegante batføring og Boertmann for sine lumske, langsomme bolde. O. F. Saabye
hører også til denne årgang, idet han indtil 1930 var vor hårdeste bowler. På grund af sit særprægede tilløb
med de cirklende armbevægelser hed han aldrig andet end "Slangebowleren•. En anden god bowler havde
A.B. i Palle Christensen, der desuden var et udmærket gærde med flotte stag. Som modsætning til ham kan
nævnes Ernst Rasmussen, der også var en solid gærdespiller, men af en lidt anden spillefacon. Hans
øgenavn "Prikke-Rasmussen• siger en del om, hvorledes hans spil var. 
Fra 1944 og op til for et par år siden har A.B.s store styrke været det homogene, solide gærdespil • og
Bronee med makkere. Louis Bronee, søn af den gamle elegante cricketer Johannes Bronee, må betegnes
som et af de største talenter, Danmark har fostret pli bowlingens område. Få er udstyret med mere naturlige 
anlæg for bowling end han. Hans aflevering er Jet og utvungen, og han kan skrue off og leg lige godt. Havde
Bronee levet I England ville han utvivlsomt være blevet en af cricketverdenens store slowbowlere - for så
havde han også lært at bowle googlien. Jeg regner Bronee for en af de værste bowlere, jeg har spillet Imod. 
Hvis man ikke næsten stirrede øjnene ud af hovedet for at se hans greb om bolden og I allerhøjeste grad 
koncentrerede sig for at opdage hans håndledsbevægelse under boldens aflevering, blev man uvægerligt 
narret af hans bolde. I K.B. har vi altid sat Bronee umådeligt højt. Vi bedømte en gærdespiller i forhold til 
den lille A.B.er. Kunne han spille Bronee, var han af 1. klasse. Bronee havde sine mangler - gud ske lov. 
Hvad skulle vi arme gærdespillere ellers have gjort? Han viste sit greb om bolden for tydeligt for den
opmærksomme gærdespiller, og da han ikke mestrede googlien, kunne han af og til komme til kort overfor
en 1. klasses gærdespiller. Bronee var tillige tilbøjelig til at forcere sin kastning, bowle for hårdt, når han 
blev "straffet". Bronees karliere er enestående. 11938 og 1939 tog han over 100 gærder, og hans rekorder I 
unionskampene viser til fulde hans styrke. 
Til at bowle fra det andet gærde har A.B. altid haft den lykke at have bowlere, der på en glimrende måde
supplerede Bronee. Det gælder specielt de hårde bowlere, Aage Krebs og Per Martens. Sidstnævnte har Jo
ligefrem skabt furore ved sine efter danske forhold fantastisk hurtige bolde. Sammen med Herluf Jensen fra 
Hjørling må han betegnes som Danmarks eneste virkelige fast-bowler. Herluf Jensen huserede omkring 
1925-28 i Jylland og havde dengang bl.a. selveste Buchwald I vanskeligheder med sine hårde bolde. 
Martens vil dog få 1. prisen, fordi han takket være sit levende tilløb og "vilde" højtspringende bolde I 
allerhøjeste grad er dødbringende for gærdespilleren. Som chok-bowler er han uden sidestykke, og hans 
makkerskab med Bronee må betegnes som det bedste, der har eksisteret I dansk cricket. Bronee har 
desværre ikke spillet konstant de sidste lir pli grund af en alvorlig sygdom, men A.B. har fået en god
erstatning I englænderen Thomas Provls, der bowler fast-medium bolde med et efter danske forhold meget 
hurtigt opspring. Provis vil uden tvivl i nærmeste fremtid komme tll at præge vor bowling herhjemme, Idet 
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han altid beredvillig stiller sine erfalinger til rådighed for de unge spillere, ligegyldig hvilken klub de så 
tilhører. 

En not rekord. 

Marlens og Provis vinder for tiden kampene for A.B., Idet deres fremragende bowling ligeligt opvejer, at 
A.B.s gærdespil af i dag ikke er særlig stærkt. Omkling 1944 og i årene derefter var til gengæld A.B. et 
yderst stærkt gærdehold. Gik et par af støtterne for små points, var der altid et par andre, der scorede en 
50-60 runs. Efter at Stavnsbjerg og Henrik Andersen var faldet fra, hvilede ansvaret på Ryhøj, Høyer, Carl 
Larsen, Krebs og Poul Nielsen. De to førstnævnte var af samme type. Hårdtslående, aggressive 
gærdespillere, der væstentligt foretrak at spille fremad, og hvis halvlege altid var krydret af fine drives til 
grænsen. Høyer var tillige en udmærket bowler. Desværre forsvandt han for tidligt fra cricket, idet han - for 
resten midt i en K.B.U.-J.B.U. kamp - fik en stilling som skolelærer i Tønder. 
Carl Larsen, Krebs og Poul Nielsen satte i 1944 en rekord uden sidestykke i dansk cricket. Mod K.B. 
scorede de som de tre første gærder hver et century. Krebs var udpræget hitter, en glimrende repræsentant 
for den berømte soranerstil. Kom han først I stød, var han meget farlig, fordi han så ødelagde al bowling. 
Carl Larsen burde være blevet en Buchwald nr. 2. Der er ikke mange andre spillere, der fra naturens side 
har været udstyret med så medfødte anlæg for gærdespille! som netop han. Som ganske ung tegnede han
til at blive den helt store gærdespiller, Idet han I en smuk og legende stil så at sige mestrede alle slag 
gærdet rundt. Med årene viste det sig Imidlertid, at Carl Larsen manglede de for den store gærdespiller så 
vigtige faktorer: koncentration, tålmodighed og evnen til at eksplodere. Man har vist aldlig set Carl udføre et 
slag, så markspilleme har stået måbende af forundring! A.B.erens største svaghed var vel, at han tog alt 
for let på tingene. Det hele skulle helst være leg; det var svært for ham at slå for store brød op. I hverl fald
var han ofte for let at lokke, således at han Ikke aHid opnåede de points, som man burde kræve af ham 
efter hans rige evner. Engang imellem kunne Carl dog gå helt Ind for opgaven. Så var han uimodståelig, og
det var en fryd at overvære hans gærdespil. Jeg erindrer endnu hans 118 I 1935 mod K.B. Det er en af de 
flotteste opvisninger I gærdespil, jeg har set. Alsidig som Carl Larsen var, udviklede han sig med årene til
at blive en 1. klasses bowler. På grund af hans højde var hans bolde meget vanskelige at bedømme for
gærdespilleren. Dertil kom, at man næsten ikke kunne se på hans afleveling, hvilken skruning bolden ville
få. Og for at gøre det endnu værre, bowlede Carl Larsen i højeste grad med "hjernen•. Som åbningsbowler 
var han en af de bedste til at få den nye bold til at swerve. 
Som modsætning til Carl Larsen står Poul Nielsen, der er den A.B.er som næst efter Buchwald har scoret 
flest points og opnået flest centuries. "Tist"ens store force er hans næsten sygelige forsigtighed og
påpasselighed ved pindene. I mange tilfælde lader han bolden ramme boldtræet; men ingen forstår som
han at vente til den "løse" bold kommer. Til gengæld bliver den så også omgående straffet. For mig er der 
ingen tvivl om, at A.B. - netop fordi de andre gærdestøtter af Poul Nielsens årgang fortrinsvis spillede frit -
er "Tlst"en tak skyldig, fordi han ved sit forsigtige, men dygtige og solide gærdespil har holdt stand ved det
ene gærde og derved meget tit lagt grunden til en stor A.B. lnnings. Som markspiller var han Især 
fremragende som point. 
Af den yngre årgang kommer Poul Talbro ind som en flot nr. 1. Han er et bevis på, hvordan mr. Chaplins 
instruktion - her via Svend Morllds emigreren til Odense, hvor Talbro er opvokset - indirekte har præget 
hele landets cricket. Poul Talbro spiller i jysk stil med hook'et som et meget pointsgivende favoritslag. Som 
1. slip snupper han hver sæson en mængde glibechancer. A.B. har altid haft gode wicketkeepere, ja, i 
Eigil Poulsen vel den bedste, Danmark har haft. Jørn Finnich, der i de senere år har stået bag pindene, 
rangerer ikke meget under Poulsen; til gengæld har han et plus derved, at han er et godt gærde. 

Da B. 93 "snØd" favoritten. 

I 1950 overraskede B.93 hele det cricketinteresserede Danmark ved at vinde både K.B.U.s turnering og 
danmarksmesterskabet. Helt tilfældigt var det nu ikke. I årene forud havde der pludselig I klubben vist sig 
en stor interesse for spillet, og resultatet af det Ihærdige træningsarbejde udeblev ikke. B.93s styrke ligger I 
et solidt gærdespil, et fremragende markspil og to gode bowlere i Palle Bloch-Jørgensen og Hans 
Rasmusen. Esserne I gærdestaben er Ove Jensen, Kaare og Palle Bloch-Jørgensen, Erik Christensen og 
Jørgen Petersen. Ove Jensen har altid hørt til Københavns bedste gærdespillere. I årene 1940-45 var han 
blandt de øverste i statistikken, men så optog fodbold ham for meget. De sidste år er han imidlertid vendt 
"frygtelig" tilbage. 11951 slog han således Svend Morilds danmarksrekord I individuelt score ved at tegne 
sig for 252 not out. Elik Chlistensens karriere er nogenlunde lig Ove Jensens. Også han har været borte 
fra B.93s clicket nogle år, men er Igen kommet tilbage og har styrket både sin klubs gærdespil og bowling. 
Topscorer blandt 93eme er Kaare Bloch-Jørgensen, der siden 1935 har hørt til vore førende gærdespillere. 
Som et stædigt, solidt 1. gærde er han hovedhjørnestenen på B.93s hold, en gærdespiller, som de andre 
klubbers bowlere ikke bryder sig om at bowle til. Lige modsat spillefacon har broderen Palle. Han gør ikke 
megen væsen ud af sit spil, slår til af hjertens lyst; men i de senere år er der dog kommet mere system over 
hans spil, således at han nu må regnes for at høre til K.B.U.s bedste gærdespillere. Hans mange store 
halvlege de sidste år, bl.a. et century mod F:B:U:, er bevis herpå. Det er dog først og fremmest som B.93s 
hovedbowler, at han har indlagt sig fortjeneste. Sit hidtil bedste resultat opnåede han i 1950, hvor han ved 
at tage hele 99 gærder havde en meget stor andel i, at danmarksmesterskabet havnede på Østerbro. I de 
senere år har han fået kultiveret en særdeles ubehagelig legskruer, som han med held stikker ind imellem 
sine hårde bolde. 
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B.93s anden hovedbowler i dag er Hans Rasmusen, et af de mange talenter fra Sorø Akademi. "Mus• er
endnu ung og har meget at lære, men har stof i sig til at blive en ny Bron6e .• Men så bliver det også
nødvendigt at huske lidt mere på længden og farten! En spiller, der ikke gør meget væsen af sig, er
Jørgen Petersen. Hverken hans gærdespil eller hans langsomme bowling ser ud af meget, men han scorer
altid gode halvlege og tager mange gærder. I årene, hvor B.93 var den evige 3er, havde klubben i Lage og 
Wiemann et par gode bowlere. Johs. Wiemann bowlede i den ægte Jyske stil - ganske som broderen fra
Fredericia • og tog mange gærder på sine luske-bolde. Stædig som de jyder nu engang er, kunne Wiemann
blive ved at "fodre" en gærdespiller med den samme bold, hvis han havde sat sig I hovedet, at 
gærdespilleren var "svag" for en vis type bold. I reglen fik han held med at tage gærdet, men bed 
gærdespilleren sig fast ændrede Wiemann ikke taktik, og så blev det jo dyrt. Niels Lage var lige modsat,
både hvad bowling og temperament angik. Han bowlede hårdt og var til tider meget ubehagelig, fordi han
på grund af sin lave aflevering kunne få boldene til at blive nede, især på B.93s bane, hvor han vidste, hvor
den "bløde" plet var, - og røg pindene, opførte Lage en sand krigsdans af glæde. Morsomt nok har både
Lage og Wiemann opnået det sjældne at tage 4 gærder på 4 på hinanden følgende bolde.
B.93s bedste gærdespillere for 20-25 år siden var Poul Zølck, Henry Nielsen og P. H. Wiinstedt. Den også
fra fodbold så kendte Zølck var en stor bluffmager. Hans gærdespil var solidt, men altid præget af et
mægtigt teater - et utal af "midtfor", standsning af bowlingen, fordi der ikke var ro i marken o.s.v. - o.s.v.
alt sammen for at distrahere bowleren. Lige omvendt, når det var Zølck, der bowlede. Så skulle 
gærdespilleren duperes. Zølck havde et frygtindgydende tilløb å la en "fast"-bowler, isprængt alle mulige 
rejehop, for så, når han kom op til gærdet, pludselig at standse op og aflevere en blød bold. Henry Nielsen 
var spilleren efter de store linier. De år, han var med, lå han altid I toppen både som gærdespiller og bowler. 
Endelig må Wiinstedt nævnes, fordi han i mange år var sjælen i B.93s cricket og bolværket, som ved sit
kedelige, men fornuftige spil reddede mangen en 93-innings fra sammenbrud. 11942 opnåede Wiinstedt sin 
største triumf ved at score 102 points mod Næstved. 
Flere jyske spillere har givet gæsteoptræden I B.93 og derved præget cricketspillet I klubben. Dette gælder 
således Aage Dam og Werner Sørensen, som begge bragte den jyske stil til de unge på Østerbro, og som
var med til at opdrætte gode spillere som Svend Petersen, Kaare Bloch og Ove Jensen. Selv viste de to
jyder fint gærdespil her i byen. Werner Sørensen havde I 1938 stor succes ved I dette år at score hele tre
centuries. En særpræget langsom bowler fra denne periode havde B.93 i Hjalmar Hansen, der Især på
egen bane tog et hav af gærder ved simpelthen at kaste bolden •op i solen•. Der var ikke megen skruning
på "Hjalle"s tårnhøje bolde; men gærdespilleren gik meget ofte helt galt af dem.

Andre cricketklubber. 
I min juniortid var vor værste modstander næsten altid "Frem•, der I Leif Nielsen og Kjell Gall havde et par 
dygtige cricketspillere, som trak en mængde andre "Frem"er drenge med ind I spillet. Alt tydede således på, 
at Vesterbroklubben ville gå en gylden tid I møde. For selv om "Frem• før i liden har haft gode hold og 
fremragende spillere - Østrup, Edvin Giefeldt, Andersen Byrval og Hans Hansen - så var det, ligesom man I 
"Frem• kun åndede fodbold. I de sidste 5-6 år er interessen for spillet igen blevet større, ikke mindst fordi 
klubbens sympatiske engelske fodboldtræner, R. C. Mountford, dels ved sit dygtige gærdespil og sin gode 
bowling fik ført "Frem• op 11. plan, dels fordi han ved hele sin noble fremfærd ikke kunne andet end være 
en god propaganda for cricket. Mountfords erhverv var fodbold, men som cricketspiller var han gentleman, 
og han lagde ikke skjul på, hvor højt han satte cricket. Det kan være, at dette har givet ledelsen I "Frem• 
visse spekulationer. Mærkværdigt er det I hvert fald, at en klub som "Frem" med en af de største 
ungdomsafdelinger i København ikke sætter mere ind på at give sine hundreder af drenge en gavnlig 
afveksling i sommermånederne i den evindelige "sparken• fodbold - og her ligger cricket jo så ligefor. 
Medens Kjell Gall som senior forsvandt fra "Frem", fortsatte Leif Nielsen og erobrede hurtigt en plads blandt 
de bedste. Han var en god all-round spiller, der, hvis han havde spillet I en stærkere klub, ville være nået 
endnu højere. Leif var en god sportsmand, som altid var sin klub tro og troligt fulgte den i med- og 
modgang. Han er den ene af de to, som har spillet 25 unionskampe for K.B.U. • og det er særlig 
bemærkelsesværdigt, at mange af disse kampe er opnået, medens "Frem• spillede i li-holdsrækken. Leif 
Nielsen er den eneste "Frem"er af vor periode, der kan siges at have været af absolut klasse som 
cricketspiller. Omkring 1930 havde "Frem• et par gode bowlere i Kai Hansen, der bowlede hårdt, og Carl 
Christensen, hvis force var den gode længde på de mere langsomme bolde. Endvidere må nævnes Georg 
Rasmussen, der havde evnen til at lægge sine bolde netop der, hvor gærdespilleren nødigst ville have det. 
11946 fik "Frem" en del spillere fra F.B., tidligere F.C.C. Af disse var Jørgen Friis, Hans Rasmussen, H. C. 
Larsen og Nelvad de mest fremtrædende, 
Foruden de •store" klubber deltog 11927 også K.F.U.M., samt de rene cricketklubber Frederiksberg Cricket 
Club, Amager Cricket Club og Jydsk Cricket Club. K.F.U.M. opgav hurtigt spillet, J.C.C. gik op I A.C.C., 
der er den eneste af disse klubber, som stadig eksisterer. F.C.C. holdt stand I mange år, men bukkede til 
sidst under, gik en overgang ind under Frederiksberg Boldklub for endelig at gå op i "Frem•. De rene 
cricketklubbers ulykke er den, at det er vanskeligt for dem at få tilgang af drenge, der kan læres op fra 
barnsben, ikke alene I spillets finesser, men også i "klubånden•. 
A.C.C. har forstået at klare skærene trods besværligheder, Ikke mindst I krigens år, hvor klubben var helt 
uden træningsmuligheder. Selv om A.C.C. aldrig har været fremme I allerførste række, har den dog ofte
givet de stærke klubber en hård og spændende kamp, Ja, af og til endog en afklapsning. Efter først at have
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spillet I B.93 har Laur. Simonsen I mange år været grundpillen på A.C.C.s hold, en dygtig gærdespiller, hvis 
favoritslag var cut'et, som blev udført med elegance. Som en anden støtte kan nævnes Enevold Jensen, 
der kan rose sig af at være den eneste K.B.U.er, som har scoret century mod S.B.U. Af andre gode 
gærdespillere kan nævnes August Jørgensen og E. H. Petersen. På bowlesiden husker man fra omkring 
1930 P. Jagd og P. Madsen, et udmærket par, der supplerede hinanden på bedste måde. Desuden Molbech 
og Arnold Larsen, samt fra de senere år E. H. Petersen og Gøsta Larsson. 
På Københavns bedste cricketbane, Frederiksberg Stadion, havde F.C.C. de bedste betingelser for at 
vokse sig stor og stærk. Klubben nåede dog aldrig de store højder, selv om den ligesom A.C.C. af og til var 
I stand til at yde A.B. og K.B. glimrende modstand. F.C.C.s værste problem var at skabe fornyelse til at 
afløse de gamle spillere, Idet man ikke havde noget Juniorhold. Et forsøg på at få fat i de unge blev gjort 
ved at gå ind I F.B., men krisen blev ikke løst herved, og fra 1945 flyttede F.C.C.eme ud i "Frem". Fra 
F.C.C.s første år lige indtil for få år siden i "Frem• har H. C. Larsen været et solidt, godt spillende gærde, 
som selv de bedste bowlere havde besvær med at få taget. Hovedbowlerne i begyndelsen var Viggo 
Nielsen af den lidt langsomme type og Storm P.s navnkundige barber Aage Sørensen - •søren Sævekop•, 
som tog mange gærder, ikke mindst fordi han kunne få sine halvhårde bolde III at trille på grund af den lave 
•round-arm• aflevering. Også Georg Rasmussen, senere "Frem•, havde succes I disse år. I 1932, hvor han 
tog 34 gærder for 337 points, opnåede han som den fjerde bowler herhjemme at tage 4 gærder på 4 
hinanden følgende bolde, lalt 5 gærder I en maiden-over. Foruden disse husker man de hårde bowlere 
Oscar Hansen og Sv. Aage Hansen. Et par unge cricketspillere lykkedes det F.C.C. at opdage. Hans
Rasmussen og Jørgen Friis udviklede sig til et par gode gærdespillere, der begge opnåede at komme på
K.B.U.s bedste hold. Friis var tillige en højst ubehagelig bowler, fordi han, stik imod hvad der ellers er 
sædvane med left-handere, skruede off. Tillige kunne han få sine bolde til at "stå• i luften. 
To fodboldklubber, Dragør Boldklub og Brønshøj Boldklub, forsøgte sig i 1947 med cricket. Dragør måtte 
hurtigt give op; men Brønshøj er stadig med. Spørgsmålet er her, om den unge divisionsklub vil forstå at få ·
interesseret sine drenge for at dyrke spillet, således at Brønshøjs crickethold ad åre kommer til at bestå af
"Brønshøj"ere og ikke som nu for største delen øf indvandrede spillere. 
Endelig startedes 11948 på initiativ øf Erland Denckert, en af A.B.s unge cricketspillere,
Schneeklothianemes Cricketklub - som navnet antyder - rekrutteret øf elever fra Schneekloths skole. Den
unge klub har utvivlsomt en fremtid for sig, fordi man fra starten var klør over, at det vigtigste var at bygge
klubben op nede fra - straks sørge for at få en stærk ungdomsafdeling. Delle må siges at være lykkedes,
idet Schneekloth i fjor vandt K.B.U.s juniorturnering. Foruden Denckert, der er en god øll-round-spiller og 
som sådan er grundpillen på holdet, har klubben I fjor erhvervet Jørgen Friis og englænderen Gordon 
Wheeler. Den sidstnævnte er en meget stærk cricketspiller og blev dø også udtaget til K.B.U.s udvalgte 
hold. 

Englænder-kampe og unionskampe. 
Betydningsfulde mænd inden for K.B.U. Indså på et tidligt tidspunkt, at den bedste måde at tilegne sig 
cricket på var at få engelske hold herover til København for derved at give de danske spillere lejlighed til at 
se og lære, hvorledes "rigtig cricket" skulle spilles. Allerede i 1909 var K.B.U. vært for Cleveland C.C., og 
siden har unionen mange gønge stillet udvalgte hold op mod dygtige englændere, der for hvert besøg har 
givet vore hjemlige cricketspillere nye Impulser. 
Først i 1917 arrangeredes den første kamp mod en anden union, J.B.U., og herved Indlededes det 
samarbejde, som skulle få så stor betydning for crickets trivsel I Danmark. I de første år var det Jyderne, 
der høstede gavn af den årlige "testmatch", men i de senere år har det sandelig været københavnerne, der 
har lært øf spilleme frø hovedlandet. Desværre brød J.B.U. i fjor med K.B.U., fordi de gæve Jyder var af 
den opfattelse, at de københavnske spillere ikke interesserer sig nok for unionskampen, når den spilles i 
Jylland. De sidste gange har K.B.U. nemlig stillet med for reservespækkede hold I Jylland. Forhåbentlig 
bliver det kun til denne ene alvorlige "advarsel" fra J.B.U.s side. Dansk cricket kan simpelthen Ikke undvære 
den årlige styrkeprøve mellem de bedste cricketspillere her i landet (undskyld Fyn og Sjælland). Kampen 
bør dog ligge I juli måned, så den Ikke kolliderer med kampene om danmarksmesterskabet. - Det er Jo Ikke 
alle, der kan få fri 3 weekends I træk! Unionskampene mod F.B.U. og S.B.U. var af senere dato, og I 
begyndelsen var det kun nødvendigt for K.B.U. at sende "feriehold" til Odense og de sjællandske byer. De 
tider er- heldigvis - forbi. Hvis K.B.U. nu skal klare sig mod Fyn og Sjælland er det absolut nødvendigt for 
unionen at stille op med sit stærkeste hold. 
Ved at gå unionskampenes statistik igennem vil man få et ganske godt indblik i, hvllke spillere der gennem 
årene har betydet noget i københavnsk, ja, man kan vel godt sige i dansk cricket. Man bør særlig hefte sig 
ved, hvor mange gange de forskellige spillere har spillet mod J.B.U., idet der altid til kampen mod Jylland 
har været udtaget det absolut stærkeste københavnske hold. I mange år gav unionen da også kun "Nålen" 
for deltagelse i J.B.U.-kampen. Pillet ud øf statistikken kan nævnes, at Louis Bronees 173 gærder, fordelt 
med 56, 36 og 81 mod henholdsvis J.B.U., F.B.U. og S.B.U., er rekord for kampene unionerne Imellem. Det 
samme gælder Pockendøhls 1541 points, heraf 894 scoret mod J.B.U. Eigil Nielsen er indehaver af 
enkeltmandsrekorden I K.B.U. -J.B.U. kampe med 124 not out, scoret 119471 Viborg, hvorved han slog 
Pockendahls hidtidige rekord på 120 points fra 1938, sat I Aalborg. 
Når der er tale om cricketstatistik, vil Harold Philipsons navn altid blive nævnt i samme åndedrag. 
Grundlaget for de statistikker, som bringes her I dette jubilæumsskrift, skyldes Philipson, der i en lang 
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årrække samlede de københavnske spilleres tal, ikke mindst fra unionskampene, og takket være denne arv 
har det været mig muligt at give et billede af københavnsk cricket gennem årene. Foruden denne indsats 
fortjener "Philip" at blive nævnt for sit store arbejde for crickets trivsel i Danmark. Man kan vist roligt påstå, 
at han havde en finger med ved hvert englænderbesøg her i landet. Han var drivfjederen i dannelsen af 
Københavns Kricket Ring, "Cricket"s første redaktør, fik cricketfilmen her til Danmark og var sjælen i 
"Gentlemen of Denmark"s besøg i England i 1926. I over 25 år var han medlem af K.B.s bestyrelse. 

Fremtiden. 

For at skabe større spænding og interesse for cricket slog K.B.U. og S.B.U. sig i 1951 sammen om en 
fælles turnering, således at de 4 bedste hold fra hver union dannede en 1. division. Nummer sidst skulle 
rykke ned I 2. division. Den nye ordning, som nu har været i kraft i to år, har vist sig vellykket og kan måske 
blive forløber for en danmarkstumerlng I cricket. De 4 vindere fra de respektive unioner spiller ganske vist 
en cupturnering for at finde frem til Danmarks nr. 1 I cricket, men denne ordning vil aldrig komme til at give 
et sandt billede af de bedste klubbers rangfordeling, fordi nr. 2 og 3 I en union jo udmærket godt kan være 
bedre end finalisterne fra de tre andre unioner. 
I denne forbindelse kan nævnes, at der er kræfter I gang for at skabe en selvstændig cricketunion, der 
bedre vil være i stand Ul at varetage cricketspillemes interesser end D.B.U., som jo helt er opslugt af 
fodbold. En af de varmeste talsmænd for disse "løsrivningstanker" er K.B.U.s nuværende formand Kurt 
Nielsen, der • selv cricketspiller• mener, det vil være til fordel for crickets udvikling, at cricketspilleme 
danner deres egen union. Kurt Nielsen har som medlem af D.B.U.s cricketudvalg ydet et godt arbejde ved 
at få D.B.U. til at starte de instruktionskursus i cricket, der med englænderen mr. J. T. Hankinson som lærer 
de to sidste år har været afholdt i både Vejle og Næstved. Der er ingen tvivl om, at dette er vejen fremad. 
Helt godt ville det blive, hvis man kunne få engelske instruktører ud i klubberne. Dette må være en af de 
første opgaver, en cricketunion bør tage op. 
Som allerede omtalt i min indledning, har københavnsk cricket i dag et utal af unge lovende talenter, der 
står parat til at føre crickets stolte traditioner videre i årene fremover. Spillere som K.B.eme Dahlin, Niels 
Lorentzen, Blak Jensen og Michaelsen'eme, B.93eme Buhelt og Hans Rasmusen, akademikerne Henning 
Hauth, Hauerbjerg, P. A. Svendsen og Leif Skovgaard har allerede tjent deres riddersporer. Det største 
talent er uden tvivl Leif Skovgaard, en Carl Larsen nr. 2. Hvis han kunne lægge lidt af det flegmatiske bort, 
ville han kunne nå de helt store højder som gærdespiller. 
Men bag disse står alle de unge, drengene, som med glæde og iver dyrker cricket. Siden 1931 har 
drengene haft deres egen turnering, og det er glædeligt at konstatere, hvordan de små kaster sig over 
spillet. Når man spiller fodbold det meste af året, trænger man I uhyggelig grad til afveksling, og der er 
ingen tvivl om, at cricket, ikke mindst på grund af dets anerkendte fortrinlige, opdragende egenskaber, er 
det helt rigtige spil at supplere fodbold med. Drengene har opdaget det • blot flere af vore klubledere ville 
gøre det samme! 
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CRICKET UNDER 

FYNS BOLDSPIL-UNION 

F.B.U.s)ublæumssktflt 1954, side 40, 42, 65og74: 

Fyns Boldspil-Union blev stiftet den 10. juli 1904 på sagfører Max Smlths kontor, Nørregade 131 Odense. 
Max Smith var formand for Odense Boldklub og havde gentagne gange fra Dansk Boldspil-Union fået 
opfordring til at gå Ind for arbejdet med at danne en union på Fyn, sådan som det allerede var sket i Jylland, 
på Sjælland og i København. 
Sagfører Max Smith var unionens første formand, og det var så naturligt, at han blev det, eftersom han i 
forvejen var formand for O.B., der så langt var Fyns største og ældste klub, og fordi han som gammel 
soraner var en fremragende cricketspiller. Max Smith var formand for O.B. i 21 år, og det var navnlig her, 
han gjorde en indsats, hvolimod han ikke ligtig kunne tage den modgang og mangel på interesse fra 
D.B.U., han mødte i den nystiftede F.B.U., hvorfor han tabte interessen og trak sig tilbage efter kun 4 års
virke.
Men uden Max Smiths store indsigt I cricket, der var den bærende gren af boldspillet ved stiftelsen i 1904,
var der nok gået endnu nogle år, inden F.B.U. havde set dagens lys, for på de tider skulle der handlekraftige
mænd til at få noget ud af sport, der ikke stod højt i kurs, og af mange betragtedes som noget, pæne
mennesker ikke kunne være bekendt at give sig af med. Max Smith, der var medstifter af O.B.s forløber,
Odense Clicketklub i 1887, var en stærk mand, som med sine mange forbindelser fik gang i O.B. og blev
medstifter af F.B.U. og med utrættelig energi fik indrettet O.B.s anlæg i Munke Mose i Odense, så O.B. blev
den første forening i provinsen, der fik egen bane. Hvad det har betydet for boldspillet på Fyn, kan man sige
sig selv, når man tænker på, hvor plimitivt det hele var dengang. Max Smith var også en mand, der ikke
var bange for at ofre af sin egen lomme, når det kneb, og med sit elskværdige væsen betød han alt for den
venskabelige ånd, der herskede ved de store kampe, og han var det naturlige midtpunkt, hvor der dyrkedes
boldspil. 
Fyns Boldspil-Unions første 25 år var meget slidsomme, og hvis der ikke i Niels Jensens våbenskjold
havde stået "never give up", var denne milepæl i unionens historie næppe nået.
Turneringerne fra 1904 og fremover var kun små de første 25 Ar, og i flere sæsoner (1904.14, 1a, 11, 1a, 19. 20 
og 211 blev der overhovedet ikke arrangeret nogen turnering, kun spillet plivatkampe. I hele denne peliode
indtil 1929 var Odense Boldklub dominerende og besatte førstepladsen. Fra 1922 har der været arrangeret 
en årlig fynsk tumeling, trods det der kun var to deltagere indtil 1927, men så kom der også en
opblomstring, idet Odense Boldklub og Svendborg Boldklub fik to nye modslandere i Boldklubben 1909 og 
Boldklubben 1913, og allerede året efter, I 1928, og efter 13 års fravær, anmeldte Kerteminde Boldklub
hold. Fra 1929 blev der ligtig kamp om fynsmesterskabet. ...
Ctlcket 11149, sJde 3 og 17 og F.B.U.s }ubll8Umsslultf 1954, side 73: 

Som bekendt går vi alle og venter på tipspengene i håbet om, at der skulle falde et beløb af til at engagere 
engelske trænere for, selv om vi er klare over, at det ikke kan blive i sommer. Nu har F.B.U. imidlertid selv 
taget initiativet til allerede i år at fremskaffe et eksemplar af racen, Idet man på sidste bestyrelsesmøde 
vedtog at bevilge pengene til en træner i 3 måneder. Bravo, F.B.Ul ... Efter juniorkampen JBU/FBU havde 
FBU beklaget sig over, at Jyderne havde sat aldersgrænsen op til 19 år, og formanden gjorde opmærksom 
på, at det var imod aftalerne, der i sin tid blev truffet mellem rtngen og unionerne, hvor grænsen udtrykkeligt 
var fastsat til 17 Ar, men nu var JBU jo på sit nylig afholdte clicketmøde igen gået tilbage til denne alder, så 
dermed var divergensen forhåbentlig ude af verden. 
Først i 1948 arrangerede unionen sig med en træner, Simon Roberts fra Cambridge University. Simon 
Roberls gæstede Danmark i 1947 med Gentlemen of Camblidge og opnåede de bedste resultater af 
samtlige englændere. Hans store evner både som gærdespiller og kaster forstod han på en fornøjelig og 
letfattelig måde at dele ud af. I 1949 kom David Allan - ligeledes fra Cambridge. Han lærte også udmærket 
fra sig, selv om han ikke kom på højde med Roberts. 



CRICKET UNDER 

LOLLAND-FALSTERS BOLDSPIL-UNION 

Danske ldrætsjubilæumsskrifler 1992, side 100: 

Lolland-Falsters Boldspil-Union stiftet 29. juli 1906. 
Kricket 1931, side 57: 
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Spillet vinder stadigt nyt terræn her i landet, og det er glædeligt at erfare, at det er blevet indført I Nakskov 
og Maribo, hvilket har medført, at disse to klubber sammen med Nykøbing Falster Kricketklub spiller i en 
turnering for sig, udskrevet af Lolland-Falsters Boldspil-Union. En tak må rettes til Arne Arnold-Larsen for 
hans initiativrige arbejde for sagen og til formanden for L.-F.B.U., læge Poul Rosengreen, som fik 
unionsbestyrelsen til at nedsætte et cricket-udvalg bestående af læge Rosengreen (formand), faktor M. 
Pedersen, farver Jørgensen, Maribo, Robert Larsen, Nakskov, og Arne Arnold-Larsen, Nykøbing Falster. 
Forhåbentlig vil eksemplet smitte, således at turneringen kan komme til at omfatte andre byer på Lolland
Falster. 
Klicket 1931, side 73: 

En ansøgning fra Lolland-Falster til D.B.U. om at yde et tilskud til en kamp mellem L.-F.B.U. og S.B.U. blev 
afslået, men forhåbentlig vil en sådan kamp kunne realiseres til næste år. Disse inter-unions kampe 
bidrager nemlig mere end noget andet til at fremme interessen for spillet indenfor de forskellige unioner. 
Kricket 1931, side 95 og 102: 

Sæsonen kulminerede med en kamp mellem udvalgte hold fra L.-F.B.U. og S.B.U., en kamp, som• efter at 
D.B.U. havde afslået at yde et tilskud - blev arrangeret privat af de to unioner. Det er et glædeligt tegn på 
den interesse, der er for spillet på Lolland Falster •... S.B.U. vandt med 7 gærder.
Kricket 1931, s;c1ø 106: 

Det var en ganske morsom ide at arrangere en kamp mellem Lolland og Falster, og antagelig vil den blive 
gentaget hvert år. 
Kricket 1932, side 1: 

For første gang blev der (11931) spillet interunionskampe mellem Sjælland og Fyen og mellem Sjælland og 
Lolland-Falster, og der er ingen tvivl om, at unions-kampene er af stor betydning for spillets trivsel. 
Forhåbentlig vil Dansk Boldspil-Union i cricketspillets interesse stadig finde udveje til at opretholde disse 
kampe i videst muligt omfang . .•. Den nye union på Lolland-Falster havde succes i sit første leveår. Unionen 
har det held at være ledet af inkarnerede cricket-entusiaster, og kan de holde Interessen ved lige blandt de 
nuværende spillere og sørge for, at cricket får tag i ungdommen, vil resultatet i løbet af nogle år sikkert 
blive, at spillet er blevet rodfæstet på Sydhavsøerne. 
Cricket 1932, side 52: 

Desværre måtte kampen Sjælland mod Lolland-Falster opgives i fjor på grund af de to eneste 
tilbageværende L.-F.-klubber, Nykøbing og Nakskovs "indlemmelse" i den sjællandske turnering. 
S.B.U.sjubilæumssklilt 1952, side 110: 

Fra 1938 blev cricketklubberne på Lolland-Falster direkte medlemmer af S.B.U. og spillede med i dennes 
turnering. 
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CRICKET UNDER 

KØBENHAVNS KRICKET-RING • DANSK CRICKET RING 

Københavns Kricket-Ring 
"Københavns Klicket-Ring• så dagens lys den 10. december 1928 som et rent københavnsk foretagende 

for at tage sådanne opgaver op, som retteligt burde have været løst af D.B.U - ikke blot i København, men i 
hele landet. Initiativtagere var K.B.eme "Philip", Harold Philipson, og Hakon Bendixen sammen med andre 
clicketinteresserede i hovedstaden. Foreningens bomærke blev tegnet af K.B.eren Thor Sick-Petersen. 

Det lykkedes bestyrelsen ved henvendelse til Københavns Idrætspark at skaffe en bane, Idrætsparken 
ved Genforeningspladsen, der allerede I sommeren 1929 blev reserveret cricket I tiden 15. maj til 15. 
september. Dette havde stor betydning navnlig I forsæsonen, hvor det altid havde knebet med et skaffe 
spillepladser, og det muliggjorde også gennemførelsen af pokaltumelingen. 
Der blev gjort forsøg med dommerkursus, og det forberedende arbejde blev indledt for at få bygget en 
lukket hal til træning - særligt om vinteren - men de nødvendige penge var endnu ikke skaffet. Endvidere 
havde man 11929 medvirket ved forhandlinger med hollænderne om en eventuel landskamp i København. 

I 1930 skaffede man fra England Kodeks instruktions-film og udgav for første gang bladet Kricket, som 
bl.a. indeholdt en oversættelse af cricketlovene. 1931 bragte bladet bl.a. instruktive artikler om spillets 
teoli og om regnskabsføling. Drengerækken I den københavnske tumeling skyldtes K.K.-R.s initiativ. 

Et udvalgt dansk hold forekom for første gang, da J.B.U. og Københavns Kricket-Ring blev enige om at 
lade et sådant spille mod Sir Julien Cahn's XI den 30.-31. juli 1932 i København, et besøg K.K.-R havde 
bragt I stand. Da D.B.U. gav deres samtykke til kampens afholdelse, præciserede man, at holdet ikke måtte 
kaldes et "landshold"! Det var forøvligt uventet hurtigt, at Københavns Klicket-Ring fik sil stor en opgave 
som den at arrangere et første klasses stævne. 

N. Lorentzen, Køge, foreslog ved Københavns Kricket-Rings generalforsamling i 1933 at forandre 
foreningens navn til "Dansk Kricket-Ring" eller "Kricket-Ringen", da den i så fald sikkert ville få mere 
tilslutning ude fra landet. Han anbefalede endvidere oprettelsen af en dansk Kricket-Union. 

Ved J.B.U.s Artige cricketmøde i 1934 opfordrede Baron H. Rosenkrantz til et endnu nærmere samarbejde 
med Københavns Kricket-Ring, sil denne efterhånden kunne gå over til at blive Dansk Kricket-Ring. 

Ved K.K.-R.s generalforsamling i 1934 nævntes, at på banen ved Genforeningsplads, som K.K.-R. de 
sidste 5 år havde lejet af Københavns Idrætspark, var der i 1933 kun blevet spillet 2 kampe, da klubberne 
efterhånden fandt banen sil dårlig og ubekvem, at de så vidt muligt søgte at undgå at komme til at spille 
derude. Man havde derfor vedtaget ikke at leje banen i 1934. Man drøftede betimeligheden af at forandre 
navnet til Dansk Kricket-Ring eller om muligt at søge oprettet en særlig cricket union. Wiinstedt mente, at 
tilvejebringelsen af en bane udelukkende udlagt til cricket, nu da banen ved Genforeningspladsen var 
opgivet, var et vigtigere spørgsmål end dannelsen af en Dansk Kricket-Ring. 

Ved K.K.-R.s generalforsamling 11935 fremsatte forrnanden, dr. med. Jørgen Jensen, bestyrelsens 
forslag til forskellige ændringer i lovene, af hvilke den vigtigste var forandringen af foreningens navn til 
Dansk Cricket Ring. Efter nogen diskussion vedtoges navneforandringen med alle stemmer mod een, og 
de øvrige lovændringer, der var en konsekvens af navneforandringen, vedtoges enstemmigt. 

D.C.R. formidlede 11938 engagementet af en engelsk træner til K.B. og Frem i København. Ringens 
hjertebarn, juniorkampene mellem de forskellige unioner, var I 1937 og 1938 forløbet på bedste måde. 

Ved M.C.C.s besøg 11939 påtog D.C.R. arrangementet af en kamp i København, dog således, at K.B.U. 
påtog sig den financielle side af sagen, som lå betydeligt over Ringens evne. 

For at få Cricket Ringens virkefelt til at hvile på så bred en basis som muligt rettede D.C.R.s bestyrelse i 
1940 en anmodning til formændene i de tre store provinsunioner, L Hartoft S.B.U., Niels Jensen F.B.U. og 
Niels Madsen J.B.U., om at Indtræde I Ringens bestyrelse, hvilket de tre herrer omgående efterkom. 

I juni 1941 enedes bestyrelsen for D.C.R. om at fastsætte aldersgrænsen for juniorer, som hidtil havde 
været forskellig i alle 4 unioner, til 18 år den 1. maj, d.v.s. at kun de drenge, som ikke inden 1. maj var fyldt 
18 år, kunne deltage på deres unions udvalgte hold, uanset om de havde deltaget i den pågældende unions 
juniorturnering. 

Ved D.C.R.s generalforsamling i 1942 gjorde generalkonsul Østrup opmærksom på, at ifølge dens love 
havde D.B.U. en ubetinget pligt til at støtte cricketspilleme, og han mente ikke, at unionen kunne spise dem 
af med nogle få hundrede kroner. Han opfordrede bestyrelsen til Ikke alene at holde forbindelsen med 
D.B.U. - og K.B.U. - vedlige, men også søge den fremmet på enhver mulig måde. 

Ved D.C.R.s generalforsamling i 1943 omtalte formanden de i årets løb afholdte kampe, hvor Ringen
havde haft en finger med i spillet, nemlig Juniorkampene Jylland-Fyn og Sjælland-København samt 
seniorkampen K.B.U.-F.B.U., hvortil Cricket Ringen havde ydet et tilskud på 400 kroner. Endvidere 
fremhævede formanden , at året (1942) jo ikke havde været begivenhedsrigt, men at Ringen stadig sørgede 
for at være på pletten, hvor dens medvirken var nyttig for cricketsporten. 

11944 arrangerede D.C.R. en jysk cricketuge i København, hvor et udvalgt J.B.U. hold spillede 3 aftener 
mod et udvalgt københavnsk hold og en week-end kamp mod K.B.U. Ideens fader var grosserer Ferslev. 

Ved D.C.R.s generalforsamling 1945 enedes man om at fastsætte den omstridte juniorgrænse til 17 år per 
1,september, d.v.s. at juniores, der inden den 1. september det pågældende år var fyldt 17 år, ikke kunne 
deltage i unionskampene, uanset om de havde spillet i den lokale juniorturnering . •.• Man fremhævede, at 
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det var ungdommen, man skulle have fat på, og oplyste at der på Statens Lærerhøjskole stadig blev givet 
undervisning i cricket, hvorfor det vel også måtte kunne bringes frem i skolerne. Formanden oplyste, at 
cricket faktisk var forbudt i skolerne! Den såkaldte "Store Skolekommission" havde udtalt, at spillet ikke 
havde de fornødne opdragende egenskaber, pædagogisk set! Dertil kom, at skolerne de allerfleste steder 
ikke havde egnede pladser i nærheden. 

11947 lykkedes det D.C.R. at få et hold spillere fra Cambridge University på en danmarksturne. K.B.U. 
kunne grundet på andre arrangementer Ikke påtage sig arrangementet af kampen i København, hvorfor 
Ringens kasserer, Ferslev, havde påtaget sig og lykkeligt gennemført den store opgave at fremskaffe de 
fornødne ca. 3000 kroner fra forskellige bidragydere. Derimod havde man haft et udmærket samarbejde 
med F.B.U. og J.B.U. 

Ved D.C.R.s generalforsamling 1948 udtalte formanden at specielt K.B.U. nu havde taget et betydeligt 
mere positivt standpunkt til cricket end tidligere, hvilket provinsunionerne jo allerede længe havde gjort, og 
D.B.U.s ledelse stillede sig meget forstående og velvilligt til alle fornuftige forslag, der fremkom fra
cricketspillernes side.

Ved D.C.R.s generalforsamling 1949 udtalte formanden, at efter hans mening var Dansk Cricket Ring 
kommet til et punkt, hvor der måtte ske et eller andet. Da Ringen for 20 år siden blev stiftet, var det for at 
tage de opgaver op, som unionerne havde ladet ligge, nemlig bladet "Cricket•, juniorerne, repræsentative 
kampe og cricketfonden. Nu var juniorturneringen lagt i faste rammer med Harald Simonsen-turneringen, 
unionerne havde selv overtaget de internationale arrangementer eller ville overtage dem gennem det 
cricketudvalg, der var nedsat, og cricketfonden var i stadig vækst gennem sin bestyrelses arbejde. Tilbage 
var kun bladet, og selv om formanden nødig ville undvære bladet, som han altid kastede sig over, når det 
udkom, ligesom det var et samlingspunkt for cricket for hele landet og blev fortræffeligt redigeret, kunne 
man ikke opretholde en forening alene med dette formål. Imidlertid havde man drøftet spørgsmålet i 
bestyrelsen, og man var også klar over, at der var flere opgaver, man kunne tage op, men det krævede 
megen tid, og indenfor bestyrelsen havde man ingen, der kunne påtage sig dette arbejde. Man måtte også 
optage en forhandling med cricketudvalget for ikke at kollidere med dettes arbejde. Ringen havde i 
øjeblikket 225 medlemmer, hvad der var alt for lidt i betragtning af, at der var et par tusinde aktive og 
mange passive interesserede over hele landet. Dette efterfulgtes af en længere diskussion . ... Efter 
juniorkampen JBU/FBU havde FBU beklaget sig over, at jyderne havde sat aldersgrænsen op til 19 år, og 
formanden gjorde opmærksom på, at det var imod aftalerne, der i sin tid blev truffet mellem ringen og 
unionerne, hvor grænsen udtrykkeligt var fastsat til 17 år, men nu var JBU jo på sit nylig afholdte 
cricketmøde igen gået tilbage til denne alder, så dermed var divergensen forhåbentlig ude af verden. 

Ved et bestyrelsesmøde 20. januar 1951 var Ringens fremtidige arbejde sat på programmet, og 
formanden nævnede følgende opgaver, som Ringen burde tage op: 

1) Foredrag med fremvisning af cricketfilmen. 
2) Udsendelse af drengehold til England.
3) Optagelse af en dansk cricketfilm.
4) Arrangement af fællesrejser til testmatcher. 
5) Oprettelse af en indendørs vinter-cricketskole.
6) Indførelse af spillet på flere kostskoler. 

Efter nogen diskussion nedsattes et udvalg for foreløbig at søge tre opgaver løst, nemlig 3, 5 og 6. Når den 
opgave, der efter manges mening var den altoverskyggende: engagement af engelske trænere, ikke blev 
nævnt, skyldtes det, at Ringen ganske manglede de økonomiske forudsætninger. Det måtte blive DBUs og 
lokalunionemes sag. 

Ved D.C.R.s generalforsamling i 1951 nævnte formanden, at der var planer oppe om at få dannet en 
cricket union. D.B.U.s formand redegjorde for planerne. 

I bladet Cricket for juli 1951 forekommer D.C.R.s standpunkt i forbindelse med forslaget om en cricket 
union. Konklusionen var, at man principielt intet havde imod dannelsen af en selvstændig union, men at 
man ikke mente, dette behøvede at medføre opløsning af Dansk Cricket Ring, og at man i øvrigt ikke 
mente, at unionen på basis af det opstillede budget ville kunne løse opgaven tilfredsstillende. 

I bladet Cricket for december 1952 skriver redaktøren, Ole Breum, en artikel "Den nye cricketunion i 
støbeskeen• og slutter som følger: "Endnu er det altså lidt for tidligt at hilse den nye union, der efter al 
sandsynlighed vil komme til at hedde Dansk Cricket Forbund, velkommen, men undertegnede, der i flere år 
har været klar over, hvor det bar hen med dansk cricket under det nuværende regime, kan kun udtrykke sin 
store glæde over, at der nu endelig synes at være realiteter og sund fornuft bagved det hele. Endnu 
mangler der mange ting, f.eks. at finde den rette mand til formandsposten, men alt dette vil kunne løses, 
når blot viljen er til stede, og det er den".

Om den kommende union skriver Ole Breum I første nummer af bladet for 1953: ..• "Og så håber jeg, at 
jyderne på deres egen "Cricketrigsdag" når til erkendelse af, at man simpelthen ikke kan være bekendt at 
sabotere det nye forbund". 
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Ved D.C.R.s generalforsamling i 1953 udtalte formanden blandt andet: "Dansk Cricket Forbund overtager 

ledelsen af dansk cricket til efteråret, og til den tid vil Dansk Cricket Rings bestyrelse indkalde en 
ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen: foreningens ophævelse". 

Ved en ekstraordinær generalforsamling den 18. december 1953 på Søpavillonen ophævedes Dansk 
Cricket Ring. Ophævelsen skulle finde sted med udgangen af året 1953. 

Formænd: dec. 1928- apr. 1937: Dr. med. Jørgen Jensen. 
apr. 1937 - dec. 1953: Grosserer R.E. Brincker. 
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BLADET "KRICKET" / "CRICKET" 

"Kricket" udkom første gang i maj 1930. Det blev udgivet af Københavns Kricket-Ring, der blev stiftet i 
1928 med det formål at arbejde for cricketspillets fremme i hele landet. Bladet var sikret økonomisk til 
udgangen af året og kostede for de resterende måneder af 1930 Kr. 2,50 (portofrit). Der udkom 8 numre på 
ialt 88 sider. 11931 udkom det med 12 numre og ialt 128 sider, prisen var Kr. 2,50 halvårligt. 

Ved generalforsamlingen i marts 1935 fik Københavns Kricket-Ring navneforandring til Dansk Cricket 
Ring og bladet blev fra nr. 5 samme år stavet med C - "Cricket". 

De første 8 år udkom bladet hver måned året rundt, d.v.s. 12 numre, som hver indeholdt omkring 10 
sider. Man har ikke siden været oppe på så mange numre om året, og det årlige sideantal har varieret fra 
56 til 232. De seneste 8 år har gennemsnittet været under 5 numre om året med et sideantal på 116. 

Det var planen at udgive et særligt forårs-crickethefte på ca 40 sider i april 1938, og enhver køber ville 
deltage I en lodtrækning om en gratis rejse til testkampen på the Oval I London mellem Australien og 
England. Forudsætningen var imidlertid at der indkom omkring 500 bestillinger, men da tallet kun blev 
omkring 350 måtte planen opgives. 

For at kunne føre en tilfredsstillende statistik havde man korrespondenter landet over. 11940 havde man 
således 5 i København, 14 i Jylland, 5 på Fyn og 10 på Sjælland. 

Til og med 1949 havde man en årlig indholdsfortegnelse. 
I 1954 overtog Dansk Cricket Forbund udgivelsen af "Cricket•, som blev D.C.F .s officielle organ. 
11964 udkom nr. 2 som et D.C.F. 10 års jubilæumsnummer med 76 sider, og 119791 anledning af 

D.C.F.s 25 års jubilæum blev der udgivet et særnummer på 84 sider. 

Kricket 1930, skle 88: 

Året 1930 er sluttet og første årgang af "Kricket• tilendebragt; hvilken modtagelse har bladet fået, og hvad 
er udsigterne for 1931? Vel har interessen for bladet ikke givet sig synligt udslag alle vegne - hvem ville 
forlange det efter nogle få måneders forløb - men man har dog fået vished for, at de, der holder bladet, er 
glade for det og imødeser det med forventning hver måned. Alt i alt må det siges, at "Kricket" har fået så 
god en modtagelse, som det var at vente, hvilket viser, at der virkelig er trang til et blad, hvorigennem 
cricketinteresserede over hele landet kan følge, hvad der foregår i cricketverdenen såvel herhjemme som I 
udlandet. Der er således skabt en basis for bladets videre eksistens, og hvad fra først af var et foreløbigt 
forsøg for de B måneder af 1930, kan nu finde varig form og opfylde den påtænkte mission, nemlig at blive 
et fast led i bestræbelserne for at fremme cricketspillets udbredelse samtidig med at virke oplysende og 
underholdende. Fra januar 1931 vil "Kricket" blive udvidet til at omfatte 12 sider hver måned, hvilket vil 
muliggøre, at der kan bringes en del stof, som hidtil på grund af pladsmangel har måttet udskydes; dette 
gælder således instruktive artikler, som på en let forståelig måde kan give læserne det nødvendige 
kendskab til spillets teori, beretninger om tidligere tiders cricket i Danmark, så vidt muligt referater af 
hjemlige kampe og så fremdeles. Oversættelsen af lovene vil blive fortsat og tilendebragt i 1931, og 
læserne vil som hidtil blive holdt å jour med, hvad der foregår af vigtige begivenheder i udlandet. 
Kricket 1931, side 126: 

Når redaktionen med dette nummer ser tilbage over det snart svundne år, er det I erkendelsen af, at 
"Kricket" - gennem overvindelse af de naturlige vanskeligheder ved at få udarbejdelsen af et cricketblad til 
at passe Ind i dagliglivets travlhed • ikke har virket forgæves. Fra alle egne af landet, hvor cricket spilles 
og værdsættes, har vi mødt påskønnelse og glæde over bladet. ... 
Kricket 1935, side 38: 

Med marts nummeret tog vi afsked med bladets kendte "hoved" "Kricket" stavet med K., idet K.K.-R.s 
navneforandring til "Dansk Cricket Ring• gjorde det nødvendigt, at bladets titel fremtidig staves med C. 
Såvel det gamle "hoved" som foreningens bomærke blev i sin tid tegnet af den kendte K.B. cricketspiller 
ingeniør Thor Sick-Petersen, som også denne gang beredvilligt gik i gang med at tegne det nye "hoved". 
Ikke uden vemod tog man afsked med det gamle, smukke "hoved", som alle vegne vakte opmæ�mhed, 
også uden for landets grænser, men sorgen mildnedes i betydelig grad ved synet af det nye "hoved", som 
sætter et lige så fornemt præg på bladet som sin forgænger. Alle vil sikkert være enige med redaktøren i, at 
var det gamle "hoved" smukt, er det nye det ikke mindre. 
K.B.U.sjubilæumsskifft 1953, side 86: 

Få har været besjælet af en ildhu til cricket som Bendixen. Sammen med Harold Phillpson var han med til 
at stifte Københavns Kricket Ring og udførte, ligeledes I kompagni med Philipson, som redaktør af 
"Ringen"s blad "Cricket" et stort og banebrydende arbejde ved gennem sine Instruktive artikler at udbrede 
kendskabet til spillet og give dets udøvere nye impulser. Han var nemlig en ihærdig læser af engelske 
cricketbøger og gjorde alt for at bringe sin viden videre. 
Cricket 1955, side 2, • 'Cticker fylder 25" af Ole Bteum: 

"Ude af øje, ude af sind", hedder et gammelt ordsprog. Men selvom det nu er over et år siden, Jeg 
fratrådte som redaktør af "Cricket", er hverken sporten eller bladet "ude af sind". Naturligvis ikke, for har 
man først fornemmet charmen og sportsbegrebet ved dette spil, er man cricketminded resten af sine dage. 

Jeg sagde derfor med glæde ja, da formanden for forbundet bad mig skrive jubilæumsartiklen til dette 
nummer, omend jeg efterhånden er kommet lidt "ud af træning• 
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Når man siger cricketblad, må man I samme åndedrag sige "Philip". Harold Phllipson, der desværre altfor 
tidligt døde, var både far og mor til bladet og også - sammen med andre cricketinteresserede I hovedstaden 
- til Cricketringen, der så dagens lys den 10. december 1928 som et rent københavnsk foretagende: 
"Københavns Kricket Ring•. Allerede før starten af ringen havde Phllipson arbejdet på at få udgivet et 
cricketblad, nu kom der mere gang I det, og den 3. april 1930 forelagde Philipson ringens bestyrelse et fuldt
udarbejdet program og overslag, der omgående blev vedtaget, og den 10. maj 1930 udkom nr. 1, første
årgang. 

"Philip" havde nævnt overfor bestyrelsen, at han havde et redaktøremne i tankerne, men derved blev det 
også, og han skrev bladet, indtil han 11938 måtte sige fra på grund af manglende tid. Det var vistnok hans 
største glæde, at han nu i bladet kunne bringe den danske cricketstatistik, han i årevis havde samlet 
materiale til, og som vi altfor længe havde savnet. Hele dette mægtige arbejde gjorde han også selv. 
tilligemed at han var kasserer i ringen, så det er i grunden utroligt, at han kunne holde ud så længe. 

Nogle år efter fik vi til vor store glæde provinsen med og kunne ændre navnet til "Dansk Cricket Ring•, 
selvom dette ikke i større grad kom til at præge bladet, der lige fra starten også havde bragt provinsens stof 
og statistik. Og efterhånden lykkedes det vist 100% at få udryddet den gamle skrøne, at ringen og bladet 
var et københavnerpatriotisk foretagende. I hvert fald sad formændene for provinsunioneme i ringens 
bestyrelse lige til dens ophævelse. 

11938 udsendte "Cricket" sit største nummer, 28 sider, som en slags kompensation til læserne for de 
sommermåneder, bladet ikke udkom, men siden har det normale format været fra 8 til 12 sider, idet jo også 
økonomien satte en grænse for størrelsen. Og besættelsen kunne ikke slå os ud. Bladet udkom stadig de 
normale 10 gange om året• et par år dog kun 9 gange - og det lykkedes os virkelig, selvom vi var afskåret 
fra at bringe nyt fra den store verden, at holde interessen vedlige, således at abonnementstallet var større 
ved krigens ophør, end da den begyndte, et resultat vi alle var meget stolte af. Dette skyldtes sikkert også, 
at vi i ringens kasserer, grosserer Frederik Ferslev, havde fået en mand, der Ikke var bange for al tage et 
nap med, når det gjaldt at kapre nye medlemmer og abonnenter, ligesom han også egenhændig fabrikerede 
de danske bals og bolde, uden hvilke det ville have været næsten umuligt at holde liv i turneringerne. 

11944 lavede bladet si sit store kup ved at arrangere "den jyske cricketuge i København•, hvor ringen 
stod som arrangør. Det stærke Jyske hold kom hertil om mandagen, spillede en aftenkamp mod unge 
københavnere i ugens løb, og stillede endelig op mod det udvalgte K.B.U.-hold lørdag-søndag med unionen 
som arrangør. Alle, der overværede denne kamp, vil sikkert til deres dages ende huske, at Bronee slog the 
winnlng hit for K.B.U. i kampens sidste overi 

Nogle ir efter krigens ophør begyndte der si at komme gang i planerne om at danne en selvstændig 
union, men økonomien stod længe hindrende i vejen, og først da det efter flere års energisk og utrætteligt 
arbejde var lykkedes den nuværende formand, Kurt Nielsen, at få et fast tilsagn om andel i tipspengene og 
få opstillet et holdbart budget, kunne planen realiseres. Uge til det sidste mødte den stærk modstand fra 
jydernes side, men selv de må viSt nu erkende, aJ det var det eneste rigtige, og at vi aldrig var kommet 
videre - tværtimod - under fodboldunlonemes ledelse. 

Det var med stor sorg, jeg ved cricketringens opløsning 11953 måtte meddele såvel min egen, som den 
nye unions bestyrelse, at jeg ikke længere kunne påtage mig arbejdet med bladets redaktion, og jeg var 
selvfølgelig meget spændt pi, hvordan de nye mænd ville klare opgaven, især da man åbenbart havde til 
hensigt at ændre bladets udseende, som ellers havde været holdt næsten uforandret fra fødslen. Men det 
gik, og det gik endda efter min mening strålende; for en stor del takket være den nye chefredaktør, Nyhuus, 
der dog også havde flere udmærkede folk til hjælp. Desværre måtte han jo efter alt for kort tids forløb træde 
fra, idel han fik en stilling I udlandet, og nu, da formanden står foran at skulle tiltræde en stor stilling i 
Aalborg, er man selvfølgelig lidt bekymret for, hvordan det skal gå, da bladet jo stadigvæk må trykkes her I 
byen. Men trods alt er situationen vist ikke si speget, som da bladets første redaktør måtte træde tilbage, 
og det gik jo alligevel, men der skal jo tempo pi I sommermånederne, når bladet udkommer hver 14. dag, 
en strAlende Ide, som desværre var mig umuligt at realisere, først og fremmest fordi jeg ikke - som unionen 
har det - havde i min magt at fremtvinge resultatskemaeme umiddelbart efter at kampene var spillet. 

Når man tænker tilbage pi de 25 år, dukker mange strålende oplevelser og mennesker frem for ens blik, 
sir Julien Cahn"s XI, de forskellige M.C.C.-hold, specielt det fra 1939, hvor vi også havde den store glæde at 
se Englands •grand old man•, sir Pelham Warner, de mange morsomme engelske klubhold, og nu sidst 
Oxford University, der imponerede os meget, Ikke mindst testspilleren Cowdrey, der til vor store glæde også 
har haft sukces I Australien I vinter. 

Og heldigvis behøver man Ikke at være nervøs for hverken bladets eller crickets fremtid. Det er min faste 
overbevisning, at det vil gå fremad nu efter så mange års stilstand, og at man har fået pressen si 
Interesseret - også takket være den enlige tipskupon I fjor, forhåbentlig bliver det gentaget, og helst flere 
søndage, I år - at publikum i større og større antal vil Indfinde sig, når der bydes pi god cricket. 

At denne fremgang vil fortsætte støt og sikkert fremover, og at dansk cricket stadig vil have mænd, der er 
parat til og kan gøre en indsats for vor kære sport, skulle være mit jubilæumsønske. 
Cliclc81 1956, side 5, uddrag fra ,..,,,,.,V "luilllc - pi opfordllng" .r Kaj Andelsen, Nakskov: 

... Nu er jeg vel vidende om, at det vil være lidt mere end vanskeligt at klare sig I en holmgang med et blad, 
der har et redaktionsudvalg på 5 medlemmer (hvilket I praksis vil sige lige si mange redaktører) samt 8 
faste medarbejdere. Jeg prøver alligevel. Siden 1930, da det første nummer af "Kricket• - som det den 
gang hed - udkom, har jeg læst hvert eneste nummer af bladet - og hver gang med glæde. Dog tør jeg ikke 
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fuldt ud påstå, at glæden er steget i de senere år. Rent ud sagt. Førhen havde vi et blad, hvor •rammen• 
muligvis ikke var hypermoderne; • men til gengæld var indholdet af meget høj karat. I dag har vi et blad, 
hvor forsiden præges af en køn farve og et • som regel - særdeles glimrende billede. Men indholdet! Ret 
beset får vi et blad, der er en kopi af 1. divisions klubbernes regnskabsbøger plus et lokaltfarvet referat af 
samme kamp; - når redaktionen svinger sig op i de helt store højder - en oplysning om, at kun personer, der 
bærer navnet Morild er i stand til at spille cricket. Var det faktisk ikke lidt for lidt for alle de mange penge, 
der hvert år ofres på D.C.F.s officielle organ? Og hvor er hyggen henne? Tidligere så man •små enere" o.l. 
hyggespalter, hvor hele landet og alle klubber blev inddraget til glæde for mange. Ærede mangfoldige 
redaktører, gå til tidligere fåtallige dittoer • og bliv vise! Selvfølgelig er jeg ganske klar over, at man får 
"smækket i synet", at det er divisionen, der gælder• det er det i fodbold og må følgelig også være i cricket. 
Indrømmet. Såfremt det var dagspressen, det drejede sig om, men det er det Jo netop ikke. Det vi læser i 
"Cricket• har vi (takket være vore fortræffelige pressetjeneste) forlængst set I dagspressen. Såfremt 
"Cricket" udkom i snesevis af tusinder af eksemplarer (det gør det jo ikke - desværre) og kom rundt til store 
befolkningskredse, var spørgsmålet straks et helt andet. Næh, lad os få en "bred front" Indenfor bladets 
rammer. Det vil dansk cricket så ganske givet være bedst tjent med. Og hvor er det ganske fjollet helt at 
være "død" i vintermånederne, i den tid hvor vi netop har brug for impulser og oplysning om cricket• 
sportens foreteelser på andre pletter af kloden (atter ihukommende vort gamle "Kricketj. Med andre ord: 
lad os undtagelsesvis gå baglæns. Ikke fordi jeg ønsker at gå mod udviklingen (hvilket Jo altid er tåbeligt). 
Men· jeg ønsker vor gode gamle "Kricket" igen III • og det er der adskillige andre end jeg, der gør. Protester 
imødeses • men sikkert kun fra 1. divisionsklubber. 
Cricl<e! 1973, side 82, uddrag fra artikel • 'Clickel' og dets betydning for cdcket" af Søren Nissen: 

... Det er min faste overbevisning, at dette blad har haft og vil få en meget stor betydning for en lille 
idrætsgren som cricket, der ikke omtales synderligt I dagspressen, og som må have noget samlende. 
Cricketbladets far og mor var K.B.eren Harald Philipsen. Han var med til at stifte Københavns Kricket-Ring 
den 1 o. december 1928. Det var ikke et forbund, men en kreds af mennesker der sluttede sig sammen for 
at tjene crickets sag, efterhånden som idrætsgrenen blev mere og mere klemt af fodbolden. Allerede før 
Ringens stiftelse havde Philipsen arbejdet på at få udgivet et blad, men Ringen satte skub i planerne, og 
den 10. maj 1930 udkom det første nummer med Philipsen som redaktør. Philipsen skrev omtrent alene 
bladet frem til 1938, hvor han fratrådte. Han var desuden den statistiske kraft, og han nedfældede den 
danske cricketstatistik, hvilket var et arbejde, han i årevis havde samlet materiale til. Han var desuden 
kasserer i Ringen, og når det fortælles, at bladet dengang udkom 12 gange årligt og økonomisk skulle hvile 
i sig selv, må enhver vist kunne indse, at nu afdøde Philipsens Indsats var overordentlig stor. (Forøvrigt var 
prisen dengang 2,50 kr. halvårligt). Midt I trediverne ændredes Københavns Kricket-Ring til Dansk Cricket 
Ring . ... Udgivelsen af bladet fortsatte. Abonnementskaren blev mere og mere landsdækkende og var 
dermed med til at skabe grobund for den fællesskabsfølelse, der var forudsætningen for et forbund. I 1938 
overtog K.B.eren Ole Breum redaktørhvervet, som han varetog indtil 1954, hvor bladet overgik som det 
nydannede D.C.F.s medlemsblad. At skrive dette blad 116 år var en bedrift. Ole Breum ikke alene 
redigerede og skrev det meste, men skulle også skrabe resultater sammen på et tidspunkt, hvor der ikke 
var noget, der hed bøder for manglende indberetninger. Hans tålmodighed var englelig, og de mange 
forgæves henvendelser til klubber med mindre energiske medarbejdere tog han som en skæbnens 
tilskikkelse .. I hans tid blev bladet initiativtager for arrangementer. Især ungdomscricket, som dengang 
havde meget lidt bevågenhed, gjorde han en utrættelig indsats for at skabe mere grobund for. Under anden 
verdenskrig tårnede vanskelighederne sig op. Materialer og bolde fra England kunne ikke skaffes, men med 
bladet som en slags mellemmand kom der gang dels i en udveksling af materialer og dels i en produktion af 
danske bat og bolde (nogle vil måske med nogen rædsel stadig mindes "Trick-boldenj. Men cricket og 
bladet "Cricket" gik styrket ud af de svære år, og Ole Breum kunne med god samvittighed trække sig tilbage 
fra redaktørposten, da D.C.F.s æra indledtes. Her blev den første redaktør Jess Nyhuus, der på grund af 
udenlandsrejse kun kom til et virke kort. Et redaktionsudvalg med John Larsen, A.B., formanden Kurt 
Nielsen, Sidney Nørgaard, Thomas Provis og Erik Rasmussen kllrte videre. En ny komet, Ole Thomsen, 
kom snart til, og den tapre redaktionsskare indskrænkedes snart til John Larsen, Sidney Nørgaerd og Ole 
Thomsen. Dette udvalg kørte til sidst træt. Bladet udkom med 14 dages mellemrum i sæsonen, og de tre 
gik helt op i limningen i slutningen af 1958, således at dette års statiStikker udkom som et særnummer den 
17. Juli 1959. Kurt Nielsen måtte ved siden af sit kæmpearbejde som formand overtage redaktørposten, for
at bladet skulle overleve, men lykkeligvis var det gamle redaktionsudvalg til at tale med. De tog sig af 
statistikker og turneringerne, og Ole Thomsen var stadig så levende, at han den 9. maj 1964 barslede med
den største bedrift I dansk cricketlitteratur, nemlig som et særnummer af "Cricket• til D.C.F.s 10 års
Jubilæum, 76 sider spækket med tal og kendsgerninger. Ikke den detaille fra D.C.F.s æra var gået hans 
næse forbi . ... I 1965 overtog Ole Thomsen redaktørstolen fra Kurt Nielsen, og hans velkomst blev en barsk
salut fra Aalborg Stiftstidende, der aldrig kunne tilgive ham, at han Ikke nøjedes med underdanigt at
beundre Aa.B.eme, men ind imellem tillod sig at kritisere deres opførsel. Ole Thomsen gik aldrig på akkord,
og hans meninger var mange og ideerne mangfoldige. Skete der ting, som han følte ikke tjente crickets sag, 
blev det skrevet med fynd og klem. Hvad der "ikke var cricket• fik sin bekomst, men reaktionerne blev
desværre hidsige, personlige angreb på personen Ole Thomsen (kun meget sjældent I spalterne) fremfor en 
vurdering • og sommetider en efterkommelse • af hans meninger. Kedelig var Ole Thomsens redaktørtid
ikke, men I slutningen af 1967 nedlagde han våbnene, og "Cricket" mistede sin skarpeste pen gennem
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tiderne. 11974 kommer der så for første gang en sjællænder - og en uddannet journalist - I redaktørstolen, 
og til Roland Wald skal lyde et varmhjertet velkommen. (se rettelser nedenfor!). 
Cricket 1974, side 11, "Æres den, der æres bør ... •, læserbrev fra Børge Pockendahl: 

I den afgåede redaktørs afskedsartikel om "Cricket" og dets betydning for cricket mangler der efter min 
mening en anerkendelse af de medarbejdere, der fra starten af "Kricket" • fra april 1935 "Cricket" • og til 
december 1953 udførte et stort arbejde for bladet sammen med de to redaktører, Harold Philipson og Ole 
Breum. Allerførst et par rettelser: "Kricket"s første redaktør var 0. Berg, som Imidlertid kun var leder af 
bladet I to numre. "Philip" var født I England, og hans navn var Harold Philipson. Efter at have afgivet 
redaktør-posten til Breum virkede han i redaktionen til juni 1946. Når Søren Nissen nævner de mange 
udmærkede medlemmer af redaktionsudvalgene fra 1954, bør vel de, som virkede før 1954, også nævnes. 
Denne anke ikke, fordi jeg selv var særdeles aktiv med artikler (bl.a. Slip's tips) og videreførelse af 
Philipsans statistikker, men fordi jeg synes, at nedenstående ikke bør glemmes, når "Kricket"s, respektive 
"Cricket"s historie skal gennemgås. 

Hakon Bendixen (initiativ!. sammen med Philipson): 
Jørgen Cold: 
P. E. Heiberg: 
B. Pockendahl:
E. Hyldstrup:

maj 1930 • aug. 1932. 
juni 1931 - juli 1938. 
feb. 1933 - dec. 1953. 
okt. 1935 - dec. 1953. 
juli 194 7 • dec. 1953. 

Desuden bør nævnes H. Rosenkrantz, Aage Andersen, M. Sølberg og A. Arnold Larsen, som var 
redaktionsmedlem fra 1934 - 37. 
Cricket 199311, side 7, uddrag fra D.C.F.s repræsentantskabsmøde 5.12.1992: 

... Om bladet sagde Jørgen Holmen, at D.C.F. I det sidste år havde haft problemer med bladet Cricket. Det 
udkom ikke tit og regelmæssigt nok! Han sagde også, at vi alle må påtage os en del af ansvaret, og at 
bladet måtte ind i en mere fornuftig rytme. Det var nok nødvendigt, at kontoret I højere grad hjalp med til at 
samle stof . ... 
Cricket 1993-15, side S, uddrag fra D.C.F.s repræsentanlsl<absm- S.12.1993: 

... Om bladet sagde han, at vi siden sidste år ikke blot har kunnet præsentere en ny redaktion med nye 
tanker og ideer, en ny trykker, der er bekendt med cricketsportens problemer med overholdelse af dead
lines, men også 5 udgivelser og en 6. på trapperne .•.• 

De ansvarshavende redaktører gennem årene har været: 

1930 nr. 1-2: 
nr. 3-8: 

1931-1937: 
1938 nr. 1-3: 

nr. 4-8: 
1939-1953: 
1954 nr. 1-3: 

nr.4-11: 
1955-1958: 
1959-1963: 
1964 nr. 1-2: 

nr. 3-8: 
1965-1967: 
1968 nr. 1: 

nr. 2-7: 
1969-1973: 
1974: 
1975 nr. 1-4: 

nr. 5: 
1976-1979: 
1980: 
1981: 
1982-1983: 
1984 nr. 1-3: 

nr. 4-5: 
1985-1986: 
1987-1992: 
1993 nr. 1: 

nr. 2-6: 
1994-

0. Berg.
H. Phillpson. 
H. Philipson.
H. Philipson. 
Ole Breum.
Ole Breum. 
Jess Nyhuus. 
Kurt Nielsen. 
Sidney Nørgaard.
Kurt Nielsen. 
Kurt Nielsen.
Ole Thomsen.
Ole Thomsen.
Ole Thomsen. 
Søren Nissen. 
Søren Nissen.
Roland Wald. 
Roland Wald 
Søren Nissen.
Ole P. Larsen.
Ivan Dich.
Ole Larsen.
Ole P. Larsen. 
Jens Priess. 
Ivan Dich. 
Ivan Dich.
Per Panduro.
Per Panduro. 
Olav Bennike
Olav Bennike 



CRICKET UNDER 

DEN TYSKE BESÆTTELSE 1940-1945 

Cricket 1940, side 4 og 31: 

Artikel om hvorledes man skal klare sig med boldtræer til sommer - om at passe på de gamle . ... J.B.U. 
foretager gennemgribende ændring af det jyske tumeringsprogram, nødvendiggjort af transport- og andre 
besværligheder. 
Cricket 1941, side 14 og 20: 

... kommer det som en stor lettelse, at vore gamle rekvisitter, især vore bals, kan blive reparerede af en 
virkelig "fagmand", idet karetmager Niels Lorentzen i Køge har meddelt redaktionen, at han råder over 
tilstrækkeligt materiale til at levere helt nye plader til de første par hundrede bals. Lorentzen har i flere år 
repareret Køge Kricketklubs rekvisitter til alle parters fulde tilfredshed, og prisen for en ny plade kommer 
kun til at ligge omkring 25-30 kroner. Men også mindre reparationer tager Lorentzen sig af, ligesom han 
leverer gærdepinde og overliggere . ... 
Cricket 1942, side 14, 60 og 61: 

... B.1909 har været så heldige at få repareret deres bats for en billig penge, idet snedkermester V. 
Mortensen har noget træ liggende, som har vist sig at egne sig udmærket til plader. Eventuelt vil lageret 
også kunne række til at forsyne andre, og prisen er moderat, kun ca. 25-30 kr. per bat. 
... På grund af boldmangelen blev pokalturneringen aflyst, hvorimod lyntumeringen gennemførtes . 
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... efterhånden dukker der jo også flere og flere "batreparatører" op, d.v.s. folk, der kan påsætte skafterne 
nye plader. Det kniber med at skaffe de rigtige træsorter, men også andre sorter har vist sig egnede til 
formålet. Har man blot det fornødne antal skafter med hele fjedre, kan man med en udgift på fra 25 til 40 
kroner, alt efter kvaliteten, få bals, der måske ikke står fuldt på højde med de engelske, men dog for de 
bedstes vedkommende, hvad vi har haft lejlighed til at overbevise os om, kommer dem så nær, at man 
næppe kan mærke forskellen .... Tilbage er så "kun• boldene, men det er jo også det værste. Nogle enkelte 
klubber har trænet med "hjemmelavede" bolde og fundet dem udmærkede, men rigtige tumertngsbolde er 
ikke lavet endnu. Der er dog tegn i sol og måne på, at også dette savn vil blive afhjulpet. Endnu er man på 
forsøgsstadiet, men vi venter, at der til foråret vil være danske bolde at få i tilstrækkelig mængde til, at alle 
kan blive hjulpet. Vi skal selvfølgelig omgående bringe definitiv meddelelse herom, så snart produktionen er 
en kendsgerning. 
Cricket 1973, side 15, arlfkel I anledning af Skanderborg Bo/dldubs 75 lrs jublæum: 

De fem forbandede år forbigår vi i tavshed. Vi snittede selv bals og syede selv nogle bolde. 
Cricket 1943, side 73: 

... Grosserer Frederik Ferslev, som ved tidernes ugunst har rigelig tid tilovers fra sin forretning, har udrettet -
og udretter stadig - et stort og fortjenstfuldt arbejde. Han har selv forarbejdet de bedste af de bals, der er i 
handelen .... 
Cricket 1943: 
No.1 • bagsiden. annonce fra F.I.B. med rekvisit-rapport: 

... Bals. Engelske bals er ikke mere til at få, men vi kan foreslå Dem at sætte nye bals på de gamle 
håndtag. Dette arbejde udføres i to kvaliteter: 
enten udført pænt og forsvarligt af rutineret håndværker til Kr. 22,50 netto. 
eller i ekspert-udførelse af specialist, minutiøst omhyggeligt arbejde i så godt træ, som kan fremskaffes, og 
en virkelig god erstatning for Kr. 40,00 netto. Send Deres bals til reparation i god tid! 
No.2, bagsiden, annonce.fra F.I.B.: 

... Send Deres bats til reparation i god tid! Fjern ikke selv pladen fra fjederen, men lad os foretage dette 
vanskelige arbejde . 
... Bolde. Som meddelt i den forrige rapport har vi eksperimenteret med at fremskaffe en god dansk 
cricketbold, og vi mener nu at have nået et resultat, som den hjemlige cricket-verden kan have glæde af. 
Bolden Trick vil fremkomme i to kvaliteter: 
med een gennemsyning til udsalg Kr, 24,00. Med to gennemsyninger til Udsalg Kr.�-
Vi kan også lave den med tre gennemsyninger, men dette vil fordyre bolden betydeligt, og vi mener 
bestemt, at to syninger er tilstrækkeligt. Gamle bolde laver vi om til nye, og vi beder Dem derfor: Send os 
alle de gamle cricket-bolde De har. Prisen for en sådan omsyning vi ligge mellem 3 og 5 kroner billigere end 
prisen på de nye bolde. Men da det kniber med at fremskaffe de til indmaden nødvendige materialer, bør 
ingen af disse gamle bolde gå til spilde . 
... Måtter er ganske udsolgt og kan ikke fremskaffes. Skinner, gærder, handsker, gummihåndtag og cricket
olie haves. 
No. 4, bagsiden: 

Annonce med billede fra cricket-udstilling I sportsmagasinet F.I.B. på Amagertorv. 



93 
No. 7, bagsiden, annonce fra F.I.B.: 

Nu kan De få cricketbats I udmærket dansk udførelse. Materialet er canadisk poppel og pil, Forsiden presset 
til den rigtige hårdhed og fjederen bygget op af spanskrør som på de bedste engelske modeller. Arbejdet er 
udført af en sagkyndig entusiast, som har gjort fremstillingen af cricketbats til sit speciale. Vægt og balance 
er som på originale engelske bats. 
Fås med gummihåndtag til kr. 75,00 

uden gummihåndtag til kr. 72,50 
Blade sættes på originale fjedrefor kr. 45,00 
Clickel 1944, side 25 og 26: 

D.C.R arrangerer jysk cricketuge i København . 
... grosserer Ferslev har været så gavmild at udsætte to af de fineste bals, han endnu har fremstillet, som 
præmier til den bedste jyde og københavner . 
... hvis K.B.U. ikke får dispensation til at spille cricketkampe om søndagen, såfremt spærretiden ikke
ophæves, er hele turneringen jo i fare.
Cricket 1955, side 2, uddrag fra artikel af Ole Breum: 

... I1944 lavede bladet så sit store kup ved at arrangere "den jyske cricketuge i København", hvor ringen 
stod som arrangør. Det stærke jyske hold kom hertil om mandagen, spillede en aftenkamp mod unge 
københavnere I ugens løb, og stillede endelig op mod det udvalgte K.B.U.-hold lørdag-søndag med unionen 
som arrangør. Alle, der overværede denne kamp, vil sikkert til deres dages ende huske, at Bronee slog the 
winnlng hit for K.B.U. i kampens sidste over! ... 
Cticket 1944, 
Side 58, F.I.B. opfordring fj/ klubbeme: 

... snarest muligt at Indsende deres bestillinger på bolde og bats til næste sæson. Som forholdene ligger nu, 
hvor ingen i virkeligheden ved, om vi får lejlighed til at importere originale cricketrekvisitter inden næste 
sæsons begyndelse eller ej, er der Ikke noget at sige til, at F.I.B. vil sikre sig, inden man går i lag med en 
fabrikation af de dyrere danske rekvisitter . ... 
... FIBs "red spot" bat har allerede stået sin prøve ved mange lejligheder, og de nye bolde, som grosserer 
Ferslev også har fabrikeret ... 
... Som sagt, det er bedst at være på den sikre side, og vore cricketspillende klubber må - hvis det på 
nogen måde er økonomisk overkommeligt for dem - hellere ofre det større beløb til indkøb af danske 
rekvisitter end risikere ikke at kunne komme i gang med cricketen til næste forår. Vi har jo set adskillige 
eksempler på, at det er meget svært at komme i gang igen, hvis man først er holdt op. 
Side 70: 

De danske "skeer" er næsten nået op på højde med de gode engelske. 
Cticket 1944, side 71: 

En af Korsørs kendte mænd indenfor cricketsporten, lokomotivfører J. K. Olsen, var fører af det tog, der 
blev beskudt af fremmede flyvere ved Ringsted lørdag den 23. september. Han blev dræbt på stedet. 
Cticket 1945: 

side 14: Der bliver som forudset efter de sidste togrestriktioner slet ingen ordinære provinsturneringer i år, kun 
K.B.U. kan arrangere sin turnering om københavnsmesterskabet, men lider stærkt under boldmangel. 
side 24: 

Da det som tidligere meddelt kniber forfærdeligt med bolde for de københavnske klubber, har Frem, som 
ikke har haft ret mange kampe i de senere år og som måske også har disponeret lidt mere large end de 
andre klubber, velvilligst lovet at stille nye engelske bolde til disposition til de arrangerende klubber, således 
at A.B. får 9 og K.B. 7 nye bolde, medens B.93 selv kan klare sig i år. Der er grund til at takke Frems 
ledelse for den gestus, den herved har vist for at holde cricketsporten igang i hovedstaden i år. 
August, forsklan: 

F.I.B. - Det er lykkedes os at fremskaffe et parti bat-træ i den rigtige sort: Salix coeru/ea - netop den pile
krydsning, hvoraf engelske bats er fremstillet. Bestillinger på nye bets såvel som påmontering af nye blade
på originale fjedre modtages og leveres omgående:
Re-blading Kr. 45,00 
Originale Red Spot bats Kr. 75,00 
side 73: 

Jeg har før på denne plads omtalt grosserer Ferslevs og de andre udmærkede "privalfabrikanter"s - og ikke 
at forglemme FIBs - store indsats for at holde os forsynet til det nødtørftigste forbrug med danske 
materialer, der efterhånden som tiden gik blev mere og mere fuldkomne, men jeg vil gerne nu, da vi snart 
igen får de originale engelske kvaliteter frem, sige dem tak for deres indsats, som de så sandelig ikke har 
spundet guld på, men kun .påtaget sig af interesse for cricket. Uden deres hjælp var spillet simpelthen gået i 
stå i størstedelen af landet. 
Cticket marts 1946, forsklan: 

F.I.B. annonce: Til den forestående sæson venter vi at blive fuldt leveringsdygtige. Vi har allerede modtaget
den første sending engelske bats, bolde, keeper handsker, slåhandsker, benskinner og gærder i de nye mål
og venter yderligere tilførsler I nær fremtid. 
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Criclcet 1947, side 4 og 1948, side B: 

"THE BAT-MAKER". 
Da mange af vore læsere har udtalt ønske om at høre lidt om, hvordan det var muligt under krigen at fremstille danske 
bals og bolde, der trods vor fuldkomne mangel på erfaring på dette punkt tilsidst næsten var på hajde med de 
engelske, har vi bedt grosserer Fr. Ferslev, der har haft så stor succes med sine bats og bolde, fortælle lidt om det 
store arbejde, der er lagt heri, et arbejde, der vidner om den glødende interesse, Ferslev nærer for cricketspillet. 

Hvordan er De egentlig kommet på den ide at lave cricket-bals? Dette spørgsmål er ofte blevet stillet 
mig af adskillige mennesker, Ikke blot Indenfor min egen kreds, men også af andre. Ja, når jeg skal svare 
herpå, så må jeg sige, at der er tre årsager, f11Jrst den at jeg er meget Interesseret I cricket, dernæst at min 
forretning, der hovedsagelig er baseret på England, grundet på besættelsen lå så godt som stille fra april 
1940, og så endelig den, at jeg næsten følte mig tilskyndet til at gøre en indsats for at skaffe bats og 
derigennem holde gang I cricketspillet I de svære år, hvor vi var afskåret fra at skaffe os rekvisitter udefra. 

Det kom egentlig sådan, at jeg ude på A.B.s bane havde lejlighed til at se nogle bats, som klubben havde 
fået rebladet hos en provinshåndværker, og de var efter min mening meget dårligt og unøjagtigt lavet, ca. 
½ tomme for smalle og fra 1 til 3 tommer for lange I bladet, ligesom formen ikke var god. Da jeg så disse 
bats, fik jeg lyst til at gøre et forsøg, da jeg mente, at det ikke vilde falde mig svært at lave dem væsentlig 
bedre, selv om jeg kun er amatørsnedker, altså fusker, som man kaldes af de faguddannede. 

Det st11Jrste problem var I begyndelsen at skaffe egnet træ. Jeg ved Ikke, hvor jeg havde det fra, men min 
opfattelse var dengang, at de engelske bats var lavet af Sølvpoppel, og jeg var nu på jagt efter at skaffe 
denne træsort. Jeg var på mange trælastlagre, kun meget få af dem f0rle poppel, men ingen kunde sige 
mig, om det træ, de havde, var sølvpoppel. De fleste sagde: "vi ved, at det er poppel, men hvilken art 
spørges der aldrig om•. 

Det første bat, jeg lavede, bestod af 2 træsorter. Forsiden 1 cm. ask, bagsiden gran for Ikke at gøre det 
for tungt. Jeg fik imidlertid straks konstateret, at ask er ganske uanvendeligt til bats. Selv de hårdeste drives 
flyttede ikke bolden mere end 20-30 meter. 

Det næste bat var helt af poppel, men selv om denne træsort ikke var god til formålet, bestilte A.B. dog 
1 o stykker, som blev benyttet I sæsonen 1943. Formen af disse bats var nøjagtig som de engelske, men 
vægten var Ikke helt som ønsket. De var for tunge og træet var også for blødt, og det var meget svært at få 
et bat ned under 2 Ibs. 6 oz. 

Nu havde sportsmagasinet F.I.B. fået nys om min fabrikation af bats, og på opfordring Indledede jeg et 
samarbejde med dette finna, som jeg havde megen glæde af. Desværre var jeg Ikke den gang I stand til at 
levere bladene I den kvalitet, som jeg gerne ville, men fik dog til trods herfor lejlighed til at levere en hel del 
bats både til københavnske og til provinsklubber. 

Jeg havde lånt en del hæfter af det engelske blad "The Cricketel" og var her så heldig I et hæfte fra 1931 
at finde lige det, Jeg havde brug for, nemlig en artikel om cricket-bat maklng I England. Herfik jeg at vide, 
at det træ, man I England anvender til bats, er piletræ, nænnere betegnet en krydsning af hvidpll og sklllrpil, 
Salix alba og Salix fragilis. Denne krydsning kaldes Salix coerulea, kendt som the true alcket bat wmow, og 
dyrkes særligt i Essex. Interessant er det at høre, at dette bat-træ i England betales med en pris, der er 6 
gange så høj som den, der betales for egetræ. 

Når et sådant træ er ca. 18 Ar, fældes det og skæres straks I batlængder, som derefter kløves til clefts 
(det råt tilhuggede stykke træ passende til et bat). Disse clefts stables så op og tørres I det fri (ikke under 
tag), ca 18 måneder Inden de er tjenlige til fabrikation. Forsiden af battet gøres hårdt ved presning, ligesom 
man gør kanterne af battet hårde ved hamring. 

Nu kom der for mig et nyt problem, som skaffede mig en del søvnløse nætter. Hvordan skaffe det rigtige 
bat-træ, og hvordan få forsiden og kanterne af battet presset, så de kunne modstå boldens slag? Gennem 
en onkel, en tidligere gartner, blev jeg henvist til dr.agro. C. Syrach Larsen, som netop var den rette mand, 
og som vidste alt om piletræer. Dr. S.L kunne henvise mig til Gaunlll-l.indersvold Skovdistrikt, hvis 
skovrider for ca. 32 Ar siden havde beS11Jg af en skotte, der havde anbefalet skovrideren at plante nogle 
Sølix coerulea på et særligt egnet sted I skoven. Da skotten kom tilbage til England, sendte han skovrideren 
nogle stiklinger af ovennævnte træ, der blev udplantet på det udvalgte sted (I nærheden af vand), da dette 
træs rødder, hvis det skal nå en god udvikling, Ikke skal være for langt fra vandet. Gaunø-Undersvold er 
således det eneste sted i Danmark, hvor Salix coerulea vokser. 

Jeg kom nu I forbindelse med skovrider Muus, som også bekræftede, at han havde en snes coerulea 
stående i sit distrikt, og han var også villig til at sælge mig et eller to af disse træer, men da træer helst skal 
fældes i januar, og vi var I maj måned, ville det med andre ord sige, at jeg skulle vente først 8 måneder, 
Inden træerne kunne fælles, og så yderligere 17-18 måneder inden træet var tilstrækkeligt tørt til bats, altså 
mere end to Ar. Så længe kunne jeg selvsagt Ikke vente på det rigtige træ og måtte derfor søge andre 
udveje for at skaffe bat-træ. Jeg gennemtrevlede nu byen for at finde piletræ, Idet jeg havde læst, at 
englænderne, Inden de gik over til coerulea, anvendte Sallx alba til deres bats, og da alba er en meget 
almindelig pileart her I landet, skulle det måske være muligt at få fat på nogle planker af dette træ, men det 
viste sig snart, at hvidpll var endnu sværere at skaffe end poppel. Gennem redaktør Bondo fik jeg nu en 
annonce om hvidpil I "Forstlig Budstikke", et blad, som kommer til alle skovejere og skovridere landet over, 
men desværre uden resultat. Ligeledes var jeg I forbindelse med flere trælastfirmaer og skærelier på 
aomholm, da jeg havde ladet mig fortælle, at der på vor lille klippeø skulle findes en del alba, men også her 
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var resultatet negativt. Et af skærerieme havde, Indtil et par uger før man fik mit brev, haft en del hvidpil 
liggende, men det var netop skåret op og brugt til sildekasser. 

Endelig kronedes mine anstrengelser med held, idet Jeg kom I forbindelse med et firma på Amager, som 
havde lager af piletræ, men hvilken art kunne man Ikke oplyse noget om, kun at det var pil. Hos dette firma 
kunne Jeg få både 2½ og 3 tommer planker, netop den tykkelse Jeg skulle bruge. Det var I slutningen af 
1943. Nu havde jeg altså det omtrent rigtige materiale, men hvordan få lavet en presse til presningen af 
battets forside? Dette sidste var et endnu større problem end fremskaffelsen af træ, for vi var jo stadig 
besat af tyskeme og uden forbindelse med England, og hvem kunne fortælle mig, hvorledes en bat-presse 
skulle konstrueres. 

Jeg søgte forbindelse med flere ingeniører og maskinfabriker og bl.a. Teknologisk Institut. 
Maskinfabrikeme var i 1943 alle meget stærkt beskæftigede, mange for tyskerne, men når de hørte, at det 
drejede sig om at konstruere en presse til boldtræer, var man ikke synderlig interesseret, da der jo ikke var 
store penge at tjene på en sådan maskine. Jeg spekulerede daglig på, hvorledes en sådan presse skulle 
være, og tit og mange gange om natten med, og Jeg husker, at adskillige nætter blev det ikke til ret mange 
timers søvn. Men så en nat mente jeg at have fundet ud af en konstruktion, som var rigtig, og da jeg stod op 
om morgenen, ridsede jeg straks ned, hvordan jeg havde tænkt mig den skulle være. 

- Nu fik jeg en god ide, jeg satte mig I forbindelse med Peter Petersen (også kaldet lille Peter) K.B.s 
bedste balsmand for ca. 45 år siden. P.P. der er Ingeniør hos "Titan" her i byen, var straks villig til at hjælpe 
mig med at lave de nødvendige arbejdstegninger til pressen, og hvad der var endnu bedre, han fik af 
"Titan"s direktører lov til at få pressen lavet på denne fabrik. 

I begyndelsen af november 1943 var pressen færdig, og nu oplevede jeg nogle meget spændende dage 
med at få pressen påmonteret en 3 tommer planke. Det skulle være meget solidt, da trykket, hvis man 
tænker sig det udført på hele battets længde og bredde på en gang, efter mine beregninger måtte blive ca. 
80-90 tons. Jeg husker fra et forsøg på Teknologisk Institut, hvor vi med en spindelpresse, der trykkede 1 0 
tons, kun formåede at presse 16 cm. af battets længde knapt 1 mm.

Jeg fik nu en cleft høvlet til og lagt i den af mig konstruerede presse, og efter 1 ½times forløb havde jeg 
fået battets forside presset ca. 5 mm sammen, og det havde nu, såvidt Jeg kunne skønne, den rette 
hårdhed. Et skaft blev limet I pladen, og dagen efter var det første bat med presset forside af dansk fabrikat 
færdigt. Nu var Jeg, som man vil kunne forstå, mægtig interesseret i at få battet prøvet for at få konstateret, 
om mine teorier, med hensyn til presningen, var rigtige. 

Carlo Ryhøj, A.B.s kendte anfører, var så elskværdig en tidlig eftermiddag I november at stille sig til min 
disposition, og han fik nu lov til at slå, så hårdt han kunne I 20 minutter med dette bat, og det viste sig til 
min store glæde, at battet så godt som ingen mærker havde af de meget hårde slag. lykkelig over det gode 
resultat forærede jeg Ryhøj dette bat. 

Da det firma på Amager, som jeg fik mit piletræ fra, nu ikke havde ret mange planker Igen, der egnede sig 
til bats, måtte jeg til at se mig om efter en ny leverandør. I Fælledparken ved Soppedammen havde jeg fået 
kig på nogle store piletræer, og jeg henvendte mig nu til stadsgartnerens kontor for athøre, om jeg eventuelt 
kunne købe et par træer. Det traf sig så heldigt, at man netop havde talt om at tynde lidt ud i bestanden, og 
jeg fik så lov til at købe to af de største træer. Alderen på disse træer var godt 30 år, altså en del over den 
alder, hvor man i England fælder de træer, som bruges til bats. 

Disse 2 træer blev fældet I januar 1944 og blev så hurtigt som muligt kørt til skærerlet, skåret I bat
længder og kløvet og derefter skåret til clefls. Ude på A.B.s bane fik Jeg overladt en tørreplads, og her blev 
træet stablet op og tørret. De første dage af maj sorterede jeg de bedste clefts fra, som straks blev lagt I 
tørrestue for at blive damptørret. Da dette friske træ var det eneste, jeg havde til disposition, var denne 
kunstige tørring nødvendig, idet dette træ skulle bruges til bats for sæsonen 1944. Det er selvfølgelig det 
bedste, når træet kan ligge I det fri og tørre 17-18 måneder, men det var der ikke tid til. Træet blev altså 
anvendt til bals knap 5 måneder efter at det var fældet, der var ingen anden udvej. 

Trods denne forcerede fabrikation, var der dog, hvad jeg senere fik bekræftet, adskillige gode bats 
imellem. 

Jeg vil dog her lige tilføje, at jeg af disse 2 store træer kun fik 35 clefls, som jeg kunne forsvare at 
anvende til bals. Disse to træer stod mig i Kr. 250,00 med skæring, kørsel etc. Det træ, der var 
uanvendeligt, ca. 95 pct., blev brugt under fyret til at tørre de 35 clefts, der blev til bals i maj og Juni 1944. 

Spanskrør til skafter til helt nye bals blev det næste jeg kom ud for. Jeg ringede til alle byens importører 
af spanskrør, men de var for længst udsolgt, selv små stumper på 1/4 og ½ meter var blevet solgt til 
børsteindustrien til gulvskrubber. Ved en samtale med den nu afdøde fabrikant Wengler, Amagertorv, 
(Kurvemageren), kom vi iod på spørgsmålet spanskrør. Wengler havde nogle hundrede kilo liggende, vist 
det eneste spanskrør I landet på den tid, som han venligst reserverede mig, og nu begyndte Jeg på 
fremstillingen af skafter til bals. Som måske bekendt er skaftet på et cricketbat sammenlimet af fra 9 til 16 
stykker spanskrør. Det var et stort arbejde, jeg nu gav mig I lag med. Først skal rørene skæres i længder på 
45-50 cm., alt efter om de skal anvendes til short eller medium skafter, så rettes ud over varme for 
derefter at høvles firkantede. I alt måtte jeg ophøvle over 1000 længder, som alle skulle være nøjagtig 
firkantede. Disse blev derefter sorterede efter tykkelse, hvorefter de limedes sammen 3 eller 4 stykker, alt 
efter tykkelsen, så de dannede en liste ca. 4½ cm. i bredden. Disse lister blev derefter høvlede, til de var 
rette på begge sider, for endelig at blive limet sammen, så de dannede en firkantet blok. Disse blokke 
sendtes derefter til drejeren, som gav skaftet dets endelige form. Disse skafter blev fremstillet I de første 



måneder af 1944, medens jeg ventede på, at piletræet fra Fælledparken skulle blive tørt. De vil bedre 
kunne forstå dette arbejde, jeg havde med disse skafter, når de hører, at hvert eneste stykke rør måtte 
høvles i hånden. 

Garn til bevikling af skafterne var det under krigen uhyre vanskeligt at skaffe. Det eneste jeg kunne 
opdrive var noget to-trådet hampegarn, som imidlertid kun kunne fås ubleget, og forretningen, som solgte 
det, ville kun udlevere 1 højest 2 fed ad gangen, hvorfor jeg i et par måneder (flere gange ugentlig) måtte 
stille for at sikre mig min lille ration. Gamet blev nu farvet sort, gult, brunt og rødt. 

Når gamet blev tørt skulle det vokses, da dette hampegarn var meget låddent. Nu måtte jeg gå rundt til 
de forskellige forretninger med skotøjsartikler for at skaffe voks (bivoks). Også denne vare var der stor 
mangel på, som følge deraf var den rationeret, og jeg måtte løbe en masse gange for at sikre mig det 
nødvendige, idet man kun udleverede et lille stykke ad gangen. 
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Der var utrolig mange vanskeligheder med fremskaffelse af de nødvendige materialer, men heldigvis blev 
de dog overvundet, og i begyndelsen af maj kunne jeg levere F.I.B. de første bats af 100 pct. dansk 
oprindelse. I maj og juni 1944 havde jeg utroligt travlt med at reblade bats til så godt som alle landets 
cricketklubber, foruden en masse reparationer, revnede bats, der skulle limes og bevikles, bats der skulle 
have nye skafter etc.-

Nogen lukrativ forretning var det ikke at være bat-doktor, heller ikke at lave nye bats, men en dejlig 
hobby, og det beredte mig stor glæde at kunne være med til at holde cricketspillet i gang i de år, hvor vi var 
uden forbindelse med England. 

Bolde. 
Det havde længe været galt med cricketbolde, men man havde hjulpet sig, dels ved at lade gamle bolde 

reparere, og dels ved at benytte F.I.B.s bold "Trick", som man fik lavet her i byen. Denne Trick bold var 
imidlertid ikke særlig god, blev hurtigt blød, fik snart facon som en æbleskive og gik hurtigt Itu. 

Jeg begyndte derfor at eksperimentere med en cricketbold, som i hårdhed og soliditet kom mere op i 
nærheden af den engelske bold, men også det blev en meget vanskelig opgave, idet de materialer, som 
englænderne anvender til deres bolde, ikke kunne skaffes her I landet, nemlig det gode tætte kork og så det 
specielle uldgarn, som kaldes shrunk woo/. 

For at give bolden den I lovene foreskrevne vægt 156-162 gram, blev det nødvendigt at lægge lidt bly i 
boldens hjerte. I stedet for rigtig kork måtte jeg anvende pressede korkplader, som jeg ved stor 
imødekommenhed fra en herværende skotøjsfabrik fik overladt, og i stedet for shrunk wool måtte jeg nøjes 
med hampegarn, der fuldstændig manglede den elasticitet som uldgarnet besidder. Fremstillingen af en 
enkelt bold tog mig mellem 13 og 14 timer. Det var særlig syningen, der tog tid, idet de tre sammensyninger 
(spanninger) skulle foretages med krumsyl og stålbørste. Jeg fik imidlertid fremstillet 2 bolde, som jeg 
mente kunne bruges, og den ene fik sin indvielse ved kampen I august 1944 mellem J.B.U. og K.B.U. her i 
byen. Når jeg lavede 2 forsøgsbolde, var grunden den, at jeg fandt det rigtigst at have den anden i reserve, 
for det tilfælde at den første skulle gå itu under kampen. Men den ene bold holdt til jydekampen og blev 
senere brugt til træning, og der blev ialt scoret ca. 400 points med den, uden at formen ændrede sig, og 
uden at syningen havde taget den mindste skade. Denne bold overlod jeg F.I.B. til forevisning for de 
klubber, der ville afgive bestillinger til sæsonen 1945. 

Også til denne bold havde jeg konstrueret en presse, som jeg ligeledes fik lavet hos "Titan•. De to 
stålskåle, som trykker boldens 2 halvdele fast sammen mens disse spannes, måtte efter min mening være 
således konstrueret, at deres bund ikke berarer bolden, men kun fastholder de to læderskåles kanter. Det 
drejer sig her om et meget stærkt tryk for at få bolden tilstrækkelig hård, og det forstås bedre, når man 
hører, at den jernplade, som skrueanordningen var monteret på, og som havde en tykkelse af 7 mm, 
bukkede fuldstændig sammen under det stærke tryk. Denne jernplade blev nu rettet ud og påmonteret en 4 
cm tyk bøgeplanke med solide jernbolte, og nu var pressen, som den efter min mening skulle være. 

I begyndelsen af marts 1945 blev jeg alvorligt syg, og min læge forbød mig ethvert manuelt arbejde, 
således at jeg til min store beklagelse måtte ophøre med den hobby, som havde beredt mig så mange 
interessante timer. 

Jeg synes ikke, jeg kan slutte denne beretning uden at nævne F .I.B., som altid på enhver måde søgte at 
hjælpe mig I mine bestræbelser for at skaffe de bedste materialer til bets og bolde. Jeg tænker først på det 
chromgarvede rade læder til boldene, som det på det tidspunkt var uhyre vanskeligt at fremskaffe og 
senere på de to store Salix coerulea, det rigtige bat-træ, som F.I.B. for egen regning købte hos skovrider 
Muus. Disse træer blev fældet i februar 1945 og blev med store omkostninger transporteret til København. 
Jeg overvågede personlig tilskæringen af dette træ og kunne konstatere, at der var mange glimrende bets 
imellem, kun er jeg ked af, at jeg ikke selv, nu da vi endelig har det helt rigtige træ, kan få lov til at lave 
nogle bals af dette dejlige materiale. 

Frederik Ferslev. 
Cricket 1963, side 9: 

Frederik Ferslev In memoriam. 
I en alder af 81 år er fhv. grosserer Frederik Ferslev afgået ved døden. Den nuværende generation af 
cricketspillere siger navnet ikke ret meget, men i sin ungdom var han kendt både som cricket- og 
fodboldspiller. Han måtte dog allerede i 27 års alderen give op på grund af en knæskade, 
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Alligevel vil cricketspillets historie i Danmark Ikke kunne skrives, uden at hans navn bliver nævnt, thi når 
cricket i Danmark overlevede krigen 1939-45, skyldtes del for en stor del Ferslev. Da det viste sig umuligt al 
skaffe rekvisitter fra England, besluttede Ferslev at afhjælpe mangelen ved selv at fremstille bolde og bals. 
Han fandt I en sydsjællandsk skov den specielle pilesort, af hvis træ bals fremstilles, og med primitivt 
værktøj I et improviseret værksted ved sil kontor gik han i gang med fabrikationen. Et stort antal bolde og 
bals kom fra dette værksted og i en så prima udførelse, at de Ikke var til at skelne fra originale engelske, et 
aldeles enestående amatørarbejde, som ingen professionel havde behøvet at skamme sig for, og for hvilket 
han da også høstede den største anerkendelse, vistnok forøvrigt den eneste løn, han fik. 

Vi, der kendte Frederik Ferslev, vil bevare mindet om ham som den fine og elskelige mand, han var. 
R. E. Brincker. 
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DANSK CRICKET FORBUND 

Ved Københavns Kricket-Rings generalforsamling 11933 anbefalede N. Lorentzen, Køge, oprettelsen af en 
dansk Cricket-Union, og ved generalforsamlingen året efter berørtes spørgsmålet igen. 

Under Dansk Cricket Rings generalforsamling 11948 foreslog Henrik Wahl, A.B., at cricketspilleme skulle 
danne deres eget forbund og indmelde sig i Dansk Idræts Forbund. 

D.B.U.s cricketudvalg nedsattes 11950, med det formål at prøve på at finde en udvej for at give 
cricketsporten en selvstændig stilling. I betænkningen, der så dagens lys i 1951, konstateredes det som en
indiskutabel kendsgerning, at mange opgaver stadig lå uløste, og at sporten slet Ikke havde haft den
fremgang, som den burde have haft. Udvalget pegede på, at der burde skabes en bestand af spillere, der 
udelukkende var beskæftiget med cricket, Ikke blot sommerferierende fodboldspillere, der burde 
iværksættes en propaganda, man burde søge aftalt landskampe, og turneringerne burde organiseres som
en divisionsordning. Så skulle opgangstider ligge forude. Når man så også kunne regne med at få lod og del
I tipsmidlerne gennem direkte medlemsskab I D.I.F., var det ikke uforsvarligt at løsrive sporten fra D.B.U.

På Dansk Cricket Rings generalforsamling 1951 diskuteredes mulighederne for dannelsen af en Cricket 
Union, et spørgsmål der var rejst af Kurt Nielsen I D.B.U.s cricketudvalg. 
Mens der arbejdedes med muligheden for at danne et selvstændigt Cricket Forbund, vedtog D.B.U. at 
udskille cricket og at ændre D.B.U.s love I overensstemmelse hermed. 
På det årlige jyske cricketmøde, hvor Henry Petersen, S.B.U., og Kurt Nielsen, K.B.U., var til stede, 
diskuteredes også forslaget om en selvstændig Cricket Union. 

Grundet stadig modstand fra J.B.U. overfor dannelsen af en landsdækkende Cricket Union forelagde 
D.B.U.s cricketudvalg i 1952 et nyt forslag til dannelsen af en union bestående af K.B.U., S.B.U. og F.B.U.
Senere bestemtes det Imidlertid at samle alle landets cricketspillende klubber til et møde I vinterens løb for
at stifte Dansk Cricket Forbund.
42 klubber blev Indbudt, og 31 gav møde I Odense 15. februar 1953, hvor Dansk Cricket Forbund blev
stiftet med 19 stemmer mod 11 og 1 blank. Herning og Nykøbing Mors havde ved skrivelse og telegram
givet tilslutning til forbundets dannelse. D.C.F. overtog officielt turneringerne fra D.B.U. den 1. oktober og 
blev optaget i D.I.F. den 17. oktober.
Dansk Cricket Ring blev nedlagt, men skulle bestå til og med 31. december.
I medgift fra D.B.U. fik forbundet 25.000 kr. fordelt over fem Ar, ligesom D.B.U.s lokalunloner ydede bidrag I
overgangen.

I 1954 indførte Dansk Cricket Forbund en danmarkstumerlng, og de for D.C.F.s turneringer gældende 
aldersgrænser blev fastsat således: 
Njuniolholdmå kun deltage spillere, der inden 1. maj det pågældende år endnu Ikke er fyldt 18 Ar. Det vil 
sige, at der 11954 kun kan deltage spillere på juniorhold, der er født 1. maj 1936 eller senere. 
På drengehold må kun deltage spillere, der Inden 1. maj det pågældende Ar endnu Ikke er fyldt 15 Ar. Det 
vil sige, at der 11954 kun kan deltage spillere på drengehold, der er født 1. maj 1939 eller senere. 
På seniorhold må kun deltage spillere, der Inden 1. maj det pågældende år er fyldt 18 år. Det vil sige, at der 
11954 Ikke må deltage spillere på senlorllold, der er født 1. maj 1938 eller senere. 
Bladet "Cricket• blev overtaget af D.C.F. som dettes officielle organ. 

11955 overgik man til 8 bolde i overen mod tidligere 8. 

11981 Indstiftede bestyrelsen et officielt forbundsslips, grønt med hvide striber. 

D.C.F. havde kontor I Idrættens Hus, men det var så lille, at det dårligt kunne bruges til andet end
opbevarlngsrum. 11981 efter ombygningen af Idrættens Hus flyttede D.C.F. over I den nye fløj og fik 
fordoblet sin plads, hvortil kom hårdt tiltrængte arkivrum I kælderen.

11964 Indførte D.C.F.en pokaltumerlng. 

11965 udgav O.C.F. 4. udgave af cricketlovene på dansk (den første under D.C.F regQ, 

11988 blev O.C.F. medlem (assoclate membel) af International Cricket Conference (I.C.C), 

11987 blev Kurt Nielsen udnævnt til ærespræsident I D,C.F, Samme år afholdtes pokaltumerlngen for 
første gang som en handicapturnering, 

11968 udgav D.C.F. en ny Instruktionsbog, "Cricket. hvordan det skal spllles", en direkte oversættelse af 
I\Aarylebone Cricket Clubs "Cricket • how to play", 
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11977 tillod D.C.F.s bestyrelse danske klubber at have reklamer på spilledragten. 

11980 udgav D.C.F den 5. udgave af cricketlovene på dansk, en oversættelse af den af M.C.C. stærkt 
reviderede udgave. 

I 1981 kom D.C.F .s medlemstal over 3000, nemlig 3037 aktive. De var fordelt som følger: 46 klubber med 
2750 aktive mænd og 287 aktive damer. Der var 1907 passive medlemmer. 

11982 meddelte "Cricket" nr.1, side 4: D.C.F. vokser. Forbundet har for første gang rundet 200 tilmeldte hold 
til udendørstumeringeme, ligesom indendørstumeringeme også er blevet et omfattende foretagende. Dertil 
kommer at D.C.F. gennem uddannelsesudvalgets arbejde, dels ved kursusvirksomhed for D.C.F.s folk, dels 
på skoleplan, efterhånden har påtaget sig så mange opgaver, at den administrative del af sagen var ved at 
vokse de frivillige ledere over hovedet og gøre dem irætte af legen•. D.C.F. skal, ud over at varetage 
kurser for skolelærere, deltage i "Månedens ldræt•-projekteme i tre amter, ligesom man satser på om nogle 
Ar at komme med I Daniaden, den store samling af skoleldrætten. Til at hjælpe med administrationen af alt 
dette og mere til har D.C.F. ansat Kristian Skovby, som vil være at træffe på kontoret i Idrættens Hus 
mandag-torsdag kl. 9-15 og skal også informere om gangen I tumeringen til klubberne. Der påregnes sendt 
informationer ud herom hver 14. dag som et supplement til bladet Cricket. Det er tanken, at det meste af 
D.C.F.s administration efterhånden skal samles på D.C.F.s kontor. Foreløbigt skal Indberetnings- og
statistikskemaet sendes til kontoret. Administrationen af bladet Cricket er ligeledes overgået hertil.

11983 blev D.C.F. optaget I det internationale dameforbund (I.W.C.C.). 

11985 var der tilmeldt 143 hold til udendørsturneringer som følger: 
Senior: 67. 
Junior: 15. 
Drenge: 23. 
lilleput: 18. 
Miniput: 8. 
Damer: 10. 
Piger: 2. 

Samme år var der tilmeldt 113 hold til Indendørsturneringer. 

11988 Indførte D.C.F. overbegrænsede kampe i danmarksturneringen. 

11989 udnævntes som D.C.F.s første æresmedlemmer: 
Ib Hansen, B.1913, Odense. 
Peter Hargreaves, Akademisk Boldklub, København. 
Axel Morild, Hjørring. 
Jørgen Morild, Aarhus. 
Evald Møller, Skanderborg. 
Thomas Provis, Akademisk Boldklub, København. 

11992 udgav D.C.F. en opdateret 5. udgave af cricketlovene på dansk. 

11993 indstiftede D.C.F. "Kurt Nielsens Lederpokal" til uddeling hvert 5. år, og første modtager blev Folmer 
Christiansen, formand for Herning Cricket Club. 

Formænd for Dansk Cricket Forbund gennem årene: 

Feb. 1953-nov.1967: Kurt Nielsen. 
Nov. 1967-apr. 1968: Leo Clasen. 
Apr. 1968- dec. 1968: Sidney Nørgaard (fungerende). 
Dec.1968-dec. 1971: Kurt Nielsen. 
Oec.1971-dec.1976: Erling Froulund. 
Dec. 1976-dec. 1979: Ove Dalsgaard. 
Dec. 1979 - dec. 1983: Erling Froulund. 
Dec. 1983- oct. 1987: Lars Kruse. 
Oct. 1987 - dec. 1987: Søren Nissen (fungerende ). 
Dec. 1987- Jørgen Holmen. 
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INDENDØRS • CRICKET 

"Kricket" af Poul JØf9&nsen 1933, side 19 og «J: 

... IV. Specialtræning i sal. Disse øvelser i kastning kan udmærket foretages I sal, blot denne har den 
fornødne længde. Man kan i handelen få bolde af størrelse og vægt som kricketbolde, men med 
gummiovertræk. Disse er fortrinlige til øvelse I sal, idet de Ikke sætter mærker i gulvet. ... Træning i parader 
kan udmærket foregå i gymnastiksalen. I en sal på 11 x 22 m. kan der trænes til tre gærder samtidig. 
Gærdet laves af en træplade af samme størrelse som et rigtigt gærde. Slaggrænsen tegnes og i 3 og 4 
skridts afstand fra gærdet afsættes af hensyn til kasteren 2 mærker. Slåeren øver sig så kun i paraderne, og 
det forudsættes selvfølgelig, at slåeren kan og vil beherske sig og ikke pludselig giver sig til at slå til bolden 
af alle livsens kræfter. 
Cricket 1972, side 8: 

Brysting var den første herfljemme, der kunne kaste en •googlie", men glem ikke, at vi trænede om vinteren 
( I 1920eme) i Forum, hvor vi I dyre domme havde lejet et netophængt hjørne. Jeg husker, at den kendte 
magnat, trælasthandler Harald Simonsen, der var en virkelig og ægte cricketelsker, en tidlig morgen kom på 
besøg i hallen og bad om• som gammel kaster - at få lov til at stikke Brysting et par "lamskere". Georg var 
fiffig nok til ved en skæv parade at rive sig selv ud på en af de første bolde. "Guklharald" var naturligvis 
stolt over at have taget Brystings gærde, og jeg tror aldrig, at han opdagede Georgs lille bluffnummer. 
Harald Simonsen var nemlig ikke bange for at give os en økonomisk håndsrækning, når lejen af Forum 
skulle betales. 
Cricket 1939, side 4: 

"Vestjyden", Esbjerg, har I vinter lånt Aarflus Oliemølles store pakhus i Esbjerg, som oliemøllen velvilligst 
har stillet til fri disposition, og der er så god plads, at esbjergenserne kan træne i to kastegårde, hvilket de 
da også gør alle mand hver søndag fonniddag og onsdag aften. 
Cricket 1980/2, side 19: 

... indendørs, et spil Hargreaves og Thomas Provis opfandt i 1965. Reglerne er lidt mere enkle og bolden 
blødere, men ellers foregår alt som på sommerens grønne plæner. 
Cticketjublæumsnummer 1979, side 78: 

Over 350 indendørs cricketkampe blev der spillet herfljemme sidste år. Det er en eksplosiv udvikling i 
spillet, der først startede nogenlunde organiseret i turneringer for lilleputter og drenge I 1970. Indecricket er 
en dansk opfindelse, og med vore mange dejlige håndboldhaller er vi også de nænneste til at dyrke denne 
form for cricket. Englænderne spiller det også, men de har faktisk Ikke fattet fidusen. Og det er ellers en 
englænder, Thomas Provis, og en anden kosmopolit, Peter Hargreaves, der har fundet på det. Det geniale I 
vores fonn for indendørscricket er, at den enkelte spiller tvinges til at løbe, så spillet bliver fyldt med action. 
Uden løb • ingen points. Når englænderne spiller Cricket indendørs, prøver de krampagtigt at gøre det til et 
udendørs spil ved at tage hele udstyret på, notere points for grænseslag, når bolden rammer væggene, og 
spiller det også med en hård bold, stort set en ordinær cricketbold. Denned er det uendeligt få steder, dette 
spil kan spilles, og det tiltrækker ikke de begyndere, som den danske fonn for Indecricket virker 
tiltrækkende på. Ths. Provis og Peter Hargreaves eksperimenterede med Indecricket 11968 og 1969. 
Takket være A.B.s store indendørsanlæg med tre håndboldbaner, havde de mulighederne. I Henry Buhl, 
Husum, fandt de en trosfælle, som havde udarbejdet sine egne regler. Stævner i Flensborg-hallen I 
slutningen af 60eme med deltagelse af A.B., Husum og et par klubber mere blev den egentlige start på det 
hele. Indendørstræning i cricket har fundet sted i mangfoldige år, men træning uden kampe at se frem til 
kan ikke holde interessen fangen. 
Det var i sidste øjeblik, at vi fik gang i det indendørs, og det er utroligt, at der stadig er klubber, som tør 
ligge stort set stille om vinteren og f.eks. undlader at tilmelde ungdomshold til Inde-turneringerne. De 
samme klubber er samtidig fuld af undren over, at de har så svært ved at stille ungdomshold, når 
turneringen udendørs starter Igen. Men hvor skulle spilleme egentlig komme fra, Især blandt de yngste, hvis 
man ikke gør noget I løbet af vinteren. Indendørscricket mangler naturligvis meget af rigtig crickets 
channe. Til gengæld har dette spil mange fordele. Det er kortvarigt, alle er sikre på at komme I aktivitet. Der 
er ikke besværlighederne med at lægge måtte ud, tage måtte ind, blive generet af regn, skaffe 
regnskabsførere o.s. v., og det er ikke nær så dyrt. En god indendørs kamp, hvor to Jævnbyrdige hold af god 
standard mødes, kan være overordentlig spændende. Og en lilleputkamp, hvor to gode, Jævnbyrdige hold 
mødes med scoringer op i næmeden af 100 points på 15 overs, er en dejlig oplevelse. lilleputterne lever 
med, de er alle indblandet, og spillet I sig selv giver en masse instruktion. 
Dansk cricket skal være taknemmelig over for Provis og Hargreaves for deres •opfindelse". På otte år er 
man nået fra nul til 350 indendørskampe. I samme periode er man gået fra nul til otte kvindehold, og at der 
er ved at komme gang i kvindecricket også udendørs har også meget med spillet Indendørs at gøre. Især 
fem klubber har været med siden starten - naturligvis A.B., men også Svanholm, Chang, Husum og 
Glostrup. Der er spillet om det danske indendørs mesterskab for ungdomshold siden 1973. Mesterskaberne 
er kun een gang afviklet I Jylland, nemlig Viborg I 1975, men 11979 flyttes kampene atter til hovedlandet, 
Idet Herning har påtaget sig værtskabet. De første to gange spilledes på A.B., årene 1976-781 
Glostruphallerne. Placeringen på Sjælland skyldes bl.a., at de to klubber er de eneste i det område, der 
råder over tre haller i umiddelbar tilknytning til hinanden. Og selv om det ikke er nogen nødvendighed, at 
alle tre ungdomsrækker afvikles samme sted, så er det dog ulige festligere. Og man har I Glostrup mødt 
såvel en idrætsvenlig kommune som en altid offervillig skare af ledere. Det samme er tilfældet I 
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Kerteminde, der har påtaget sig "fadderskabet• (undskyld!) for Indendørsmesterskaber for kvinder under 
Poul Winihers ildnende Interesse. Der er spillet lnde-D.M. for kvinder 11977 og 1978. Her har Kerteminde, 
men også A.B., Ringsted, Køge, Nyk.M. og Esbjerg vist sig som de mest interesserede . ... 
Ctlcket 1970, side IS: 

Et af de store spørgsmål Indenfor cricket er - hvordan gør man spillet mere tiltrækkende for publikum? En 
af da vaje, der er anvist, og som er prøvet I praksis bl.a. af Ths. Provls, er Indendørs tumertnger. Det 
prøvede Nykøbing Mors Cricket Club I week-enden 21.-22. marts, hvor den nye, moderne Nykøbing-hal 
dannede rammen om et Indendørs pokalstævne. Ganske vist var det ikke overvældende med tilskuere, der 
fulgte det kvikke spil, men de godt 40 spillere fra fire forskellige klubber var enige om, al en sådan turnering 
har en stor træningsmæssig værdi. Der er ingen tvivl om, at turneringen I Nykøbing vil blive søgt gentaget 
til næste Ar, hvor man så kan lære af de fejl, som det næsten var uundgåeligt at arrangørerne måtte begå -
turneringen var fonnentllg den første I sin art for seniores, I hvert fald I Jylland. Men spillede om en flot 
vandrepokal, udsat af to cricketinteresserede Nykøbing-borgere, og pokalen blev på Limfjordsøen, Idet 
Nykøbing Mors' andethold vandt turneringen, der foruden af to hold fra Nykøbing havde deltagelse af 
Viborg, Holstebro og Herning. Turneringen var tilrettelagt af Nykøbing Mors spilleme Erik Hansen og Sv. 
Rasmussen •..• 
Svanholm Clfclcølldu!J JJblaumsslu/ft 1981, side 43, 44 og 52: 

... Men om foråret 1969 var der sket en anden betydningsfuld ting. Den fra New Zealand tilflyttede Peter 
Hargreaves, der havde fundet ud på A.B., og Thomas Provls, havde i fællesskab konstrueret et 
Indendørsspil, og vi var med I del. Første prøvestævne I A.B.-Hallen 23. april 1969. Indtil da havde 
Indendørstræning alene bestået I tekniktræning o.l. - man havde ej heller halplads til andet. Men med 
bygningen af en håndboldhal I forbindelse med byggeriet af Schneekloths Skole 11969 fik vi ogsA et ståsted 
om vinteren, og det skulle blive betydningsfuldt. Den samme Provis var I øvrigt så venlig at komme ud at 
hjælpe os med at sætte skik på vort Indendørsspil I den Schneekloth-Hal, som siden har dannet rammen 
om flest Indendørskampe herhjemme, og som I løbet af de mange og lange vintre har hjulpet os til et holde 
sammen på og udbygge vor ungdomsafdeling. Provls arrangerede selv de første Indendørsturneringer, som 
siden blev overtaget af D.C.F., og som I kampantal alene på Sjælland 10 år senere andrager omkring 200, 
hver januar, februar og marts . 
... Lørdag den 21. februar 1970 havde det nye Indendørsspil rigtig "verdenspremiere• I den nye 
Schneekloth-Hal. VI havde nu "vor egen hal", og I den turnering, som Thomas Provls tog initiativet til, 
afvikledes første spilledag hos os, og vi havde lokket TV med John ldom ud . ... Under premieren sagde 
Provis I øvrigt, at Indendørscricket var overmåde egnet som et skolespil, og at det måtte være en klar 
opgave for Svanholms crlckelledere at få nogle skolehold fra Brøndbyerne. Det må glæde ham at se, at vi 
har efterkommet hans pålæg, og at cricket I skolerne - bl.a. p.g.a. Provls' Ida og Ole H0ckalkamps store 
artlejda -11981 synes at blive en kendsgerning på bredere plan . ... Provls og Hargreaves' regler for 
Indendørscricket ar siden blevet let ændret, men deres hovedide ar der fortsat - nemlig så megen aktivitet 
som muligt. Reglerne er langt bedre end hvad f.eks. englænderne her. Men da har jo heller Ikke længere 
Provls . 
••. 1973 startede med to - intet mindre end - V.M. i indecricket. I betragtning af at Danmark var det eneste 
sted, der spilledes den "proviske" form for Indecricket, var det jo sådan set ikke løgn, at både vort drenge
og juniorhold, der vandt to ud af de tre rækker ved de første lnde-D.M., der afholdtes I A.B.-Hallen, var 
verdens bedste. Stævnet blev starten til en Artig tilbagevendende afslutning på indesæsonen, hvor de fire 
bedste hold fra hver ungdomsgruppe landet over mødtes til afsluttende stævne et sted i landet. Efter et par 
Ar på A.B.s anlæg, med de tre Indendørsbaner, blev stævnet overtaget af Glostrup, der ogsA fik tre haller. 
Et enkelt Ar afvikledes det I Viborg, og de senere Ar er det udkæmpet I fire haller op og ned ad hinanden I 
Herning. Bortset fra et enkelt Ar, har vi altid været med ved finalestævnet. 
Cllcket 1990/1, - 17, "lndendws etlcMtgrlbøroms/rf': 

D.C.F. har udsendt sine indendørsprogrammer. Der er planlagt omkring 300 kampe østpå og ca. 250 kampe
vestpå. Det er det største nogensinde, og kun med allerstørste kniberi og med anvendelsen af de mest
besynderlige haltider såsom lørdag aftener o.l. har kampene kunnet presses ind. Der arrangeres
efterhånden ogsA mange private stævner. Ishøj har afviklet en seniorturnering i november. Svanholm har
afviklet sin Forstædernes Cup for både seniorer og ungdornsspillere I december. Middelfart har gennemført
et meget stort arrangement for 13 drengehold i UllebæltShalleme. Ishøj har gennemført en stor 
drengeturnering, Ishøj Cup, I den første uge af januar, Køge gennemfører som sædvanlig sin 
lilleputturnering I Køgehallen og jyderne afvikler også en række private arrangementer. Omkring 1000 
organiserede Indendørskampe afvikles antageligt I denne vinter - og dermed har indendøiskampantallet 
langt oversteget udendørskampene. Men de går jo ogsA noget hurtigere, må man nok sige. Men alligevel -
en udvikling, som Peter Hargreaves og Thomas Provls, der betragtes som fædrene til dansk
Indendørscricket, må glæde sig over. Indendørsdanmarksmesterskaberne for ungdom afvikles 11990 for
første gang pA Fyn - den dynamiske Middelfartleder, Niels Dalager, står bag arrangementet i 
Lillebæltshallens to haller og i en hal I Strib. Det foregår d. 24. marts. Nu mangler vi bare et senior Inde-DM.
Det burde snart arrangeres. Foreløbig nøjes man med jyske og sjællandske mesterskaber.
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Cticket 1990/4, side 8 og 199a.-5, side 13: 

Den første weekend i november løber det første, ganske vist uofficielle, indendørs-EM for klubhold af 
stabelen i Haag. Der deltager udover Svanholm, den engelske og skotske mester samt de bedste 
hollændere. Det er bladet "Cricket World", der står som arrangør. Svanholm, der har vundet den 
sjællandske turnering de fleste gange, har fået lov af forbundet at repræsentere Danmark. Der har ikke 
været nogen kamp mellem den sjællandske og jyske indendørsvinder, men da jyderne hidtil ikke er gået så 
meget op i Indendørsseniorcricket, har forbundet ikke ment, at denne første forsøgsturnering krævede en 
kvalifikationskamp. Svanholm betaler alle udgifter ved deltagelsen selv" Forhåbentlig kan turneringen i 
Holland blive en begivenhed, der gentages, og som kan være med til at skabe mere interesse om 
indendørsseniorturneringeme i Danmark . 
... I et desværre ikke for velorganiseret første forsøg på et inde-EM placerede Svanholm sig på 
andenpladsen. 
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DAMER I DANSK CRICKET 

Den Danske ldrætsbog 1935, side 738: 

... man har således fra 1866 oplysninger i et Koldingblad om, at en lærer Lauritsen fra Odense ikke alene 
har udgivet to små lærebøger under titlen "Underholdende og dannende legemsøvelser", men at han også 
for et meget beskedent honorar ville give Koldingungdommen undervisning i cricket. Det bør bemærkes, at 
han i sin indbydelse ikke holdt den kvindelige ungdom tilbage fra undervisningen, men selv denne 
indrømmelse har dog vist ikke været nok til, at der kunne skrabes 22 elever sammen . ... 
Viborg Fodsports-Forenings jublæumsskrlft 1946, side 30: 

... V.F.F. oprettede den 27. april 1911 en dameafdeling, der havde til formål at dyrke langbold, kricket og 
hockey. Langbold dyrkedes nærmest som motion, og kricket blev hurtigt opgivet, derimod ydede damerne 
en udmærket indsats i hockeykampene ... 
Cricket 1963, side 20, fra repræsentantskabsmødet I Odense 18.11.1962: 

Under eventueff fremsattes udtalelser om pigecricket. 
Cricket 1963, s/dø 1: 
Fotografi af pige ved gærdet. 
Cricket 1963, side 17, "Pigecricker af Henrik Waht: 

På flere og flere områder trænger kvinden nu ind på mandens enemærker, og det sidste fremstød har 
pigerne i Varde, Skanderborg og Nykøbing M. nu foretaget ved at tage bat'et i deres egen hånd og begynde 
på at spille cricket. Det startede med , at enkelte piger deltog i de gadekampe, der spilles i jyske byer med 
stor cricketinteresse, og da det så viste sig, at der var piger nok til at danne et helt hold, ja, så var det 
nærtiggende, at de slog sig sammen og dannede deres eget pige-XI (fotografi)_ Og da det først var gjort, var 
næste skridt ikke svært at forudse, -en match mellem to pigehold. Og en sådan fandt virkelig sted for 
nylig, Idet pigerne fra Varde inviterede pigerne fra Skanderborg til en match, der vist nok må betragtes som 
den første af sin art herhjemme. For øjnene af et talstærkt publikum viste pigerne, at de havde meget godt 
begreb om, hvad sagen drejede sig om, og både i marken, ved gærdet og som kastere afslørede de en 
forbavsende kunnen. Varde-pigerne, der var de ældste, og som havde spillet længst, vandt kampen, og der 
er nu lagt op til en mægtig revanche-match til næste år I Skanderborg. Ja, måske endda til en turnering 
mellem tre pigehold? Og hvorfor skulle piger i Danmark ikke spille cricket, når de gør det i England og 
Holland? Cricket er jo netop et spil, der bedre end fodbold og mange grene inden for atletik passer bedre til 
den kvindelige fysik, og som sommeridræt og holdspil kan pigerne vist ikke finde noget, der bedre l111ser 
deres evt. fritidsproblem og lyst til at deltage i en eller anden sport. Pigeholdene i Varde, Skanderborg og 
Nykøbing M. er altså en realitet nu, - lad os se, om man i andre foreninger har initiativ nok til at mobilisere 
den kvindelige ungdom og gøre den til aktive cricketers. 
Cricket 1963, side 48, "Pigecricket", læserbrev fra V. Agerschou-Andersen: 

Det er mit håb at denne gryende bevægelse må gribe om sig i denne sæson. Jeg har hørt, at der i Hjørring 
er stor tilstrømning! Og jeg kan kun sige "lykke til"! Det er min overbevisning, at der med lethed kan 
startes pigecricket, hvor der blot gribes til med friskhed. Piger mangler nemlig en holdidræt med lille bold, 
som kan erstatte dem det i skolerne stadig spillede langbold! Og lad os endelig ikke undervurdere 
kvindens indflydelse m.h.t dansk trickets fremtid! Hvor mange gange er det ikke sket, at den unge mand vil 
til crickettræning, men giver efter for den unge venindes ønsker om at bruge aftenen til noget andet "i stedet 
for det ubegribelige pjatten med nogle pinde-•. Vær sikker på, at dette forhold vil ændre sig den dag, hun 
selv skal med ud og træne med pigeholdet den samme aften, eller hvis det ikke netop skal foregå den 
aften, så har hun en mængde begreb om sagerne, fordi hun selv er bidt af denne "the king of games• og 
derfor lyst til at gå med ud på banen. Og denne sport er som skabt til den kvindelige fysik og psyke! 
Cricket 1963, side 89, uddrag fra /æsetbrøv fra V. Agetsthou-Ande,sen: 

... Kunne vi ikke få de klubber, der er begyndt med pigehold eller ansats dertil, til at opgive navn og adresse 
til bladet, så vi kunne aftale arrangementer til næste år. Jeg kender kun Skanderborg, Nykøbing Mors og 
Horsens. Der er vist noget i Hjørring? I radioens ønskekoncert hørte jeg noget om Svendborg pigeclicket
klubl 
Cricket 1964, side 30, uddrag fra alfike/ om Aabenraa Crlckelldub: 

... Hvad pigecricket angår, har Aabenraa været blandt foregangsklubberne, og de unge damer, der har 
optrådt på klubbens ungdomshold, har ingenlunde været de dårligste cricketers. 
Cricket 1965. side 27, uddrag fra /æserl>rev fra Jørgen Mizander, Aabenraa: 

... Uden succes deltog Aa.c.c_ 11964 med et drengehold, der måske til gengæld kunne fremvise det 
usædvanlige at tælle vor første kvindelige cricketer. 
Cricket 1966, side 12, "Apropos pigø.crlcker, /æserl>røv fra V. Agerschou, Van1e: 

I et tidligere nummer af bladet skrives der om en Aabenraa-kamp, at der var en kvindelig deltager, som 
dermed skulle være den første dameseniortumeringsdeltager. Det er absolut ikke for at tage æren fra denne 
fortræffelige cricketer, som Jeg selv har set I effektiv funktion, - men i min drengetid her I den gode stad 
Varde, d.v.s. omkring 1925, var der på Johs. Simonsens lid to damer på seniorholdet, nemlig bankassistent 
frk. Stigaard og ikke mindst kroejerens datter fra Sdr. Varde frk. Olga Mikkelsen, der I høj grad var en all
round idrætskvinde, idet hun var en fremragende sk111jteløberske og hockeyspiller. l111vrigt er det en stor 
skuffelse for mig, at der ikke blev videre ud af mit forslag på generalforsamlingen i Odense om start af 
pigecricket. Hvad har de boldglade piger fra skolerne at give sig i lag med, når de forlader skolerne? Med 
hensyn til lille bold kun tennis? Jeg begyndte for 4 år siden med et hold her i byen. Det blev en vældig 
succes, men kunne ikke leve, fordi vi ingen kampe kunne få med andre byer. I første sæson havde vi dog 
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Skanderborg, men det var kun levedygtigt det år. Så ved jeg, at der har være tilløb i Horsens, Nykøbing 
Mors og Svendborg (!), men del er også blevet ved forsøget. Jeg tror også, at det kunne have haft sin 
særlige betydning for bevarelsen af dansk cricket derved, at det vitterligt er lettere at holde gejsten vedlige 
hos de unge mænd, dersom koner og kærester også spiller spillet! 
Cricket 1970. nr.6. forsiden: 

Fotografi fra kamp mellem damer fra Soranerne og Svanholm. 
Svanho/m Crickell</ub Jubilæumssl<tift 1981, side 50: 

..• Damerne spillede også i 1972, og denne gang en lille turnering med os, Soranerne, K.B. og Ringsted. 
Billedet af Poul Transbøls kone, der stod ved gærdet mod K.B., blev det år et af de mest solgte verden over 
af Politikens pressefotos. Men dameturneringen, der på det tidspunkt ikke var tænkt som noget seriøst, 
døede ud. Ringsteds piger tog spillet alvorligt, og det syntes de andre ikke var morsomt. Et af holdene 
begyndte at trille bolden langs jorden for at vinde - for så kunne gærdespillerskeme slet ikke slå den nogen 
steder. Dermed opstod skår i den lille happening, som fra mændenes side benyttedes som undskyldning for 
hyggeligt samvær og efterfølgende afspisning m.m. i gymnastiksalen på Brøndbyøster Skole. Ringsteds 
piger fortsatte - og blev en af de første klubber med rigtig damecricket. De øvrige deltagere ophørte med de 
årlige træfs. 
Cricket 1972. nr.3, forsiden: 

Fotografi af to damespillere fra Svanholm. - Tekst: Finalen I den første damecupturnering herhjemme 
kommer til a stå mellem Svanholm og Ringsted d. 8. august. K.B. og Soranerne spiller om 3. og 4. pladsen. 
Her drøfter Kirsten Transbøl og Winni Smed taktik I kvartfinaleopgøret mod K.B. 
Cricket 1975, side 94, "Hvad med pigerne" af Ole P. Larsen: 

Ungdomsudvalg, turneringsleder og bstyrelse har siddet med vidt opspærrede øjne, da man erfarede, at det 
andethold, Ringsted har tilmeldt i drengerækken 1976, er et pigehold. Man vil nødigt stille sig hindrende i 
vejen for en eventuel udvikling I pigecricket, på den anden side er der rejst en vis tvivl, om de øvrige 
sjællandske drengehold vil behandle modstanderne tilstrækkeligt chevalerisk. Foreløbig har man fældet den 
salomoniske dom at lade turneringsleder Nissen undersøge mulighederne for at danne en uofficiel 
kombineret pige/drengerække, idet der går sære frasagn om, at der både i Glostrup og A.B. findes 
crickettrænede piger. Så måske lykkes det alligevel de Ringsted-piger at få lov at svinge battet. 
Cricket 1976, side 43: 

Andet steds i bladet fortælles om de fynske cricketpiger. Men på Sjælland står man absolut ikke tilbage. I 
den særlige kreds 51b, der var tænkt som en blandet drenge- og pigerække, var der kun en dreng med ud 
af 22 spillere, da Ringsted og Køge mødtes •••• 
Cricket 1976, side 62: 

D.C.F. har i år forsøgsvis prøvet at lave en kombineret drenge/pigerække, og der er i hvert fald afviklet en 
enkelt kamp på a-rækkebasis. Men hvem siger, at piger ikke også kan begå sig i turneringskampe. Susanne 
Nielsen, Kerteminde, 18 år her i august, er et eksempel på, at spillet ikke behøver at være forbeholdt 
mænd, selvom man så også må se lidt stort på reglerne. Susanne har ikke interessen fra fremmede -
hendes storebroder otto har tidligere været et af Kertemindes bedste bat. Susanne er nylig vendt hjem fra
et otte måneders ophold hos sin søster i Grønland, men er omgående gået I gang med træningen, så hun
nu er fast •mand" på Kertemindes 3. divisionshold. Susanne, eller Sanne som hun kaldes, kan absolut gøre 
sig gældende som cricketspiller. Med 46 points not out i juniorkampen mod B.1913 må hun have 
scoringsrekorden for kvindelige cricketspillere herhjemme, og som det ses af hendes resultatliste, er det 
ikke bare for sjov hun er med. Som Mr. Slans skriver i Fyns Tidende:- "Sannes medspillere føler ikke, at det 
er en ung pige, der står på cricketbanen eller ved gærdet. Hun udfylder sin plads med samme sikkerhed
som sine kolleger af det andet køn. Sanne er glad for at spille cricket og går meget op I træningen for at
dygtiggøre sig. Og da hun både har talent og interesse, så skal hun nok gøre sig gældende på pitchen•.
!øvrigt er Susanne Nielsen ikke Kerteminde Cricketklubs eneste Amanda. Marianne Hjort har spillet på
junior- og mellemrækkehold, og Lillian Llllfwall er fast på klubbens drengehold. Men Susanne har altså gjort 
det bedst til nu. Udover de 46 points n.o. i kampen mod 1913 havde hun 2 greb. Hun scorede O og 4 i 3. 
divisionskampen mod Fredericia og tegnede sig for 10 points i mellemrækkekampen mod Hovedgaarcl. Her
kastede hun også - 11. halvleg blev det til 2 gærder for 7 points på 4 overs og I 2. halvleg 1 gærde for 12
points på 3 overs. Så sig ikke, at piger er til grin i dansk cricket.
Cricket 1976, side 108, "Kvindame pØ vej I dansk ctfckel": 

Fotografi af A.B.s officielle damehold. - Det kan ventes, at Dansk Cricket Forbunds bestyrelse vil tage spillet 
officielt på programmet også for kvinder. Interessen hos klubberne vil så afgøre, om der er mulighed for en 
egentlig kvindeturnering. Det skulle dog være tilfældet. 11976, hvor man forsøgte sig med en kombineret 
række for piger og drenge, lykkedes det at spille tre kampe på Sjælland, og i et par af disse kampe var 
pigerne i hvert fald i overtal, således var A.B. i stand til at stille et helt kvindehold. I Kerteminde har 
Susanne Nielsen med held ført sig frem både på junior-, mellemrække- og 3. divisionshold, og Kerteminde 
har tilsyneladende så mange interesserede piger, at der også skulle være mulighed. Glostrup og Ringsted 
har spillet kampe ligesom A.B., og også andre steder er der somme tider piger med på drenge og 
lilleputhold, det har bl.a. været tilfældet I Nyk. M .... 
Cricket 197711, side 7, "Amandas døtre de første mest,e I inde-ctfcket': 

Der er uden tvivl faldet adskillige drøje bemærkninger rundt omkring, da D.C.F, besluttede at åbne 
crickettumeringeme for kvinder - også officielt. Men flere klubber har indimellem og med større eller mindre 
held ladet piger optræde på deres hold. Den største succes i så henseende har nok Susanne Nielsen, 
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Kerteminde C.C., haft, men ogsA andre klubber har mødt med kvindelige cricketers. Der er da heller ingen 
grund til at trække på smilebåndet -hvorfor i alverden skulle piger ikke også kunne spille cricket? Rent 
bortset fra det rent sportslige, kan pigecricket på længere sigt være med til at styrke forståelsen for spillet i 
videre kredse. Mor har måske lidt større forståelse for, at mand eller søn går op I spillet, hvis hun selv har 
haft et bat I hånden en gang. 
Vi er heller ikke spor kede af, at drenge og piger optræder på samme hold. Cricket er ikke alene et spil, hvor 
det kommer an på den fysiske styrke - piger kan sagtens gøre sig gældende. Cricket er både et holdspil og 
et spil for Individualister, og med spilletiderne taget I betragtning er der vel ikke noget forkert I at opfatte det 
som et familiepræget spll (hvis man vel at mærke tager familien med). Men foreløbigt gælder det at få 
pigerne til at interessere sig for spillet - det vll de måske nok så meget, hvis der bliver lejlighed til at møde 
andre piger. Derfor er det at håbe, at denne spæde begyndelse kan give dansk cricket en bredere platform, 
alle vittighederne til trods. 
Vi har valgt pigerne som motiv for denne sæsons første forside og for at markere, at der i år vil deltage fem 
mere eller mindre "rene• pigehold i D.C.F.s turnering. Der er oprettet en damerække med Kerteminde, 
Køge, Ringsted og A.B. som deltagere, og desuden har Nyk. M. så mange piger til træning, at man der vil 
stille et pigehold I drengerækken. På grund af afstandene kan det knibe at være med I den sjællandsk
fynske række, men morsingboerne håber, at også andre jyske piger med tiden vil være med, så der kan 
dannes en damerække vest også. De fem hold betyder, at omkring 60 piger I vinterens løb gennem den 
Indendørs træning har fået et lille begreb om, hvad det lille spil egentlig går ud på. Som en af primus 
motor'eme bag pigecricket, Poul Winther, Kerteminde, siger det, så skal pigerne først og fremmest lære den 
korrekte batføring. Tilsyneladende falder det pigerne sværere end drenge, der heller Ikke har prøvet spillet 
før. Til gengæld er pigerne særdeles vakse i marksplllet. Ca. 40 piger afgjorde 26. marts det første 
Indendørs mesterskab for piger. Det skete i Hindsholm Hallen på Fyn, hvor de fire hold, der siden skal dyste 
I den udendørs turnering, mødtes. Værtinderne fra Kerteminde var ubeskedne nok til selv at løbe med 
mesterskabet. A.B. kunne dog ved den lejlighed kun mønstre fem piger, mens Ringsted til gengæld stillede 
en halv snes. Da det for fleres vedkommende var første gang, de havde et bat I hånden, blev scoringerne i 
de første kampe meget beskeden, men efterhånden som pigerne fik færten af, hvad sagen drejede sig om, 
blev det også til points. Og at det ikke behøver at være topspillerne, der dominerer, ses bl.a. af at 
Kertemindes Susanne Nielsen I kampen mod A.B. kun scorede tre points, før hun blev dømt ud med ben 
for. I de enkelte kampe blev resultaterne: Køge 2 - Kerteminde 3 for 0, A.B. 3 - Ringsted 4 for 0, Ringsted 
12-Kerteminde 15 for 0, Køge 27 -A.B. 15, Kerteminde 56-A.B. 18 og Køge 17 -Ringsted 21 for 2. Det 
vil sige, at Kertemindes hold gik gennem turneringen uden nederlag. Holdet fik dermed den første andel I 
den vandrepokal, der er udsat af en af Kertemindes handlende, Sv. Schmidt 
Landsholdets holdleder, P. S. Hargreaves, overrakte pokalen, Idet han Især hæftede sig ved det gode 
markspil, pigerne lagde for dagen. De fire klubber regner med at råde over godt 40 spillere I alderen 13-20 
år. Det skal blive spændende at se, hvordan deres udendørs opgør vil spænde af. På Mors er det gået
sådan, at succes avler succes. Under lilleputholdets D.M.-kampe sidste år spurgte træneren Claus Hansen
for sjov nogle af de mange piger blandt tilskuerne, om de Ikke også kunne tænke sig at spille cricket. Det 
blev der fniset noget over, men man hørte ikke mere til den sag, før pludselig en lørdag eftermiddag 11
piger I træningsdragt mødte op til Indendørs træningen. Morsingboerne har siden haft 14-16 piger til træning 
og regner med at kunne bruge de fleste på klubbens 2. "drengehold". 
Cdclcet 197719, side 12: 

Kerteminde Cricketklub vandt den første offlClelle dameturnering (som c1og Ikke gjalcl som dansk mestarskab). 
Ctlcl!et 1977/fJ, side 28: 
Formentlig for første gang er en 1. klasses cricketkamp i Danmark blevet dømt af en kvinde. Det skete i 
slutspilsopgøret Esbjerg-Silkeborg, hvor Carol Perrem, gift med B.19095 keeper John Perram, havde den 
ene af de hvide kitler på, mens hendes mand dømte fra den anden ende. Det gik fint, hvad det også gerne 
skulle, eftersom Csrol Perram har australsk dommercertifikat. 
Cllclcet 197811, sltå 9: 

Nykøbing Mors vandt indendørsmesterskabet for piger. 
Ct/cl(ef 197815, sltå 16: 

Piger i cricket er Ikke noget særsyn længere, men det hører trods alt stadig Ikke til hverdagskost, at pigerne 
spiller på samme hold som drengene. Det gør imidlertid 16-årige Helle Pedersen, Hovedgaard. Hun er, 
fortæller Ekstrabladet, blevet "bidt af cricket• I den lille klub • .•. Og mens vi nu taler om piger på drengehold, 
skal vi heller Ikke glemme Jane Rasmussen, Aarhus, som er med på både junior- og drengehold. Hun 
keepede endda for Aarhus drenge mod Hjørring -kun 4 ekstra i en Hjørring-halvleg på 89. Bagefter scorede 
hun 12 som sidste gærde 12. halvleg og reddede dermed sit hold fra et halvlegsnederlag. 
Cdcht 1978/T, side 19: 

Kvinderne ser nu for alvor ud til at have slået deres navn fast indenfor dansk cricket. Om man når så vidt, 
som et flertal i bestyrelsen ønsker, nemlig at få et dansk mesterskab også for kvinder, er måske et 
spørgsmål - endnu. Men hvor der de to første Ar med kvindecricket har været tilmeldt fire hold, er tallet I 
det kommende år syv, og det har betydet, at tumeringsledelsen har delt kvinderækken I en øst- og en 
vestkreds. Det er så meningen, at de to vindere skal mødes indbyrdes i en kamp om kredsmesterskabet. 
Østkredsen kommer til at tælle de gamle kendinge Køge, A.B. og Ringsted samt Bjerred (Sverige) , der er ny. 
tilmeldt. De hidtidige kredsvindere fra Kerteminde er placeret I vestkredsen sammen med Esbjerg og 
Nyk.M., hvis piger I indeværende år spillede i drengerækken. Hvis vi ikke husker meget fejl, har også 
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B.1913 forsøgt sig med kvindehold ved indendørs-stævner, så hvem ved - måske holder interessen sig ikke 
alene i disse syv klubber. 
Ctfcl<et 191913, side 23: 
Dansk Idræts Forbunds D.M.-udvalg har under et møde behandlet den ansøgning, et flertal af Dansk 
Cricket Forbunds bestyrelse indsendte om at få anerkendt et dansk mesterskab i kvindecricket. "D.M.
udvaiget konstaterer med glæde den udvikling, der har været omkring denne Idrætsgrens spindeside, men 
mener ikke tiden er moden til indførelse af et officielt danmarksmesterskab. Man henstiller, at D.C.F. i 
endnu et par år gennemfører mesterskabet som et forbundsarrangement. Hvis udviklingen viser sig at være 
stabil, kan D.C.F. senere forny anS11Jgningen", skriver D.I.F.s D.M.-udvalg. 
Ctfcket 1980/1, side 35, "Der sker noget indenfor dansk lcvinde-ctlcket": 
I week-enden den 15. og 16. marts holdes i Idrættens Hus i København et kursus for kvindelige cricket
spillere, faktisk det første af sin art her I landet. Ole H0ckelkamp er instruktør, og han bliver - efter sikkert 
forlydende - den eneste herre, der bliver lukket ind ved den lejlighed. Det er LIii Laursen, AB., der står som 
kursusleder. Hun er netop efter vedtagelse ved repræsentantskabsmødet i Aarhus i december blevet valgt 
ind i Dansk Cricket Forbunds ungdomsudvalg, under hvilket kvindecricket for fremtiden sorterer. Kurset i 
Idrættens Hus bliver et sAkaldt "dygtiggørelseskursus" med hovedvægten lagt på den personlige 
dygtiggørelse inden for den ædle sport. Alle klubledere I dansk cricket har fået besked om kurset, hvorfor 
kommende kursister kan henvende sig der for nærmere oplysninger. 
Ctfcl<et 1980/2, side 19: 
Kerteminde stod Igen som vært for damernes indendørsmesterskaber - og var igen sA ubeskedne at vinde 
D.M. I øvrigt for tredie gang ud af fire mulige •••.
Ctfcket 1980/3, side 19: 
Det var vist med en vis skepsis, at Nykøbing Mors' trænerudvalg modtog et tilbud fra en af klubbens 
damespillere, Lotte Haunstrup, om at hun ville forsøge at stable en minipigeafdeling (indtil 11 ål) på 
benene. Men de måtte bøje sig, da hun i løbet af et par uger havde fået Ikke færre end 31 navne I sin bog. 
Til træningen to gange ugentlig møder der hver gang en snes piger (fotografi), og de hygger sig vældigt på 
græsset, foreløbig mest med boldlege af forskellig karakter, sA de kan få noget mere boldfornemmelse, 
inden de slippes løs med bat og læderbolde. Som hjælpetræner har Lotte fået en anden af klubbens 
damespillere, Anne Kjelstrup, og man ser nu med Interesse frem til, hvor mange af pigerne, der bliver 
hængende. B vist frafald vil der jo nok blive, inden sæsonen er slut. 
Cdcket 1H0/4, side 12: 
D.C.F. nedsætter dameudvalg: Peter Hargreaves, formand, Gulla Nielsen, Horsens, LIiii Laursen, A.B. og 
Poul Juel Winther, Kerteminde.
Cdcket 11180/1, side 24:
Damecricket breder sig. Dameudvalget har haft møde og planlagt, hvad der skal ske i 1981. Klubberne vil
høre nærmere om det. Her skal blot fortælles, at man håber på nye damehold I Herning, Holstebro og
Svanholm. Også i Glostrup er der piger, der spiller. Her tør man dog ikke tilmelde hold uden at være sikker
på, at man også har en leder. 
CIID/ult 1981n, side 17 (uddra(ll: 
Fotografi af Køges piger. PA forsiden af dette blad er afbildet de fleste af de næsten 40 piger, der deltog I 
træningskurset for kvinder. Og det er med gustent overlæg, at de pryder forsiden, for det er for at markere, 
at dansk kvindecricket nu er kommet så langt. at pigerne skal have et officielt D.M. at spille om. 1 1978 
deltog fire hold i udendørsturneringeme for kvinder, 11981 er vi oppe på 11 udendørshold og 12 
indendørshold. Herning, Svenholm og B.1913 er kommet til siden sidste Ar, og 3-4 andre klubber er i færd 
med at fA stablet et damehold på benene . ... Dansk Cricket Forbund har afsendt dette brev til D.I.F.s D.M.
udvalg, og vi forventer et positivt svar: 
For et par IJf siden søgte vi om officiel D.I.F. anerl<endelse af D.M. I kvindecricl<et. VI fik et venr,gt afslag 
gående ud på, et man da ikke vf/le være aMsende senere, hvis kv/ndeaiCket viste sig levedygtigt og I øvrigt 
havde fremgang. VI er nu nået til det punkt, hvor vi finder, det er en urimelighed overfor vo,e aiclcetsp/Hende 
piger, at de ikke har et officlelt D.M. at sllls for, ikke mindst nllr man ved, Ine/en for hvilke andre r,ene af 
diverse idrætsgene, der eksisterer officielle D.M. Der deltager 11981 i alt 23 kvindehold I w,,e turneringer. 
11 udendørs og 12 indendørs. Der er 11 klubber, der er med I kvfncletumertngeme, og der er flere på vej. Vi 
har afholdt landsdækkende turneringer med afsluttende stævner. 11980 samlede vi de fire bedste klubber tJ/ 
et to-dages stævne I Køge, og der afholdes stævner på prtvat basis tillige. 11981 sender vi vort 
kvindelandshold tn Holland til den første internationale kamp for kvinderne. Vi har afholdt træningssamlinger 
og kurser for kvinderne - vi planlægger flere I 1981. VI har et specielt udVa/g, der mødes flere gange årligt 
og som planlægger aktiviteterne for pigerne. Vi er kort sagt nået tn det punkt, hvor vi il<ke finder, at der kan 
være rimelige argumenter for at opretholde det tidligere givne afslag. 
P.S. Hvis det har nogen betydning for afgørelsen, skal vi gøre opmærksom på, at cricket er spil/et af kvinder 
I hele dette iuhundrede I de større cricketnationer. De har spillet kvindelandskampe siden 30ema, Holland 
har haft et selvstændigt kvindecricketfott>und siden 1934, og denne nation deltager for øvrigt I kvinde-V.M., 
der afholdes i New Zealand. 
Cdcl<et 198112, side 17 (uddrag): 
D.1.F. har godkendt 1 danmarksmesterskab I cricket for damer (udendørs). •.. D.C.F. har udtaget det første
danske kvindelandshold I cricket, og det skal spille mod den hollandske klub S. V, Victoria i begyndelsen af
juni i Rotterdam. 



Cttcket 1981/3, $klø 11: 

Artikel med referat og regnskab fra kvindelandsholdets to sejrrige kampe mod klubben S. V. Victoria I 
Rotterdam. 
CticketsjubDæumsnummør 1979, Side 84: 

Artikel om damernes Indtog I dansk cricket. 
Oplysninger fra N. 0. Bje""gasrd, Soranerne, 20.2.1994: 

N. 0. Bjerregaards datter, Charlotte, har dømt i turneringskampe. Far og datter har dømt sammen I
samme kamp. I en 2. divisionskamp mellem Soranerne og Slagelse den 30.6.1985 dømte to damer 
sammen, nemlig Charlotte Bjerregaard og Susanne Bredo fra Ringsted. 
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DANSKE CRICKET - FAMILIER 

Ankersø: 

Cricket 1975, side 83: 
Ferdinand, Erling, Christian, Carsten, Anker, Svend Erik og Jens Christian Ankersø er Esbjergs svar på 
Morild'eme. Ferdinand er far til Christian og Carsten, mens Erling er far til de øvrige tre. Alle 7 har I 
sæsonen 1975 optrådt på enten 2. eller 3. divisionsholdet. Det kan vel næppe vare længe, inden dansk 
cricket får tilgang af et nyt hold - "The Ankersø•s• ... 

Hansen: 
'i<iiciietti30, side 78: 
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Det er ret almindeligt, at to medlemmer af en familie deltager på samme hold, f.eks. to brødre eller fader og 
søn; derimod er det sjældent, at man finder tre på et hold. På Viborg Olympias 1. hold deltager imidlertid N. 
C. Hansen sammen med sine to sønner Sv. og 0., og da disse tre I den forløbne sommer scorede 414 
points af de 1091, som holdet ialt opnåede, må det siges, at familien Hansen udgør en væsentlig 
bestanddel af holdet. sv. Hansen tog desuden 36 af modstandernes 89 gærder. 

Jørgensen: 
Cricket 1990/5, side15. "Femiliefotetagende": 
Siger man cricket i Skanderborg, siger man også Jørgensen. På den netop overståede generalforsamling 
blev Aksel Jørgensen valgt som ny formand. Han udmærker sig ved aldrig selv at have spillet cricket, 
sådan da. Kun når der var epidemi I området, blev han tilkaldt til at stå en mark. Til gengæld har han udvist 
betydelige lederevner, og foruden formandsjobbet er han også klubbens sekretær, førsteholdsleder samt 
regnskabsfører. Kassereren I klubben mødes han med dagligt. Det er hans fru Kirsten. Og skulle der være 
knas med klubbens nye træner, kan det også ordnes I et familieråd. Det er nemlig blevet sønnen Flemming. 

Klær Christensen: 
Cricket 1945, side 2: 
Fra Kalundborg har vi modtaget første nummer af et 6-sldet medlemsblad for Kalundborg Kricketklub, 
udgivet og redigeret af Gunnar Kjær Christensen. 
S.8.U.sjublæumssluift 1952. side 177, omKa/undbOtgKnckell<lub: 
..• Samme år klubben var blevet genstiflet (1913), vandt den sjællandsmesterskabet med følgende spillere:
Jens Kjær Christensen, lllerman Larsen, 0. H. Olivius, Otto Nielsen, L. Reesen, C. Andersen, Fr. Olivius, F.
Nielsen og R. Petersen . 
... Navne som Chr. Hansen, Poul Høj, Sv. Aa. Sørensen, Egon Carlson, Helmer Espensen og Jørgen Kjær 
Christensen er velkendte af den nuværende generation.

!'f!!m!!!.: 
Kricket 1933, side 55: 
Familien Morild i Hjørring må snart kunne stille med et hold så stærkt som noget her i landet. På Hjørrings 
1. hold spiller Thomas, Axel og Svend Morild, og på klubbens 2. hold findes nu også C. Morild og Chr.
Morild.
Cricket 1936, side 56: 
Det var i 1933 en begivenhed, da fader og søn - Thomas og Svend Morild - begge spillede på det udvalgte 
jyske hold mod København. I år præger Morild'eme mere end nogensinde før cricket i Hjørring, idet hele 
fire medlemmer af familien spiller på 1. holdet - gamle Thomas, sønnen Svend og nevøerne Axel og Carl -
medens en femte, nevøen Christian, findes på det bedste af 2. holdene. Også uden for Hjørring gør familien 
sig bemærket, Arnold Larsen fra A.C.C. hører nemlig til Morild'eme og holdt med sine 88 n.o. således på 
bedste måde familiens traditioner i hævd. 
Cricket 1939, side 2: 
Dynastiet Morild danner stadig en solid holdstamme I Hjørring med Thomas som holdets nestor, Aksel er 
vedblivende en af de førende spillere, selv om han vel nok ikke har været i bedste form I år, men den unge 
Chr. Morild har sikkert en stor fremtid for sig, og om nogle år kommer Jørgen og Per fra Juniorholdet. Svend 
er jo stadig i Odense. 
Cricket 1940, side 22, (fDtogra/1 ef Thomes og Svend Modd): 
Med året 1940 går Thomas Morild Ind I sin 38. sæson som førsteholds-cricketspiller, en rekord som ingen 
anden dansk cricketspiller tilnærmelsesvls har nået. 
Cricket 1944, side 23: 
Og så har familien Morild selvfølgelig også I unionskampene sat nogle ejendommelige rekorder. Både 
Svend, Axel og Carl har repræsenteret såvel Jylland som Fyn. 11943 kampen deltog hele 4 Morild'er: 
Svend for Fyn mod sine 3 fætre, brødrene Axel, Carl og Christian. 3 brødre på et udvalgt crickethold er en 
rekord, der bliver svær at slå. 
Cricket 1944, side 27, "4 Madcfer p4 Hjønings hold.•: 
Karl Morild, som I fjor var i Esbjerg, har I år fundet "hjem• til Hjørring Igen efter sin lange "udlændighed" på 
Fyn og betyder selvfølgelig en kærkommen forstærkning for den nordjyske klub, som vil gøre alt for at 
fravriste Horsens mesterskabet I år. Det bliver en jættedyst, når de to • forhåbentlig • mødesl Foruden Kart 
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findes naturligvis Aksel og gamle Thomas Igen på Hjørrings førstehold, og i år er yngste skud på den 
Morild'ske stamme, unge Jørgen, også rykket op på klubbens bedste hold. Derimod er Christian flyttet til 
Esbjerg, hvor han selvfølgelig spiller for "Vestjyden•. 
Cricket 1945, side 9 og 14, 'Motfd'eme flytterrundt': 
Den Morild'ske cricketfamilie er unægtelig noget rastløse. Jeg tror kun, der er Aksel, som Ikke har spillet for 
andre klubber end hjemstavnsklubben Hjørring. Nu er Svend Jo rejst til Aalborg, medens Kristian, der 11944 
spillede for Esbjerg, er flyttet til Fredericia og natur1igvls starter for denne klub i år. Endelig er Karl, som I 
fjor blev i Odense efter unionskampen mod Fyn, og som man troede ville blive der og spille for B.1909, rejst 
tilbage til Jylland Igen og endda lige så langt nordpå, som han kom fra (Hjørring), idet han har fået arbejde I 
Frederikshavn. Hvis Karl bliver der og spiller for Frederikshavn, er det Jo også langt bedre, Idel den lille 
energiske nordjyske klub netop har brug for en mand af Morilds kvalitet for at kunne gøre en støre Indsats . 
... I anledning af min lille notits i sidste nummer har jeg omgående modtaget en Indsigelse imod, at ikke 
også Aksel Morild skulle have bevæget tæerne udenfor fødebyens grænser. - Aksel har oven i købet spillet 
for en anden union, idet han 11934 var på 8.1909s hold og blev udtaget til at spille for F.B.U. - endda mod 
J.B.U. I to unionskampe - 4 halvlege - for F.B.U. scorede han 101 points. Endvidere har han vistnok engang 
tidligere under et kortvarigt Københavnerophold spillet I A.C.C. - Hermed er det altsA fastslået at alle

Morild'eme har været på valsen, yngste generation lige undtaget. 
Cricket 1947, side 13 og 23: 

I anledning af Thomas Morilds 60 års fødselsdag afholdtes 1. pinsedag en kamp mellem Familen Morild og 
Rest of Hjørring Idrætsforening. Gærdeordenen for Morild familens hold var: 

Svend Morild 
Chr. Morild 
Jørgen Morild 
Peer Morild 
Carl Morild 
Thomas Morild 
Carsten Morild 
Knud Thomsen 
Poul Christensen 
Knud Howald 
Chr. Morild 

Slægtsholdet mønstrede Ikke mindre end tre generationer: dynastiets anfører, Thomas, dennes søn Svend 
og den 11 årige sønnesøn Carsten. Holdet talte 8 Morild'er, og kun Aksel Morilds sygdom hindrede, at der 
blev 9. Thomas vandt naturligvis lodtrækningen og valgte at gå til gærdet; selv blev han grebet ud på en 
"skier", som nær havde resulteret I en sekser, hans svigersøn, som aldrig før har spillet cricket, noterede sig 
for 8 og vil resten af sine dage være en Ivrig spiller. ... Morildholdets anden innings begyndte dår1igt, men 
Car1, Jørgen og Svend reddede postelinet, og ved 5. gærdes fald lukkede Thomas. "Rest of Hjørring• 
skulle score 155 for at vinde, men nåede- efter en nervepirrende finish- kun 152, så Morildholdet vandt 
med 2 runs (selvfølgelig!). Det skal til slut bemærltes, at Thomas ikke engang var alderspræsident, idet 
hans ældre broder Chr. (batsman nr. 11) måtte træde ind i sidste øjeblik, grundet på et afbud. 
Cricket 1967, side 44. "Thomas Morlld 80 Ir ·er Børge Pockendahl: 

Når man støder på navnet Morild, forbinder man det altid med cricket. Og omvendt. Nutidens 
cricketinteresserede kender Carsten, Aksel, Svend og hvad Morlld'eme nu ellers hedder. Der er jo et utal af 
dem. Men de færreste ved vel, at I virlteligheden er der kun een Morild, Thomas, som lige har rundet de 80 
år. For at man kan få rede på de Morild'ske familiefomold, er det vist nødvendigt lige at fastslå: 
at Carsten er søn af Svend, som er søn af Thomas. 
at Aksel, Karl, Kristian, Jørgen og Per er brødre, fætre til Svend og nevøer til Thomas. 
at Jens Peter er søn af Aksel. 
Når Jeg vover at påstå, at Thomas er nr. 1 af de navnkundige Morild'er, er det ikke fordi, han er familiens 
nestor, men af den simple grund, at han i historien vil stå som en af Danmarlts bedste bowlere, Ja måske 
den allerbedste, vi nogen sinde har haft. Det er Jo den gode gærdespillers adelsmærlte, at han hurtigt kan 
finde ud af bowlerens finesser, studere ham sådan, at han i hvert fald er "forberedt" næste gang, de mødes. 
Der var ingen gærdespiller, der nogen sinde fandt ud af Thomas, ligegyldigt hvor mange gange de stod 
over for ham. Spørg blot Carlo Ryhøj, som aldrig oplevede den 4. bold fra Thomas. Det var komplet 
umuligt at bedømme, hvilken skruning Thomas gav bolden. Han var venstrearmsbowler, og det gjorde det 
naturligvis Ikke lettere for gærdespilleren. Hertil kom, at Thomas's "længde" var Ideel. Når Hjørring i sin tid 
ved sæsonens start skulle anlægge pitchen, stillede man det ene gærde og lod Thomas bowle et par bolde. 
Ved den tredie var længden der, og man kunne blot ramme de andre pinde ned. 
Længde og længde er jo to ting. Den er i høj grad afhængig af den gærdespiller, der bowles til, hans stil, 
benarbejde o.s.v. Thomas havde evnen til meget hurtigt at finde ud af længden til den gærdespiller, han 
bowlede til. Derfor var han så farlig. Han havde også den for en bowler så vigtige egenskab, at han aldrig 
lod sig slå ud af rytmen. Ligegyldigt hvor hårdt han blev straffet, bowlede han med samme tilløb, samme 
aflevering - tilsyneladende da. Det var netop hans force, at han • uden at gærdespilleren opdagede det -
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kunne ændre fart og skruning. Han var den fødte bowler. Da Sir Julien Cahn i 1932 turnerede I Danmark 
med sit verdensberømte hold med navne som R. W. V. Robins, der kunne prale med at have taget selveste 
Bradman på en googlie, C. R. Maxwell, Englands bedste amatør-wicketkeeper, D. P. B. Morkel, Sydafrikas 
bedste all-round spiller og mange flere, var Thomas på det udvalgte jyske hold i Hjørring. Da han så Robins 
i aktion, sagde han: "Det må jeg også kunne". Han var ikke slowbowler, men snuppede et par af gæsterne 
på googlie'er. Det er ikke en historie fabrikeret I dagens anledning. Jeg tillader mig at citere "Kricket• -ja 
sådan hed bladet i 1932-nr. 8 side 81: • ... Morild havde en stor dag. Englænderne havde stort besvær 
med at finde ud af hans bolde, og han kastede Newman ud på en bold, som denne slet ikke vidste, hvad 
han skulle gøre med. Tilsidst blev Morild lidt træt - ikke så underligt efter at have kastet 23 overs og i 
betragtning af hans alder". 
Når man ser hans barnebarn, Carsten -ulastelig I flannels, blazer, Cricketstøvler etc., vil de 
cricketinteresserede af I dag vel nok smile, hvis man kunne tænke sig Thomas pludselig dukke op i sine 
murerbukser, almindelige skjorte uden flip, en lille trivelig bedstefar, halvskaldet med en krans af grå-hvidt 
hår. Sådan så han ud, da jeg debuterede I slutningen af tyverne, og han var dengang op mod de fyrre. I dag 
ser han omtrent ligesådan ud, blot er håret nu kridthvidt. Thomas var - og er det den dag i dag • en herlig 
fyr, lige tør og lun på som uden for banen. En ægte jyde. Vi "gamle" husker de utallige "3. halvlege" i 
unionskampene, hvor Thomas og Brysting var det naturlige midtpunkt. Morild'eme er jo som bekendt 
foruden cricket-også musikbegavede. Howalt, vor fornemme trompetist, er nevø til Thomas, som for sin 
part trakterer trækbasunen med samme verve, som han behandler bolden. Det er umuligt at beskæftige sig 
med Thomas Morild uden at tage Petrea, hans kone, med ind i billedet. Hun var en institution i jysk Cricket, 
kendt og frygtet i det hele Jylland for sit humør, sit vid og skrappe tunge. Ve den dommer, der "snød" en 
Hjørringspiller ud! En "ung" modstander hylder Danmarks bedste bowler• og takker tillige Thomas og 
Petrea for over 40 års venskab. 
Cricket 1954, side 21: 

I de for dansk Cricket så gyldne tider, da Thomas Morild var kaster, startede man sæsonen hvert år efter et 
særligt ceremoniel i Hjørring. Når banen skulle lægges ud første gang, gav man bolden til Thomas med 
anmodning om at kaste årets første bold. Ved det modsatte gærde stillede yngre medlemmer sig ærbllldigt 
op, udrustet med spand, kridtvand og kost. Thomas tog tilløb og kastede, og 1 meter fra, hvor bolden 
pitchede, slog man en streg. Det var slaggrænsen resten af dl!n sæson. • Joh, Thomas kastede præcist. 
Crlcket 1969, side 89, "Mori/d'ernes stemtræ• III Carsten Morld: 

Der er ikke ret meget, der forpligter indenfor idræt som det at hedde Morild. Vi har traditioner, der skal 
følges op, og jeg håber og tror, det skal lykkes i mange generationer endnu. "Stamtræet• er min farfar 
Thomas og hans bror Jens. Thomas Morild er kongen over familien. Han har betydet alt for spillet, han var 
med til at starte Cricket i Hjørring omkring århundredskiftet og svingede selv battet, til han var 60 år. Hans 
søn - min far (Svend Morild) -rejste fra Hjørring til 0.8., hvor han blev en af landets bedste, inden han 
rejste til Aalborg, hvor han valgte Aa.B. Det har klubben sikkert ikke haft noget imod, og jeg I hvert fald slet 
ikke, for det ville vel være utænkeligt, at jeg havde valgt en anden klub. Alle andre I familien kommer fra 
min farfars broder Jens, der fik seks sønner. De er (efter alder) Carl (medlem I K.B.), Aksel (Hjørring), 
Christian (Hjørring), Jørgen (Aarhus), Per og Thomas (Hjørring). 
"The Sto,y of Continøntal Criclcet" 1969, side 21:J.218 (oversat): 

... Det vil ikke være for meget at beskrive Axels søn, Jens Peter, som værende en af de lovende 
gærdespillere I dansk cricket. ... To andre af Thomas's nevøer, Arnold og Eli Larsen, sønner af hans søster, 
har også spillet en hel del cricket. •.. Centuries I førsteklasses cricket (1968): Axel 22, Carsten 16, Svend 15, 
Kristian 7 og Jørgen 4. 
Clicket 198513, side 19: 

April bød på et bemærkelsesværdigt klubskifte, da Changs Jørgen Morild skiftede til Svanholm. 



Morild klanen, med rigtig stavemåde, ser således ud: 

Thomas Morild 
Svend Morild (Thomas's søn) 

Carsten Morild (Svends søn) 
Claus Morild (Carstens søn) 
Jørn Morild (Carstens søn) 

Kristian Morild (Thomas's ældre brodel) 
Kaj Morild (Kristians søn) 

Axel Morild (Thomas's yngre brodel) 

Jens Morild (Thomas's bror) 
Kari Morild (Jens's søn) 

Kresten Morild (Karis søn) 
Søren Morild (Karis søn) 

Axel Morild (Jens's søn - hed !øvrigt Jens Axel) 
Jens Peter (Axels søn) 

Kristian Morild (Jens's søn) 
Jørgen Morild (Jens's søn) 
Peer Morild (Jens's søn) 

Jesper Morild (Peers søn) 
Jens Morild (Peers søn) 
Anders Morild (Peers søn) 

Thomas Morild (Jens's søn) 

Arnold Larsen (søn af Thomas's søstel) 
Eli Larsen (søn af Thomas's søster) 

lll 

Knud Thomsen (søn af Thomas's anden søster) 
Gorm Hovaldt (søn af Thomas's tredie søster) 
Erik Hovaldt (søn af Thomas's tredie søster) 
Knud Hovaldt (søn af Thomas's tredie søstel) 
Poul Christensen (Thomas's svigersøn) 

Ifølge oplysninger fra Jørgen Morild har alle ovennævnte spillet, eller haft tilknytning til, cricket. Jørgen 
fortæller således om Thomas Morilds yngre broder, Axel Morild, at: • Han var lam I benene. Hans brødre, 8 
af dem, var flinke til at tage ham med rundt omkring, hvor de nu færdedes. Det påstås hårdnakket, at 
samme Axel var I stand til at batte fra kørestolen. Salig Thomas fortalte, at Axel, der havde et voldsomt 
temperament, kunne blive aldeles rasende, hvis boWleren Ikke boWlede Inden for kørestolens rækkevidde. 
Hans løfter om øretæver til den formastelige var han dog Ikke I stand til at effektuere•. 

Nielsen (Akademisk Boldklub): 
Cdcket 1971, side 128: 

Brødre I ungdomsrækken. Freddy Nielsen I Junlonækken, Gert Nielsen I drengerækken og Lars Nielsen I 
lilleputrækken gør familien ære hos A.B. 

Nielsen fSkandert,orpJ: 
Cllcket 1976, side 121: 

En af Skanderborgs mest farverige cricketspillere, Ejgil Nielsen (Mister), er død I København, 69 år. Han 
tilhørte slagter Kari Nielsens legendariske cricket-dynasti. 5 sønner leverede Kari Nielsen til Skanderborgs 
crickethold: Aage, Ejgil, Erik, Poul og Henry. De spillede alle samtidig. Ejgil Nielsen, hvis 6ere vil erindres 
af mange af de ældre, spillede flere gange på udvalgt jysk hold, første gang 11934 mod København. Lige 
efter 2. verdenskrig flyttede han til København, hvor han blev medlem af K.B. Men han glemte aldrig sit 
tilhørsforhold og var fast gæst på tilskuerpladserne, når Skanderborg spillede I hovedstaden. 

Petersson: 

Brødrene Michael, Morten og Thomas Petersson har spillet på Svanholm Cricketklubs førstehold. 

Rasmussen: 
Cllcket 11168, side 149, "RltSIIIUssen dynasllet" øf Jens Clrrl5,.,,_: 

(Fotografi) Det er skam Ikke kun Morild-dynastiet, der har stolte familietraditioner. Silkeborg Idræts 
Forenings cricketafdeling har således I en tang Anække været noget af et familieforetagende, og det er 
bl.a. en Ar1ig tilbagevendende begivenhed, at sæsonen slutter med en kamp mellem familien Rasmussen 
og "resten•. Gennem de sidste 30 Ar har familien Rasmussen været repræsenteret på Silkeborgs bedste 
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crickethold, og sådan vil det være adskillige år ud i fremtiden. Rasmussen dynastiet består af fire brødre, 
Aage, Henry, Børge og Svend og deres ialt ni sønner. De 13 mandlige Rasmussen'er - I alderen fra 11 til 
57 år - har spillet eller spiller cricket, så der er ingen problemer med at samle et familiehold. Problemet er 
snarere, hvem der ikke skal være med, for ingen vil gå glip af familie-kampen. Ikke færre end seks 
Rasmussen'er spiller aktivt divisionscricket, hvoraf de fem, Kjeld, Niels Jørgen, Bjarne, Poul og Jørgen alle 
i hjembyen, mens den sjette, Gunnar, som den eneste har forladt Silkeborg og spiller i Aarhus. 
- Hvis nogen kan tale om et liv i cricket, må det da vist være os, siger Rasmussen-familiens alders
præsident og derfor selvskreven anfører på familieholdet, 57 årige Aage Rasmussen. - Det var en skøn
lid, først i 20eme, da jeg var dreng, og der blev spillet cricket på de fleste af Silkeborgs gader. Interessen
var faktisk helt enestående for cricket dengang. Gadeklubber skød op med lynets hast, da nogle
englændere, der opholdt sig på det daværende Junckers Gymnastikinstitut, havde lanceret spillet. Blandt
disse englændere var iøvrigt dansk crickets så gode ven, Crabtree. Vi spillede store gadeturneringer, der
fik interessen for cricket til at brede sig som ringe i vandet. Jeg var vist en af de første, der blev smittet af
cricket-dillen. og det har hængt ved siden.
Aage Rasmussen kan berette om adskillige oplevelser fra tiden, da Silkeborg stod i crickets tegn. - Den
største dag var, da vores allesammens baron Rosenkrantz fra Skanderborg - han var fuldstændig bidt af
spillet - mødte op med en cricketfilm og inviterede alle os drenge fra gadeholdene til forevisning på Lysbro
Hotel. Vi var aldeles bjergtaget af de flotte cricketspillere, vi så på filmen, men det var nu ikke så sært,
eftersom vi spillede med hjemmelavede og godt sammenflikkede boldtræer og med bolde lavet af
papirkugler, der var overtrukket med en mængde ringe fra gamle cykleslanger. Efterhånden, som bolden
blev ramt, faldt ringene af, og den blev mindre og mindre. Gærdene var det mindste problem. Som
sådanne fungerede naturligvis lygtepælene.
I slutningen af 20eme og begyndelsen af 30eme var det en hel æressag at blive udtaget til Silkeborgs
bedste crickethold. Så hård kamp var der nemlig om pladserne, og fra midten af 30eme begyndte familien
Rasmussen at sætte sit præg på holdet. 49-årige Svend Rasmussen var den, der opnåede flest kampe på
førsteholdet. Han spillede 17 år I træk på det bedste hold. - Men jeg var Ikke den bedste af fire brødre,
siger Svend Rasmussen, - det var Børge. Han var simpelthen fantastisk som keeper og kunne være 
kommet på landsholdet, hvis han havde gjort lidt mere ved det. Men I det hele taget har udvalgte hold -
mærkeligt nok- aldrig haft vores store interesse. VI har været tilfredse med at være solide støtter på 
klubholdet. 
Selvom den ældre Rasmussen-generation således ikke havde større ambitioner, er cricket-interessen gået
I arv. - Vores børn har simpelthen taget det som en selvfølge, at de skulle spille cricket. Ikke en eneste fra
vores yngre generation har fået noget påduttet I den retning, men det har selvfølgelig betydet noget, at de
er blevet slæbt med til cricket, fra de var få år gamle, ligesom det muligvis har hjulpet på interessen, at der
tit og ofte blev diskuteret cricket I vore hjem. 
Det var Aage Rasmussen, der i sin tid fik ideen til familien Rasmussen mod •resten•. -Tanken faldt mig
straks ind, da jeg hørte, at familien Morild ville stable et hold på benene, og derfor er mit ønske også, at vi
en gang ville kunne få en kamp i stand mellem de to familier, Morild og Rasmussen. Det ville være det helt
rigtige ...
Aage Rasmussen mener iøvrigt at have recepten på, hvordan der kan skabes større interesse for cricket I 
dag. - Den eneste udvej for at få mere publicity er simpelthen at sætte højtalere op omkring banen og så 
lade en speaker forklare om, hvad der sker på banen. Så kunne vi måske få nogle af de mange 
mennesker, fodbolden har taget fra os, tilbage ...

Østergaard: 
Cricket 198711. side 20. arlike/ af Jørgen Jønsson: 

Som det fremgår af årets statistikker, besætter den nu 69-årige Peter Østergaard 1. pladsen hos kasterne I 
3. division midt. Det er I sig selv en enestående præstation. Men helt faktisk er det, at Peter har deltaget I
samtlige Fredericias turneringskampe i hele D.C.F.s historie siden 1954. Og han har aldeles ingen planer
om at lægge battet på hylden. - Hvis de kan bruge mig på holdet, så spiller jeg naturligvis, siger han. 70 år
er da ingen alder for en slowbowler. Peter Østergaard har I D.C.F .s periode taget ca. 800 gærder, og som
han siger: Da jeg var noget yngre, troede de pågældende anførere på Fredericias hold, at de andre kastere
på holdet var bedre end mig - derfor blev det ikke til så mange gærder. Det er faktisk nu her på mine ældre 
dage, at der er kommet rigtig skub i foretagendet. Peter har kun svigtet en eneste gang til en cricketkamp. 
Det var i pokalturneringen for et par år siden. Kampen skulle spilles i marts, og selv gik han med en 
voldsom forkølelse. Han mente derfor, han hellere måtte vente et par dage med at tage hul på sæsonen.
Undertegnede er faktisk helt sikker på, at det ikke kun er rekord I dansk cricket. Det er også en hel
enestående præstation I dansk idræt. Her gik man og troede, at man var noget særligt, fordi man kun
havde "misset" to kampe i 25 år. Jeg spurgte Peter, hvor anføreren stillede ham I marken. • For det meste 
står jeg i fine Jeg, men det hænder, at de unge har brug for mig inde I slippen • og så går jeg selvfølgelig 
derind. Peter Østergaard er som kaster I klubben I hård konkurrence med sine to sønner, Steen og Jan, 
mens den tredie søn på holdet, Kurt, varetager keeperposten på holdet og løvrtgt gør et meget stort stykke
ungdomsarbejde. At familien Østergaard I det hele taget går mere op i cricket end almindeligt er bevist af, 
at da klubben for et par år siden var ude I en vigtig kamp mod B.1909, måtte en af sønnernes hustru selv
tage på hospitalet for at fø<le. Farmand havde ikke tid til at tage me<l. Han sto<t ved gærdet ... 



DOMMERE 

Tidsskrttr for Sport 1884, referat fra kamp mellem Horsens og K.B. I Horsrms: 

Disciplinen var for begge parters vedkommende aldeles upåklagelig, endskønt dommerne åbenbart ikke 
var deres stilling fuldstændig voksne; man hørte aldrig nogen knurre, man bøjede sig øjeblikkelig for 
dommerens kendelse. 
Tidssktilf for Sport 1886, KBs besøg I Rønne: 

•.. samledes spilleme kl. 11 ½ på cricketpladsen, hvor dommeren havde gjort alt klart til kampen ... Som 
dommere fungerede for Rønne Kricketklub herr borgmester Olivarius, for Kjøbenhavns Boldklub hr. 
Brandstrup. 
Dansk Sportslidende 1891, side 355, artikel om dommere ved V. Gølzsche: 

113 

Artikel om dommere, som slutter: Da det ved cricketkampe i provinsbyerne ofte er meget vanskeligt at 
opdrive dommere med blot nogenlunde tilstrækkelig erfaring I spillet, skal jeg ved nærværende lejlighed 
tillade mig at henstille til overvejelse, om man ikke kunne enes om, at det parti, der er ved gærdeme, kunne 
lade to af disse elleve indtage dommerpladserne, idet jeg skal oplyse, at en sådan fremgangsmåde, efter 
hvad der fra pålidelig side er mig meddelt, hyppig anvendes I England. 
Cticket 1940, side 69, fra bogtrykker Amdis erlndtinger, "En Ka/kau episode": 

Alle ældre cricketspillere kendte jo personlig - og de yngre af omtale - afdøde oberstløjtnant Kalkau, der var 
en anerkendt kapacitet på cricketspillets område, og Jeg vil her fremdrage en lille episode fra en kamp 
mellem Aarhus og Aa.B. I Aalborg, hvor Kalkau var den ene dommer. Under et løb blev bolden stukket I 
gærdet (og spilleren manglede ca. 3 alen i at være inde), men på appellen dømte den anden dommer "ikke 
udel". Dette foranledigede oberstløjtnanten til at gå hen til ham, se ham ind I øjnene og sige: "Jeg vil gøre 
Dem opmærksom på, at det er et gentleman-spil, dette heri" 
Kricket 1930, side 15, fra Københavns Klfcket-Rmgs generalforsaming: 

Der havde været gjort forsøg med dommerkursus som agtes gentaget i udvidet form. 
Kickel 1932, side 35: 
Artikel "Vore Dommere• af baron H. Rosenkrantz. 
Nykøbing M.sjubilæumssktilf 1948(uddrag): 

1932 bragte sejre over et kombineret hold fra Aars, Nibe og Løgstør, og en spændende kamp mellem det 
dygtige hold fra Hjørring og Nykøbing endte med en lille sejr til Hjørring. I referatet af kampen kan man 
læse, at Hjørrings dommer var yderst partisk og frarøvede Nykøbing en oplagt sejr. Topscorer var Peter 
Poulsen og Marius Sørensen, men begge var udsat for horrible dommerkendelser. 
1947 tabte Nykøbing knebent til Hjørring i Hjørring, og denne gang var dommeren atter partisk . ... 
Krlclcet 1933, side 28: 

J.B.U. påtænkte at holde kursus for dommere, foreløbig i Aalborg og Fredericia, hvilket alle var enige om 
var hårdt tiltrængt. 
Selv I de ubetydeligste træningskampe synes man, at man bør have dommere - for ofte bagefter at ønske, 
at der Ikke var sådanne "individer" til, navnlig når de er så uvidende, som følgende historier beretter. Det 
er sær1ig spørgsmålet "ben for", der volder den uerfarne dommer vanskeligheder. 

En gærdespiller havde lige standset bolden med benet, og på kasterens appel til dommeren råbte denne -
til almindelig forbavselse - til gærdespilleren: "Tag dog Deres ben væk, det er umuligt at se gærdet.• 

En anden dommer dokumenterede sin uvidenhed på følgende måde. Kasteren appellerede ved som 
sædvanligt at sige: "Hvad er detr.

"Hvad er hvad-for-noget?" svarede dommeren. 
"Hvorledes er det med 'ben for'r svarede kasteren. 
"Hvad er 'ben for'r spurgte derpå dommeren. 
Der var derfor Intet andet for end at hente et eksemplar af lovene, og efter at have læst den pågældende 

paragraf flere gange igennem nikkede dommeren højtideligt og sagde: • Jeg er Ikke det mindste I tvivl om, 
at gærdespilleren ikke er ude!" Det er unødvendigt at tilføje, at kasteren Ikke var helt overbevist. 
Kricket 1933, side 48: 

På J.B.U.s foranledning har Baron Rosenkrantz fomylig afholdt en række dommerkursus I forskellige Jyske 
byer (Aarhus, Viborg, Aalborg cg Fredericia). Samtlige kursus har været ret velbesøgte, og det er meningen, i 
tilfælde af tilstrækkelig tilslutning, at afholde en eksamen, ved hvilken de jyske cricketdommere får 
lejlighed til at dokumentere deres kendskab til lovenes mere eller mindre indviklede paragraffer. 
I Ringsted blev der den 23. april også afholdt et dommerkursus, idet S.B.U. havde indbudt H. Philipson fra 
København til at fremvise cricketfilmen og holde foredrag om lovene. Der var mødt repræsentanter fra så 
godt som samtlige sjællandske klubber, og såvel filmen som lovforedraget blev fulgt med stor Interesse. 
Cricket 1939, side 36: 

Jeg hørte til generalforsamlingen en historie fra en sjællandsk cricketkamp, som jeg synes er for morsom 
til at beholde for mig selv: 
Den ene af dommerne kunne på grund af forretnlngstravlhed ikke få tid til at dømme I hjemmeholdets 
sidste kvartleg. En lokal cricketentusiast blev da spurgt, om han kunne påtage sig at dømme i denne 
halvleg, hvilket han var overmåde villig til. 
Det gik også meget godt et stykke tid, men så satte gæsternes anfører en ny kaster på, og da han var 
begyndt på sin anden over, råbte flere tilskuere i kor ude fra grænsen: "fejl bold! fejl bold!". Dommeren 
vendte sig gravetisk mod de formastelige og råbte med en flot håndbevægelse: "det ordner vi herinde!". 
Men da kasteren tog tilløb til næste bold, hviskede han til gærdespilleren: "hvad er fejl bold, Car1?". 
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Cricket 1943, side 54, uddrag fra artikel af Ole B19um: 

... Der er jo ikke brug for så mange cricket- som fodbolddommere, men alligevel er cricketdommernes 
uddannelse ikke så grundig som deres kollegers, idet såvidt mig bekendt ingen af unionerne nogensinde 
har afholdt kursus for cricketdommere. Selvfølgelig må man gå ud fra, at de mennesker, der stiller sig til 
disposition som cricketdommere, også har den rent teoretiske side af sagen i orden (selv om jeg både har 
oplevet og hørt om dommere, der ikke var helt stive i teorien). Har de ikke det, bør de i hvert fald ikke 
benyttes, før de kan reglerne nøjagtigt. ... 
Cricket 1946, side 26: 

K.B.U. har indledet et dommerkursus med gennemgang af lovene i Fælledklubhuset den 6. juni, ledet af 
Jacques Hermann. På mødet blev det aftalt at fortsætte senere. K.B.U. er jo I bekneb for dommere og har 
derfor henstillet til klubberne, at disse opfordrer egnede medlemmer til at stille sig til disposition, og 
forhåbentlig virker henstillingen efter hensigten. 
Cricket 1957, $/c/e 31, apropos clicketdommet9: 

Forbundet har gjort sig store anstrengelser for at løse det altid aktuelle problem med at skaffe kvalificerede 
dommere I hvert fald til kampene i 1. division, senest gav det sig udslag I instruktionsmøder I løbet af 
sæsonen 1956. Men hvad hjælper det altsammen, når interessen for sådanne oplysende møder er 
usigeligt ringe, og når man ser på de mange ubegribelige dommerkendelser, vi har været vidne til I løbet 
af sæsonen, kan man ikke just sige, at forbundets aktion har givet det tilsigtede udbytte. Hvor skal man 
mon søge årsagen til, at det er så vanskeligt at opdrive dommere i topklassen, da man dog skulle tro, at 
adskillige forhenværende førsteholdsspillere ville være villige til at påtage sig dommerhvervet blot et par 
gange i hver sæson og ville kunne røgte det med langt større ansvarsbevidsthed end de fleste af de 
dommere, vi bliver præsenteret for sæsonen igennem. Er det honorarets lidenhed, der holder dem tilbage, 
så må forsøget gøres med en klækkelig forhøjelse. 35 kroner kan ikke være for meget for at stå op en hel 
søndag, og kan det hjælpe med til at få de rigtige folk med autoritet, mod og mandshjerte lokket ud af 
busken, er de penge såmænd givet godt ud. 
Næsten endnu værre end en uduelig dommer er slet ingen dommer. Efter indførelsen af systemet med 
neutrale dommere er det gentagne gange sket, at man umiddelbart før en divisionskamp søndag morgen 
til sin skræk og rædsel opdager, at den klub,der er forpligtet til at stille dommere I den pågældende kamp, 
på en eller anden mærkelig måde har glemt at give besked til de medlemmer, dommerhvervet var tiltænkt. 
Man ringer klubben op I det forfængelige håb, at det så vil være muligt at fremskaffe et par behjertede 
mennesker, som vil stille sig til rådighed som om ikke dommere så dog i hvert fald neutrale opmænd. Det 
viser sig i 99% af tilfældene at være håbløst umuligt, hvorefter forhandlingerne mellem de 2 dommerløse 
kombattanter ebber ud i, at hvis man i det hele taget vil gøre sig håb om at få kampen afviklet, må man 
hellere spille med egne dommere, hvilket vil sige at folk, der er kommet til kampen som tilskuere, og som 
ofte aldrig har dømt før, pludselig ser sig hensat i begivenhedernes centrum, efter hver dom nedstirret af 
især modstandernes spillere. Sådanne forhold er det utilfredsstillende at spille divisionskampe under, og 
der bør skrides hårdt og effektivt ind over for de klubber, der uden afbud undlader at stille dommere. 
Cricket 1972, side 16: 

Der er afholdt dommerkurser med god tilslutning I Skanderborg, Roskilde og Aalborg. Møderne blev ledet 
af Douglas Steptoe, der foretog gennemgang af love og tumeringsbestemmelser med særlig henblik på 
nyhederne. Ved de efterfølgende diskussioner forelagde Steptoe sine tanker om en bedre uddannelse af 
dommerne, herunder muligheden af at indføre en dommereksamen, der skulle give ret til større honorar. 
Dommerkursernes form blev diskuteret, og Steptoe efterlyste flere interesserede til at tage del I dette 
arbejde, idet han anså det for usundt og uheldigt, at en enkelt mand sad på hele dette område. Der 
fremkom planer om dommermøder ca. tre gange årligt I de respektive kredse, hvilket med tiden måske 
kunne føre til en egentlig dommerklub. Fra dommerside efterlystes en ny udgave af cricketlovene, 
ligesom det henstilledes til D.C.F., at begge dommere blev orienteret om en sags udfald I tilfælde af 
protester og indberetning af spillere. 
Cricket 1975, side 15, annonce: 

130 mænd tilbydes art>ejde 
Arbejdstid: I perioden maj-august på søndage kl. 9,30-18,15. 

Enkelte opgaver kan tilbydes lørdage. 
Sted: Overalt i Jylland. 
Løn: Fast løn + kørselsgodtgørelse. 
Kvalifikationer: Indgående kendskab til cricketlovene. 
Har ovennævnte din interesse, forhør dig da nærmere på telefon 06 62 71 85 efter kl. 18 (ova Dalsgaard). 
Cricket 197716, side 26: 

Formentlig for første gang er en 1. klasses cricketkamp I Danmark blevet dømt af en kvinde. Det skete I 
slutspilopgøret Esbjerg/Silkeborg, hvor Carol Perram, gift med 8.1909s keeper John Perram, havde den 
ene af de hvide kitler på, mens hendes mand dømte fra den anden ende. Det gik fint, hvad det også gerne 
skulle, eftersom Carol Perram har australsk dommercerlifikat. 
Cricket 197811, side 18, dommerforeningen I gang: 

Efter flere ti110b lykkedes det I februar I Odense at få stiftet den længe ventede dommerklub for dansk 
cricket. Foreningen er allerede i god vigør, bl.a. gennem udsendelsen af lovene med kommentarer på 
dansk og med flere Instruktionsmøder rundt om i landet. lait fem er det blevet til, de fleste steder med pæn 
tilslutning. På møderne er de nye regler I turneringsreglementet vedrørende oversafvikling m.m. blevet 



m 

gennemgået, ligesom man har set på nogle af de love, der erfaringsmæssigt volder de største problemer. 
Man har fra dommerforeningens side arbejdet med at fremskaffe nogle instruktive film, der nærmere gør 
rede for nogle af de vanskeligste situationer. Dommerforeningen har valgt Svend Carsten Sejersen, 
Viborg, til formand. I bestyrelsen sidder desuden Peter Carroll, Jesbjerg ved Skive, Jørgen Hansen, 
Glostrup, Poul Zachariassen, Aalborg, og Torben Hirtz, Odense. 
Cdcket 197Bll, side 3, fra repnesentantskabsmødet: 

... Ove Dalsgaard beklagede, at der har været store problemer, fordi man ikke har haft en tilpas mængde 
kvalificerede dommere til rådighed. Et udvalg har været nedsat I nogle Ar, og jeg følte, at vi dermed var 
på rette spor. Det var derfor med en vis glæde, vi var med Ul den stiftende generalforsamling I 
dommerforeningen i Odense, sagde formanden. Det er beklageligt, at dette forsøg I første omgang er løbet 
ud I sandet, men man starter nu et nyt forsøg. Til alt held - og uden dem var det umuligt - har vi haft og 
har stadig nogle behjertede dommeransættere, der yder en fantastisk helhjertet indsats for at løse 
problemerne, sagde formanden .... 
Cdcket 197Bll, side 17 og 197911, s/de 19: 

Cricketdommerforeningen tildelt spalteplads I bladet. 
Clicl<et 19Btl/2, side 29: 

Ideen med en selvstændig dommerklub for danske cricketdommere synes at være gået I vasken. Godt nok 
havde Poul Zachariasson fra Aa.B., jeg og vores familier en hyggelig aften, da dommerklubben havde 
generalforsamling, men nogen egentlig generalforsamling kan man vel ikke kalde et sådan arrangement. 
Fortæller Peter Carroll, formand for dommerklubben, hvor der altså I år kun var mødt ham selv og endnu 
en, nævnte Zachariasson, til foreningens generalforsamling. Den selvstændige dommerklub blev oprettet i 
januar 1978, fortæller Peter Carroll videre, men han er af den opfattelse, at foreningen skal ophøre som 
selvstændig. Og han siger I denne forbindelse: Jeg går Ind for, at foreningen skal Ind som et udvalg under 
D.C.F., og jeg kunne eventuelt så fortsætte som Instruktør ved dommerkurser og løvrigt besøge de 
klubber, der måtte være interesseret deri. 
Cllcket 198211, sidl 4: 

Erik Møller, Slagelse, fejrede 11981 et utroligt jubilæum. I 50 Ar har han været dommer indenfor dansk 
cricket. Samtidigt rundede han de 70. 
Cdcket 198613, side 24: 

N. 0. Bjerregaard, København, påbegyndte en regelmæssig læserquiz under betegnelsen "Hvad er der, 
dommer". - Noget lignende var forekommet I bladet tidligere, ved Jacques Hermann I 1950eme og ved
dommerklubben, der kun levede I kort tid, I slutningen af 1970eme.
Oplysninger fra N. 0. BjenegHtd, Sonmeme, 20.2.1994: 

N. 0. Bjerregaards datter, Charlotte, har dømt I turneringskampe. Far og datter har dømt sammen I 
samme kamp. I en 2. divisionskamp mellem Soranerne og Slagelse den 30.6.1985 dømte to damer
sammen, nemlig Charlotte Bjerregaard og Susanne Bredo fra Ringsted. 



LOVE FOR CRICKET 

Kricket 1932, side 109 (uddrag): 

Sorø Akademi 1866: Vi fik beskrivelsen på dansk og engelsk af spillet og tog fat med ungdommelig iver .•. 
Men det kom dog til at knibe lidt; det er jo dog Ikke alt, man kan tilegne sig ved læsning i gode og nyttige 
bøger, og beskrivelsen af spillet fik ikke dets karakteristiske hovedtræk frem, og navnlig fik vi fra først af 
slet ikke konkurrencen, kappelysten imellem deltagerne, frem. 
K.B.sjubilæumsskrill 1926. side 22: 
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Markmann tog initiativet i 1887 til oversættelsen af de engelske love for cricket og fodbold, hvori han 
bistodes af klubbens daværende formand, cand. polyt. E. Wesche, hr. Holger Forchhammer af Fredericia 
Studenternes Klub og undertegnede Sylow. 
Tidsskrift for Sport 1887, side 390: 

Om "Love for Kricket og Fodbold" udgivet af K.B. i lommeformat: Oversættelsen fra engelsk af medlem af 
K.B., revideret af 2 medlemmer af klubbens bestyrelse og derefter gennemset af en engelsk spiller. Pris 8 
øre per eksemplar når 25 eksemplarer tages. 1000 solgt på ca. 14 dage, og 2det oplag foreløbig solgt 500. -
34 klubber har købt .... 
/lustrorøt ldrætsbog 1890, side 5S7: 

Regler for Kricket. 
Dansk Sportslidende 1891. side 117: 

"Love for Kricket og Fodbold" udgivne af D.B.U. (26 sider) 1891. 
Love for Kricket og Fodbold udgivne ør Dansk Bo/dspllunion 1891: 

På bagsiden: "Lovene kunne erholdes ved Henvendelse til Dansk Boldspilunion, København og Foreningen 
til Indkøb af Boldspilrekvisiter, København, til en Pris af 10 Øre pr. Stk., 2 Kr. pr. 25 Stk." 
Dansk Sportstklonde 1892, side 217, fra DBUs genera/forsamlng 21/5: 

I årets løb havde Unionen udgivet "Regler for Kricket og Fodbold" hvoraf endnu omtrent halvdelen (c. 1200 
stk.) haves i behold. 
Cricket 1936, side 45, uddrag frø "Erindringer fra gamle dags" af Alb. V. Ginge: 

••• (omkring 1890) Selvfølgelig kunne de gode korrekte regler, som mine venner fra Grønnehave lærte mig, 
ikke slavisk følges, græstotter, jordhuller og ujævnheder samt den danske mentalitet måtte bevirke, at jeg 
indskød selvlavede regler i begyndelsen, passende efter forholdene, og vi var tilsyneladende glade ved 
dem. De afløstes efterhånden af de originale engelske regler. Hård disciplin overholdtes. 
Kjøbenhavns Boldklubs jublæumsskrllt 1926, side 18, s/cnJvet øf LSytow: 

I mine drengeår i Sorø dyrkedes spillet just ikke efter de mest ideelle principer. Drengene ordnede selv 
spillet, og nogen vejledning var ikke nødvendig - man havde jo traditionen at gå efter. 
"Cricket" l1f H. Rosenkrantz 1926, side 103: 

Cricketlove med bemærkninger og exempler samt anvisninger til dommerne, 1923, oversat og bearbejdet 
for danske forhold i 1925. 
Klicket 1930, side 15 til og med Klicket 1934, side 63: 

Gennemgang af cricketlovene 1-43 tilligemed de officielle noter. 
Kricket 1932, side 37, fra K.K.-R.s generslforsamlng: 

... Formanden redegjorde dernæst for de forhandlinger, som var blevet ført med D.B.U. om en ny udgave af 
cricketlovene, hvilke forhandlinger desværre endnu ikke havde ført til, at en ny lovoversættelse var blevet 
autoriseret og trykt til afløsning af den gamle lovudgave fra 1904, som forlængst er udsolgt. 
KJicket 1933, side 67: 

Det for adskillige år siden - senest 11931 - af D.B.U. nedsatte udvalg til udarbejdelse af en ny udgave af 
cricketlovene afsluttede for nogle måneder siden sit arbejde, og det Indstillede resultat - der dog senere er 
blevet omarbejdet - foreligger nu trykt. Som bekendt lykkedes det ikke I sin tid at opnå nogen enighed 
mellem Kricket-Ringen og D.B.U. angående den oversættelse, der har været offentliggjort her I bladet, men 
det er tydeligt at se, at "Kricket"s love adskillige steder er blevet fulgt I den foreliggende nye oversættelse, 
således at det arbejde, som "Kricket· har gjort for at skabe en moderne udgave af cricketlovene Ikke har 
været forgæves. At oversætte en lovtekst er et meget krævende og brydsomt arbejde, der fordrer et 
Indgående kendskab til originalsproget og spillets detailler og finesser. "Kricket"s grundlæggende arbejde 
kostede f.eks. oversætterne megen hovedbrud og mange timers natligt arbejde, hvor man drøftede de 
mange muligheder, der kunne åbne sig for både rigtige og fejlagtige fortolkninger. Nu har vi altså officielle 
cricketlove igen, efter I mange år at have savnet et brugeligt dansk grundlag for spillet. Der er jo et anseligt 
spring mellem D.B.U.s forrige officielle udgave, nemlig 4de oplag, der udkom 11906, og som i hvert fald I 
de sidste 10 år har været vanskeligt at opdrive, og de nu foreliggende af 1933. Den nye udgave, der er 
holdt i en moderne stil med funkisforside og blåt tryk, knæsætter, et kricket staves cricket - at det I noten III 
§ 16 staves med begyndelsesbogstavet K betyder antagelig intet. I det store og hele er tekstens mening let 
forståelig, når man ved, at decisioner på dansk betyder afgørelser og fortolkninger, og når man undlader at 
hæfte sig ved en del pudsige udtryk, der findes. At "kasteren må kaste med begge fødder bagved 
kastegrænsen" betyder selvfølgelig, at han må kaste med hænderne og Ikke med fødderne, og et •en 
markspiller må bryde gærdet med den arm, hvori bolden holdes", betyder, at han må bryde gærdet med 
armen, medens han holder bolden i hånden. At bolden er "truffet• af boldtræet vil sige, at den har rørt
boldtræet, og at en bold er flugtet over grænsen vil sikkert sige, et den går over grænsen I luften uden først
at have rørt jorden. § 16 siger, at dersom der løbes points på en "fejl bold" - selv om disse ikke opføres
under "fejl bold" - har kasteren alligevel ret til at kaste en bold til i "overen•. Dette må dog forstås således, at 
han skal kaste en ekstra bold, hen kan nemlig ikke vælge, om han vil eller ej. I den sidste "over" i en kamp
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kunne det tænkes, at han var interesseret I at lade være. Bestemmelsen I § 53 om, at det parti, der har 
været først til gærdet, og som efter første halvleg er et vist antal points forud, kan forlange, at modpartiet 
atter går til gærdet, skal forstås således, at modpartiet straks skal gå til gærdet igen. En kritisk 
gennemgang af lovene kan Imidlertid ikke bringes her. Vil man gå let hen over det rent sproglige, kan man 
derimod ikke lade være at undres over den mangelfulde tegnsætning. Det vrimler med kommafejl og forkert 
anbragte anførselstegn, nogle steder sættes ordet "over" I anførselstegn, andre steder er det ikke gjort, 
'paragraf" staves nogle steder helt ud, andre steder er det angivet med tegnet'§", og der skrives både 
'hindret markspil" og "forhindret markspil". Alt dette burde være undgået, og man har vanskeligt ved at 
forstå, at lovene stammer fra så fornem en Institution som Dansk Boldspil-Union. Da lovene fremkommer 
midt i en sæson, savner man en meddelelse om, fra hvilken dato de skal være gældende. Såvel dommerne 
som spilleme skulle gerne have en frist til at sætte sig ind I lovene, men måske de først skal være 
gældende fra næste sæsons begyndelse? Gennem årene har vi haft adskillige cricketlove, og som et 
kuriosum hidsættes listen over de tidligere lovudgaver af mere autoritativ art: 

I. Werfel: Nyeste samling af gymnastiske lege o.s.v. (spillet beskrevet under navnet portbold).
København 1801. 

J. Lauritzen: Underholdende og dannende legemsøvelser for unge mennesker. (Spillet beskrevet under 
navnet portbold). Odense 1866. 
Den Kjøbenhavnske Boldspilklub: Cricket og langbold. København 1866.
W. Hovgaard: Sport. København 1888.
Dansk Boldspil-Union: Love for kricket med Marylebone klubbens decisioner og forklaringer, 1.-4. oplag.
København 1896-1906.

Gymnastikkommissionen: Haandbog i gymnastik. 1. udg. København 1897.
H. Kalkau: Kricket, Idrætsbogen, afsnit VII. København 1908.
H. Rosenkrantz: Kricket (cricketlove med bemærkninger og exempler samt anvisninger til dommerne
1923. Oversat og bearbejdet for danske forhold i 1925). Aarhus 1926.

Københavns Kricket-Ring: Tidskriftet Kricket. København 1930-33.
Cricket 1933, side 116: 

Fra flere sider er "Kricket• blevet spurgt, om de nye love var kommet ud i handlen. Til trods for at det er 
flere måneder, siden den ny udgave blev trykt, er der nemlig ikke kommet nogen officiel meddelelse fra 
Dansk Boldspil-Union om, at der var udgivet en ny udgave eller om tidspunktet for dens ikrafttræden. 
Mange vll sikkert mene, at det havde været nok så hensynsfuldt over for klubberne, dersom disse hver Især 
havde fået et eksemplar af lovene tilligemed den fornødne officielle meddelelse. På forespørgsel meddeler 
D.B.-U., at der kommer en bekendtgørelse I det næste nummer af unionens officielle organ "Dansk
Boldsport•, at lovene vil kunne købes hos D.8.-U. og de lokale unioner, og at prisen bliver 50 øre pr. 
eksemplar. Ethvert klubmedlem, der ønsker at sikre sig et eksemplar, vil sikkert nemmest kunne bestille det 
gennem sin klub.
Cricket 1933, side 126: 

Dansk Boldspil-Union meddeler nu officielt, at de nye cricketlove er autoriserede og kan fås ved 
henvendelse til en lokalunion eller direkte til D.B.U., Vester Voldgade 87, København (Postgiro 26118), mod 
forudbetaling af prisen, 50 øre pr. stk., samt forsendelsesporto. 
Cricket 1942, side 12 ti og med Cricket 1943, side 17: 

M.C.C.s 1939 udgave af cricketlovene 1-55 oversat af Jacques Hermann. 
Cricket 1943, side 16, fra Dansk Cricket Rings genera/forsamfng: 

.•• Endelig omtalte redaktøren de nye love, som bladet bragte I oversættelse efter M.C.C.s 1939-love, og
især den forandrede ben-for regel. Han mente, at vi så hurtigt som muligt burde følge M.C.C. også heri, og 
den nemmeste vej ville selvfølgelig være at anmode D.B.U. om at lade "Cricket"s oversættelse autorisere, 
hvilket han tænkte sig, at man ville forhandle med D.B.U. om. Østrup mente også, at man skulle henstille til
D.B.U. at benytte de nye love, kun kunne han tænke sig, at D.B.U. måtte forlange Ringens garanti for, at 
oversættelsen var fuldstændig korrekt (man havde tidligere haft sørgelige erfaringer herom), hvilket ikke
måtte opfattes som nogen tvivl om oversætterens engelskkyndighed. Denne garanti mente redaktøren roligt 
Ringen kunne give, idet man stolede ubetinget på oversætterens (Jacques Hennann) og hans "medhjælperes•
kvalifikationer til at udføre dette arbejde.
Cricket 1946, side 18, uddrag fla ertike/ af Frederik FØIS/ev: 

... I Jørgen Colds iøvrigt udmærkede og fornøjelige cricketbog, som udkom sidste år, står der i lovafsnittet 
mærkværdigvis opført de gamle mål både for bolden og gærdet, hvad man I nogen grad undres over, så 
meget mere, som der I bogen gøres opmærksom på, at M.C.C.s 1939 udgave af lovene er lagt til grund for 
oversættelsen. De I bogen opgivne mål for bold og gærde synes at være de samme, som D.B.U. har 
anvendt i sin sidste Udgave af lovene, dateret 1933, som der stadig spilles efter herhjemme, til trods for, at 
disse ovennævnte ændringer altså har fundet sted henholdsvis 11927 og 1931. 
Cricket 1947, side 26: 

Den nye ben for regel, indført på prøve I England allerede i 1937 og endelig vedtaget 11938, træder nu 
også I kraft herhjemme fra og med denne sæson, Idet D.B.U. har besluttet at følge den øvrige cricketverden 
heri, hvilket selvfølgelig også er det eneste rigtige. 
Cricket 1950, side 11, Nu ml D.B.U. udgve de nye crlcke/Jove, erlike/ afO/e Bl8um (uddrag): 

Foran mig ligger et fikst lille hefte med titlen Love for Cricket, udgivne af Dansk Boldspil-Union. Det er lige 
til at have i vestelommen, er forsynet med M.C.C.s decisioner og forklaringer, kort sagt helt i orden, med 
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undtagelse af een eneste ting: årstallet -1933 . ... P.S. Jeg erfarer netop nu, at der allerede I et par år har 
ligget en fuldt udarbejdet oversættelse hos D.B.U., idet kontorchef Hermann har ført den I "Cricket" 
gengivne oversættelse helt å jour og forsynet den med hele den originale engelske udgaves forklaringer og 
eksempler, som for en stor del ikke var medtaget i "Crickel"s gengivelse, da det ville have gjort den for lang 
for vor begrænsede spalteplads. Alt hvad D.B.U. behøver at foretage sig, er at blive enig med oversætteren 
om honoraret og derpå sende manuskriptet til bogtrykkeren! 
N.B. I maj 1952 udsendte Dansk Boldspil-Union en ny (tredie) udgave af crickeUovene. 
Cticlt.et 1954, side 8: 
Opmærksomheden henledes på, at fra og med den kommende sæson vil den store størrelse gærdepinde 
være obligatoriske i alle turneringskampe, jvf. lovenes § 8. 
Clicket 11155, side 12, Nyt li den ltommende tumeting: 
I alle kredse spilles der med 6 bolde i overen. 

Officielle udgaver af crickeUovene er: 

"Love for Kricket og Fodbold" 1891, udgivet af Dansk Boldspilunion. 
"Love for Cricket• 2. autoriserede udgave 1933, udgivet af Dansk Boldspil-Union. 
"Love for Cricket• 3. udgave 1952, udgivet af Dansk Boldspil-Union. 
"Love for Cricket• 4. udgave 1965, udgivet af Dansk Cricket Forbund, 
"Love for Cricket• 5. udgave 1980, udgivet af Dansk Cricket-Forbund. 
"Love for Cricket• 5. udgave med rettelser 1992, udgivet af Dansk Cricket-Forbund. 

Grænseslag: 

Selvom det gennem årene har været almindeligt, at grænseslag har givet 4 respektive 6 points, er det sket, 
at man aftalte noget andet. Det ses blandt andet i: 
K.B.s jublæumssllrilf 1926, side 83: 
Om den lille bane ved Set. Markus Alle hedder det: • ... For den ene ende hækken ved jernbanen med 
køkkenhaverne bagved, og på vestsiden garveriet, som navnlig de yngre K.B.ere lærte at kende ud og ind 
ved talrige jagter på "tabte" bolde. Begge steder gav 5 points, men "fem'eren• på jernbanen var dog det 
slag, hvoraf der blev "skræppet• mest og i lange tider •••• •. 
Klickøt 1931, side 14: 
... Da A.B. var på Bornholm 11902 og spillede mod Rønne Boldklub, scorede Buchwald og C. Dreyer 120 
for 1. gærde på 57 minutter. Mærkeligt nok var det Buchwald, der gik først, men da havde han også 100, 
medens Dreyer havde 19. I Buchwalds halvleg var noteret 21 tre'ere. 
Cticl<et 1936. side 75: 
... I en over fra Arnold Jensen i kampen Slagelse/Ringsted scorede H. Brodersen således: 5-3-3-3-3-3-3-0, 
kun grænseslag, en meget fornuftig ordning; så trætter gærdespilleme sig jo ikke med at løbe mellem 
gærdeme. 
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BANER 

I begyndelsen spilledes cricket rundt om I landet på de forhåndenværende åbne pladser såsom enge, 
marker, fælleder, dyrskuepladser, volde, eksercerpladser, ridebaner, klitter, markedspladser, skove, 
grusgrave og lignende. Hvordan det var, kan man få en fornemmelse af fra nedenstående beskrivelser. 
Banespørgsmålet forsøgte man rundt om I landet at løse ved henvendelse til statslige og kommunale 
myndigheder, men det varede længe, før Idrætten mødte forståelse på dette punkt. 11893 tog K.B. sagen I 
egen hånd og fik som den første egen bane, og derefter fulgte 11894 Odense Boldklub. Lige efter 
århundredskiftet fik københavnerklubbeme B.93, A.B. og Frem egne baner, mens de mindre klubber 
fortsatte på Fælleden. Nogle senere beretninger er taget med for at vise, at der helt op til vores tid har 
været spillet cricket under alt andet end gode betingelser, og baneproblemet har gennem årene endog 
forårsaget at nogle klubber måtte opgive spillet. 

Generelt: 
Hjønlngldrælslbt8n/ngsjubilæumssluil! 1986, llide 14: 
Ved J.B.U.s repræsentantskabsmøde den 24. januar 1904 vedtoges det, at man ved cricketkampe kunne 
forlange at spille på tæppe. 
Kdc/let 1930, side 75: 

Skal spillestandarden hæves, i hvert fald for gærdespillets vedkommende, er en ting Imidlertid af den 
største vigtighed, og det er, at banerne, d.v.s. pladsen mellem gærdeme, anlægges og holdes på den bedst 
mulige måde. For adskillige baners vedkommende gælder det, at de er upålidelige, eller at de er i en sådan 
stand, at gærdespilleren hæmmes I sine bevægelser (f.eks. fordi der er store huller ved slaggrænsen), og 
før banernes tilstand er således, at gærdespilleme uden nogen som helst risiko kan spille en hvilken som 
helst kastning, vil gærdespillet ikke blive godt. Til foråret vil "Krtcket" komme nænnere ind på dette 
spørgsmål og bringe anvisninger på, hvorledes en god, pålidelig pltch bør anlægges. 
Klfcht 1931, side 33, Cdckøt 1953, l1lde 3 og 1973, li/de 75: 
Hvorledes en pitch anlægges. 
Kdcket 1932, side 13, Fanm/ng el ttlckeltl8pper (ved Jø,gen Chdstensen): 
Mange steder vil det, enten fordi et crickettæppe er blevet bleget af solen, eller fordi et nyt crickettæppe er 
af ufarvet kokos, være ønskeligt at få tæppet farvet, og dette kan man selv forholdsvis let foretage på 
følgende måde: Man anskaffer en tønde, som omtrent fyldes med vand. Heri hælder man for ca. 5 Kr. 
blåsten, som kan fås på apoteker og hos materialister. Det er bedst, inden farvningen af tæppet 
påbegyndes, at dyppe et stykke lærred I opløsningen for at konstatere farven. Man må sørge for at banke 
tæppet godt af inden farvningen, og tæppet rulles selvfølgelig omhyggeligt sammen, inden det dyppes i 
tønden. Man må passe på ikke at tage tæppet op af tønden, før man er sikker på, at farven er trukket helt 
ind I tæppel Da denne farveopløsning ikke alene farver tæppet, men også gør det modstandsdygtigt mod 
vind og vejr, betaler det sig at ofre de få kroner, det koster, og arbejdet herpå. 
Klfcket 1934, side 13: 
Artikel om bl.a. baneforholdene. 
Ctlcket 1957, side 9: 
Artikel: "Nu er den nye kunstige pitch en kendsgerning I Danmark". 
Cdd<et 1974, side t, 27 og 89: 
Artikel om eventuel ny overflade, der benyttes til tennis, også kan bruges til cricket. 
Crlc/let 1976, s/de 16: 
Artikel vedrørende kunstpltch. 
Crlc/løt 199311, side 7, uddtag fra D.C.F .s tepn,esentanlskabsmlde 412.1992: 
... Der har været baneproblemer med Nørrebro, Frem og Amager m.fl. Forbundet har forsøgt at gå aktM 
Ind for at afhjælpe problemerne og Indtil videre med resultat, men det er givet at D.C.F. fremover- især 
omkring nydaMede klubber - må være såvel hjælpsomme som økonomisk fleksible . ... 

Bøgballe: 
Crlc/løt 11136, side 97, uddtag fra alt/kel ef R. E. BdnC/l8r. 
1908: Pladsen var en lyngmørl( I byens udkant, og pitchen var arrangeret på den måde, at lyngen var 
ryddet på et stykke, der målte ca. 30 x 15 m. Det var ren sandbund, ingen tromling var mulig. Der, hvor 
bolden faldt, blev døn liggende, man måtte kaste "høje I gærdet" hele tiden, thi ellers nåede bolden ikke 
frem til slåeren. ... På grund af det ejendommelige forhold med pitchen og kastningen blev der mulighed 
for at slå bolden langt bort, men når bolden faldt I lyngen, var den vanskelig at linde, og for nu ikke at få for 
mange 6ere noteret for "tabt bold" aftaltes det, at hver gang bolden blev erklæret for "tabt", skulle der 
noteres de points, som slåerne havde nået at løbe.- Følgen var, at der råbtes "tabt bold", hver gang den 
faldt i lyngen. ... Det var karle fra de omllggende gårde, og de optrådte alle I langskaftede støvler. Da vi 
spurgte dem, hvorfor de dog ikke tog noget lettere fodtøj på, svarede de, at det var af hensyn til de mange 
hugonne I lyngen. 
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Fredericia: 
Danslt. Spo,tslidende 1891, side 181: 
Efter at Odense og Fredericia Boldklubber ifjor havde afholdt tvende matcher, ved hvilke Odense Boldklub 
tabte i Fredericia og Fredericia Boldklub i Odense, enedes man om allerede samme efterår at afholde en 
tredie match på neutral grund. Det lykkedes Imidlertid ikke lfjor at finde en passende plads, hvorimod en 
sådan for nogen tid siden blev stillet til rådighed for klubberne af en gårdejer ved Aarup midtvejs mellem 
Fredericia og Odense, og der mødtes så de to klubber den 21. juni, efter at spillepladsen de nærmest 
foregående dage var gjort brugbar ved planering, vanding og tromling. 
FB Posten 1946, uddrag: 
.... <� 1890) Fredericia Boldklub havde spillested på Ridebanen, men det var vist så som så med den 
alvor, hvormed man drev spillet Indenfor denne klub, hvis medlemmer væsentlig hørte hjemme blandt 
officerer, kornmisser, assistenter osv. Der arrangeredes kampe med nabobyerne, og der spilledes på 
Fælleden til venstre for vejen. Kampene begyndte gerne Kl. 1-1½ og var som regel færdige 4-4½ tiden. 
Efter kampene blev der tid til yderligere spil, og heri deltog ikke alene de to holds spillere, men også 
tilskuerne ved kampene, og navnlig deltog ungdommen, store drenge, med liv og lyst. Når kampene varede 
så kort, skyldtes dette væsentlig, at man aldrig fandt samme bane to gange I træk, idet man, ankommen til 
Fælleden, gik ud og stillede gærdeme op på steder, man fandt egnede, og man vil forstå, at det Ikke var 
gode forhold for spillets udøvere, det måtte blive hasardspil at stå ved gærdet. Det kom I nogen grad an på 
pitchens jordknolde og græstotter . ... Drengene I de forskellige kvarterer af byen havde imidlertid fået en 
levende Interesse for spillet og samledes til dettes udøvelse flere steder. SIiedes spillede Købmagergades 
og tilstødende kvarters drenge der, hvor nu Nøaeport ligger, mens Norgesgades og nærliggende kvarters 
gutter spillede på Ridebanen. 
1896: Den første spilleplads var som nævnt volden ved Nlll/1fJport. Pladsen var snæver, men det var Ikke ret 
ofte at bolden, en trækugle, blev slået op pi volden eller over I gartner Robbys have ••.• Der var ingen 
penge I kassen til ituslået glas i gartner Robbys drivhuse. Ledelsen måtte derfor se sig om efter en anden 
plads og opnåede garnisonskommandantens tilladelse til at spille på strandmarlcen ved Kastelsodden, hvor 
nu Shell ligger, mens kampene fremdeles spilledes på Fælleden. Pladsen ved kastellet var langt fra god, og 
man arbejdede stadig med planer om en bedre, hvor man også kunne spille kampe. En tid taltes om en 
bane nedenfor Hannerup Pavillon, men det blev aldrig til virkelighed . ... Ridebanen blev imidlertid snart for 
lille, og vi flyttede så ned I Ørkenen foran vagtbygningen I det ydre kastel. Sten og sand er jo Ikke den 
Ideelle jordbund for boldsporten, og jeg opnåede da også der, at en bold fra en sten sprang op og gav mig 
et herligt blåt øje, så jeg måtte møde mad bind for det ene øje til skriftlig eksamen i 1898. 

Hjørring: 
Cticl<et1938,side-t.,,udlngfraAlbV. Girges8Jindlinger. 
Da der spilledes cricket tidligt om morgenen og søndag formiddag, var der ikke tid til hotelbesøg, så 
principaler og byråd fik straks sympati for sport og overlod os gerne marl<edspladsen til øvelse. Den 22. 
august (18.Junl?) 1889 afholdtes første kamp mod Sæby, det foregik ved Vesterhavet i Lønstrup Klit; 
desværre trak det op til en forrygende Vesterhavs sandstorm under spillet, som dog ikke blev afbrudt til 
trods for, at de generede betydeligt. En lille kort luftbold, som sikkert var bleven grebet under almindelige 
forhold, blev derimod grebet af stormen og ført ud over klitten, den blev regnet for "tabt bold" på Sæbys 
forlangende og talte 6 - de var vore gæsteri 
1-/jøntng ldrælsfol8n/ngs jublæumsslallf 1986, side Ml: 
Axel Morild: Da jeg var dreng, blev der spillet cricket på markedspladsen, hvor nu gymnasiet ligger. 
Dengang blev der spillet fra tidlig morgen til sen aften, og jeg ken huske, at købmand Martin Olsen dagen 
før arvefjendeopgøret mod Aa.B. samlede kokasser og sten sammen, så banen ikke generede spilleme for 
meget. 

Holbæk: 
Elindtinger filsendt et Fmde Svenn/ngsen, Ha/lal! Bold- og ldlætslbrening oklober 1961 (uddrag/: 
Cricketspillet I Holbæk blev taget op kort efter stiftelsen af Holbæk Idrætsforening i 1900 sammen med 
fodbold, gymnastik og atletik. Igangsætteren af det hele var gymnastiklærer M. C. Jessen. Del hele foregik 
på byens markedsplads, der dengang lå så godt som uden for byen. Pladsen var ikke særlig stor, og da 
Holbæk netop ved århundredskiftet kom Ind I en stærk udvikling mod øst, varede det ikke mange år, før der 
blev så stærk færdsel over den lille plads, at cricketspillet måtte indslilles. Det var for farligt, da pladsen 
Ikke måtte spærres, og kommunen stillede sig aldeles afvisende overfor anmodningen fra idrætsforeningen 
om at få en anden og bedre plads. 

Horsens: 
Hotsens fo/9nede Sporlsklubbers /Umenngsptlll11llll 1911G: 
På det tidspunkt var den største åbne plads, hvor sådant et spil kunne aMkles, Kyrasseremes gamle 
eksercerplads foran det nye tugthus. Pladsen, der idag rummer Vesthallen samt to fodboldbaner, var på 
det tidspunkt en stor skrånende plads ned mod Vestergade, På denne fælled blev de første kampe 
udkæmpet. 
Cticlcet 1944, side 4: 
11890 spilledes en kamp mellem Horsens og Fredericia, på Marl<edspladsen I Horsens. 
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Kalundborg: 
Ctlcl<et 1944, side 24: 

Herr købmand Th. Nielsen, Slagelse sender os følgende: For mange Ar siden var Kalundborgs 
cricketspillere næsten uovervindelige, og grunden var mAske den - som een af spilleme engang sagde til 
mig - at banen her skulle man kende. Det var der ganske givet noget om, for den var meget fjedrende, og • 
som han sagde • kaster jeg en bold, og jeg er klar over, at den vil gå over gærdet, giver jeg med hele min 
vægt et "gimp• I banen, og gærdet I den anden ende vil straks hæve sig og bolden tage overliggerne. 
Manden er væk og står uforstående over for det skete. - Den bane, der her er tale om, lå /engenlige før 

Glsselaie, men den må være blevet forandret siden, eller måske spilles der slet Ikke mere der, for de 
Kalundborg cricketspillere er ikke uovervindelige mere - eller også benytter de ikke mere tricket. 
S.B.U.sjublæumssluill 1952, side 116: 

... Ved århundredskiftet var cricketklubben ophørt med at være selvstændig forening og var gået ind I den 
nystiftede Kalundborg Gymnastikforening, der på dette tidspunkt havde sin træningsp/ads pi Gisse/øre, 
hvor nu radioens vestre tårn står. 
Fotograt/er fra Klllundbo,g 1900: 

Ingen tæppel 

Kolding: 
Ko/tingbogen, side 135 {rotogralf): 

Først 11886 (?) startede den næste cricketklub. Forholdene for klubben var dog langtfra gode, man måtte 
spille på byens marl<edsp/ads for enden af Låsbygade, hvor senere De Gamles Hjem blev opført, men 
banen var knoldet og ujævn, og spillerne vidste ikke, hvornår de kunne regne med, at banen var 
disponibel. Lad os lytte til, hvad kricketspilleme sang ved en fest I 1889: 

København: 
Generelt: 

Kommunens fine markedsplllda 
afbyr6detlllfik; 
:t. man Da ma kalde mig ror Mads, 
hvla ej det lådan gik, :/: 
at pladsen den bleY lejet ud, 
og III blev holdt derfra. 
:/: Men herregud, - men laragud, 
III døde ej deraf. :I: 

Den Danske /dtmfsbøg 1935, side 1060 og 1072, om Fælleden: 

... Det fortælles om cricketspillere, at hvis de ville være sikker på en bane til kl. 10, måtte den stilles op 
allerede kl. 5 morgen, men det var Ikke tilstrækkelig forslgtighedsregel, thi gærdepindene kunne være 
fjernet af en klub, der kom senere. For at kunne regne med banen, var det nødvendigt, at en mand med et 
boldtræ I hånden holdt vagt fra morgenstunden. Altså en hel uriaspost. Foruden udgiften til husleje måtte 
hver klub betale en krone om året til kommandantskabet I Kastellet for at få lov til at bruge Fælleden. 
1914 - Derefter kom der forbud mod at træne cricket og tillige mod at spille kampe på Fælleden. Klubberne 
forsøgte at få et bestemt stykke af Fælleden, hvor spillet Ikke kunne genere de gående, men fik det ikke. 
Klickef 1931, Side 99, uddrag fra 1111/ke/s/uevetefHfflJ/dl'M,-n: 

... Et •century" nåede Sylow aldrig, men man må her tage I betragtning, at baneforholdene dengang var 
sådanne - først på den græsfattige Rosenborg Eksercerplads og senere på Fælledens græstotter- at en stor 
halvleg for en spiller kun kunne nås ved gudernes vedvarende gunst, Idet boldens opspring var underkastet 
særlige og ganske uberegnelige love, som det ikke stod I menneskelig magt at udforske •... Først ved 
Indførelsen af det første crickettæppe I Danmark i 1895 blev der mulighed for at få større 
enkeltmandshalvlege. ... 
Dansk ,-,s FodJunds jubl/alUmsskrll 1946, 1. del, Side 35, vødltng gennem 1890emes København: 

Vor vandring nærmer sig sin afslutning; turen går ud ad Fredensgade mod Fællederne, der er boldspillemes 
særiige tumleplads. Langboldspillets dage som idræt for voksne er forbi, og cricketspillet, denne glimrende 
mandsidræt, der ikke alene har floreret stærkt på Sorø Akademi, Heriufsholm og andre kostskoler og lærde 
skoler, men også haft stor udbredelse i boldklubbeme • særlig i Jylland -, er desværre noget på retur, 
fortrængt af fodboldspillet, der omkring 1878 holdt sit Indtog i Danmark, og som ved sin livlighed, afveksling 
og rigdom på kombinationer synes at virke særiig tiltrækkende på den danske ungdom. Cricket- og 
fodboldspillet styres nu af Dansk Boldspil-Union, der stiftedes den 18. maj 1889, og som foranstalter årlige 
tumeringer såvel I cricket som fodbold . ... På Blegdamsfælleden udfolder der sig et broget liv. Et sted spilles 
der cricket, og vor vejviser udbryder: 
- Se den "slåer" der. Det er kaptajn Hilarius Kalkau, D.B.U.s formand og et af cricketspillets store navne. I
det samme bliver den anden "slåer" grebet ud, og kommer hen og bliver præsenteret for os som den
bekendte cricketspiller, dr. Brummerstedt.
En gruppe jerseytrøjede, hvidbuksede og benskinnebeklædte fodboldspillere er forsamlede om •store
Madam Petersen"s trækvogn, hvor de indtager forfriskninger. En af spilleme udtaler sig:
• Jordbundsforholdene er ikke de allerbedste, men nu, da foreningerne ved en slags stiltiende overenskomst
har fået hævd hver på sit stykke af Fælleden, går det uden gnidning, og med Fr. Markmanns apparat kan vi
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hurtigt afspærre vor spilleplads under kampene. Værst er det med omklædningsforholdene: De bedst 
stillede klubber har lokaler I baggårde og sidegader til Blegdamsvejen; men de andre må klare sig med 
omklædning i fri luft, medens kammeraterne "står for". Desværre påtænker staten at anlægge et stort nyt 
hospital på et stykke af Blegdamsfælleden og afhænde resten til kommunen, og hvad skal der så blive af de 
klubber, der ikke kan tænke på at leje sig egne baner? Kjøbenhavns Boldklub ligger allerede i vidt 
fremskredne forhandlinger om leje af et stykke af det gamle Ladegaardstenæn, og for provinsens 
vedkommende er flere klubber i de større byer - f.eks. i Odense -i færd med også at få egne baner. 
"København• af Steen Eiler Rasmussen 1969, side 202-3: 

.. .I København var der ikke andre frie arealer end Fællederne, og de blev benyttet af soldater og 
borgerbevæbningen, så man skulle først indhente kommunens tiladelse for at kunne spille der og dernæst 
have politimestemes påtegning .... Der blev spillet på Blegdamsfælled. Der var naturtigvis ingen bygninger 
til omklædning eller bad. Det var flot, når en klub rådede over et par værelser i en gade nærved. 
Krlcket 1935, side 4, 

Da Kalkau - efter at være blevet student i 1871 - kom til hovedstaden, stiftede han straks "Kjøbenhavns 
Cricketklub", som bestod af gamle soranere, og stillede sig I spidsen for denne lille flok, der søndag efter 
søndag måtte kæmpe såvel med politi og magistrat som med Fælledens publikum for at øve sit kære spil. 
Der var jo dengang mere uberørt og idyllisk på Fæl/eden end nu, og det nævnte ambulante stampublikum 
følte sig i så høj grad forstyrret i sin sommertige idyl, at det efter gentagne klager over den hårde bolds 
idelige angreb på madkurvene virkelig tilslut opnåede, at spillets pionerer forvistes til terrænet ved 
Lammefælleden, hvor det dog lykkedes at få en forholdsvis brugelig spilleplads. 
Cricket 1937, side B5 fra Chr. Knauers erindringer: 

Midt i 1870eme traf nogle gamle soranere hinanden i København og Kalkau skaffede dem tilladelse til at 
spille cricket på Rosenborgs Eksercerplads . ... Forskellige omstændigheder tvang dem imidlertid til at 
forlægge residensen fra Eksercerpladsen til Blegdamsfælleden, der forøvrigt egnede sig betydeligt bedre til 
at spille på. Hertil flyttede da den nystiftede Kjøbenhavns Boldklub og lejede et lokale på lille Blegdamsvej . 
... Det var et ejendommeligt liv, der herskede på Fælleden, når der spilledes cricketkamp. Pitchen var 
indhegnet med pæle og snor. Så vidt jeg husker, skulle snoren danne en halvcirkel med 120 yards som 
radius om hvert gærde; disse to halvcirkler var så forenede med lige linier. Over eller under snoren talte 6 
og 4 points. Det var ikke så ringe et arbejde at stille denne indhegning op. Dette måtte vi selv gøre før 
kampen. Vi havde anskaffet en udrangeret barnevogn, som tjente til transport af alle disse pæle og snore; 
vi måtte køre mange gange, Inden alt var på plads .... Det var et fornøjeligt og morsomt liv, der udfoldede 
sig sådanne søndage ved cricketkampene på Fælleden. De trak ofte længe ud, og derfor mødte de gifte 
spilleres koner også med anselige madkurve. To koner, store og lille Madam Petersen, sørgede for de våde 
varer. Disse to koner mødte op med hver sin trækvogn fyldt med øl og sodavand, kager og sukkergodt, 
cigarer og skrå o.s.v., o.s.v. Men selv hvor god en forsyning de havde taget med sig, måtte de dog ofte 
både en og to gange hjem for at hente forstærkning; men kampen kunne også tit vare til langt ud på 
eftermiddagen. Et festligt præg blev der sat på disse kampe ved, at de klubber, der havde fane, mødte op 
med dem og plantede dem i nærheden af regnskabsbordet. 
K.B.U.s jublæumss/uift 192B, uddrag af beretning skrevet af læge Vakl. BrummetSledt: 

Hvis man ville deltage i boldspil, var valget mellem klubber ikke svært; der var nemlig kun Kjøbenhavns 
Boldklub, da jeg selv begyndte som lille dreng i 1883. Spillepladsen var Rosenborg Eksercerplads, en 
ganske rædsom plads. Det var grus og sten overalt, oplivet af enkelte grønne oaser. Omklædningsrummet 
var et hæsligt værktøjsskur, hvor man dårtig kunne blive vasket, og det kunne såmænd gøres nødig, da der 
faldt mange skrammer af, når man faldt på den hårde plads . 
... Vi spillede på den stenørken til 1886, så flyttede vi ud til bedre forhold på Fælleden. Det var I 
virkeligheden en rigtig god spilleplads, når blot boldspilleme havde haft en del af den for sig selv. Men 
byens befolkning var en gruelig plage for os - og vi for dem. Midt under spillet kunne en mand og en kone 
med barnevogn komme ugenert spadserende hen over spillepladsen, så vi måtte holde op af hensyn til det 
uskyldige afkom. Derefter nogle nysgerrige køer og galopperende heste, så en afdeling af 
borgerbevæbningen, der selvfølgelig dirigeredes lige hen over gærdepladsen, kort sagt, det var spil med 
forhindringer. Men Fælleden med sin hundredårige græstørv og gode lysforhold var alligevel et paradis mod 
eksercerpladsen . 
... K.B. anskaffede efter kaptajn Kalkaus råd det første crickettæppe. Det var en hel begivenhed, og følgen 
af denne forbedring af "pilchen" blev, at kastningen ikke mere havde overtaget over gærdespillet. Man 
kunne nu ganske anderledes beregne sit spil, man fik ikke mere en en bold, der "shootede", medens den 
næste strejfede ens øre. Faremomentet ved gærdespillet blev formindsket. 
... Vi, der ikke havde tæppe, var i begyndelsen meget misfornøjede dermed. Jeg erindrer, at det næsten var 
umuligt for os, der var vante til at kaste på en græsbane, blot at holde en nogenlunde god længde. Tæppet 
virkede ganske forvirrende. Dertil kom, at det første tæppe var meget smalt, således at vi, der anvendte 
meget stærkt skruede underarmsbolde, havde den overraskelse at se vore bolde ramme tæppekanten, 
hvorved de gik lige til vejrs og blev sendt ud over grænsen. Man måtte lave sin kastning helt om. Men 
naturligvis måtte de andre klubber hurtig følge trop og anskaffe magen til K.B.s tæppe, men for os var det 
ikke så behageligt, fordi vi skulle transportere dette klenodie hver dag fra "de elegante klublokaler" i 
nærheden af Fælleden over til spillepladsen. Det var et skønt optog. En fodboldmålstang blev stukket 
igennem tæpperullen; så tog vi stangen på skuldrene, to mand stærk, og vadede af med det tunge uhyre., 
som vippede op og ned på skuldre, der ikke var vante til at bære byrder. Man kunne få rigtig pæne vabler 
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deraf. En anden spiller bar hammer og Jempløkke, nogle boldtræer og skinner, og endelig bar en anden 
mand en skovl, hvis anvendelse sikkert er noget gådefuldt for læseme, men som var et meget vigtigt og 
nødvendigt redskab. Skovlen brugtes nemlig til at fjeme de fedeste og fugtigste kokasser fra spillepladsen. 
Fælledkøerne syntes at have en uforståelig og meget beklagelig forkærlighed for at bruge vor kastebane 
som WC. Det var et tillidshverv at bruge skovlen, men det var Ikke stærkt eftertragtet. Manden med skovlen 
var altid genstand for mange spøgefulde og saftige bemærkninger fra Fælledens stampublikum, som vi 
forøvrig stod på en meget god fod med. Mange af "bisserne• var uhyre grinagtige og erhvervede sig 
gennem årene en god forståelse af spillet, og var meget strenge kritikere ved vore kampe. De var på 
fornavn med adskillige af spilleme. Ja det var glade dage derude på den grønne Fælled, hvor vi mødte, vi 
rigtig ivrige, alle 6 aftener om ugen og derefter spillede kampe så ofte vi kunne finde modstandere om 
søndagen. 
Tidsskrift for Spalt 1884: 

Medens fordringerne til spillepladsen for langboldspillets vedkommende kunne sættes temmelig lavt, såvel 
hvad størrelse som beskaffenhed angår, vokser de I betydelig grad, når talen er om cricket, fodbold og 
dermed beslægtede spil. ... Til en god fodbold- eller cricketbane stilles derimod såvel af hensyn til spillet 
som til spilleme den fordring, at den skal være græsbevokset og ialfald på enkelte steder fuldstændig plan; 
fremdeles må den I alle retninger fra midtpunktet have en udstrækning af mindst 100 alen og kommer 
således til at omspænde et areal af omtrent 3 tdr. land. I København findes for tiden ikke nogen sådan 
plads, den eneste tilstrækkelig store plads, Rosenborg Eksercerplads, er gruslagt og opfyldt med skarpe 
sten, hvilket dels vanskeliggør spillernes fri bevægelse i terrænet, dels idelig giver bolden falsk retning efter 
opspringet fra jorden. Den nævnte plads - der for tiden benyttes af 2 boldspillende foreninger samt til 
bicycleøvelser - kan derhos selvfølgelig kun benyttes til de tider, da militære øvelser ikke finder sted. 
Således for tiden kun 2 gange ugentlig . ... Jeg gentager, at det er en livsbetingelse for boldspillet, at et 
passende øvelsesterræn tilvejebringes I København. 
Mandskab fra en på reden liggende amerikansk orlogsmand spillede 4. juli (uafhænglghedsdagen) baseball 
på Østerfælled (første gang i Danmark). 
Tldsskrill for Spalt 1885: 

Om K.B . ... øves som vanligt langbold og cricket lørdag eftermiddag og søndag formiddag på 
exercerpladsen, tirsdag og torsdag eftermiddag på Blegdamsfælleden. Endvidere har der i maj måned 
været afholdt øvelser i cricket på pladsen foran musikpavillonen i Østre Anlæg, som af magistraten velvillig 
var overladt klubben om morgenen Indtil kl. 9. Disse øvelser har imidlertid kun været meget begrænsede på 
grund af pladsens ringe størrelse og omgivelsemes natur, Idet det i magistratens skrivelse var sat som en 
udtrykkelig betingelse, at skråningerne eller græsplæneme ikke måtte betrædes, en betingelse, som ikke let 
lod sig overholde, da ethvert stærkt kast eller slag næsten uundgåeligt bringer bolden det ene eller det 
andet sted hen, og de giver den ikke altid tilbage, navnlig ikke plænerne. Imidlertid måtte man jo hjælpe sig, 
som man kunne; trænes skulle der I anledning af den forestående cricketkamp I Sorø, og exercerpladsen 
kunne ikke således som i fjor fås til afbenyttelse om aftenen, da militæret benytter den indtil mørkets 
frembrud .•.. 
Tldsskrilr for Spalt 1886: 

F. Markmann - her I uddrag:
... Soranerne ankom hertil med 1ste tog fra Sorø og modtoges strax ved ankomsten med det budskab, at
spillet ikke ville kunne afholdes på Fælleden, da kommandanten I København på grund af en formfejl fra
bestyrelsen for Kjøbenhavns Boldklub havde nægtet tilladelse til, at den fornødne plads indhegnedes m.m.
Ved personlig henvendelse til kommandanten, hvis venlige imødekommen overfor øvelserne klubben oftere
har haft lejlighed til at påskønne, lykkedes det Imidlertid bestyrelsen at forskaffe tilladelsen, så at den
begåede fejl ikke medførte andre følger for spilleme, end at spillet måtte begynde en time efter den 
fastsatte tid. Efter dagens program blev Soranerne modtagne af medlemmer af Kjøbenhavns Boldklub og 
indtog frokost hos disse, hvorefter alle spillere kl. 11 samledes på spillepladsen - Kjøbenhavns Boldklubs 
sædvanlige øvelsesplads på Blegdamsfælleden - hvor en bane på 200 x 180 alen blev Indhegnet med flag
for at give spilleme den fornødne frihed og afværge fare for tilskuerne ved kampen. For spilleme og
regnskabsførerne var oprejst 2 telte .... og man har I afvigte sommer hver eftermiddag kunnet se 
boldspillende partier I virksomhed på Blegdamsfælleden, ofte endog 3 å 4 partier på samme tid ... 
T/dsskJifl for Spo,t 1887: 

Som sædvanlig modtoges Soranerne på banegården af deres københavnske værter, der på bedste måde 
søgte at tilfredsstille de unge Soraneres trang til legemlig styrkelse efter morgenturen fra akademiet for 
derefter at føre dem til den udvalgte kampplads, der ved nogen tilspilnlng de foregående dage, vanding 
m.m., var bragt i så god tilstand, som det efter omstændighederne var muligt. Pladsen frembød I det
væsentlige kun den ulempe at være noget glat, navnlig mellem gærdeme, en ulempe, der atter viser 
nødvendigheden af helt at arbejde efter engelsk mønster, hvor spilleme har deres sko forsynede med
jernspidser, som skaffer dem sikkert fodfæste. For kasternes vedkommende var terrænets glathed særlig
generende, da de måtte passe ikke at glide under tilløbet og navnlig I kastets øjeblik, hvor legemet kastes
stærkt frem hvilende på og trykket frem af højre ben alene; et par gange snublede kasterne til liden både
for deres kast.
Dansk Sportslidende 1890, artikel om •Fæ6edsagen• (uddrag): 

Den plads, som den organiserede sport behøver, sættes til 25 tdr. land. På denne plads vil samtidig c. 20 
øvelses-cricketpartier kunne spille. 
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Søn. 24/8 livligt på Fælleden. K.B. stillede ikke mindre end 36 spillere til kamp. Kl.10: D.B.U.s 
københavnske klubber en cricketkamp mod deres jyske kollegaer. Kl.11: K.B.juns. og klubbens seniors en 
turneringskamp mod Haabet. Kl.2: K.B.s Charlottenlund afdeling startede en fodboldkamp mod "Falken" og 
endelig Kl.5 afholdt Hermes en langboldkamp mod Olympia. 
2717 vandt Gjentofte Boldklub over Typografernes Sportsklub på Ennelundsp/ænen med 5 stående 
gærder. 
K.B.s Charlottenlund Afdeling mod Frederiksens Skole i Ordrup den 14/9 på Grønda/ssletten. 
Dansk Sportslidende 1891, side 303, uddrag fra teferat af kamp melem M.8. og Ftem: 

Fælleden har næppe før været så slet til afholdelsen af cricketkampe som i denne tid. Store og små søer 
fandtes overalt, og ikke uden adskillige omgående bevægelser lykkedes de få ihærdige tilskuere at nå 
spillepladsen, hvor man fra et højtliggende sted havde et godt overblik over spillet og over de på pladsen 
jævnt fordelte søer, der af og til opsnappede bolden og hurtigt fik standset dens fart. Der blev under disse 
uheldige forhold spillet ganske godt, navnlig I marken. Frem har næppe før vist så godt markspil og 
Melchiorianeme var som altid flinke i marken. "Battingen" var derimod som følge af den bløde jord mindre 
god. 
Dansk Sportslidende 1891: 

En avis beretter, at bestyrelsen for den nye traverbane ved Charlottenlund agtede at anlægge tennis-, 
cricket- og fodboldplainer indenfor selve traverbanen - (det blev ikke III noget). 
Cricket 1936, side 6, uddrag fra Lats Hansens erlndtingar: 
(Omkring 1691) ••• Plads var der nok af. Hele Blegdamsfælleden, ca. 100 tdr. land, stod til disposition. Kun 
måtte der undertiden tages lidt hensyn til militæret og borgervæbningen. De løsgående køer og heste 
kunne derimod jages bort, og at bolden af og til havnede I en ret frisk kokasse, var jo Ingen større ulykke! 
... Nogen særlig præparering af banen var der ikke tale om. Gærdeme opstilledes på et nogenlunde jævnt 
sted, og hver klub havde sit bestemte sted . ..• Ved kampene stilledes banen op på et nogenlunde jævnt 
sted, og indhegning blev opstillet. Grænserne var længere ude , end det oftest er tilfældet nu; man løb ofte 
en 4er - og 6ere var meget sjældne. Selv om der fandtes enkelte overarmskastere, og flere stadig dukkede 
op, var underarmskastning, sålænge der udelukkende spilledes på Fælleden, dog langt det almindeligste. 
Heldigvis, thi det var absolut ingen ublandet fornøjelse at stå for overarmskastning i de dage, og man kan 
roligt sige, at gærdet var i kasterens favør. Man kunne aldrig være sikker på, hvordan en bold ville springe, 
og shootere var meget almindelige . 
... Da jeg atter - I 1903- fik lejlighed til at spille I København, var forholdene ganske forandrede. Der var nu 
3 - måske 4 - baneejende klubber med nogenlunde samme baneforhold som nu til dags og der kastedes 
næsten udelukkende overarms. 
Dansk Sportslidende 1892, side 228: 

Fælleden er usædvanlig slet iår for cricketspil, da græsset er kommet meget ujævnt op og derved har 
forøget vanskeligheden for godt spil ved boldtræet. 
Ftems jubiæumsskJilt 1936, uddrag: 

Cricketspillet foregik naturligvis som omtrent alt andet boldspil i sin begyndelse på Blegdamsfælleden. Her 
var stor plads, lys og luft, sommetider rigelig med blæst, men man befandt sig vel i den friske luft, og solen 
kunne rigtig få lov til at brune ansigt og arme. Når en sommeraften de mange klubber trænede spredt ud 
over den store Fælled, afgav den et helt festligt skue. Så var der som regel også mange tilskuere til spillet, 
dels virkelig interesserede og andre, som trak ud fra byen om aftenen for at tilbringe nogle timer i den frie 
natur. Hver klub udsøgte sig sin spilleplads, og når man først havde sikret sig en sådan, respekteredes 
retten dertil af de andre klubber, og der var vist aldrig nogen strid i den forbindelse. Egentlig var der i det 
første tidsafsnit, 80eme til hen i 90eme, forbavsende mange gode spillepladser, ret jævne og med fyldigt, 
blødt og stærkt græs. Det kunne vel nok til tider være rigeligt højt, men det hjalp derpå, når kli'Jeme og 
hestene blev sat ud på græs, og da det flere hundredårige græsdække var ret elastisk og uden sten, 
foregik spillet under ret gode vilkår. Senere hen i årene, da det store dyrskue tog hele Blegdamsfælleden I 
brug, blev den desværre gjort så godt som ubrugelig til cricket, men oprindelig var den altså ret 
upåklagelig, og de fleste gamle cricketspillere I København har sikkert mange gode minder om træning og 
spændende kampe fra den tid, da Blegdamsfælleden var det sted, der, aften efter aften, søndag efter 
søndag, trak dem ud til morsomt og kammeratligt samvær under cricketspillets tegn. 
Dansk Sportslidende 1894, side 202: 

K.B.s nye bane benyttes til turneringskampe (også feks andre klubber som A.B. mod B.93). 
K.B.U.s jubilæumsskrift 1928, uddreg fra bøtetning afLou/s Øsllup: 

Hvis man skal stedfæste lidt mere nøjagtigt K.B.U.s virkefelt gennem de 25 år, der nu er gået siden dens 
officielle stiflelsesdag, så må det for dens første periode af tilværelsen blive Blegdamsfælleden. Det var 
derud, Københavns ungdom for 25 år side strømmede, når lemmerne skulle røres i boldspil. Der var plads, 
og der var luft, højt til himmelen og vidt til væggene. Var den ene spilleplads bleven lidt afbarberet for 
græs, så tog man en anden i besiddelse, uden dog at forsøge at gå på andres enemærker. Det liv, der 
myldrede derude en sommeraften eller en søndag formiddag, var ejendommeligt. Havde sin egen kolorit. 
Her blandedes mellem hinanden studenter, unge forretningsmænd, kontorister og læredrenge af alle slags, 
her spillede skomagerne, skrædderne, malerne og andre professionister, og her mødtes byens forskellige 
dele op med sine boldklubber, f.eks. Nyboders og Nørrebros, Melchiorianemes Boldklub og Efterslægtens 
Boldklub, foruden de mere prominente og fastere sammentømrede klubber som Kjøbenhavns Boldklub (fok 
119'11 bane 18931) og Østerbros Boldklub. Her levede Akademisk Boldklub, Frem, Boldklubben af 11393 (fik egeo 
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bane 19011) foruden de mange andre med mærkværdige navne som f.eks. Lydia, rent bortset fra alle de 
klubber, som aldrig nåede at komme ind under K.B.U., klubber som bestod en uge, en måned, måske en 
sommer, og som senere dukkede op med et andet navn, måske stivet af ved sammenslutning med en 
anden mindre klub og således klar til at påbegynde en ny tilværelse, der varede så længe, indtil de unge 
mennesker eller drenge blev spredt fra hinanden I deres mere private tilværelse. Herude slog afdøde 
overpræsident J. Jensen med cricketboldtræet I sin ungdom, ligesom fagforbundenes formand, C. F. 
Madsen og folketingsmand Halfdan Henriksen. Herude har adskillige lærde mænd som biskop Gøtsche, 
afdøde professor Ellerrnann, mange kendte læger som Ottesen, H. Forchhammer, V. Brummerstedt, H. 
Meincke, Haslund, også bankdirektør Forchhammer, og blandt mange forretningsmænd bl.a. direktør 
Harald Simonsen og generalkonsul Jens Olsen, deltaget i boldspillet, foruden talløse unævnte, som fik lid 
og lejlighed til at deltage i sportslivet derude, uanfægtet af og ubekymret om dagens almindelige arbejde. 
Det var på sin vis et fristed, hvor ungdom, sorgløshed og kappestrid regerede, tilsyneladende om ingenting 
og dog for alle en stor glæde, umærkelig en kilde til sundhed. Så kom tiden, hvor Kjøbenhavns Boldklub 
indrettede sin egen lukkede bane (1893), derefter fulgte Boldklubben af 1893 (1901), Akademisk Boldklub 
(1903) og Boldklubben Frem (1905), og de betydningsfulde kampe foregik ikke mere pd Fælleden, men mod 
entre på disse baner. 
Kricket 1930, side 15, fra Københavns Kricket-Rings genera/fOrsamlng: 
... Det var lykkedes bestyrelsen ved henvendelse til Københavns Idrætspark at skaffe en bane, Idrætsparken 
ved Genforeningspladsen, der allerede I sommeren 1929 havde været reserveret cricket I tiden 15. maj -
15. september. K.K.-R.s første store opgave må hermed siges at være løst - omend banen Ikke kan siges
at være sikret cricketspilleme for bestandigt. Navnlig I forsæsonen, hvor det altid kniber med at skaffe
spillepladser, har det været af stor betydning at have denne cricketbane, hvorved også genemførelsen af
pokalturneringen er blevet muliggjort . ... Det forberedende arbejde for at få bygget en lukket hal til træning -
særligt om vinteren - var blevet indledet, men de nødvendige midler for planens gennemførelse var endnu 
ikke skaffet. 
Klicl<et 1934, side 13, uddrag fra "Vintetbetragtn/nger" af P. H. Wi'nstedt:
... så cricketspilleme I København må se sig om efter en anden løsning, og den forekommer det mig må 
være en bane eller baner, hvor kampe kan udkæmpes uden at tage hensyn til andre sportsgrene. Dette 
banespørgsmål synes mig p.t. at være det vigtigste spørgsmål Indenfor københavnsk cricket og have 
større interesse end trænerspørgsmålet og repræsentationen I unionerne, og Jeg vil gerne råbe et vagt I 
gevær for det, for efter artiklen I "Kricket"s januar-nummer at dømme, synes det skubbet I baggrunden. 
Hvad kan det nytte, at vi udvider spillerantallet, når vi ingen baner har at spille pål 
... Men bedst ville det sikkert være, at fællesunloneme opretholdes, så længe cricket og fodbold kumulerer 
ved at spille på fælles baner og ved delvis at have fælles sportsucløvere. Kan trænerspørgsmålet 
fremmes, så vil det selvfølgelig være til stor gavn for dansk cricket, men det mi ikke ske på bekostning af 
banespørgsmilet, og da navnlig Ikke for tiden, hvor der er mulighed for at få Københavns kommune til ved 
anlæg af nye sportspladser at reservere arealer for cricket. 
KJ/cket 1935, side 33, fra Københavns Kricket-Rings genem/forsamlng: 
I sin beretning meddelte formanden, at man 11934 Ikke havde fornyet lejemålet vedrørende banen ved 
Genforeningsplads, fordi denne efterhånden var blevet så ujævn, og bekvemmelighederne for spilleme var 
så mangelfulde, at klubberne så vidt muligt undgik at spille deres kampe d6r. Man havde anmodet 
Idrætsparken om at få udlagt en cricketbane I det nye sportsanlæg ved Lyngbyvej, og en sådan var også 
projekteret, men desværre var den for lille og uheldigt beliggende i forhold til omklædnlngslokaleme. 
K.K.-R. havde henledt Idrætsparkens opmærksomhed herpå, uden at der hidtil var sket ændringer I det
foreliggende projekt.
Cricket 1942, s/de 8, fra Dansk Cricket Rings gene"lforsamlng: 
Banespørgsmålet diskuteredes indgående. Kurt Nielsen omtalte forsøget på at få Indrettet en cricketbane på 
Ryparl<ens arealer, som imidlertid strandede, og udtalte, at det navnlig kneb med at få plads I begyndelsen 
af sæsonen, hvor fodboldspillerne brugte banerne, hvorfor det ville være af vigtighed at søge at få en bane 
til disposition kun til cricket i denne tid, men vanskeligheden lå I at finde en egnet plads. Måske kunne der 
blive en sådan I Valbyparken med tiden. 
Cricket 1947, side 16: 
Brønshøj anmelder hold i ir til 2. holds turneringen. Man har formået K.B.U. til at yde fornødent materiale 
til udstyr af Lersøbanen og cricketrekvisitter til starten af den nye klub. Efter forhandling har man opnået, at 
D.B.U. har givet bevilling til den daglige vedligeholdelse af Lersøparl<en, foreløbig for indeværende sæson.
Cricket 1950, side 2, uddrag fra arlil<e/ om Gønto/le Station af E.L.H.:
Den for mig største begivenhed i sommerens (1949) cricket var indvielsen af Gentofte Stadion. Selve Ideen,
et stadion eller en bane specielt for cricketspilleme, er gammel. Sidst var den bl.a. en af frugterne af det for
nogle ir siden nedsatte cricketudvalgs arbejde, og man forså sig dengang på banen I Lersøparl<en, der
havde en geografisk god beliggenhed, men som unægtelig banekvalitetsmæssig var lidt uegnet, og 
Lersøparken blev aldrig det, man havde troet og håbet. I stedet har man i ir vendt blikket mod Gentofte, 
hvor der har været spillet lyntumering og en privatkamp mellem O.B. og A.B. Forudsætningen for disse 
arrangementer og hele ideens gennemførelse har været Gentofte kommunalbestyrelses store interesse for 
foretagendet. Lad os se lidt på fordele og ulemper ved at gøre f.eks. Gentofte stadion til cricketspillemes
"idrætspark" hvor alle kampene I den lokale turnering og evt. slutrunder og danmarkstumering spilles . ...
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Cricket 1950, sk/e 7 og 24: 

Indlæg fra Thomas Provis om Gentofte Stadion. ... Flere kampe på Gentofte Stadion. 

Akademisk Boldklub: 
Akademisk Boldklubs jubilæumssl<Jift 1964 (uddrag): 

Klubbens første lokaler(18a9) var i Helgesensgade nr. 5, opgang A, stuen til gården med to værelser, 
køkken og brændselskælder for en månedlig leje af 13 kr. + 11 øre for retiradevask. Både træning og 
kampe afvikledes på den nærliggende fælled . ... 
Dansk Sportstklende 1893: 

I løbet af året er der blevet indrettet styrtebad i lokalet. ... I forbindelse med oprettelsen af en junior 
afdeling: Afdelingen har sin særlige spilleplads på Blegdamsfælleden og sine særlige rekvisitter alt i 
overensstemmelse med hensigten at holde afdelingens drift fuldstændig sondret fra seniorafdelingen. 
Akademisk Boldl<lubsjublæumssklill 1964 (uddrag): 

i 1902 lejede man af Københavns Kommune et 6 tdr. land (3,3 hektar) stort areal på Lammefælleden ved 
Tagensvej. Allerede samme år kunne man indvi et klubhus, tegnet af arkitekt Lauritzen, men først i 1903 
kunne banerne tages i brug. Januar 1922 fik A.B. den længe truede opsigelse af banerne ved Tagensvej. I 
1924 kunne anlægget ved Nl!IITe Alle tages i brug. 
Cricket 1966, skJe 59: 

Fotografi fra indvielseskampen mellem A.B. og Aa.B. på A.B.s nye anlæg (I Bagsværd). 

B.93:

Kricket 1933, skJe 41, uddrag af arti/<e/ om 40 lrs jublæet: 

... Begyndte sin tilværelse på Fælleden som en lille beskeden klub, "Cricketklubben af 1893". Vort 
klublokale var en havestue i en gammel villa på hjørnet af Nørre Alle og Tagensvejl Der klædte vi os om! 
Der spiste vi vort medbragte smørrebrød til et glas øl. Det var ikke storslået - men hyggeligt! Vor festplads 
- tumeringspladsen - var lige udenfor Fælleden. Jeg ser den endnu for mig gennem "Holger Danskes
Briller", der den dag i dag spores i de små Fælledsøer. Det var der, det foregik! Hver søgnedags aften fra
kl.6 og søndag formiddag. Træningen var en fest. 
Clicket 1943, side 19, uddreg af allike/ om 50 lrs jubilaot: 

Klubbens første lokaler fandtes i den gamle villa Nørre Alle 49, hvor man formedelst 1 O kr. månedlig fik 
overladt 3 små stuer og køkken på 1. sal samt adgang til et stykke af haven, hvilket havde sin betydning, 
for i havens lille overgroede lysthus samledes spilleme efter træningen for at drøfte såvel de sportslige som 
de økonomiske problemer. 
Cricket 1943, skJe 19, uddrag af artikel om 50 4rs jublæet: 

1. januar 1901 lejede klubben af Københavns Kommune et areal ved Set. Jacobskirken på hele 4 ha., hvor
man havde planlagt et yderst moderne idrætsanlæg .... Allerede søndag den 28. april indviedes de nye 
baner med en fodboldkamp mod Frem, men den egentlige indvielse fandt først sted den 15.9.1901. 

Den Kiøbenhavnske Boldspil-Klub: 
1866: Det københavnske hold var ikke et sammenspillet klubhold af den gode grund, at et sådant fandtes 
ikke, men det lykkedes at samle nogle spillere, der dyrkede spillet på Østerfælled. 
Haandbog i Cricket og Langbold 1866, side 47, uddrag fra "Love for den l(Jøbenhavnske Boldspil-Klub": 

... 11. Klubbens Redskaber opbevares i et Lokale i Nærheden af Spillepladsen, - hvor Medlemmernes 
private Cricket-Redskaber ogsaa kunne opbevares. 

Fredericia-Studenternes Kricketklub: 
Cricket 1939, skJe 41: 

De første år (Ira 1884) var det under yderst primitive forhold, spillet og træningen foregik, nemlig på 
Fælledens ujævne marker, og rekvisitterne opbevaredes i en sæk hos en af de daværende "bommænd", 
som passede leddene ind til Fælleden. 
Imidlertid fik klubben hurtigt god tilgang af unge og lovende spillere og viste sig snart stærk nok til at 
besejre samtlige datidens klubber, ene med undtagelse af K.B. Man fik også indrettet et lille klublokale i 
Elmegade, men da nu også fodbolden kom til og ret snart viste sig at fuldstændig overgå cricket i 
popularitet, blev forholdene for små, og man fik lejet et større lokale i Helgesensgade. 

Frederiksberg Boldklub m:
Tidsskrift for Spolf 1885: 

... Som det allerede var meddelt, havde Kommandantskabet tilladt foreningen at afholde de påtænkte 
øvelser ved Frederiksberg Slot, og det var meningen at afholde disse lørdag eftm. kl. 6 og søndag morgen 
kl. 8. ... på Frederiksberg Slots Eksercerplads. 

Boldklubben Frem: 
Frems Jubilæumsskrlll 1936, uddrag: 

Jeg (Louis Willadsen) har selv været med, selv om det kun var som dreng, tll at slæbe målstænger, hjørneflag, 
crickettæppe og andre cricketrekvisitter over Blegdamsvejen et langt stykke ind på Blegdamsfælleden for 
efter endt kamp at gøre den samme tur tilbage til det lille, mørke baglokale på Ny Blegdamsvej eller 
Helgesensgade til ca. Kr. 17 per måne<1, der på een gang gjorde det ud for rekvisitkammer, 
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omklædningslokale, opholdslokale og undertiden ved højtidelige lejligheder som præmieuddeling som 
festlokale . 
... Efterhånden som vore konkurrenter blandt storklubberne forsvandt fra Fælleden, kunne vi selvfølgelig 
Ikke lade være at sysle med tanken om også at blive baneejende klub. Trods vore små pengemidler gik vi 
til magistraten og søgte om en Indhegnet plads på en af Fællederne. Man kunne desværre ikke hjælpe os, 
der var projekteret diagonalgader over Blegdamsfælleden. 
Fremsjublæumssklitl 1961, (uddrag): 

1896 - Efter at man var kommet i gang igen, ville man Jo atter gerne have et klublokale - det havde vi haft 
før. Vanskelighederne var selvfølgelig overvældende. Rekvisitter manglede man, og ligeledes penge. Man 
lejede en lille 2-værelses lejlighed på Ny Blegdamsvej 3 st. Til den formidable leje af 12 kr. per måned. 
Bestyrelsesmedlemmerne måtte som lån til lejen yde 2 kr. pro persona per måned, så klubben selv kun 
skulle betale 2 kr. per måned . 
... Endelig lysnede det i efteråret 1904, idet borgmester J. Jensen ved en personlig henvendelse fra 
klubbens formand havde oplyst, at man på Vesterbro arbejdede med en isbane på Enghavevej, og 
borgmesteren henstillede, at man fra klubbens side ansøgte om leje af denne plads. Selve isbanen gav i 
sig selv ikke plads nok, men da man også kunne få et bag isbanen liggende areal til leje, besluttede 
bestyrelsen sig til at slå til. Det var ikke uden betænkeligheder, man indlod sig på dette eksperiment at 
flytte teltpælene fra Østerbro til Vesterbro, hvor man overhovedet ikke havde kendskab til sport, og man jo 
måtte se i øjnene at udsætte sig for at miste en del af medlemmerne. Det viste sig senere, at så godt som 
alle aktive seniores og passive medlemmer fulgte med , hvorimod der var stort frafald blandt juniores. Efter 
at det var vedtaget, at klubben skulle flytte, vedtog bestyrelsen at bygge en træpavillon til 
omklædningslokaler m.v. samt indhegne den bane, der lå bag ved isbanen, kaldet "den store bane", 
(medens den anden bane blev kaldt den "lille bane;, og som klubben havde fuld dispositionsret over. 
Denne træpavillon bestod af 4 værelser eller rum, 2 store og 2 mindre. De store skulle tjene som 
omklædningsrum for seniores og juniores, medens de to små var møde- og opholdslokaler. Der var 2 
brusebade til koldt vand. Varme fandtes overhovedet ikke til at begynde med. W.C.er kunne ikke 
Installeres, da kloakforholdene ikke var i orden. Man måtte nøjes med de gammeldags retirader, forresten 
lige til vi flyttede igen i 1942, men det skal siges, at de altid var velholdte . ... Den første pavillon og et 
plankeværk kostede 3500 kr. lait. Af dette beløb havde klubben de 1200 kr., medens resten blev afdraget 
over en Arrække . ... I foråret 1905 overtog klubben så banen, og Frem var indtrådt i de baneejende klubbers 
rækker . 
... Året 1942 blev et nyt mærkeår for klubben nemlig ved flytningen til Valby ldrætsparlc. 

Kiøbenhavns Boldklub: 
Tldssk111t for Sport 1884: 

K.B. begyndte sin sommersæson lørd. 19. april. Der spilles ligesom tidligere Ar langbold og cricket, idet 
hovedvægten dog lægges på sidstnævnte spil i den forventning, at der i sommerens løb vil kunne 
foranstaltes cricketkampe afholdte i Sorø og nogle jyske byer. øvelserne afholdes på Rosenborg 
Exercerplads (lørdag eftermiddag kl. 5 og søndag formiddag 8-12, langbold 8-9½, derefter cricket) samt på 
Blegdamsfælleden (fra maj måneds begyndelse tirsdag og torsdag eftermiddag kl. 6). 
K.B.s)ubla,umsslullf 1926 (uddrag): 

... Indtil 1886 afholdt K.B. næsten udelukkende sine øvelser og ane kampe på Rosenborg Eksercerplads, 
som var alt andet end egnet til cricket. Mangen spiller vil mindes alle de skrammer, man pådrog sig ved, at 
bolden ganske uberegnelig på grund af de mange sten, der fandtes på pladsen, sprang op I ansigtet. 
Desuden var trangen til flere øvelsesdage end de to ugentlige blevet større hos spilleme, og det følgende år 
blev Blegdamsfælleden derfor klubbens fremtidige øvelsesplads. Det første år havde klubben Intet lokale 
derude. Man havde ikke råd til slige ekstravagancer. Rekvisitterne blev anbragt i en beværtning på 
Blegdamsvejen for den ikke ublu pris af 2 kr. for sæsonen. Men da ved sommerens slutning betalingens 
time var kommen, ytrede værten sin misfornøjelse med, at spilleme aldrig nød en "genstand" i hans 
forretning, hvilket han nemlig havde gjort sikker regning pli, men I det sted søgte en lige over for liggende 
beværtning med have. Det var vistnok Ikke så meget med haven på den anden side, men snarere en køn 
opvartningsjomfru, og disse medlemmers erotiske tilbøjeligheder måtte klubben bløde for ved at sætte 
betalingen for rekvlsittemes opbevaring derovre op til 5 kr. Da fodboldsæsonen stundede til, besluttede 
bestyrelsen efter medlemmernes Indtrængende opfordringer at leje et rum til omklædning. En lille lejlighed, 
bestående af to værelser, på lille Blegdamsvej blev fremtidig spillernes samlingsplads, inden de gik til 
øvelse eller kamp. Og ikke længe varede det, før de 2 værelser viste sig at være utilstrækkelige til 
medlemmernes behov, særlig efter at klubbens bestyrelsesmøder og generalforsamlinger var bleven 
henlagt dertil. I mange år residerede K.B. her. Selv efter at klubben var rykket ind pli den nye bane ved 
Forchhammersvej, beholdt man de gamle lokaler en tid. I begyndelsen var det vanskeligt for klubben at 
udrede den ikke ubetydelige lejesum pli Blegdamsvejen, men man kom heldigvis over det ved hjælp af 
Foreningen til Indkøb af Boldrekvisiter. Den betalte nemlig den halve husleje mod at få et mindre rum til 
opbevaring af de Foreningen tilhørende rekvisitter. Medlemmerne bekostede selv lokalets udsmykning, og 
om lørdagen i vintersæsonen samledes man ofte III kortspil eller til drøftelse af klubbens chancer I næste 
dags kampene. 
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Klicllet 1935, side 4: 
Kjøbenhavns Boldklub var 1886 flyttet fra Rosenborg Eksercerplads til Blegdamsfælleden, hvor det var 
lykkedes at fremskaffe en brugelig - om end ikke fremragende - bane, og hvor man idelig generedes af 
koner med barnevogne, græssende køer og heste og ikke mindst af Stadens Borgervæbning, der 
selvfølgelig gjorde hvad de kunne for at drille sportsfolkene. 
Den Denskø ldtætsbog 1935, side 725: 

Dengang (1880eme) foregik spillet på Fæl/eden. Et stort telt til frokost og ly fra regnen var eneste 
bekvemmelighed (ved KBs kampe mod engelsk sldbahokl). 
Dansk Spottslldende 1B90, side 297: 

Søn. 24/8 livligt på Fæl/eden. K.B. Stillede ikke mindre end 36 spillere til kamp" Kl.10: D.B.U.s 
københavnske klubber en cricketkamp mod deres jyske kollegaer. Kl.11: K.B.juns. og klubbens seniors en 
turneringskamp mod Haabet. Kl.2: K.B.s Charlottenlund afdeling startede en fodboldkamp mod "Falken• og 
endelig Kl.5 afholdt Hermes en langboldkamp mod Olympia. 
Dansk Spomtldende 1891: 

K.B. var i forbindelse med Det Danske Travselskab angående leje af den indvendige del af den nye bane 
ved Charlottenlund. 
Denslc Spo,tslidende 1892, side 4-5: 

Artikel om forhandlinger mellem K.B. og Det Danske Travselskab, hvorefter K.B. ikke var I stand III at 
acceptere betingelserne for en øvelsesplads på den nye traverbane. 
Dansk Sportslidende 1893, side 118, 248 og 367: 

K.B.s generalforsamling 7. april: Fik tilladelse til at måtte leje ca. 50000 kvadrat alen af Ladagaanfsmarten 
for en sum af 1600 kr. årlig . ... K.B.s nye bane ved ForchhammersveJ indvies ved et præsentationsspil I 
lawn tennis onsdag 19. juli kl. 6 eftm. for en kreds særlig indbudte. Annonce på bagsiden: "Torsdag 20 ds. 
åbnes K.B.s nye lawn tennis baner ved Forchhammersvej (Indgang lige overfor Carl Lunds Fabriker)" • 
... Osbome Royal Cricketklub mod K.B. på K.B.s nye bane. 
K.B.s jublæumsslu#t 1951: 

i 1893 tog K.B. sagen i egne hænder, og på generalforsamlingen 11893 vedtog medlemmerne at leje et 
areal af Ladeg/lfdsmarken ved Forchhammersve}, og på dette sted, hvor Forum nu ligger, blev K.a den 
første baneejende idrætsklub I Danmarlc. 
K.B.U.sjublaumss/utll 11153: 

11893 anskaffede K.B. boldbanen ved Set. Markusal/6, hvilket muliggjorde, at der kunne tages entre til 
kampene, der da også I rigt mål blev henlagt til K.B.s bane. 
K.B.ajublæumsslallt 1951, sldø 2B: 
11893 flyttede K.B. med fodbold, cricket og tennis til "banen• ved Sankt MBICUs Al/6, og dette år vil derfor 
altid være et af de betydeligste i klubbens historie. Navnet "Granen", som det senere kom til at bære, 
kommer af det engelske "lhe ground", og det er sikkert Sylow, der har lavet denne fordanskning. 11925 
mAtte K.B. forlade dette "hellige sted". 
K.a.U.sjublaumssklflf 1928, side 75, uddragllf Vllld. 8nlmmetsl8dts 81f/ket: 

K.B. anskaffede efter kaptajn Kalkaus rad det første crickettæppe (1895). 
Cliclcet 1936, side 52. uddrag frø Thor Slck-Pe,._ edndtinQer: 
Det gamle K.B. hold var meget omhyggeligt med at passe træningen, og selv når der var tennis-turnering 

på banerne ved Fon:hhammersvej, indstillede man ikke cr1cketspillet af den grund. Nej, man flyttede blot 
nettet længere tilbage på banen, med bagsiden mod Steenstrups Alle, således at man ikke generede 
tennisspillet. - Ved en sådan lejlighed, hvor Jeg var I "båsen•, ramte Jeg en "leg" bold, som gik meget højt 
bagud, og da der Ikke var tag på "båsen", så vi til vor store rædsel, bolden stige op mod en af 
ejendommens facader for til slut at havne I en stor vinduesrude på 3die sal. - "tabt bold"! - Først en halv 
times tid efter så vi en dame stikke hovedet ud af vinduet og true ned til os, hvorefter et af bestyrelsens 
medlemmer gik op for at redde bolden. Da han kom tilbage, forlalte han, at bolden efter at have passeret 
spisestuen var gået over dørtrinet ind I soveværelset og havde lagt sig III hvile under sengene, hvor der 
dog heldigvis Ingen yderligere skade var sket. Det var et dyrt slag - ruden kostede 16 kr1 I en periode, hvor 
K.B.s bane var i en så dårlig forfatning, at den egentlig ikke egnede Sig til cricket, og hvor ledelsen ikke 
desrnindre nægtede at henlægge kampene til andre og bedre baner, spillede Jeg nogle sæsoner for B.93. 
K.B.sjU/Jlllsum$SJai 1926, side 82: 
11909 var K.B. så uheldig stillet, at man Ingen spilleplads havde, Idet banen i Clicketsæsonen blev omlagt; 
af den grund blev Intet hold anmeldt til turneringen, men det er også det eneste år, hvor dette har været 
tilfældet. Til gengæld betød baneomlægnlngen en betydelig forbedring, Idet man I de nærmest følgende år 
havde en udmærket græsbane i modsætning til den tidligere næsten græsløse. Særlig vel egnet til cricket 
har anlægget ved Set. Markus A/16 aldrig været, idet dets dimensioner var for ringe, og da banen 
ydermere i de sidste Ar før fraflytningen savnede røgt med cricket for øje og efterhånden blev mere og 
mere beskåret, måtte man beklageligvis så vidt mulig undgå at spille 1. holdskampe på egen bane. Mange 
gode minder har vi dog om den gamle •ground", der for os, som daglig færdedes og spillede dernede I de 
lange aftener, næsten blev vor1 sommerhjem. Måske netop på grund af dens lidenhed var den særlig 
hyggelig, hvortil også de særegne omgivelser bidrog. For den ene ende hækken ved jernbanen med 
køkkenllaveme bagved, og på vestsiden garveriet, som navnlig de yngre K.B.ere lærte at kende ud og Ind 
ved talrige jagter på "tabte• bolde. Begge steder gav 5 points, men "fem'eren• på Jerbanen var dog det 
slag, hvoraf der blev "skræppet" mest og i lange tider. Søndags frokosterne I lysthuset hører til de bedste 
minder, og ligeså samværet der med de ældre spillere efter aftentræningen. 
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K.B.s Jubllaaumssktll! 1951, sJdø 46: 

... 1924 købte K.B. arealet ved Peter Bangs Vej . .•• Efter mange år under dårlige forhold Indviedes K.B. 
Hallen og dermed hele anlægget 22. april 1938. 

Set. Andreas Kollegiets Boldklub, Ordruphø{: 
J.B.U.s jubilæumsskrift 1920, side 32: 

P. Nielsen, Fredericia beretter: Min første offentlige optræden I fodbold og cricket var på Grønda/ssletten
ved Chariottenlund i 1885. Jeg var dengang elev på Set. Andreas Kollegiet Ordruphøj.

Køge: 
Køge KJicket Klubs tumerlngsprogram 1971, bagsiden, og Cricket 1971, slda 43: 

Den første spilleplads var Lovparken. som hurtigt viste sig at være for lille. Derfor flyttede vi til den gamle 
dyrskueplads ved Ølbyvej. Her var plads nok, men vi havde vort besvær med køerne og Især deres 
efterladenskaber. Således kunne man nemt bruge to timer inden kampene til at flytte de største kokager. 
men det gik med liv og lyst; cricket blev dengang hovedsageligt spillet af "ældre folk" - de yngste var ca. 30! 
Ungdomsafdeling var et ukendt begreb. I 1937 rykkede vi så ud på Stadion. fik eget klubhus og fik startet en 
ungdomsafdeling. Klubhuset byggede spilleme selv, og det økonomiske klaredes ved at 15 mand gav hver 
30 kr. til huset. 

Middelfart: 
Kricket 1934, side 69 , 87 og 108: 

Kampen mellem Odense Boldklub og Middelfart den 1. juli fik en noget brat afslutning, idet O.B. efter kort 
tids forløb nægtede at fortsætte under henvisning til, at "pitchen" var livsfarlig at spille på . ... Kampen 
spilledes i Middelfart, hvor pltchen var så hård, at boldene sprang i hovedhøjde, og det var, efter at flere af 
deres gærdespillere var blevet ramt i hovedet, at O.B. nægtede at forlsætte . ... F.B.U. skal nu tage stilling 
til protesten. 

Nakskov: 
Cricket 1946, side 6: 

Nakskov Boldklub (I) 1886: Den 22. juli udsendtes et sålydende cirkulære: "Herved tillader vi os at 
meddele, at da Requisiteme ere komne, afholdes første Øvelse i Aften præcis 7.3/4 paa Hr. Proprietær L
Larsens Mark ved Svingetsvejen• . ... Foruden proprietær Larsens mark havde klubben fået tilladelse til at 
benytte redaktør Frederiksens eng ved Byfogedsøen. 

Nykøbing F.: 
Cricket 1949, side 33: 

... Baneforholdene - det stadige problem for mange criclcetklubber - er imidlertid under al kritik, idet 
træningen må foregå på dyrskuepladsen, der benyttes til alt muligt, medens kampene dog spilles på den 
kommunale bane, der for så vidt er god nok, men omklædningsforholdene er elendige. Klubbens 
jubilæumsønske er derfor: egen bane med gode forhold for medlemmerne såvel som for klubbens gæster. 
Cricket 1976, side 27: 

D.C.F. har lovet at træde til for at hjælpe Nyk.F. Klubben har problemer, som den måske ikke kan 
overleve. Bystyret har sendt klubben væk fra den tidligere bane og ud på den markedsplads, hvor cricket I 
en dunkel fortid blev spillet i Nykøbing. Det vil sige at tilløbet starter oveni cirkus Bennewelses manege
(Cirkus havde været på stedet to dage før næstformand Søren Nissen som spiller havde lejlighed til at
besigtige forholdene). - Banen skråner så meget, at hvis man ligger i den ene side, kan man dårligt se en
markspiller i den anden, ligesom der står lysstolper inde på selve banen, siger Søren Nissen, der videre
beretter, at en sådan mast kunne have medført en alvorlig ulykke, da Svenholm III gæstede falstringerne.
En af Svanholmeme, Ib Laursen, stod parat til at gribe et fladt, sekserlignende stød, da han blev nervøs for, 
at bolden skulle ramme en lysmast lige ved siden af ham. Han spredte hænderne en smule med det 
resultat, at bolden gik rent ind på kæben og Laursen ned for fuld tælling ..•. - derfor vil forbundet støtte 
Nyk.F. I bestræbelserne på at få en ny bane ved en skole I et forstadskvarter. Det går simpelthen ikke med 
ingen sted at have at være og ingen steder at træne, når der er cirkus, gøgl, hundevæddeløb m.m. på den 
ujævne markedsplads. 

Nykøbing Mors: 
Nykøbing M.s Jublæumsslulft 1948 (uddrag): 
1921: En spændende pokalkamp mellem Aa.B. og Nykøbing om en af Søren Larsen udsat vandrepokal blev 
vundet af Aa.B. med 1 point og 2 st. gærder. Jens Christensen nåede højest med 45 points. For første 
gang blev der taget entre, da Aalborg-folkene forlangte fri rejse og ophold. 
Cricket 1977fl, side 13, 197718. side 25 og 197Bl1, side 14: 
Der er afgået venlig påmindelse til Nyk.M. fra forbundet om at få gjort noget ved banen til 1978. Nyk.M. 
kan risikere at miste internationale arrangementer, hvis ikke forholdene bliver bedre. 
... På Mors mener man, at tilgangen gør det nødvendigt at få to baner, men om den sag kan klares før til 
1979, tør man ikke sige. Det kan betyde at klubben må undlade at tilmelde alle de hold, man egentlig kan 
stille. 
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... Nykøbing M. håber meget, at kommunen i 1978 vil træffe beslutning om en udflytning af dyrskuepladsen 
fra Ørodde. Sker det, vil der nemlig være store chancer for, at morsingboerne kan få en bane nr. 2, der 
duer noget, og samtidig få gjort noget effektivt ved de nuværende bakker og dale .... Erik Hansen & co. 
venter i denne lid meget spændte på en kommunalbestyrelsesafgørelse i Nykøbing Mors. Går sagen i 
orden, skal hele området fra det nuværende klubhus på Ørodde og ind til anlægget udlægges til 
sportsplads til cricket, fodbold og tennis, og det skulle betyde, at der kan anlægges endnu to cricketpitche, 
således at morsingboerne kommer til at råde over ialt tre baner. Går den sag i orden, får man håbe, at 
cricketfolket går igang med at gøre noget ved den nuværende bane, der faktisk lige så godt kunne hedde 
Flade og Bjergby (to landsbyer på Mors!) som Ørodde. 

Næstved: 
819v fra Næstved Idrætsforening 12.3.1968: 

Arbejdernes Idrætsklub: Klubben spillede på Ridemarken (4. dragonregiments store øvelsesterræn på 
Pilegaardens marker), hvor gårdens mange lyse køer også græssede. 
Brøv fra Næstved /drætsforønlng 12.3.1968: 

Næstved Boldklub: Spillede på Dyrskuepladsen. 

Odense: 
F.B.U.sjubilæumssklitf 1954, side 87: 

Odense Cricketstadion indviet 1942 (fotografier,. 

B.1913: 
Cricket 1977, side 27: 

8.1913s cricketafdeling har sidst I september markeret afdelingens jubilæum med reception og fest i 
Kildemosen, hvor Ib Hansen overrakte D.C.F.s hilsen. Det hele startede i 1926, da en række 
cricketinteresserede begyndte at svinge battet på eksercermarken ved hangaren. Året efter blev afdelingen 
en realitet. 

Odense Boldklub: 
Tidssktift for Spott 1887: 

Kampen, der fandt sted efter opfordring af Odense Kricketklub, tog sin begyndelse kl. 1.15 på "Heden" I 
Odense. 
Dansk Spor/slidende 1891, side 181: 

Efter at Odense og Fredericia Boldklubber ifjor havde afholdt tvende matcher, ved hvilke Odense Boldklub 
tabte i Fredericia og Fredericia Boldklub i Odense, enedes man om allerede samme efterår at afholde en 
tredie match på neutral grund. Det lykkedes imidlertid ikke ifjor at finde en passende plads. hvorimod en 
sådan for nogen tid siden blev stillet til rådighed for klubberne af en gårdejer ved Aarup midtvejs mellem 
Fredericia og Odense, og der mødtes så de to klubber den 21. juni, efterat spillepladsen de nærmest 
foregående dage var gjort brugbar ved planering, vanding og tromling. 
Dansk Sportslidende 1893, side 192: 

OB: ikke alene har de holdt øvelser I exercerhuset hele vinteren, men allerede fra midten af april har de 
plantet gærdeme på Fælleden, og da de som forretningsfolk ikke kan spille om dagen, holder de deres 
øvelser om morgenen kl. 5-7. 
Dansk Spottstidende 1894, side 194: 

O.B. åbnede søndag 3. ds. ounl) sin nye bane med præsentation i cricket, fodbold og lawn tennis. Banen, 
der har en størrelse af 200 x 21 7  alen, er lejet af Odense kommune på 7 år og er beliggende 5 minutters 
gang fra Albani Torv, umiddelbart op til Munke Mose Anlæg, der danner et smukt hegn for banen og giver 
læ imod vest. 
Dansk Spar/slidende 1894: 

O.8.s bane Indviedes rigtigt 19.8.1894 ved en cricketkamp med Efterslægtens Boldklub, København,
fremragende hold fra hovedstaden. 
Odense Bo/dklubsjubiæumsskrilt 1937: 

... (1887): Der var allerede tegnet så mange deltagere, at man havde kunnet påbegynde spilleøvelserne på 
Heden, som vor tid kender under navnet Søndre Boulevard, ved velvillig imødekommenhed fra 
kommandantens side . 
••• (omkring 1890): Øvelserne var usædvanlig godt besøgt I disse år. Og medens man hidtil Ikke havde haft 
noget tilholdssted, lejede man nu et værelse overfor markedspladsen. Men det varede dog ikke længe, 
inden man bestemte sig til at bygge en træbygning på markedspladsen til omklædning og rekvisitter. Hos 
medlemmerne tegnedes i aktier å 5 kr. de nødvendige 150 kr • 
••• (1893): Det blev den sidste sæson på eksercerpladsen og markedspladsen. Allerede tidlig på sæsonen 
Indløb meddelelsen om, at garnisonen med august måneds udløb forlod den daværende eksercerplads, og 
klubben tog da under overvejelse, om der ikke kunne være anledning til at leje det fornødne areal og 
indrette en bane. I juli ansøgte man byrådet om at erholde til leje som spilleplads en firkantet plads på 3 å 4 
tdr. land så nær byens midtpunkt som muligt. Men et er at ønske, et andet at få. Formanden, sagfører J. 
Hansen og købmand Jul. Flamand førte forhandlinger med markudvalget, men sagen blev stillet i bero, da 
man Ikke kunne opfylde de fordringer, der stilledes af de daværende lejere i Munkemose, som man havde 
blikket rettet imod. Der forhandledes nu med gårdejer Knudsens enke I Hunderup, gårdejer Jørgensen på 
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Hunderupvej og Jægennester Steenbach, Aalykkegaard, om leje af en passende plads, men uden resultat. 
Ny forhandlinger med lejerne i Munkemose blev optaget, og den 21. september lykkedes det endelig at 
opnå tilsagn om, at lejerne ville frafalde deres lejemål til fordel for Odense Boldklub mod et kontant 
vederlag af• 165 kroner. Sportsklubbemes penge var meget små dengang, kan man se. Den første 
provinsklub havde denned fået egen bane . 
•.• (1894): Anlægget af den nye bane skred godt frem, og det bør noteres, at planeringen tog medlemmerne 
sig til dels selv af. Pladsen Indhegnedes med hegnstråd, og der opførtes 3 træbygninger, hvoraf de to til 
omklædning. 

Roskilde: 
Roskilde Boldklub af 1906 }ubilæumssknft 1956 (uddrag): 

... I Juli 1898 begyndte spillet på dyrskuepladsen. Omkring 1904: Jeg mindes endnu tydeligt den dag, da 
R.B. for første gang kunne rulle sit nyerhvervede kokostæppe ud på pladsen, nu var det slut med at spille 
cricket på den bare græsbane . 
.... Efter mere end 20 års stilstand genoptoges cricketspillet i Roskilde 11927. Det var Roskilde Motionsklub. 
Næsten alle medlemmerne mødte op på Fælleden, hvor der blev anlagt en primitiv pitch . 
... I foråret 1928 indbød en kreds til et møde, hvis fonnål var at samle alle cricketinteresserede med start 
af en klub for øje. Det var under meget primitive forhold, klubben (Roskilde Cricketklub) begyndte sin 
virksomhed; der var ikke plads i Idrætsparken, og man spillede derfor på eksercerpladsen. Det var et ret 
kuperet terræn, og man ville helst stå ved det gærde, hvor fremadslaget gik ned ad bakke, og kasteren 
skulle kaste op ad bakke. 11929 spillede et engelsk crickethold i Roskilde mod S.B.U. Englænderne 
(lncognlti) vandt selvfølgelig kampen, der iøvrigt blev spillet på den nuværende opvisningsbane, den eneste 
gang der er spillet cricket her. Jeg husker vi drak the der, hvor de såkaldte "dame-omklædningsrum" nu er . 
... Det var ellers en slem omvæltning at komme til Roskilde! Her blev kun trænet een gang om ugen samt 
søndag• hvis der var plads! Ingen pitch, ingen kastegård, dobbelt så meget I kontingent, selv betale. I 
1930 fik vi tilladelse til at spille I Idrætsparken. Der blev lavet en pitch mellem de to trænlngsbaner, og da 
der ikke var fodboldtræning om onsdagen, fik vi denne store, dejlige bane helt for os selv. Det betød, at vi 
kunne dyrke vor sport under gode baneforhold, og vor spillestandard blev derved også så god, at vi kunne 
byde de øvrige hold i turneringen mere jævnbyrdig modstand. 
Cricket 197711, side 3 og 191113, side 1B: 

Roskilde Cricket Club er flyttet til Idrætscentret, Darupvejen (ved motorvejen), og spiller sine kampe her . 
... Åh, hvor kommunalt, siger de i Roskilde. Her havde klubben regnet med at indvie sin nye bane I Darup i 
starten af denne sæson. I stedet blev den klar i midten af Juni. Banen er dejlig, selvom en Jembanelinie på 
den ene side og en motorvej på den anden Ikke ligefrem skaber idyl . 
... Derimod er det hård kost, at man absolut skal grave ud til pitchen på sommerens vådeste dag. Nu er der 
lavet nogle dybe hjulspor, hvor de spillere, der fielder i gully, så kan prøve at undgå at brække benene. 
Desuden har rendegraveren lavet to dybe grusstier på begge sider af pitchen, så det kræver en noget 
speciel beskyttelsesteknik at fielde på den bane. Træningsfaciliteteme er slet ikke kommet op at stå • måtte 
skal hentes omkring 400 meter væk, og båsene er kun på tegnebordet. 

Rudkøbing: 
Dansk Sportslidende 1890, side 321: 

I forbindelse med kampen i Rudkjøbing 7 /9 noteres: Spillepladsen var meget tarvelig • pladsen mellem 
gærdeme dog undtaget. Grunden dels ganske ujævn, dels stubjord; der gjordes derfor kun få lange bolde, 
Idet bolden lå fast, hvor den faldt. 

Rønne: 
Tidsskrift far Spo,t 1B86, side 61-64, om K.B.s kamp I Rønne mod Rønne Kricket/dub: 

... da spilleme kl. 11 ½ samledes på cricketpladsen . •.. For at udnytte tiden I sportens interesse spilledes 
endnu af nogle spillere fra begge klubber et øvelsesparti Indtil henved kl. 5, da den ventende middag bragte 
spilleme til at sige spillepladsen farvel. Spillet overværedes af et meget betydeligt antal tilskuere, der trods 
regn og blæst holdt ud fra først til sidst og syntes at følge spillet med megen interesse. 
Rønne Boldklubs jublæumsskrift 1922, side 5: 

Det var en ligefrem festlig begivenhed, når Allinge Boldklub kom hertil. Banen blev Indhegnet, og man lånte 
endog flag på havnen til at pynte banen med. Til disse kampe blev der taget en mindre entre. 

Skanderborg: 
Cricl<øt 1913, side 15, 11,t;ke// anledning af 75 lrs jublæet: 

Cricket startede på Sølunds-jordeme , flyttede derefter til den gamle Markedsplads, der Indtil Stadions 
Indvielse i 1935 (i Dyrehaven) gav plads for al sportsudøvelse i Skanderborg. 11955 flyttede cricket til den 
nuværende plads i Vestergade, men man måtte dele banen med fodbold- og håndboldsspillere indtil 1966, 
da man - mens redaktør Jens Kamp var fonnand for afdelingen • fik over1adt banen som pennanent bane. 
Siden udbyggede man - med bænke til tilskuere, kastegårde, skriverhus, nyt klubhus. Det voldte besvær at 
nå så vidt, men idag har vi vel et af Danmarks bedste cricketanlæg . 
... Pudsigt nok kunne S.B. idag have været stor-grundejer i Skanderborg. Lærerinde, frk. Sørensen, tilbød 
nemlig 11924 S.B. sin grund ved siden af Markedspladsen, ned mod Lillesø, for 8000 kroner, men man 
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sagde nej tak. Der kunne have været plads til det hele - også svømmehal. Så forudseende var man altså 
ikke. Markedspladsen blev overladt til småindustri og blev som område ødelagt. 
S.B. "Cricket" 11168, side 6/1: 

Helt op til 1955 spillede vi cricket på Markedspladsen. og det var et helt kapitel for sig. det skulle faktisk 
opleves for at forstå den specielle atmosfære, der herskede der. Markedspladsen var simpelthen byens 
mødested - alt på et sted. Foruden at der spilledes fodbold, cricket, håndbold, var der op til 5 a 6 cirkus pr. 
sæson, tivolier, dyrskuer, byens hestehandlere havde markedspladsen til mønstring, samlingsplads for 
denne tids mange arbejdsløse, der fordrev tiden med lidt af hvert - et broget billede var markedspladsen, 
men vi elskede den. og vi havde det trods besværlighederne dejligt. 11955 flyttede vi ud til vort nuværende 
anlæg, og skønt det i første omgang stadig var på en træningsbane for fodbold, var det en stor og glædelig 
forbedring. 11967 fik vi vort største ønske opfyldt - egen permanent cricketbane samt nyt klubhus. 
Cricket 1973, side 15, arlike/ I anledning af 75 lrs jubl/æet 

Det er helt umuligt at nævne alle, der har øvet et pionerarbejde for S.B.s cricket, men nævnes kan dog 
baronen på "Sophiendal", Holger Rosenkrantz, der senere blev indvalgt i J.B.U.s ledelse. Han anlagde egen 
cricketbane ved •sophiendat•. 

Skive: 
Brev fra Dahl Jeppesen, S.I.K. 26.8.1967: 

... det fremgår, at det var engelske ingeniører, der indførte cricketspillet i Skive. Det skete samtidig med 
anlæggelsen af jernbanen Langå-Struer. Strækningen fra Langå til Viborg byggedes i 1865 og strækningen 
fra Viborg til Struer i 1866. Da vi fra ældre medlemmer har erfaret, at man spillede på engene ved Skive, 
vil det antagelig sige, at man spillede dette spil efter arbejdstids ophør. 
Skive /diætsklubs jubl/æumssktift 1926 (uddrag): 

28.1.1901 stiftedes "Skive Gymnastik og Boldklub". Cricket spillede man på engen over for banegården, 
hvor der nu er bebygget. Ideelle var forholdene langt fra. I de små sumpede huller og grøfter forsvandt 
bolden meget ofte. Den var "død" . 
... Var så spillet forbi, travede man hen til "Skyttes Hoter (Jernbanehotellet), hvor rekvisitterne 
opbevaredes. 

Slagelse: 
TKlss/Ulft for Spo,t 1885. side 572: 

Slagelse Kricketklub: ... kricketøvelserne begyndte søndag d. 26de s.m. på en plads, som er overladt 
foreningen af byrådet. 
S/age/sa Boldl<lub & ldrætsfotening meddeler 1967 ved udlyldelsa af �oma: 

Baner: Et vænge i Herrestræde, derefter ud ved Garvergaarden, Vestennarken, derefter det nuværende 
sportsanlæg bag anlægget. Fra 1945 nuværende bane ved Frederikshøj, der spilles kun cricket på den. 
Cricket 1937, side 56: 

1885-86: Vi holdt krigsråd i skolerne og i "Strædet", der brød ud af "Soldaterforeningerne" og begyndte at 
spille cricket på den plads, hvor nu Anlægs pavillonen ligger. 
1887: spillet foregik på et vænge i Herrestræde. Men allerede samme sommer flyttedes spillepladsen ud 
ved Garvergaarden. 
Tidsskrift for Sport 1885, side 272: 

Slagelse Realskole. Kricketøvelser afholdes af en elevforening: "Slagelse Kricketklub" hver Sl!Jndag kl. 9-
12 fra maj-november på en plads foran Fattiggaarden. Øvelserne indførtes fra 1ste maj 1884. Deltagernes 
antal har varieret mellem 15 og 41. Mangel på en god øvelsesplads hindrer udøvelsen af spillet. 

Sorø: 

Kncket 1933, side 56: 
Son, c.c. af 1931: Desværre er Son, Cricket Club stærkt handicappet ved manglen af en bane, men der 
er udsigt til, at manglen - forhåbentlig i snar fremtid - afhjælpes ved byrådets hjælp. 
Cricket 11135, side 42: 

Sorø ud af A-rækken p.g.a. mangel på bane. 
Cricket 1936, side 56: 

Efter mange års møje og besvær er det endelig lykkedes Sorø Cricket Club at få egen bane. 
Cricket 1942, side 45: 

... og nu håber klubben, at det nyerhvervede mesterskab skal hjælpe til at skaffe gehør for dens 
brændende ønsker om en ny og tidssvarende bane, idet man ikke lægger skjul på, at den nuværende 
spilleplads er den dårligste på hele Sjælland. 
Cricket 1944, side 28: 
... Son, står stærkt, til trods for at baneforholdene igen I Ar er elendige for klubben. Son, har nemlig igen 
fået ny bane, d.v.s. "bane• er nu så meget sagt, det er nærmest en græsmark med dejligt hurtigtvoksende 
fodergræs! Pitchen er ca. 15 cm. højere i den ene ende end i den anden, og materialerne - inklusive 
tæppet, som vejer ca. 100 kg. - må 3 gange om ugen transporteres 1 km. på cykler ud til banen. 
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Sorø Akademi: 
Tldsslctllr for Sport 1885: 

S.A.K. afholdt 28. september (1884) sin Artige cricketkamp om præmier på banen I Akademihaven .... 
Øvelseme afholdes på pladsen foran "Ridehuser (Gymnastikhuset) .... Kampen tog sin begyndelse kl. 12 
(spillet må først begynde ved den tid, begrundet på kirkens nærhed ved spillepladsen). 
T/dsskfilt for Sport 1887: 

Søndag den 26de september (1886) afholdt Sorø Akademis Kricketklub sit årlige præmieboldspil på banen 
foran Ridehuset I Akademihaven .... Cricketkampen mellem K.B. og SA.K. den 22.5.(?)1886 (uddrag): ... I år 
mødte for første gang begge partier med "wicket-keeper", hvis plads på Sorø banen iøvrigt er temmelig 
vanskelig, da banens grusede beskaffenhed gør boldens opspring omtrent uberegnelig, når spillet har varet 
en tid. 
1/lustmet ldlmlsbog 1890: 

Sorø Akademis Kricketklub: ... Dens øvelsesplads er langtfra god, og det ville fremme spillet, om en bedre 
plads kunne skaffes, hvilket næppe er uoverkommeligt . ... navnlig når Sorø Akademi forhåbentlig får en 
bedre øvelsesplads. 
Dansk Sportslimnde 1894, lllde 324: 

I forbindelse med kampen 16/9 mellem Sorø Akademi og Herlufsholm skriver H. H. Kalkau i en artikel om 
de to skoler blandt andet: ... Sorøs bane - for resten en skandaløs bane, som Ikke en gang tillader, at den 
for spillet reglementære bold benyttes, men derimod en hårdere, der ødelægger redskaber og kan 
ødelægge spilleme; fornøden bevilling til en bedre er, trods gjorte forsøg, ikke opnået. 
Ctlcket 11138, lllde 10B, Artikel "Sonmers11en• med folDWal1 "Ridehuset: 

Selve spillepladsen ser ganske vist ikke ud, som den gjorde i hine tider - græsset er helt forswndet, og det 
er nu udelukkende en grusbane, men omgivelserne er de samme, kirken, ridehuset etc., og enhver 
•gammel soraner", llgemeget af hvilken årgang, vil nikke genkendende, når han en efterårssøndag 
aflægger sin gamle skole et besøg og overværer en af de årlig tilbagevendende kampe mellem skolen og
"Gamle soranere• eller "Old Boys Cricket Club". Han vil da mindes mange af de kampe, han selv som elev
var med til at spille på stedet, mindes de ærgrelser han havde, da en velslået bold blev stoppet af et af de 
mange træer og derfor talte for lidt I regnskabet, men også den glæde han oplevede, da han "klarede"
taget på Ridehuset og så bolden forsvinde over dette. Dette Ridehus, der danner grænsen bag det ene 
gærde, spiller og har altid spillet en stor rolle i soransk cricket. Det er enhver soraners mål at slå bolden
over det, endda så tit som mullgt, og en dreng, der Ikke kan gøre kunststykket, bliver Ikke betragtet som en
ægte soraner, lhvertfald cricketmæssigt set. Og mon Ikke dette Ridehus netop har sat sit præg på spillet i 
Sorø, om man så an sige. Soranerstilen kendetegnes Ikke ved et stillestående, forsigtigt spil. Det er livligt,
der skel slåes løs, og der skal slåes over Ridehuset, det har man alle dage gjort, og det skal de unge også
gøre nu.
Cllc/cet 1943, side 71 (Uddtagl: 

Under ledelse af adjunkt Pilkjær trænes der cricket også i elevernes fritid, og det er en fornøjelse at se, at 
der samtidig med træningen på "midten• kastes til op Imod en halv snes gærder banen rundtl I gamle 
dage var det god latin at svinge "skeen• for at opnå en "Ridehustaver"(oprindellg "Ridehu�, en bold, 
som gik over Ridehusets tag), men selv om dette var en not præslation, er det nu spillet rundt om gærdet, 
som øves. A.B. har netop i de senere år fået udmærkede ortodoksspillende nye folk fra Sorø og venter 
flere i fremtiden. 

Svendborg: 
Sw,ndl,o,g llwnede Baldldubbels }ubl,wmss/ul/f 1'71: 

I foråret 1900 mødtes ret ofte nogle af Svendborgs drenge I en stor grusgrav I "Høje Bøge" for at spille 
cricket. 

Sæby: 
Ctlcket 1938, side 12, E. WNtphal om m møst spændende kamp. S.by- 1ØIJ: 

Hvor var vi knægte små, da ·vi bevægede os mellem sæby Købstads Embeds- og Bestillingsmænd, som 
om søndagen striglede skipperskægget, trak hvide bukser på, drak en dram og gik I skoven for at bowle og 
slå points til Sæbys ære. Spi/lepladsen 14 nemlig midt I skoven, til den ene side mod en naturlig 
bakketribune, til den anden side I et jævnt fald og så en brat skrænt til åen. 
Clfclcet 1940, side 10, bogtrykker Af. Amdi, Aalbol!1 "9l9l1ar (uddtagl: 

1904: Kamp mellem Aa.B. og Frederikshavn. Spillet foregik på den noget for lille, men til gengæld 
skønneste bane I kongeriget, nemlig midt I Sæby skov, hvor publikum havde plads på en skråning, hvorfra 
de Interesserede fulgte slagets gang. 

Vejle: 
Cllclæt 1940, side 50, R.E. Bnncl<er Slult/9r. 
Da jeg kom Ind I yngste klasse I Vejle Latin- og Realskole I året 1900, underviste gymnastiklæreren, 
løjtnant lshøy, I cricket; han var gammel soraner og havde kæriigheden til spillet fra sin skole. Vi 
marcherede med gærdepinde og boldtræer på nakken som en flok arbejdssoldater ud til sportspladsen, en 
tur på 10 minutter. Med udmarch, opstilling, nedtagning og hjemmarch gik der ca. 25 minutter, og der var 
således ca. 35 minutter til at spille I. 
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Cricket 1952, side 4: 
Vejle Kricketklub, der ikke siden krigens ophør har deltaget i den jyske turnering, har nu definitivt opgivet 
ånden. De Vejle cricketers har ellers gjort adskillige energiske forsøg på at få gang i spillet igen, men det er 
nu endeligt strandet på den beklagelige kendsgerning, at klubben rent ud sagt er blevet snydt for den bane, 
den havde regnet sikkert med. Da spo,tsp/adsen blev nyistandsat, indsendte klubben andragende til 
byrådet, anbefalet af de samvirkende idrætsforeninger i Vejle, men der blev dog i anbefalingen tilføjet, at 
man ikke mente, at banen var stor nok - den bane, der havde været spillet cricket på I en menneskealder. 
Det gjorde udslaget, så byrådet afviste andragendet, men tilbød i stedet en bane på Søndermarken eller 
Dyrskuepladsen, som enhver sagkyndig vidste, ikke kunne anvendes til formålet. - Frænde er frænde 
værst! 

Viborg: 
Cricket 1973, slcJe 71, Erik Ejmæs fortæler: 

Fra 1887 til 1971 er der blevet spillet cricket på eksercerpladsen i Viborg. I de første år havde byens 
slagtermestre fortrinsret på leje af pladsen til græsning for fedekalve, men i reglen lykkedes det for Viborg 
Boldklub at få en ordning med Viborg Kæmnercontoir af leje af en parcel for 10 kr. pr sæson. Dengang var 
en boldklub identisk med en cricketklub, først senere kom det på mode at spille fodbold, og den gamle 
eksercerplads blev tumleplads for en lang række idrætsklubber, som hver havde et lille rekvisitskur i 
nærheden. Året 1926 blev en milepæl for disse klubber. Et nyt, tidssvarende "sportshus" blev taget I brug. 
Huset blev indviet under megen festivitas - med taler af borgmesteren og af Viborgs kommandant. Det 
kom til at tjene idrætten i 42 år, og cricketklubben Olympia var blandt de første klubber, der lejede sig ind i 
sportshuset for en årlig afgift på 125 kr. 11968 blev det gamle sportshus taget ned. Det var ikke 
tidssvarende mere. De følgende år blev en streng lid for Olympia. De klubber som gæstede Viborg i disse 
år, har ikke gode minder. Og dog - en Changspiller praler endnu af, at han har ramt en elefant med en 
cricketbold. Ofte var der nemlig cirkusforestillinger på pladsen, og i juni måned rykkede det årlige dyrskue 
ind - det gav uoverskuelige vanskeligheder. • Olympia måtte væk fra den gamle plads, og langt om længe 
lykkedes det. 11969 erhvervede kommunen en landejendom i byens sydlige udkant. Arealet blev 
overdraget til De Samvirkende Idrætsklubber (D.S.I.), som derigennem fik mulighed for at løse Olympias 
og tre andre idrætsklubbers problemer (fodbold, håndbold og tennis). D.S.I. fik travlt, og Olympia fik 
afgørende indflydelse på den dispositionsplan, som blev udarbejdet for hele området. Udbygningen af 
anlægget blev påbegyndt i 1970, og da midlerne var begrænsede, blev det besluttet at koncentrere 
arbejdet om cricketbanen. Omfattende undersøgelser gik forud: hvordan skal den rigtige pitch bygges op, 
hvilken græsfrøblanding, hvordan skal regnskabshus, scoringstavle, kastegårde og screens udformes? Et 
karakteristisk træk ved idrætsanlægget er i øvrigt to meter høje volde, som omgiver de enkelte 
baneanlæg. 11971 lykkedes det at optage et lån på 500.000 kr., og det blev muligt at færdiggøre 
cricketbanen, 4 fodboldbaner, 8 håndboldbaner lncl. læplantning, vandinstallationer m.m. Situationen på 
lånemarkedet og ændringen af fritidsloven, hvorved tilskud til udendørsanlæg bortfaldt pr. 1. august 1971, 
lagde nu alvorlige hindringer i vejen for videreførelsen af arbejdet. Efter utallige afslag fra banker og 
forsikringsselskaber lykkedes det endelig. I slutningen af januar 1972 opnåedes tilsagn om et lån på 3 mill. 
kr. fra Hafnia. Lånetilbuddet gav anledning til nye forhandlinger med Viborg kommune, ikke blot om garanti 
for lånet, men især om lånets indflydelse på D.S.l.s budget efter fritidslovens ændring. Resultatet blev, at 
kommunen garanterede for et bruttolån på 1 mill. kr. samt forøgede D.S.l.s budget med 500.000 kr. årligt i 
4 år. Nu kunne man gå i gang med byggeprogrammet. Det kom til at fylde en hel lille bog, og det dannede 
grundlag for arkitekternes projekt. 1. etape af byggeriet er nu afsluttet, og historien har gentaget sig: Under 
megen festivitas, optog gennem byen, borgmestertale m.v. blev klubhuset indviet den 28. oktober 1973. 
Cricketklubben Olympia har nu alle fysiske betingelser for at drive det vidt. Baneanlægget er fortrinligt, og 
klubben råder over en ekstra pitch imellem to fodboldtræningsbaner. I klubhuset har klubben fået indrettet 
et privat klublokale med udsigt over cricketbanen. Fra den store udendørs terrasse kan man også følge 
kampene på cricketbanen. Udover klublokaler indeholder bygningen et fælles cafeteria, fjernsynsstue og 
naturligvis de nødvendige omklædnings- og baderum. Omklædningsrummene kan let ommøbleres, så de 
kan benyttes som soverum for udenbys gæster. Vedrørende det økonomiske gentager historien sig ikke. 
Olympia startede med at leje eksercerpladsen for 10 kr. pr. sæson, senere betalte man 125 kr. for et rum i 
sportshuset, nu er den årlige leje 80.000 kr. Hvordan det kan praktiseres er en helt anden historie. 

Aalborg: 
"Aalborgposten· Mandag 8. oktober 1866; 
Boldkampen i Aalborg: Kricket-Turneringen mellem Klubberne I Randers og Aalborg foregik I Søndags 
Eftermiddags på Exercærpladsen. 
Dansk Sporistidende 1892: 

Boldklubben Sport har til søndag 14. august udfordret Hjørring Cricketklub til en match, der skal afholdes I 
Aalborg på den store exercerplads. Der var mange tilskuere, 
Aalborg Boldspilklubs festsluilf 1935: 

, .. Spillede 1885 til? på Eksercerpladsen sammen med andre .... 1892 forsøger Aalborg Kricketklub at 
generobre en plads i solen blandt eksercerpladsens boldspillende klubber. 
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Cttcket 1944, side 11 , uddrag fra bogtrykker E. Westphals erindringer. 
På Aalborg Fælled (den såkaldte •store Eksercerplads") måtte spilleme dele pladsen med græssende køer 
og deres efterladenskaber, d.v.s. når der skulle afholdes cricketkamp, blev køerne modvilligt af 
græsforpagteren flyttet et stykke ud, men da der Ikke blev afsat slaggrænser, var markspillemes radius et 
puslespil mellem kohom og kokasser. Efter et yderst kraftigt slag var blevet •stoppet• af en stakkels komave 
(der reagerede ved en voldsom forlæns udladning), blev køerne flyttet, og Aalborg Cricketklub fik en 
misbilligelse fra militæret, fordi græsforpagteren havde klaget over, at køerne ved spillernes angreb blev så 
mishandlede, at de kastede op. Så længe de var der, var disse køer til meget stor gene for spilleme, 
eftersom man på dette tidlige tidspunkt af klublivet ikke havde omklædnings- eller redskabsrum. Spilleme 
gik ud og hjem i spilledragt og medtog eller bragte spilleredskaberne.- En kampdag, hvor køerne lige var 
flyttet, slog en kugle ned midt i en kokasse og overstænkede den stakkels spiller, der greb bolden i 
opspringet, men til gengæld blev grønspættet fra top til tå. Han blev aldeles ude af flippen af raseri, for alle 
vegne lå spillere, dommere og tilskuere flade af grin over den dekorerede spiller, hvis ene øje oven I købet 
var lukket af en klat. 
Cricket 1966, side 28, uddrag fra lntenllew med Axel Motld: 
Vel ankommet til Aalborg (I begyndelsen ar t920eme), opstod der altid diskussion om, hvem der skulle slæbe 
tasken med rekvisitterne. I mellemtiden havde Thomas og de lidt ældre spillere snuppet sig en 
•morgenbjæsk" og en lille pilsner, hvorefter vi kunne begive os til spillepladsen. Det kunne være den gamle
Eksercerplads, Grusgraven eller Fjordmarken. 
Cricket 1939, side 2: 
... Kampen mod Aarhus Olympia gik I vasken, Idet regnen satte "Grusgraven", Changs gamle bane, under 
vand, så spillet afbrødes . •.. 
Crlcket 1978'6, side 17: 
I sommer blev en epoke, også i cricketmæssig henseende, afsluttet. På kommunens bud begyndte man at 
bryde det gamle klubhus for Aalborg Boldspilklub på Ny Kærve) ned. I klubbens over 90-årige historie blev 
Ny Kærvej ensbetydende med Aa.B. for generationer af Aalborgensere, som Eksercerpladsen var det for 
de foregående og som Øster Uttrup vil blive det for de nye generationer. Den store stenterrasse ved 
klubhuset var I sin tid støbt af ungdoms- og seniorspillere, som nu er omkring det halve hundrede år. Vel 
var det vemodigt at se "de gamle haller" jævnet med jorden, skriver Poul Munk i Aa.B.s medlemsblad, -
men på den anden side kan den omstændighed, at huset på Ny Kærvej nu er væk, fjerne enhver tvivl, at 
det er på Øster Uttrup det nu foregår, som det har gjort I en ånække. 

Aarhus: 
Ctfcl<et 1936, side 44, uddrag fra A/b, V. Glnges enndttnger. 
... Under mit ophold I Aarhus blev jeg 1881 medlem af Aarhus Gymnastikforening og hvervede blandt dens 
medlemmer deltagere til sommersport. Aarhus Cricketklub stiftedes straks. Mit bekendtskab med 
kasemekommandanten, kaptajn Koch, forskaffede mig tilladelsen til at benytte garnisonens øvelsesplads, 
"Galgebakken•. 
Tldsskttfl for Sport 1885, side 271: 
Aarhus Kathedralskole. Cricketøvelser afholdes siden 1882 i en elevforening, der for tiden tæller 15 elever. 
øvelserne afholdes på Galgebakken ved Fodfolkets kaserne hver lørdag kl. 3½ • 5½. 
Dansk S�nde 1890, side 360: 
Aarhus Kathedralskoles Cricketforening talte I maj 40 medlemmer. Ligesom fonige år ledet af adjunkterne 
Lorentzen og Lund. Indbyrdes kampe. Spillet på de militære øvelsespladser. 
Crlcket 1IUO, a/de 10, uddrag fra M. Arndts Mndr/nger. 
På "Galgebakken• - eksercerpladsen - I Aarhus spilledes (det var 11894) en cricketkamp mellem 
Underofficerernes Klub og Aarhus Boldklub. 
Underollfceremes Fonmlngs fomend/ingSpflJtokol (uddrag}: 
Foreningen har dannet en boldklub, der I sommermånederne 3 gange ugentligt afholder øvelser I cricket på 
Galgebakken . ... Boldklubben har Inviteret Viborg Sportsklub til en cricketkamp på Galgebakken søndag 
4.8.1895. 
Spørgeskome udf'Jldt al Aamus Latinskole 1967: 
1895: 55 medlemmer. Ledet af sergent Sørensen. Man benytter militærets anlæg. 

• Spørgeskema udf'Jldt af Aug. Hansen, Aarlnls 7.1.1967: 
Kricketklubben af 1918: .•. Der spilledes på et areal af Galgebakken, som undertiden blev brugt af militæret 
og ellers var "frit", således at forstå, at når der Ikke var eksercits, måtte enhver slå sig ned der. Pladsen var 
meget ujævn og fyldt med små og store huller . 
... Allerede 4.7.1920 havde klubben den første træningskamp, det var mod Olympia, der havde
træningsbane på den del af Galgebakken, som skolerne brugte til sportsplads. 
I 1921 flyttede klubben op på en plads ved Randersve), der benyttedes af Finsensgades Skole som 
sportsplads. Der købtes nu "rigtigt" materiale, hvortil hvert enkelt medlem ydede sit bidrag. I løbet af 
sommeren 1922 blev der samlet så mange brædder sammen, at spilleme selv kunne bygge et rekvisit- og
omklædningsskur. Indtil da havde man båret rekvisitterne hjem efter hver træningsdag og foretaget
omklædning på åben mar1t. Da pladsen stødte umiddelbart op til Randersvej, og da der nogle gange var 
blevet slået bolde ud på vejen (en gang faldt en bold ned I en lastbil umiddelbart bag førerhuset), tegnedes I 
1925 i Forsikringsselskabet Skjold en ansvarsforsikring, der dækkede for muligt ansvar, som kunne 
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pålægges klubbens medlemmer ved skade på personer og materiel forårsaget ved spil på sportspladsen, 
men dækkende for uheld såvel inde på som uden for pladsen . 
... I 1929 fik man skolevæsenets tilladelse til at spille på den det af Galgebakken, der benyttedes af 
skolerne; herved blev ansvarsforsikringen overflødig, idet der ikke længere var nogen risiko for, at boldene 
blev stået ud på nogen offentlig eller privat vej. 
Clicket 1948, side 60 (uddrag): 

Olympia, Aartlus fejrede den 2. august 50 års jubilæum. De første år spilledes cricket på havnepladsen 
under primitive former. 
... Desværre slog tyskernes besættelse meget i stykker for Olympia. Banerne på Galgebakken, hvor 
klubben havde haft sit hjemsted i en tang årrække, blev beslaglagt til barakbyggeri, klubhuset gik tabt, og 
Olympia fik traeningsbane eet år nord for byen, senere syd for byen, og eet år havde man endda slet ingen 
træningsbane, men spillede kampene alligevel på Riisvangens stadion. Det kunne ikke undgås, at denne 
"landflygtighed" medførte tilbagegang, og det er forståeligt, at klubben i år anmeldte sit hold i B-rækken. Nu 
har Olympia fået en nyanlagt cricketbane på Charlottehøj i den nordvestlige udkant af Aartlus, man har fået 
indrettet kastegård, og medlemmerne har selv opført et udmærket hus, således at der igen er blevet et 
samlingssted for aktive og passive medlemmer. 
Spørgeskema udfyldt al G19gers Gregersen, Aamw januar 11167: 

... Aartlus Boldklub - baner: 1916-24 ved Vestergaardsgade, 1924-59 ved Dalgas Avenue, 1959- banen ved 
Ringgadebroen (lejet af Aartlus kommune og kun til Cricket) . 
... I de første år var fortloldene meget primitive, idet omklædningen foregik i buskene langs banen. Senere 
fik man et lille "lysthus•, men der var kun plads til tæppe og rekvisitter. 11924 fik man den uhentede 
gevinst fra Børnehjælpsdagen, nemlig den pavillon, som de fleste ældre cricketspillere vist kender p.g.a. 
den særprægede tagkonstruktion. 11954 fik man udvidet klubhuset med 2 omklædningsrum og bad. 11964 
fik man så bygget til, hvorved man fik et større samlingslokale, hvor der er mulighed for at lave et godt 
klubiiv hele året, da isoleringen er så god, at man opvarmer med elektricitet. I lokalet er der om vinteren to 
bordtennisborde, skakspil, pilespil m.m. Om sommeren er der 9 stk. 6-mands kantineborde + 2 stk. i 
opholdsrummet. Køkkenet er udrustet med service til 70 personer. Alt er klubbens ejendom. 
Clicl<et 1966. side 34, 50 •rs ju-um: 
Fotografier af det gamle og det nye klubhus og af guldaldertloldet fra 1933 . 
... Ved reception og festmiddag i sit nye dejlige klubhus markerede Aamus Boldklub skærtorsdag den 7. 
april SO-året for sin stiftelse. ... I J.B.U.s festskrift fra 1920 fortæller faktor M. Arndt således om en 
kricketkamp (dengang stavede man cricket med k), der blev spillet på Galgebakken mellem Latinskolen og 
Aartlus Boldklub sidst i 80eme . ... Indtil 1924 måtte spilleme klæde om på banen eller bag buskene, idet 
klubben først på dette tidspunkt fik eget hus. Dette hus var oprindelig hovedgevinsten i Børnehjælpsdagens 
lotteri, men da det ikke blev afhentet af vinderen, fik Aarhus Boldklub det overdraget. Mon i øvrigt Ikke de 
fleste husker huset - om ikke for andet, så for tagets facon. 11954 blev medlemmerne enige om, at nu 
skulle klubben også have omklædningsrum med bad. Efter sæsonens afslutning gik man straks i gang med 
indretningen af disse bekvemmeligheder. Man tog fat med ildhu, og kunne man ikke andet, så kunne man 
da altid gå I vejen eller komme med •gode råd". I 1959 måtte klubben flytte til den nuværende bane ved 
Ringgadebroen, hvor man efter flere års økonomiske trængsler endelig fik bygget til, så klubben nu har fået 
et pragtfuldt samlingslokale, der også bliver benyttet flittigt om vinteren. Uden støtteforeningen • 
fredagsklubben kaldet - havde dette projekt vist været uigennemførligt. 
Cricket 197115, side 26: 

Indtil for nylig har det været en nydelse at komme til den idyllisk beliggende cricketbane under broen I 
Aartlus. Men eftertlånden er det så som så med nydelsen • D.C.F. har efterhånden modtaget så mange 
klager over banens dårlige tilstand, både hvad angår græsslåning og almindelig vedligeholdelse, at 
forbundet kraftigt har henstillet til Aartlusianeme at få gjort noget ved sagen. Aarhus har lovet at rette 
henvendelse til "rette vedkommende" for at få sat skub I sagerne. Efter sigende var betingelserne især I 
slutspilskampene mod B.1909 og mod Skanderborg horrible. 
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REKVISITTER / REDSKABER 

S.B.U.s]ublæumsskrlft 1952, Side 9: 

Det er først I 1840-41, at man får kendskab til sporten gennem lærere fra de højere statsskoler samt unge 
handelsmænd, som havde været på studieophold i England. Da der samtidig var fremvokset en stemning 
for mere legemlig bevægelse for eleverne i de højere skoler, bl.a. ved indførelse af gymnastiske øvelser, 
påbegynette man flere steder en slags cricket, der dog på grund af ret primitive redskaber efterhånden 
sygnede hen til fordel for langbold. 
/lus/røret Tidende 10.6.1866. uddrag fra ørlike/ af Valdemar Hosklær: 
... de nødvendige Redskaber ville kunne erholdes fra England ved Isenkræmmer Primon paa Østergade, 
hvis man ikke vil gjøre et Forsøg paa at faae dem forarbeidet her i Hjemmet. 
Haandbog I Cricket og Langbold 1866, side 47, uddrag fra "Low for den Kjøbenhsvnsk• Bo/dSp/1-Klub": 
... 11. Klubbens Redskaber opbevares I et Lokale I Nærheden af Spillepladsen, - hvor Medlemmernes 
private Cricket-Redskaber ogsaa kunne opbevares, - og et Sæt udleveres kun til et Medlem mod 
Aflevering af hans Billet, hvilken Billet igjen udleveres til ham, naar han forsvar1igen har afleveret de 
modtagne Redskaber. Billetten maa ikke, under Fortabelse af Medlemsrettighed, udlaanes til Ikke
Medlemmer. For hver 22 active Medlemmer, Klubben tæller, anskaffes mindst et Sæt Cricketredskaber, 
bestaaende af 2 Bolettræer, 1 Bold og 2 Gjærder. Naar 1 o eller flere Medlemmer maatte ønske at spille 
Langbold, ville de hertil nødvendige Redskaber blive anskaffede. 
Brev fra direktør Erik Hansen malts 1994: 

... Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisitter blev stiftet I marts 1883 af cand. jur. F. J. A. Markmann, 
assistent i finansministeriet og senere amtsforvalter. Foreningens opgave var at indkøbe boldspilrekvisitter I 
England for at kunne levere klubberne dem tll rimelig pris . ... 
K.B. U.s jubilæumsskrill 1928, side 75: 

om KB på Rosenborg Eksercerplads 1883: Benskinner og handsker kendte man ikke til, så vi stod med livet I 
hænderne. 
Cricket 1939, side 41, om Frederic/astudentemes Kncketldub. som s/ilfedes 1884: 

... De første år var det under yderst primitive forhold, spillet og træningen foregik, nemlig på Fælledens 
ujævne marker, og rekvisitterne opbevaredes i en sæk hos en af de daværende "bommænd", som 
passede leddene ind til Fælleden. 
Tldssluifl for Spo,t 1884: 

... For at udbrede interessen for boldspillet blandt skoleungdommen er der af to af K.B.s medlemmer stillet 
et pengebeløb til disposition, for hvilket der skal anskaffes boldspilrekvisitter, som agtes uddelt til forskellige 
skoler i København. De skoler, der navnlig vil komme i betragtning, er sådanne, som søges af mindre 
bemidlede folks børn, for hvem måske kontingentet er en hindring for at indtræde I boldklubbens •yngre 
afdeling• . ... 
... Annonce for Georg Primons Eftf. Alfred Hinrichsen, Østergade 15, med bl.a.: 

Et engelsk boldtræ Kr. 5.00 å 18.00 
do do for børn 1.50 å 4.00 
En engelsk bold 5.00 7,50 
Et sæt gærder 5.00 
Et net 21.00 33.00 
En lille kølle 0.50 
Fuldstændige dragter til cricketspil haves på lager. 

Tldssluilt for Sport 1885, uddrag fra artikel af F. Mencmann: 

... Et andet forhold, Jeg skal pege på, er kastenes beskaffenhed; der kastes i England langt kraftigere til 
gærdet end hos os, hvad man allerede kan slutte deraf, at "strikers• i England altid bruger benskinner og 
handsker, "wicket-keeper" handsker, medens disse utensiler ikke anvendes hos os (I K.B. haves sådanne, 
men de benyttes ikke): og da næppe nogen vil beskylde englænderne for at være mere blødagtige end vi, 
må grunden vel søges i, at kastets kraft er langt større . ... 
FB Posten 1946, side 36, uddrag ef A. Jonesons elindtfnger: 

Fredericia I 1880eme: ... men at få midler til at købe rekvisitter for, da de stedlige klubber, som vi kunne tænke 
os at udfordre til kamp, f.eks. "Underofficerernes Cricketklub" og "Lærer Dixens Cricketklub", havde 
bolettræer med spanskrørsskaft, og skulle vi gøre os håb om at vinde, måtte vi også have sådanne træer . .. 
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Cricket 1946, side 6: 
For 60 år siden startedes den første boldklub i Nakskov. og vi gengiver følgende fra den første vanskelige 
tid: 
Mandag den 19. juli (1886) samledes 18 unge mennesker i Nakskov for efter indbydelse at danne "Nakskov 
Boldklub". Foreningens mål skulle være "at udbrede Kjendskab til og Færdighed I Boldspil". Desuden 
reklameredes der med, at "om kort Tid vil ankomme til Omegnen 2 dygtige Kricketspillere, som har lovet at 
assistere ved de første øvelser". Ved et møde hos commis A. Wiboltt blev denne bemyndiget til hos 
Kjøbenhavns Boldklub at indkøbe de nødvendige cricketredskaber, der beløb sig til følgende: 

2stk. boldtræer Nr. 3 a 8,50 17.00 
1 kautschuk bold 5,50 
1 sæt gærder .LQQ 

latt 29.50 

Det var jo særdeles beskedne startudgifter, og der synes åbenbart ikke at have været behov for skinner, 
eller også har man lavet dem selv. 
Tidsskrift for Sport 1887, om kampen K.B . .S.A.K. I Sorø 22.5.1886 {uddrag): 
... Det må håbes, at spilleme, i alt fald I kampen Sorø-København. fremtidig også, når de er inde for 
gærdet, vil benytte de efter spillet tilladelige og I England stadig anvendte dækningsmidler, benskinner og 
handsker; det ville give spilleme en større sikkerhed for gærdet og befri kampen for sådanne uheld, som 
ellers så hyppig kunne finde sted, f.ex. at en spiller strejfer sit ben med boldtræet eller rammes af bolden 
på ømtålelige steder (knæ eller ankel) af benet eller på hånden. Udgiften til disse dækningsmidler er ikke 
særdeles stor, og de kunne uden andre omkostninger end almindelige reparationer gøre tjeneste i lang tid. 
Slagelse Boldklub og Idrætsforenings jJJbilæumsskJill 1937 (uddrag): 

... men i foråret 1887 skete der noget, der kom nogle lidt ældre med, navnet "Slagelse Boldklub" blev 
antaget, og i den første bestyrelse sad bl.a. cand. jur. fuldmægtig Mathlessen, Antvorskov Birk, 
tobaksspinder Johs. Jensen hos Vilh. Lange og lærling Oskar Wesche hos købmand Peter Thomsen, alle 3 
habile spillere, der mulede os unge godt op, der blev hvervet passive medlemmer, købt "rigtige• bolde, 
boldtræer og gærder, hidtil havde man nøjedes med hjemmelavede ting. 
.. . Det var en hårdfør slægt af sportsungdom, der da (omkring 1895) deltog. Benskinner, slåhandsker og 
stokkerhandsker kom først sent, vi tog boldene med bare hænder og ben, og mange af os har vel mærker 
deraf endnu . ... 
lustrerot ldnlJtsbog 1890: 
Siden 1881, da den yngre afdeling dannedes, har K.B. indlagt sig stor fortjeneste af boldspillets fremgang, 
idet det var på dens initiativ, at ikke få skoleforeninger dannedes, og den skænkede endvidere 
cricketrekvisitter til 14 skoler; i 1887 udvirkede den, at samtlige landets lærde skoler fik leveret de 
nødvendige cricketrekvisitter .... Den har bistået andre foreninger med anskaffelse af rekvisitter . ... 
FB Posten 1946: 
Fredericia I 1890eme: ... Pladsen var snæver, men det var ikke ret ofte at bolden, en trækugle, blev slået op på 
volden eller over i gartner Robbys have. Medlemmerne forfærdigede selv materialet som træer og 
gærdepinde, og her var det især Jonason, der var den nævenyttige. ... På et møde den 25/8 (1898) vedtager 
man at fremskaffe følgende rekvisitter fra København: en laederbold nr.1 til Kr. 5,25, et par benskinner til 
6,50, 3 dus. nails å 0,38 samt en regnskabsbog til 2,00 . ... Klubben blev stiftet en aftenstund, efter at 
træningen var ophørt, ikke for sammenholdets skyld, det var ikke nødvendigt, men for at få midler til at 
købe rekvisitter for, da de stedlige klubber, som vi kunne tænke os at udfordre til kamp, f.eks. 
"Underofficerernes Cricketklub" og "Lærer Dixens Cricketklub", havde boldtræer med spanskrørsskaft, og 
skulle vi gøre os håb om at vinde, måtte vi også have sådanne træer. Kontingentet var 15 øre per måned, 
og de første år var klubbens indtægter omkring 25 kr. per år . 
... nogle Jævnaldrende dyrkede også cricketsporten, tildels med hjemmelavede rekvisitter, vistnok udgået 
fra snedker Thomsens værksted. 
Cticket 1965, side 95, uddrag fra Lorentz SimOnsøns ønndtlnger: 
Allerede I forrige århundrede var jeg med til at lave min egen cricketklub. Det var i Fredericia, hvor næsten 
hver gade havde sin egen klub på det tidspunkt. I min gadeklub gav vi to øre i kontingent om ugen, og 
med de mest primitive former for rekvisitter udkæmpede vi så drabelige kampe mod andre gadeklubber. 
Tidsskrift for Sport 1887: 
Annonce: Sportsforretning - Aagesen & Olsen• St. Kjøbmagergade 16 - cricketspil. 
Dansk Sportslidende 1893, side 265: 
Annonce: Alfred Hinrichsen, Østergade 15 - Kjøbenhavns største Sport-Magasin - averterer med Pilkastning 
til Skive - Bueskydning med Pile - Bocciaspil - Croquetspil - Lawn Bells - Fjerboldtspil - Langboldtspil • 
Cricketspil - Fodboldtpil - Ringspil. 
Dansk Sportslidende 1894, side 137: 
Annonce: Alfred Hinrichsen • bl.a. Cricketspil: Træer fra 4, 5, 6, 7, 8 kr. til højere priser. Boldte fra 3, 4, 5, 8, 
8 kr. til højere priser. 
Dansk Sports�dende 1894, side 250: 
Annonce: Theodor Thomgreen, Vimmelskaftet 46, København, - mange sportsartikler bl.a. for Cricketspil 
Dansk Sportslidende 1895, side 192: 
Amonce: Magasin du Nord, København, åbner ny afdeling for sportsrekvlsltter I hjørnelokalet til 
Vingaardsstræde - også til Cricket. 



Oans1c Spoml/dende 1894, om S019Akademls bane: 
... forresten en komplet skandaløs bane, som ikke en gang tillader, at den for spillet reglementære bold 
benyttes, men derimod en hårdere, der ødelægger redskaber og kan ødelægge spilleme. 
Rønne Boldklubs blad 1. maj 1'27, eJt/lce/., E. Hausahldt (Fmdelllcshavn!): 
Jeg har fra min tidligste barndom Interesseret mig for cricket og begyndte som ganske lille med et 
hjemmelavet boldtræ og enten en ligeledes hjemmelavet kludebold eller (når det var meget flot) en 25 
øres gasbold. 
Cticket 1966, side 28, Uddrag fra lnlffilew med Axel Motld: 

139 

... I mine drengeår spillede de fleste drenge cricket. Vi fandt gerne sammen på åbne pladser, eller I mangel 
af bedre spillede vi på gaden. Rekvisitter var ikke vanskelige at fremskaffe. Battet lavede vi selv af et 
bræt, bolden var en brugt tennisbold, hvis en sådan da kunne fremskaffes, ellers anvendte vi en 
hjemmelavet bold af gamle cykelslanger. Som gærde brugte vi et gammelt kosteskaft; når vi spillede på 
gaden, var gærdet dog en kasse ..•• 
Cncket 1940, side SO, R.E. Blfncker skJtver. 
Da jeg kom ind I yngste klasse i Vejle Latin- og Realskole I året 1900, underviste gymnastiklæreren, 
løjtnant lshøy, I cricket. Vi spillede I det tøj, vi gik og stod I, benskinner og handsker brugtes ikke. 
Splltflffkema udfyldt .r Aug. H-, Alllhua 7.1.1967: 
Krtckelklubben ar 1918, Aamus: Nogle medlemmer af sangkoret Dryaden begyndte I maj 1918 at spille cricket 
med hjemmelavede egetræsboldtræer og pinde og en gummisiv bokl. ... Der købtes 1920 "rigtigt" 
materiale, hvortil hvert enkelt medlem ydede sit bidrag . ... 
Kllckellwbben .r 1818, Allfhus, fDmandlngspn>to 15.1.1921: 
1 læder og 1 korkbold, 2 drive 2 egetræ-træer, 6 gærdestave, 4 overliggere, slåhandsker 1 v 1 h, 
keeperhandsker 1v 1h, skinner 4, ingen tæppe. 
Kllckelldubben ,, 1918, Aamus, fDllll/ldlngspn>IDko/ 3.9.1924: 
Horsens Boldklub(?) tilbød: 

!Tæppe 
4 Par Slaahandslær 
4 Par 8-ldnner 

&Gadepinde 
1 Par Keeperhandsker 

1811 
Blev vistnok accepteret, lhvertfald fik man et tæppe. 
Cdcket 11168, li/da 149: 

Kr.150 
Kr. 10 
Kr. 15 
Kr. 3 
Kr J.Q 
Kr.188 • 75Kr.atraks, • 75per1.1.1925, • 36parU.1925. 

Fra 11120eme I Sffkaborg: ... Den største dag var, da vores allesammens baron Rosenkrantz fra Skanderborg -
han var fuldstændig bidt af spillet - mødte op med en cricketfilm og Inviterede alle os drenge fra 
gadeholdene tll forevisning på Lysbro Hotel. Vi var aldeles bjergtaget af de flotte cricketspillere, vi så på 
filmen, men det var nu Ikke så sært, eftersom vi spillede med hjemmelavede og godt sammenflikkede 
boldtræer og med bolde lavet af papirkugler, der var overtrukket med en mængde ringe fra gamle 
cykleslanger. Efterhånden, som bolden blev ramt, faldt ringene af, og den blev mindre og mindre. 
Gærdene var det mindste problem. Som sådanne fungerede naturligvis lygtepælene. 
l<1ic/let 1932, side 22: 
... Selv den mest hensigtsmæssige dragt kan dog skæmmes af et forhold, nemlig manglende renholdelse 
af skinnerne. Hvor ofte ser man ikke en smuk spilledragt blive ødelagt af et par snavsede skinner? 
Rekvisitforvalteren undskylder sig måske med, at han ikke har haft tid til at kridte skinnerne, men det er så 
let en sag at holde dem rene, at det absolut aldrig må forsømmes. Har skinnerne været i brug i regnvejr, 
og har der sat sig jordklumper på dem, må disse børstes af, hvorefter en kridtopløsning eller endnu bedre 
den såkaldte "dæktak" (den bruges sædvanligvis til automobilringe) påsmøres I et tyndt lag. Denne lak har 
bl.a. den fordel, at den Ikke smitter af, når den er tør. "Dæklak" kan løvrigt også godt anvendes til støvler 
eller sko. Den tørrer meget hurtigt og egner sig således til at påsmøres i pausen under en kamp. Ved 
benyttelsen af andre hvide påsmøringsmldler må det nøje påses, at disse Ikke Indeholder olie af nogen art, 
da lærredet derved plettes I stedet for at blive hvidt. 
Kncket 1935, slda 24: 
Da mange klubber I denne tid tænker på at gøre deres Indkøb af boldtræer til den kommende sæson, bør 
de have opmærksomheden henvendt på, at det godt kan betale sig at lade deres forhandler sende gamle 
skafter til England for at fA nye plader sat pA dem. Man sparer på denne mAde ca. 20 kroner på et boldtræ, 
og i mange tilfælde viser disse boldtræer sig at være fuldt så gode som helt nye boldtræer, som jo nu er 
oppe I en pris af over 50 kroner. 

Om rekvisitter under den tyske besættelse 1940-45 - se side 92. 

Cllc/cet 1946, side 18, uddrag fre erfi/ce/ ef Ftfldwfk Fetsløv: 
... De nye gærdepinde, som jeg har haft lejlighed til at se hos F.I.B., er selvfølgelig, af hensyn til gærdets 
større bredde og til den mindre bold, en del tykkere end de hidtil benyttede. Ligeledes er de nye gærdepinde 
uden jernspids og uden messing-bøsning I toppen. Grunden til denne ændring er, at man mener, at disse 
metaldele Indebærer en vis fare for keeperen, og skønt tilladt, vil man allså I England ikke animere 
klubberne til at bruge gærdepinde med disse metalbeslag. Som det vil fremgå af ovenstående egner de nye 
gærdepinde sig allså Ikke til at dunke fast I jorden med skaftet af battet, da kærven (rillen), hvori 
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overliggeren skal anbringes, derved bliver ødelagt. Man må altså bruge hænderne til at trykke de nye pinde 
fast i jorden med. 
I Jørgen Colds iøvrigt udmærkede og fornøjelige cricketbog, som udkom sidste år, står der i lovafsnittet 
mærkværdigvis opført de gamle mål både for bolden og gærdet, hvad man i nogen grad undres over, så 
meget mere, som der i bogen gøres opmærksom på, at M.C.C.s 1939 udgave af lovene er lagt til grund for 
oversættelsen. De i bogen opgivne mål for bold og gærde synes at være de samme, som D.B.U. har 
anvendt i sin sidste udgave af tovene, dateret 1933, som der stadig spilles efter herhjemme, til trods for, at 
disse ovennævnte ændringer altså har fundet sted henholdsvis i 1927 og 1931. 

Cricket 1951, side 25: 

Foranlediget ved en forespørgsel fra F.B.U. om juniorcricketbolde, som det skulle være vanskeligt at skaffe, 
kan vi oplyse, at F.I.B. stadig har en begrænset beholdning af de små bolde, men da det måske kan blive 
svært at tilfredsstille efterspørgslen, beder vi de interesserede klubber rette henvendelse til F.I.B. snarest 
muligt, således at det resterende kvantum kan blive fordelt nogenlunde ligeligt efter behov. 

Cricket 1954, side 9: 

Opmærksomheden henledes på, at fra og med den kommende sæson vil den store størrelse gærdepinde 
være obligatoriske i alle turneringskampe. 
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MEDALJER, SKJOLD OG FANER m.m. 

Tidsskrift for Spo,t 1886: 

... Kjøbenhavns Boldklubs Præmiespil 13. september på Exercerpladsen . 
•.• Cricketspillet om præmier for ældre tog derefter sin begyndelse ca. kl. 11 ½. Der spilledes af 4 på hvert 
parti og fuldstændig efter match-reglerne. Partiet "Rød" (anfører C. Boye) kom først ind og opnåede 62 
points, derefter kom "Hvid" (anfører J. Hughes) ind og skaffede 83 points. I 2den halvleg viste "Hvid" sig 
endnu mere overlegent, idet det opnåede 148 points mod "Rød"s 79 points og sejrede altså med 243 (?l 
points mod 141 points, eller 102 points overvægt. Fra "Hvid"s side kastedes der 219 bolde, fra "Rllld"s 316. 
Præmierne tilfaldt følgende: 

J. Hughes (Hvid) 72 points 1ste præmie: 
2den 

en forgyldt sølvmed. 
en S11Jlvmedaille A. Kalko do 

0. Kalko do 
V. Petersen do 
C. Boye (Rød) 

36 
31 
21 
21 

3die 
4de 
5te 

en bronzemedaille 
do 
do. 

Endelig kunne cricketspille! om præmier for •yngre afdeling• så begynde. Der var 11 på hvert parti, og 
der blev spillet efter match-reglerne. Partiet "Rød" (anfører C. Rathsack) haVde først "inning• og opnåede 
58 points, medens "Hvid" (anfører Joh. Nielsen) kun gjorde 42 points. 2den halvleg påbegyndtes så uden 
ophold, men da de første spillere af "Rød" holdt sig godt Inde, og det derfor var at forudse, at spillet Ikke 
kunne !ilendebringes på grund af mørkets frembrud, måtte det afbrydes, til stor ærgrelse for dem, der 
allerede havde skaffet sig en del points, thi der skulle Jo så begyndes forfra på 2den halvleg. Denne 
spilledes på lørdag den 19de september kl. 4, og resultatet blev, at "Hvid" sejrede med 112 points mod 
"Rød"s 101 points. "Hvid" spillede sig nemlig udmærket op i 2den halvleg. Anføreren skaffede i denne for 
sit vedkommende alene 40 points ... og der var Ikke mindre end 5 af spilleme, som slet ikke opnåede 
points, men nogle af disse havde ganske vist også kun spillet en sæson, medens kasterne havde flere års 
øvelse. De udsatte præmier tilfaldt: 

C. Rathsack ("Rød") 
J. Nielsen (Hvid)
o. Haase do
strømann do
Dahl (Rød) 
Brummerstedt do
Kroll do

52 points 
46 
26 
12 -
11 

9 -

9 -

1ste præmie: 
2den 
3die 
4de 
5te 
6te 
7de 

bøger 
et cricketboldtræ 
bøger 
et cricketboldtræ 
en kniv 
et cricketbælte 

do 

... For yngre afdelings medlemmer var der som kamppris udsat 5 medailler, 2 for slag, 2 for spil i marken og 
1 for kastning. De 2 slagpræmier tilfaldt J. Nielsen og Strømann, markpræmieme G. Nielsen og Simonsen, 
idet dommerne bemærkede, at de efter G. Nielsen anså Strømann for dygtigst i marken, men at den derfor 
udsatte medaille ej kunne gives ham, da han alt havde erholdt slagpræmien ... 
Tidsskrift for Spo,t 1887: 

... En vedtagelse på K.B.s sidste generalforsamling, hvorefter den spiller af klubben, der i en cricketkamp 
opnår mindst 1/5 af partiets samlede pointsantal, dog Ikke under 30 points, erholder foreningens 
sølvmedaille ... 
Dansk Spottslidende 1888, INe 237: 

Artikel om "Boldspilmedaljen", der går ud på, at det for et par år siden var en stor ære for en spiller at 
møde med 1 eller flere medaljer. Nu siges det, at omtrent hver spiller har en medalje.oansk Spottstidende 
1BBB, 19(8,at fra kamp I Kol<fng melem Koklng og Horsens: 

... præmieuddelingen fandt sted. Pladen til fanestangen tilfaldt altså Horsens. Første præmie en 
guldmedaille tilfaldt efter lodtrækning bankassistent Jørgensen af Kolding (11 points). 2. præmie 
sølvmedallle kontorist Jensen, Horsens (11 points). 3. præmie sølvmedaille adjunkt Steenberg, Horsens (8 
points). 
/lustn,,et /drastsbog 1890, side 674: 

Allerede I 1889 har unionen foranstaltet en række cricketkampe, ved hvilke den har udsat sølv- og 
bronzemedailler for de spillere, der under nærmere fastsatte betingelser opnåede et vist antal points. 
Cricket 1937, side 85, uddrag fra •p,a clfcketspilets barndom• øf Chr. Knauar. 

om kampene på Fælleden I København I 1880eme og 90emø: ... Et særligt festligt præg blev der sat på disse kampe 
ved, at de klubber, der havde fane, mødte op med dem og plantede dem I nærheden af regnskabsbordet. 
Slagelse Boldl<lub & Idrætsforening meddeler 1967 ved udfylde/U af spørgeskema: 
... Klubben stiftet som cricketklub .•.. Vor klubfane er fra stiftelsen 1887 et Dannebrog med navnet 

broderet og endvidere to boldtræer og en cricketbold. Den første faneplade er fra 1898, hvor foreningen 
vandt en cricketkamp over Nyk.F. Cricketklub. 
Cricket 1936, side 102: 

Spilleme •optrådte" den gang (omkring 1890) med de ved forskellige lejligheder erhvervede medailler 
(præmier) på brystet. 
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Tidssklill for Sport 1887. om K.8.s kamp mod "Osbome" 31. august: 

... Kampdagen kom den 31. august; Kjøbenhavns Boldklubs spillere var dagen forud kommet hjem fra 
Aalborg, hvor de havde sejret i en kamp mod de 16 delegerede fra 5 jyske klubber og derved erhvervet det 
10. sejrstegn til klubbens fane.
FB Posten (Fredericia) 1946. side 23: 

... Endvidere spillede man præmiekampe. En sådan spilledes f.eks. den 21. august 1898 med følgende 
præmier: for slåere 1. og 2. gærde runde sølvmedailler, 3. og 4. sølvboldtræer, for markspillere 1. en 
sølvmedaille, 2. et boldtræ . 
... En anden præmieliste fra 1899 så således ud: 1. pr. en pibe pris 3,00, 2. en pung pris 2,00, 3. en kniv 
pris 1,50 og 4. et cigarrør pris 1,00. Denne kamp spilledes i kastellet. 
Nykøbing M.s jubksumssklill 1948 (uddrag): 

1001: •.• To udsatte sølvmedaljer tilfaldt kommis 0. Petersen og stud.med. Møller . 
. .. Senere på året holdtes en kricketkonkurrence på sportspladsen ved Stranden. Lærer Brix fik 1. præmie. 
Derefter fulgte: kommis O. Petersen, Th. Berntsen, A. Møller, L. Petersen og former Frits Pehrsson. 0. 
Petersen fik tildelt en ekstra præmie for aldeles fortrinligt markspil. 
... Skive havde udsat flere guldmedaljer til de bedste spillere på begge hold. Kun Skive spillere fik, men 
Nykøbings to spillere Johan Nielsen og Søren Hansen måtte rejse uden medalje og har aldrig fået den 
siden. 
Cricket 1965, side 95, uddrag af Lorentz Simonsens etindlinger: 

Jeg husker, at A.B. kom på besøg i sommeren 1911, med på holdet var bl.a. Staunsbjerg, Buchwald og 
Boertmann. De kom over med færgen fra Strib, og på kajen i Fredericia stod regimentsmusikkorpset for at 
modtage dem saml hele cricketklubben med fanen i spidsen. 
Klicket 1931. side 23, Aalborg Boldspilklubs tur i 1923, mod Holand I Hamborp (uddrag): 

... Aalborgenserne fik efter kampen overrakt en laurbæooans med silkebånd af hollænderne .... 
Cricket 1935, side 108: 

Ren� Jensen, Ringsted, som kun er 11 år scorede i en skolekamp 86 not out og tog 14 gærder for 46 points, 
hvorved han vandt det sølvskjold, som skolen har udsat til den bedste spiller. 
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DRAGTER 

flusberet Tidende 29.9.1867, bilede med tekst:: 

Cricketkamp mellem de kjøbenhavnske og jydske Spillere den 22de September 1867. 
... i deres lette Dragter• Flonelskjorter med Ærmerne opsmøgede til over Albuerne. Ved "Plat eller Krone• 

imellem Capitaineme tilfaldt det "Hele Jylland" • blaa huer• at vælge om de først vilde være "inde" eller 
"ude"; de foretrak at lade den "Kjøbenhavnske Boldspilclub" • røde huer. gaae "Ind" først. 
Tidsskrift for Sporl 1884: 

Annonce: Georg Primons Eftf. Alfred Hinrichsen, Østergade 15, København med bl.a.: 
... Fuldstændige dragter til Cricketspil haves på lager. 
Tidsskrift for Sport 1887: 

om KB.: ... endvidere nedsattes et udvalg for at søge tilvejebragt en praktisk spilledragt for medlemmerne . ... 
Tldsskrill for Sport 1887, side 403: 

... For 3die gang gæstede Akademiets Kricketklub K.B. Københavnerne mødte ved denne kamp første 
gang i deres nye spilledragter af hvidt flonel med rødthvidt cirkelstribede huer, der tog sig særdeles godt ud; 
et rødt eller sort slips og et rødt skærf ville sikkert gøre dragten endnu mere klædelig . ... 
Kolding oplyser, llistnok rm,d Koltfng Folkeblad som kilde: 

s.9.1895: På søndag spilles mod Fredericia. Kolding i røde og hvide huer.
Cricket 1936, side 12, E. Westphal om sin mest spø,ndende kamp. Aalborg mod sæby sommeten 1896: 

... Vi unge var i "uniform", en hvid bomuldstrøje med et blåt malteserkors midt på brystet og på huen. De 
gamle Sæbyspillere i hvide skjorter døbte os før kampen "Korsridderne" . ... 
FB Posten (Fredericia) 1946: 

... I 1897 indføres Cricketdragt for matchspillere: hvide benklæder, rødt skærf uden sløjfe, hvid skjorte, rød 
og hvid hue med 4 felter og sorte sko. 
K.B.U.s}ubl/æumsskrll! 1928, side 75, uddrag fra Vakl. Brumrm,rstedts artikel: 

om B.93: ... Endelig løjtnant lpsen, som var materialforvalter og sørgede for, at alt var i orden. Han stillede 
den betingelse, at man kun kunne spille på holdet, hvis man anskaffede klubdragten: Hvidt flonelstøj, hvid 
hue med et blåt skjold, blåt bælte og helst hvide støvler. Hvad denne fordring betød for os ret ubemidlede 
unge mennesker, kan man nok forstå. Det kneb hårdt, men skaffes skulle dette udstyr, og forældrene 
måtte rykke ud med pengene. Men vi var også meget fine, da vi første gang rykkede i marken, og det er 
unægtelig rart at se et godt og ensartet klædt hold. Det skær mig i øjnene, når jeg ser de rædsomme 
kostymer, mange spillere nu møder I. 
Brev fra Næstved ldrælsfotVnlng 12.3.1968: 

Lige efter århundredskiftet blev der afholdt cricketturneringer med mange hold, bl.a. fra Haslev, Præstø, 
Vordingborg, Sorø m.fl., hvor man i samlet trop med forskellige crickethuer på hovedet marcherede til 
spillepladsen. 
Crlcl<et 1936, side 97, fra arlll<e/ af R. E. Brlncker. 

... Bøgballespilleme var karte fra de omliggende gårde, og de optrådte alle I langskaftede støvler.- Da vi 
spurgte dem, hvorfor de dog ikke tog noget lettere fodtøj på, svarede de, at det var af hensyn til de mange 
hugorme i lyngen. Vi var naturtigviS optrådt i sportsdress og små lette gymnastiksko. 
Cricket 1936, side 102: 

Spilleme "optrådte• den gang med de ved forskellige lejligheder erhvervede medaiiler (præmier) på 
brystet, og for Hjørrings vedkommende var spilledragten blåstribet hue og ulden kortærmet trøje med 
vandrette blå striber samt blåt og hvidt bælte. 
Kricket 1932, side 21: 

... Denne forståelse af, at der kræves en vis harmoni mellem spillet og klædedragten, havde man også 
herhjemme i tidligere tider• f.eks. i halvfemserne - men derefter synes der at have været en periode, hvor 
ligegyldigheden sneg sig ind og beVirkede, at den enkelte spiller optrådte i mindre soigneret cricketdragt 
Årsagen hertil lå lige for og var den, at de fleste tillige spillede fodbold om vinteren og var kommet i vane 
med delvis at bruge de samme klædningsstykker til de to spil. Da de ikke så godt kunne bruge noget af 
cricketdragten til at spille fodbold i, benyttede spilleme enkelte klædningsstykker fra fodbold, når de 
spillede cricket. Man behøver blot at nævne ting som fodboldstøvler og mørke strømper - bagateller, vil 
mange måske sige, men dog nok til, at helhedsln4l!Ykket blev ødelagt. De senere år har Imidlertid atter 
bragt ændring i dette forhold. Der er nu alle vegne spillere, der kun dyrker cricket og ikke fodbold, og dette 
i forbindelse med indtryk fra engelske spilleres besøg har bevirket, at den helt igennem soignerede 
cricketdragt atter er kommet eller er ved at komme i højsædet herhjemme. Man finder det helt i sin orden, 
at spilleme er klædt helt i hvidt, og at de har sweaters, klubblazers og huer. Jydsk Boldspil-Union gjorde 
det helt rigtige, da den for et par år siden • på foranledning af baron Rosenkrantz • anskaffede smukke, 
ensartede sweaters, blazers og huer til det udvalgte hold. De gør et godt indtryk og bidrager til at hæve 
spillet op i den plan, hvor det fra de ældste tider hører hjemme. Man kan i hvert fald være enig om, at 
den hvide dragt er de fleste i stand til at gennemføre, thi at dragten skal være hvid og ikke andet end hvid, 
turde være aldeles givet. En kulørt stribe på sweaters er tilladt, i særdeleshed dersom den markerer 
klubbens farve. Selv den mest hensigtsmæssige dragt kan dog skæmmes af et forhold, nemlig 
manglende renholdelse af skinnerne. Hvor ofte ser man ikke en smuk spilledragt blive ødelagt af et par 
snavsede skinner? Rekvisitforvalteren undskylder sig måske med, at han ikke har haft tid til at kridte 
skinnerne, men det er så let en sag at holde dem rene, at det absolut alddg må forsømmes. 
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Crlcl<et 197711, side .5, O/lfcs/t Ira fotllundet: 

Da der i international cricket, omend i beskeden målestok, fra denne sæson, vill blive tilladt reklamer på 
spilledragten, finder D.C.F.s bestyrelse det Ikke længere rigtigt at hindre danske klubber i at udnytte den 
eventuelle reklameindtægt, der måtte kunne opnås ad denne vej. Følgende punkter skal dog nøje 
overholdes I forbindelse med reklameringen: 
1. Reklameaftalen skal på forlangende tilsendes D.C.F ., der forbeholder sig ret til at kræve den ændret,
såfremt den måtte stride mod de følgende punkter, eller mod forbundets amatør- og ordensbestemmelser 
og/eller love.
2. Det er tilladt at bære een reklame på brystet af skjorte eller sweater. Reklamen må højest være 8x16
cm. Større reklamer, eller reklamer andre steder end på brystet, er Ikke tilladt. Stiller en enkelt eller flere
spillere, eller et hold, op med reklamer, der er større end det tilladte, eller placeret andre steder end på
brystet, påhviler det dommerne, eller evt. tilstedeværende D.C.F.-bestyrelsesmedlemmer, at indberette
tilfældet til forbundet, enten på indberetningsskemaet eller I særskilt brev. Konsekvensen af en 
overtrædelse vil være advarsel og I grovere tilfælde bøde.
3. Spillere, der udtages til udvalgte hold for D.C.F., ligegyldigt på hvilket niveau, må ikke bære reklame på 
spilledragten, når de repræsenterer forbundet. 
4. Reklamen må ikke omfatte varegrupper eller illustrationer, der kan virke stødende, og teksten må ikke
Indeholde opfordringsord. 
5. Den enkelte spiller skal være frit stillet med hensyn til at bære den enkelte reklame på sit tøj.
6. Indtægten fra reklamen skal indgå i foreningens regnskab og må ikke udbetales til den enkelte spiller. 
Crlcllet 1977/2, side 20, "Ny epoke lndedr: 

(fotografi) Billedet her er fra Svanholms sæsonpremiere, en pokalkamp der foregik I Solvangsparken mod 
Glostrup li. Det, billedet markerer.er ikke så meget kampen som den omstændighed, at lørdag den 23. 
april 1977 indvarslede en ny tid for cricketspillet overalt - reklamens Indtog på spilledragten under en 
offciel kamp. Så vidt vides er Dansk Cricket Forbund det første forbund, der har givet tilladelse til, at 
reklamer må anvendes på spilledragten, og så vidt vides er Svanholm den første klub, der har udnyttet 
tilladelsen. Crickeforbund i andre lande har ganske vist skovlet millioner af kroner Ind fra firmaer, der er 
sponsorer for diverse turneringer (Gillette Cup, John Player League, Benson & Hedges Cup samt nu den 
engelske County turnering, der fra i år hedder Schweppes County Championshlp), men påklædningen har 
fortsat været "forbudt område• for firmaerne. D.C.F. har Imidlertid fundet, at man ikke vil forhindre klubber, 
der kan modtage sponsorpenge fra fumaer I at gøre det, ved hjælp af en forholdsvis diskret reklame pA 
forsiden af sweaterne. Og således gik det til, at den vAdeste og mest ulækre forårsdag I Solvangsparken 
1977 blev baggrund for en "verdenssensation•, hvor Texacos navn på 11 cricketspiller-maver fik nok en af 
den gamle sports bastioner til at falde. Denne epokegørende begivenhed sker året efter, at kvinder for 
første gang spillede cricket på Lord's - og fik adgang til omklædningsrummene, hvad der for mange 
næsten var det største chok. Det engelske imperiums fald, kvinder på Lord's og reklameskilte pA hvide 
crickettrøjer i Solvangsparken. Veroen er så sandelig blevet en anden ..... 
Clicket 198116, side '6 og 198211, side 13, om� pt �: 

Dansk Cricket Forbund har besluttet at forsøge at få mere faste retningslinier vedr. spørgsmålet om 
reklamer på spilledragter. Der blev for nogle år siden udsendt en skrivelse vedrørende størrelsen af 
reklamerne, men den synes at være gået i glemmebogen. Nu ønsker bestyrelsen udformet regler, der har 
deres grundlag i en repræsentantskabsmødebeslutning. Derfor kommer sagen på dagsordenen på mødet 
den 12. december 19811 Idrættens Hus . ... 
... Efter en nærmere drøftelse viste det sig, at der er enighed om, at reklamer på spilledragten allerhøjst 
må være 8 gange 16 cm. og kun bæres pA brystet, ligesom der var enighed om, at spillere, der udtages til 
D.C.F.-hold, Ikke må bære reklamer, når de deltager på disse hold. Spillere, der ikke vil respektere kravet
om udelukkende hvid spilledragt, kan ikke deltage. Striber, blå kraver o. lign. kan ikke accepteres på 
D.C.F-hold.



KASTNINGENS UDVIKLING 

Tldsskrill for Sport 1885, side 513-76, uddrag fra artikel al F. Marlanann I forbinde/sø mod kampen 1211 K.B./Sorø Akademi pi 
Rosenborg Eksercerplads: 
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Hvad der særlig har interesse ved denne kamp, er imidlertid ikke det således foreliggende resultat, men de 
betragtninger den ved en nærmere undersøgelse giver anledning til. Det vil da ses, at på begge sider er de 
spillere, der ansås for de dygtigste, gået ud med meget få points, medens en forholdsvis betydelig 
pointssum er skaffet af partiernes mindre stærke spillere; det vil endvidere ses, at soranernes sejr ikke 
væsentlig skyldes deres gennemgående dygtighed, men særlig en enkelt spillers kastefærdighed ( Harboe tog 
lalt 13 gærder), idet han med stærkt skruende jordstrygende bolde sendte spiller på spiller af københavnernes 
parti ud. Noget lignende har man også i tidligere år erfaret, idet københavnerne er gået rask ud for 
soranernes kastere, medens disses bolde, når soranerne efter at have forladt akademiet her har deltaget i 
K.B.s regelmæssige øvelser, ikke har vist sig særlig vanskelige at behandle. Forklaringen heraf ligger 
formentlig i, at vore boldspillere mangler den fornødne øvelse til at værge sig overfor ukendte kasteres 
angreb, at enhver ny måde at kaste bolden på volder spilleme vanskeligheder og hyppigt et hurtigt fald af 
gærdet. 
... Et andet forhold, Jeg skal pege på, er kastenes beskaffenhed; der kastes i England langt kraftigere til 
gærdet end hos os, hvad man allerede kan slutte deraf, at "strikers• i England altid bruger benskinner og 
handsker, "wicket-keeper" handsker, medens disse utensiler ikke anvendes hos os (i K.B. haves sådanne, 
men de benyttes ikke); og da næppe nogen vil beskylde englænderne for at være mere blødagtige end vi, 
må grunden vel søges i, at kastets kraft er langt større. Hertil bidrager vel den I England almindelig 
anvendte "overarm• og •roundarm bowling"; men hvis "underarm bowling" (som næsten udelukkende 
anvendes hos os) giver svagere kast, bør vore kastere øves i at kaste •ro und" og "overarm•, da det jo 
gælder om af de tilladte angrebsmidler at anvende de mest virkningsfulde, men indøvelsen af disse 
kastearter kræver atter en instruktion, som kun kan meddeles af spillere, der er øvede i dem, og sådanne 
haves Ikke her. Cricketspillet har, særlig I de sidste 2 år, vundet så meget terræn såvel I som udenfor 
København, at det allerede på grund af sin udbredelse nu fortjener en større almindelig opmærksomhed 
end tidligere, men, skal det værges mod at komme i et fejl! spor og I sin udøvelse befris for det 
tilfældighedens præg, der fortiden hviler over det, er en vejledning fra kompetent side nødvendig; den 
billigste og vistnok bedste måde til at skaffe denne vejledning ville formentlig være at sætte en yngre dygtig 
spiller med så megen energi og interesse for spillet, at han kan ventes at ville påtage sig et sådant hverv, i 
stand til at opholde sig en månedstid i England for der ved personlig deltagelse I en større klubs øvelser 
under vejledning af dennes professionelle trænere at tilegne sig, hvad han da atter kunne lære andre. 
Ttdsskrill for Sport 1886, KBs besøg I Rønne: 

... den væsentligste grund til, at Kjøbenhavns Boldklub opnåede forholdsvis så mange points, var vistnok, at 
boldene, der kastedes mod deres gærder, ikke kastedes med den kraft, som kun en længere tids øvelser 
giver, og kun sjælden var "skruede"; det blev derfor forholdsvis let at parere dem eller at benytte gode bolde 
på fordelagtigste måde; omvendt gjorde det også Rønne Kricketklubs spillere forsvaret særdeles vanskeligt, 
at angrebene med bolden skete med en for dem uvant kraft og med anvendelsen af alle de finesser, som 
kun den øvede kaster kan anvende. 
Tldsslufft for Sport 1886, side 449: 

I Kjøbenhavns Boldklub er begyndt øvelser i kastning round-arm og over-arm, der I England anvendes 
langt hyppigere end den her anvendte under-arm kastning (lobs) og, som det allerede af de afholdte 
øvelser synes at fremgå, giver et kraftigere kast. 
Tidsskrill for Sport 1881, side 403: 

For 3die gang gæstede Akademiets Kricketklub K.B. for efter endt eksamen at prøve en dyst I det ædle spil, 
for hvilket de to klubber for tiden hos os står som de ypperste repræsentanter. Som sædvanlig modtages 
soranerne på banegården af deres københavnske værter, der på bedste måde søgte at tilfredsstille de unge 
soraneres trang til legemlig styrkelse efter morgenturen fra akademiet for derefter at føre dem til den 
udvalgte kampplads, der ved nogen tilspilning de foregående dage, vanding m.m., var bragt I så god 
tilstand, som det efter omstændighederne var muligt. Pladsen frembød I det væsentlige kun den ulempe at 
være noget glat, navnlig mellem gærdeme, en ulempe, der atter viser nødvendigheden af helt at arbejde 
efter engelsk mønster, hvor spilleme har deres sko forsynede med Jernspidser, som skaffer dem sikkert 
fodfæste. 
For kasternes vedkommende var terrænets glathed særlig generende, da de måtte passe Ikke at glide 
under tilløbet og navnlig i kastets øjeblik, hvor legemet kastes stærkt frem hvilende på og trykket frem af 
højre ben alene; et par gange snublede kasterne til liden både for deres kast. 
Tidsskmt for Sport 1887: 

... Under disse øvelser bemærkedes det imidlertid, at "Osbome• havde en trumf på hånden, som ikke var 
udspillet ved prøvekampen, idet Mr. Hinchcliffe her viste sig som en fortrinlig kaster, der navnlig en aften 
ved kast mod uforsvaret gærde sendte •roundarms" bolde med en kraft og en sikkerhed, som vakte 
almindelig forbavselse blandt tilskuerne og bragte modet til at synke nogle grader hos de københavnske 
spillere; man havde længe ønsket at se, hvad man i England kalder "fast bowling", men man ønskede Just 
Ikke første gang at gøre bekendtskab med den i en virkelig match. Mr. Hinchcliffe gav imidlerlid - hvad 
meget må påskønnes - de følgende dage klubbens medlemmer lejlighed til nogen øvelse overfor hans 
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kastning, og uagtet der ikke herved blev erhvervet fornøden øvelse til "free hitting" overfor hans bolde, 
nåedes dog nogenlunde sikkerhed i parader overfor dem . .•. 
FrømsjubBæumsskJi/11936, uddrøg: 

omkring 1891): .•. Da kastningen dengang udelukkende bestod af underarmsbolde, var det forholdsvis lettere 
end nu at opnå points, og dette bidrog naturligvis til at holde Interessen vedlige . 
... Det var dog egentlig først med John Hughes· og Sam Sykes· tilstedekomst på cricketholdet, at Frem kom 
op i allerførste række som modstander for de andre store københavnske klubber, og med disse to spillere 
indførtes i virkeligheden en ny æra i dansk cricket; Overarmsbowling. Hughes kom hertil fra Dansk 
Vestindien (St. Croix) og Sykes fra England. Naturligvis havde man set overarmskastning, før disse to 
spillere optrådte, men kun sporadisk, og det blev disse to spillere, der medførte forandringen fra underarms
til overarmskastning herhjemme. Hughes var både som kaster og gærdespiller blandt de mest stilfulde 
cricketspillere, vi har set herhjemme. Han kastede en god, middelstærk bold med stadig god længde og 
retning, havde en smuk holdning i tilløb og aflevering, og skønt bolden ikke skruede særligt, opnåede han 
sædvanlig forbløffende resultater. I tiden fra 1891 til 1899 spillede Hughes 26 kampe. Hans kasteregnskab 
viser 236 gærder for 950 points, en average af 4,03 points per gærde . 
... Skønhedsmæssigt set var Sykes en modsætning til Hughes, meget kortbenet med en stor, kraftig 
overkrop, men med fingre på hænderne, der kunne få bolden til at skrue både fra leg og off, som han 
ønskede del. Han var en mellemstærk bowler, der dog kunne kaste hårdt imellem, men hans bowling 
krævede en god wicketkeeper. Det havde klubben også samtidig i Kristian Knauer, og samspillet mellem 
Sykes og Knauer skaffede da også sædvanlig god høst blandt modstandernes gærdespillere. 
Klick•t 1931, side 99, uddrag fra artikel skrevet af Harold Phi/ipson: 

..• Dertil kom, at i begyndelsen af halvfemserne begyndte overarmskastning at blive almindelig hemjemme, 
men overgangen hertil fra den hidtil anvendte underannskastning betød også, at det var sværere at få 
points på denne nye uvante kastning .•.• 
Dansk Sportslidende 1891, side 130: 

"Nogle bemærkninger om kastningen ved vort cricketspil" - længere artikel, der begynder: "Det må håbes, 
at flere og flere vil optage de i England og Australien anvendte kastemåder- overarms og rundarms.• 
Dansk Sportslidende 1891, side 34(): 

Fra unionskampen København/Jylland: "skønt der overvejende kun kastedes underarmsbolde .... 
Dansk Sportslidende 1891, side 348: 

Referat fra kamp 20. september mellem O.B. og Horsens B. nævnes, at Horsens blandt sine spillere talte 
en englænder, der for tiden har bopæl i Horsens: "Forøvrigt generedes O.B.s spillere ikke nær 
så meget af englænderens overarmsbolde som af en anden Horsens spillers stærke underarmsbolde, der 
sjældent fejlede retningen, men englænderen bragte sejren over på Horsens B.s side ved at gøre de 28 af 
partiets 52 points." 
Dansk Sportslidende 1891, side 398: 

I forbindelse med kampe mellem Herlufsholm og Sorø Akademi slutter H.H. Kalkau en artikel: "En ting må 
der lægges de respektive skoles elever på sinde - de må indføre over- eller roundarmskastning. Den der 
først møder med en kaster af denne art vil bære sejren hjem for længere tid, og for hele spillet i Danmark 
er det nødvendigt, at der begyndes på denne kastemåde ude I Sorø og Herlufsholm.• 
K.B.U.s Jubllæumsskril! 1928, side 75, uddrag fra Vak1. Brumme/Stedls arlike/: 

1887: Sylow og de bedste københavnere klarede sig ganske godt overfor den hos os ukendte 
overarmskastning. 
Vi, der ikke havde tæppe, var i begyndelsen meget misfornøjede dermed. Jeg erindrer, at det næsten var 

umuligt for os, der var vante til at kaste på en græsbane, blot at holde en nogenlunde god længde. Tæppet 
virkede ganske forvirrende. Dertil kom, at det første tæppe var meget smalt, således at vi, der anvendte 
meget stærkt skruede underarmsbolde, havde den overraskelse at se vore bolde ramme tæppekanten, 
hvorved de gik lige til vejrs og blev sendt ud over grænsen. Man måtte lave sin kastning helt om. 
Cricka/ 1936, side 51-53, uddrag fra Thor Slck.Pe/a,sans erindringer: 

1892: Det skal bemærkes, at alle kastede underarmsbolde. 
Cricka/ 1936, side 6, uddrag fra Lam Hansens enndrlngar. 

omkring 1891: Selv om der fandtes enkelte overarmskastere, og flere stadig dukkede op, var 
underarmskastning, sålænge der udelukkende spilledes på Fælleden, dog langt det almindeligste. 
Heldigvis, thi det var absolut ingen ublandet fornøjelse at stå for overarmskastning I de dage, og man kan 
roligt sige, at gærdet var i kasterens favør. Man kunne aldrig være sikker på, hvordan en bold ville springe, 
og shootere var meget almindelige • 
... Da Jeg atter - i 1903 - fik lejlighed til at spille I København, var fomoldene ganske forandrede. Der var nu 
3, måske 4, baneejende klubber med nogenlunde samme baneforhold som nu til dags og der kastedes 
næsten udelukkende overarms. 
K.B.U.sjubilæumsskril! 1928: 

1693 kom der gang i overarmskastningen, og adskillige spillere lærte ret hurtig den nye metode. Det var en 
generende overgang for os (B.93), der kun havde stået for underarmskastning hidtil, og halvlegene blev 
pinlig små. De bedste kastere af den nye type havde Frem, der både rådede over Hughes, en pragtfuld 
bygget mulat fra Vestindien, og over Sykes, en engelsk dværg - en stor dværg ganske vist, med små bitte 
ben, en kraftig overkrop og et par usædvanlig lange arme. De to kunne kaste, og vi stakler, der skulle 
forsøge os mod dem, var lykkelige for at få nogle ganske få points. 



Dansk Sportslidende 1893, Side 351: 

Sydjyske klubber vandt over nordjyske klubber. Der blev kastet overarmsbolde fra begge sider (Volgt, 
Viborg og Alsted, Vejle) 
Kricket 1933, side 41, uddrag frø artikel om B93s 40 lrs jubilæum: 

Valdemar Brummerstedt var holdets bedste kaster, frygtet af "fjenderne• for sine flade, stærkt skruende, 
underarmsbolde, som Indledtes med en række ejendommelige hop. Klubben startede sin virksomhed 
omtrent samtidig, som overarmskastningen blev indført herhjemme, og del nye system ændrede I 
væsentlig grad cricketspillets karakter. I Harald Simonsen havde klubben iøvrigt selv en af de første 
overarmskastere herhjemme. 
Akademisk Boldldubsjubllæumssl«ilt 1964 (uddrag): 

1894 vinder Frem ved anvendelse af den nye overarmskastning. 
Dansk Sportstidende 1894: 
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A.B. sejrede 10. juni over K.B. med 1 halvleg og 7 points . ... som kastere benyttede A.B. Lars Hansen 
(underarms· 7 for 6 og 1 for 23) og C. A. Hansen (overarms - 3 for 7 og 6 for 23). C. A. Hansens kastning 
i 2. halvleg var sikkert den bedste overarmskastning, der er præsteret af nogen dansk overarmskaster. 
Dansk Sporlstidende 1894: 

O.B.s bane Indviedes rigtigt 19.8.1894 ved en cricketkamp med Efterslægtens Boldklub, København, 
fremragende hold fra hovedstaden. Havde overarmskaster Katberg. 
J.B.U.s jublæumssl«ilt 1945 (uddrag}: 

... Apropos kastningen. I alt væsentligt benyttedes underarmskast Jylland over endnu i midten af 90eme. 
Sydjydeme var de første, som lancerede overarmskast herovre. Praktisk talt havde nordjyderne ikke stået 
overfor denne kastemåde, før J.B.U. foranstaltede det første cricketstævne mellem Nord og Syd • 
henholdsvis Hjørring og Vejle - i august måned 1896. Dette foregik med Aarhus som mødested, og 
forfattteren var fra Aalborg rejst til Aarhus som tilskuer. Endskønt Hjørring med dir. Alb. V. Ginge som 
fører var et homogent hold, måtte det dog afgive den jyske førsteplads til Vejle Boldklub, der førtes af 
adjunkt Alsted, og som sammen med købmand Andreasen kastede overarmsbolde. Det skyldtes 
uomtvisteligt disse to mænd, at Vejle Boldklub i 1896-97 vandt J.B.U.s to første cricketmesterskaber. I dag 
er det så ligetil, at der kastes overarms - der kan overhovedet Ikke diskuteres derom, for det er en verdens
foreteelse mellem alle cricketers. Men for at være historisk korrekt er det kun 35 år siden, jyderne helt 
fortod den gammeldags kastemåde. Endnu kan den optræde sporadisk. Successive er såvel gærde som 
mark omstillet efter kastningen. I de rigtig gamle dage stod slagfeltet i on side, navnlig long on, idag spilles 
selvsagt mest til off .••• 
F.B.U.s Jublæumsskrl/1 1954, side 66: 

Klimaks nåedes i 1896, da O.B. faktisk var den stærkeste klub i landet, og hvor de bedste Jydske og 
københavnske modstandere - endog udvalgt Sorø amtshold - blev slået. Formanden, Max Schmidt (Smilhll, 
samt overarmskasterne Edv. G. Hansen og Fr. Mouritzen, havde deres store andel I de gode resultater. 
Overarmskastning var på det tidspunkt ret ukendt, så det har sikkert voldt gærdespilleme store 
vanskeligheder at omstille sig fra underarmsbowling til den nye kastemåde. 
Crlcl<et 1972, side 8, uddrag frø altike/ af Jørr,en Co/dom Georr, Brysting: 

Også som kaster var Brysting i topklassen. I sine samlede kampe tog han over 500 gærder for et 
gennemsnit af 11, 15. I en kamp tog han fire gærder I træk. Hans ret varierede kastning var vanskelig at 
modstå I det lange løb. Han var den første herhjemme, der kunne kaste en •googlie", men glem ikke, at vi 
trænede om vinteren I Forum, hvor vi i dyre domme havde lejet et netophængt hjørne. 
F.B.U.s jublæumsskrl/11954, slda 70-71: 

I F.B.U.s første år anmeldtes hold fra Union, Svendborg, men derefter synes der ikke at være 
tumeringscricket i Svendborg før omkring 1922, da B.1921 kæmpede mod Odense Boldklub. B.1921 gik I 
1925 ind under Svendborg Boldklub, og klubben deltog med et hold til 1938, men fra dette år kun I 
andetholdsrækken, for at opholde helt med cricket i 1948, trods det S.B. vandt rækken. Et af de navne, 
der særtig huskes er A. Larsen, som I mange år også var med på unionsholdet, men ligeledes L. Draghelm 
og Martin Poulsen - sidstnævnte kastede underarmsbolde, hvad der ellers var sjældent. 
Cricket 1936. uddrag frø"28 lrs crlckeløtfndtfnge" af Hamid ,,,.pson: 

I sæsonen 1914 dannede Ch. Buchwald og Hagbard Vestergaard et meget stærkt første gærdepar for A.B., 
og de gjorde sig bemærket ved nogle store makkerskaber. De satte ny rekord for 1. gærde mod K.B. med 
160 og scorede desuden 149 sammen i slutkampen mod B.93. Der fandt det år nogle spændende kampe 
sted. A.B. vandt over B.93 med 199 mod 191, altSå kun 8 points. B.93s kamp mod K.B. var endnu mere 
spændende, Idet B.93 vandt med eet point. K.B. scorede først 228 og følte sig sikker. Henning Leopold 
scorede 125 og havde et godt makkerskab med Jacques Hermann, som undertiden kunne være meget 
kedelig at kaste til. Til sidst lod man Harald Hansen kaste meget langsomme underarmsbolde til ham, og 
duellen mellem de to morede tilskuerne kosteligt. Jeg tror nok, at Hermann omsider "gik om bord i" en af 
de langsomme. 
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CRICKET PÅ OFFENTLIGE INSTITUTTER. ELEVSKOLER OG KURSER 

S.B.U.s jubilæumsslllill 1952, side 9: 

Omkring 1860 kom der atter liv i cricketspillet, først på Sorø Akademi, derefter på Hærens Elevskole i 
København, der fik en del af sine elever fra akademiet. ... Hilarius Kalkau lærte spillet på Sorø A:,ademi og 
kom på Hærens Elevskole. 

K.B.U.sjubilæumsskrltl 1928, side 77: 

Blandt K.B.s spillere i 1687 var bl.a. Frederik Knudsen, som har gjort sit navn berømt ved sine grundige 
studier af boldspillet lige fra oldtiden, og som nu er leder af statens kursus for "Boldspil og ordnede Lege•, 
en stilling i hvilken han har udrettet et imponerende arbejde. 
Roskilde Bo/d!dub af 1906sjubilæum$$/uill 1956, side 4: 

Stiftelsen af Roskilde Boldklub skyldtes først og fremmest en ung lærer, der hed Car1 Poulsen (senere 
Godwin). Fra sin studietid i København havde han i Kjøbenhavns Boldklub lært fodbold og cricket at kende, 
ligesom han havde deltaget I et af statens kursus, hvis formål var at interessere folkeskolens lærere for 
børnenes motion i fri luft, nemlig ved hjælp af boldspil. 

Klicket 1935, side 5: 

Efter at Kalkau i 1689 var udnævnt til kaptajn, blev han i 1892 chef for Hærens Gymnastikskole, hvor han 
ligeledes indførte spillet og holdt hævd over det til sin afgang som chef i 1902, da han udnævntes til 
oberstløjtnant. 
Kjøbenhavns Boldklubs jubilæumssl«ift 1926, side 38: 

Ved at indføre cricketspillet på Hærens Gymnastikskole har Kalkau i årenes løb uddannet en mængde 
spillere, som senere ved at spredes landet over har bragt sagkyndig kendskab til spillet vidt omkring. 

Klicket 1932. side 65: 

Den måde, hvorpå "Kricket• har gengivet flicker-serien af Don Bradmans slag, har adskillige steder vakt stor 
opmærksomhed. Således har "Kricket• efterkommet en anmodning om at sende klicheerne til den 
hollandske cricket union, som har gengivet billederne i deres blad, og herhjemme har Statens 
Gymnastikinstitut fået tilsendt et antal af hver serie til brug ved undervisningen. 
l<Jicket 1933, side 38: 

Lektor Poul Jørgensen ved Statens Gymnastikinstitut har udsendt en rigt illustreret håndbog i Cricket, der 
har til opgave at være lærebog for begyndere .... og man forstår, at der også nu inden for Statens 
Gymnastikinstitut gøres et alvor1igt arbejde for spillet. Et sådant arbejde bærer jo tifold frugt, når de der 
uddannede lærere kommer i virksomhed ude omkring i landet og straks kan gå i gang med undervisning og 
instruktion. Der er næppe nogen tvivl om, at der allerede forlængst skulle have været sat et alvor1igt og 
målbevidst arbejde ind her. Men nu kommer det forhåbentlig! 

Brøv fra Danmarl<s Højskole for Legemsøvelser. Købanhavn 27.10.1967: 

Efter samtale med overlærer Leo Helge, der underviste i boldspil på Danmarks Højskole for Legemsøvelser 
fra 1932-1965, kan det meddeles, at man kun periferisk og ikke systematisk har undervist i cricket på D.H.L. 
Cttcket 1981/3, side 15, om Nørrebro C.C.s overtagelse af A.B.s gam/a bane p4 Nøne Ale: 
... Der er etableret to excellente træningskastebåse, og pitchen er blevet anlagt omkring 10 meter fra det 
sted, hvor en forhøjning i jorden stadig antyder, at der i tidligere tider er spillet mangen en cricketkamp. Alt i 
alt har eventyret omkring retableringen kostet lidt over 60.000 kr. Når de har kunnet skaffes, skyldes det en 
fantastisk velvilje dels fra kulturministeriet, dels fra Danmarks Højskole for Legemsøvelser ved rektor Ivar 
Berg Sørensen. Ministeriet har bevilget den væsentligste del af beløbet, og højskolen er gået med for at få 
faciliteter til også at kunne tage cricket med på programmet for uddannelse af gymnastiklærere. Ole 
H0ckelkamps seriøse arbejde med skolecricket har dannet baggrund for højskolens interesse. 

Cricket 1945, Side JO, fra D.C.R.s generalforsamling 29. Juni: 

Godsekspeditør Hartoft fremhævede, at det var ungdommen, man skulle have fat på, og oplyste at der på 
Statens Lærerhøjskole stadig blev givet undervisning i cricket, hvorfor det vel også måtte kunne bringes 
frem i skolerne .... Fonnanden ville også gerne have cricket ind i skolerne, men oplyste, at det var meget 
sværl, idet det faktisk var forbudt at spille det deri Den såkaldte "Store Skolekommission• havde udtalt, at 
spillet ikke havde de fornødne opdragende egenskaber, pædagogisk setl 
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DANSKE DIGTE, HISTORIER OG LIGNENDE OM CRICKET 

Cdcket 1949, side 61: 
Aage Hennann. På Danmarks mindedag den 29. august døde forfatteren, joumalisten, frihedskæmperen, 
K.B.eren og cricketspilleren Aage Hennann. Mange af de unge vil vel spørge: Hvem var han? Men hele den 
voksne generation, i hvert fald I København, kendte "digterkongen• og vil med vemod mindes den store, 
kraftige mand, der tryllede digte I hundredevls ud af penneskaftet, om livets problemer, om sporten og om 
meget andet. 

Cdcket 1939, side 110, underskrevet "Digterkongen•: 

Efter den 41. Sæson. 

Jeg var blevet Vinterrorkølet 
og ladle I skabet bland! 
mine lllips og lommelerldæder, 
men del var et par handsker, Jeg fandt. 

Af skind og med grønne dupper, 
som, Mr Jeg el boldm, log feJ, 
har skinet adsklUlge laMW, 
og mange gange" negl. 

S6 sad Jeg foran kaminen 
og huskede med drømmende blk 
det century, IOffl Jeg atter 
og ogsA I ir Ikke fik. 

Cricket 1941, - 11 og 1972, - 2, af Aaga Hannann: 

Fodirs-Fomemmetser 

56 grør,,- da del græs Igen, 
hW!på min fod skal lnlde, 
og s6 kan jag påny• hen 
IH sommerdagens glmcle, 
den gyldne 8111, den lune ml, 
en sød og ulig anen 
om bold og bat og gadepind 
og apll pt � 

Ak, del er b6de vist og Ridt 
og langt fra nogen fabel: 
Jeg er en gammel eleflnt 
med ha,gegumpog snabel, 
men Jeg kan drømme mangen nat, 
at blfaldsnlbel klinger, 
når Jeg en gang Igen ml bal 
som S/Uæp I lullen�-

Jeg ved Jo NIY, at Jeg er 8lmlk, 
skønl lange 8lag jag hader 
og er et IIIINII planavak, 
der--p6 parader, 
men Jag kan vtgne gøne1æ øm 
ITOdsml�. 
skønt det var I en deJlg drøm, 
jeg slog min fønlle Nkser. 

I marken slår en yjgen lcreds, 
som pol en chance hiber. 
Snart er det sommer, ag vi -
vi crlcklltglade 16ber, 
og selv om Ingen af oa al6r 
I 6r et slag III grænsen, 
vi elsker dog den dag, vi fir 
et bat hos gamle Jensen. 

Eller femogtredive minutter 
I slutkampen mlltle det ska, 
da "Pull8" stak mig en "s)Jllel", 
og hele min SCOIIIVBI' 3! 

Nu er Jeg grinet af dage, 
og inlel på mig er kør-i; 
men Jeg ,m alts6 vende Ubage, 
når gnosset Igen bllwr grønt. 

Tak, kammerater, som Ikke 
har mlndSle � skabt, 
hverken med ard stier blikke, 
"-gangen chanCe blev tabt. 



Cricket 1935, side 74, øf Aage Hermann: 

Kricket 1934, side 55: 

Sommerens Spil. 

Oh, lad os mødes p6 den grønne plæne, 
hvor manden bliver dreng, og drengen mand, 
hvor vi i fredens kappestrid kan tjene 
den Idræt, som skal qene folk og land, 
hvor man bliver sund i sol og sommervinde, 
så sund af sind, som sund af kød og blod, 
her vil vi rejse vore gærdepinde, 
det rme græs gør pilohen jævn og god. 

Her lærer vi at våge og at vente; 
vor kamp, vort spil er Uvets kamp og spil, 
hvor vi kan nederlag og nitter hente. 
men huske, at vi har en halvleg til. 
Vi vandt og table uden smH og tåre, 
vort bat blev kampens våben i vor hånd, 
som kunne sejre kun, man aldrig såre, 
vi tabte eller vandt i samme ind. 

Se gylden SOi p6 cricketpladsen falder, 
med samme hue med det samme skjold 
vi kender Ikke rang og stand og alder, 
vi qener samme sag pa samme hold. 
PA søndag morgen tidUg skal vi &lille 
IU cricketkampen på den grønne eng, 
til sommersolen synker, vil vi spille, 
og drengen bliver mand, og manden dreng. 
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I Akademisk Boldklub promoverede man omkring århundredskiftet Doctores ved de årlige klubfester, og 
herfra stammer blandt andet den doktordisputats, hvorved redaktør Ivar Lasson erhvervede sig den 
"ballosophiske doktorgrad", der blev forsvaret under højtidelige former den 12. oktober 1900. Der er 
pragtfulde ting deri, som også berører cricket. Disputatsen blev genopfrisket af forfatteren ved K.B.s 50 års 
jubilæum den 26. april 1926, hvor vittighederne ovenikøbet blev sat på vers efter melodien: Den evigglade 
kobbersmed. Hør f.eks. her: 

Se Luther heldigt aig som demøn-bowlerhar forsøgt, 
Det kendes af alle. - Men del er hell lonytd 
Al pAstå, Berengaria fik noget større $C018 
Næ, Dronning Bengænl gik selvfølgelig med /eg befont. 
Og at "Skoma'r (Schurnacher) han grewn blev • af Griflenfeldt 
Blot fordi han aig "slog i vejret" - er reeft. 
Var der tennishal, der hvor Kongens Boldhus IA? 
Og hvorfor blev man som straf sat "under boft og slA"? 

Et liRe spfing tilbage- og vi træffer p6 den dag, 
Da Kristian den Fjerde, han tlog sit store slag. 
Han fik noteret Fem'em, men der skulle 15 st6el. 
Thi som bekendt blev slaget på "Trefoldigheden" 116et. 
Fjerde Kristians gærde var højt - ja. som en mast, 
Og sin overligger, den sømmed' Krt&tian fast, 
Selvom han for øjet gik rundt med lommeklud, 
Eet var sikkert - han ville skam Ikke "lclppes ud" 

Kong Kristian den Syvende vi også nævne 1114, 
Selvom hans sportsmandsevner da vel nærmest kun 11ar sma.

Han elskede - mærkværdig nok - del ædle kricketspil, 
Thi gærdespil var han nemlig Ikke skikket til. 
Han hos konen blev "stukket ud" af Struense, 
Der i den anledning blev kaldel "Skruense". 
Delte gentog sig - Indtil Struense fik spark 
Og blev henrettet der, hvor vi nu har Idrætspark. 



Clfckel 1938, side 106, 1949, side 68 og 1970, side 29, af Aage Hermann: 

10.000 not out!

Mister NIKKELHORN fra Glasgo' 
han har aldrig haft fiaskol 
Der, hvor han gik til sit wickel, 
vidste man, bleY Ikke prikket 
ener "tævet" ganske bHndt, 
skønt han scorede gesvindt. 
Kort sagt: del var liglig cricket! 

Han var fuld af krudt (ol powder), 
havde masser af not-outer. 
Rofolk på dan dovne Thems, 
når da sad og sov, fik banen 
stundom tige ned I skaHen; 
men det år han blev halvfems, 
var det sidste han drev sport, 
og der satte han rekord! 

Gamle folk, som endnu lever, 
husker kampen; del var "Newr• 
castla" Imod "Appingdom". 
Første gærde, Nikke/horn, 
som bestod af ben og skind 
og l1dl engelsk skæg, gik Ind 
for at værne gærdets pind. 
(Får man dem blot til at sætte 
sig ved Whiskyen til rette, 
så vil de berette dmtø.) 

Hele dagen var der bowlet, 
Niklcelhom han havde skovlet 
fora hund.- og atten, 
og da del var ud p6 natten, 
stod han endnu foran gærdet. 
"Never-castle" var forfærdet; 
men da kampena lov var denne: 
spillet &pines skal til ende, 
måtte man la' fakler brænde. 

Nogle viger, andre blunder, 
både overarms- og under
blev forsøgt den ganske nat, 

· så del Nlkkalhornske bat 
blev på hårde prøver sal 
Lumske skruebolde samt 
harde "shootere" blev ramt 
med den samme flotte lethed, 
medens bowlerne al træthed 
svajed' hid og did som siv. 
ingen kunne ta' hans av.

Natten svandt, og del blev dag. 
Nu var Nikke/horn I slag! 
Der blev slået og pareret, 
• han var nok lidt ubarberet, 
men forøvrigt hett den samme, 
Øge sikker li at ramme 

Tiden goY. Der går et Ar, 
men endnu ved gærdet stir 
Mister Nikke/horn og slår. 
På en stærk! forandret marl< 
aer han nu, den gamle knark: 
gamle spillere er døde, 
andre spillere grr møda, 
der er rejst en by al telte, 
hvor de sover, markens helte, 
laver mad og lager bad; 
Niklcelhom er ligeglad! 

Kun han så med sorgfuldt blik, 
når de andre gærder gik, 
eet om året eller to, 
når de lidt for dristigt slo'; 
men der var dog ikke lala 
på hans hold om nogen "hale", 
som man stundom ser del her, 
salY de sidste mænd var dolr 
mindst halvandet tusind værd. 

Efter fem sæsoner laklt 
holdets sidste mand: en pjatt, 
som halvfemte hundrad slog. 
Mister Nikl<elhom han drog 
blot el suk, da bolden tog 
mandens midterpind. Del lød 
trist, og Nikkelhom var død 
ved stt gærde, skønt not out. 
• /his Is the real llllth sbout 
/he whole wonds most famous wtckst 
and how Nikke/ham ptsyed cnckel. 

Hastigt, hastigt rinder tiden; 
der er gået Ar og døgn. 
Nu er del så længe siden, 
at del mullgvis er løgn. 
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Cricket 1937, side 62, Crlckmang sunget ved 0.S.s fest 30.5.1937: 

Cricket 1945, side 71: 

Cricket - vi priser dit komme - dit navn, 
atter dine drenge du tager I favn. 
Hvid er din dragt, smukt du os klæder Ira hoved til tå, 
kækt sidder huen - en smule p6 skrå, 
rede hl kampen vi st6. 
Vi kæmper I venskab om "båndet" med flid, 
vi kender ej ufred og lndbyrdel splid, 
vi følger vor "skipper" I sommerens strid. 

Valget er truffet, I marken vi går, 
spændt som fjedre alle på pladserne står. 
"midt olT' og "point" - "lang on" og "square leg"; hver post er velset; 
efter vor bold vil vi fare adræt. 
alle med tanke for 61. 
At spilleren mod os snart sender si slag, 
at øje og hånd ej svigter I dag; 
- nu gælder det, fald eller Sejr for vort lag. 

Cricket • lidt hårdt til din ven tit du &laf, 
fuld af håb og iver IR gærde han g6r. 
Ofte dog straks bolden I pindene synger alt "klip", 
eller hans "cut" er en griber I "sHp" 
- alt under publikums "hib". 
Dog, lysten og modet forliser han ej; 
men Indædt han mumler, - "det gik Ikke, nej, 
men næste gang, næste gang så bll'r det mig" 

Hej, næste gang er din ven nok i "tur", 
�endens bedste kaster er modløs og sur. 
Hver lige bold rent og præcist Hgger midt på hans "bat •. 
mens tn den "løse" han speendt står parat. 
"Nåda, der fik han nok fat". 
Mod grænsen han følger sit "stød" på dets vej 
og nynner "Hurra, denne gang blev del mig". 
Jo, cricket er herligt, det går som en leg. 
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Til 50 års jubilæumsmiddagen havde J.B.U.s æresmedlem, bogtrykker E. Westphall, skrevet en sang, der 
var så kvik og vakte så stor begejstring, at vi synes, bladets læsere også skal stifte bekendtskab med den: 

Fra Cricket til Fodbold (Melodi: Dengang jeg drog af sted.) 

Du gamle cricketspll, 
- du gamle crlckelspil, 
for dig jeg synge vil, 
ja. for dig jeg synge vil. 
Da Jeg var dreng og ·gar, 
du blev mit ideal. 

det holdt sig gennem årene til Jeg blev voksen "kaT'. 
Min Interesse vakles en herlig sommerdag 
i 86 i Aalborg - der stod et større slag. 

Der var en grumme fest, 
og Sy/ow scored' flest. 
Hurra! Hurra! Hurre! 

Det Jydske hold blev talt, 
- det Jydske hold blev talt 
III sytten mand ialt 
- ja, til sytten mand ialt. 
Jeg var en 1 O årS pog 
og ikke særlig klog, 

men fandt, det var skandale stor, at erve sytten slog. 
Dog, Jyderne var gamle med skæg og corpus fedt, 
og det fik københavnerne hurtigt løbet svedt. 

Jeg husker til min dø', 
at jyderne fik klø. 
Uhal Uha! Uhal 



Min første "pftch" var god, 
- min første "pftch" var god, 
på gadens sten den stod, 
- ja, på gadens sten den stod. 
Omtrent jeg næsten tror, 
• jeg har del fra min bror • 

en pind til boldtræ "hugget" blev • man er en synder stor. 
En klup• med p • vi stifted' • den not hed "Dannebrog", 
for "Vores ldup·ses ære heft drabelig vi slog. 

Om vlnd'vers sikkerhed 
jeg Ikke grr besked. 
Tju-bangl Tju-bang! Tju-bangl 

En konkurrence-klup 
• en konkurrence-klup 
forsøgte med et kup 
• ja, forsøgte med et kup 
at "låne" vores plads, 
det kom os ret UIDaS. 

Nu kæmped' vi om bane-ret, og sejren den var hvas. 
VI stod med løftet boldtræ og spiDed' vældig frit, 
og vore gærder rasted' da også tem'lig Ill. 

Da kampen sA var "taft", 
sad næven løst Då skaft. 
VI gru- ligt læ-ved' dem. 

Vi havde "uniform", 
• vi havde •uniform", 
den forekom enorm, 
ja, den forekom enorm. 
Med hvide bukseben 
og skjorten næsten ren, 

med pragtfuld hue • gul og grøn - ti kampe vi lremtren. 
Vor "formand" havde sølvsnor om huens runding lagt, 
den sølvsnor ham forlened' med myndighed og magt. 

Hans valgsprog del var kort, 
det fejed' snakken bort: 
"Hold It" I • din kfootl" 

Og drengen bliver stor, 
• og drengen bliver stor. 
Om som'ren stærkt han gror, 
• ja, om som'ren stærkt han gror. 
Hans cricket blrr passion, 
hver aften en ration, 

om heDlgdagen slås han ror den Jydske union. 
Han tømmer smertens bæger, nAr tabet går ham på, 
han er en fandens ka1, hvis hens hold kan sejren nå: 

• • "Hvad? - ramte den mil træl • 
Den doinmer er el fæl" 
Et fæl Et fæl Et fæl 

Men tiden skifte vff, 
- men Uden skifte vtt. 
Den kræver fodboldspil, 
- ja, den kræver fodboldspll. 
Thi delle spil er smart 
og fattes meget snart 

af publlklm, der spDler med og hepper op med fart. 
El sp,l, der rummer himmel og helved på 6n gang. 
Et spll, der næsten omskrive kan den gamle sang: 

• Ja, Danskens ros og magt 
I fodboldspil er lagt!" 
- - men Svensken er nu fællll 

VI dog bevare vll, 
• vi dog bevare vff 
vort kære crlcketspll 
Ja, vort kære crlckelspll. 
En fodboldkamp jeg ser 
med glæde, og jeg ler, 

når danskerne har flere mål, III nød et enkett mer'. 
Men må jeg be' om cncket, det gamle, noble spil, 
og derfor mest min vise jeg viede dertil. 

Men begge spil skal ha' 
et brode�igt hurra! 
Hurra! Hurra! Hurra! 
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Cricket 1949, sid• 10, "En ny clicketsang": 

Den landskendte cricketentusiast, skoleinspektør H. Johs. Jørgensen i Aalborg, har skrevet nedenstående 
lille sang • eller opsang • til en old-boys fest i Aalborg fomylig (Melodi: Hen til kommoden): 

Vi er raske gutter, der i marken lilutter 
kreds Då cricketbanen ror at slå et slav. 
Een slår en forbier, een slår nok en "sider", 
een gar efter bolden, men slår om i trav. 
Een er sløv i koden, een er rap på foden 
og forstår at nappe alle ljanseme. 
Nogle af os bowler, andre star og skovler, 
hvad gør det, når blot vi holder skan-. 
:,: Een, to, tre, stikker\111 rend, 

det er nemlig vældigt sundt at trave, 
hen til gærdet og tebavs igen, 
Især for ham, der har en smule mave. :,: 

Nar vi spifler cricket, står vi ved vort wickal, 
med vort bat og fanger an med godt humør. 
Vi slår ej og stanger til en bold, men langer 
hellere en sekser ud, som batsmen bør, 
end vi slår og prikker Ul en bold og stikker 
"skeen" ned i jorden I befippelse 
hver gang bolden kommer, sa den anne dommer 
keder sig I hjel af al den trippelse. 
:,: Een, to, tre, vær parat, min ven, 

til at bruge battet, 8'I det batter. 
Hen III gærdet og tebavs Igen, 
at Ikke dine gærdepinde dratter. :,: 

Se, hvor vi kan score, og hvor vi kan more 
os og hele byens crickelpUbllkum. 
Kun den arme spiller, der får et par briller, 
og en æggesamler rar et pust01Um. 
Og når matchen slutter, samler vi og mutta 
vore grejer sammen I erkendelse 
af, at cricket er den bedste sport I verden; 
det er og8'1 sidste dommerkendelse! 
:,: Een, to, tre, glem det ej, min ven, 

næste sommer tr- \li jo atter, 
hen m gærde! og tebavs Igen, 
for cricket er den sport, vi højest skaller. :,: 

Svanhohn Ctfcketklubs jublaumssluifr 1981, sida 75: 

Glæden ved cricket beskrev digteren Aage Hermann, og han lod sin gamle cricketspiller slutte sin sang 
således: 

Cricket 1938, side 93: 

Jeg bærer skrammer nu af år og alder 
her skal det være! Med mtt crlcketbal 
vil støt jeg slå. når himlen på mig kalder 
og når for sidste gang mit gærde falder, 
og punktum bU'r i regnskabsbogen sat. 

Den hårde bold og de bløde hænder. 
ef Aage Hermann. 

I min sidst fuldførte roman for store drenge: "Fregne•, der er skrevet også for gamle drenge, forekommer 
en ingeniør Nils MaI1and, kaldet "Orgenalen". Han hjælper de fattige småfyre fra blindgaden ved 
Blegdamsvej med at få en rigtig boldklub sat I sving. "Fregne• er drengenes hovedmand. Hans virkelige 
navn er Maximillian, men det når han aldrig at få sagt helt ud, fordi han stammer så forfærdeligt. Hans 
bedste ven er Peter Pebeffod, den blinde dreng. 

Originalen har besøg af alle drengene, viser dem sine relikvier og fortæller bl.a. følgende: 
"Her er en lille bitte hvid benknap. Det er den største sjældenhed I hele samlingen. Den har siddet I en 

cricketskjorte. Og cricketskjorten blev båret af Jack Hobbs, som jeg regner for hele Englands bedste 
cricketspiller efter gamle dr. Grace. 

Når del nu snart bliver rigtig sommer, må vi se at få et cricketspil sat I gang. Det er bedre end alle andre 
spil. Den hårde bold lærer os uforfærdethed både ved gærdet og i marken, og den tvinger os til at være 
vågne og på pest, fordi den, der står og sover, hvis han får bolden i hovedet, risikerer en hel del. 

Jeg har hørt om en lille, engelsk dreng, sådan omtrent af Fregnes størrelse og tykkelse, der greb en 
cricketbold, som kom med fuld fart fra boldtræet. Den havde så gevaldig kraft på, at den tog ham med op I 
en storkerede på kirkens tag I Tipperary. Det lyder som usandhed, men det er det da rigtignok ganske 
utvivlsomt også. Men læg alligevel mærke til, at historien Ikke fortæller om drengen holdt bolden eller tabte 

den; det er fordi, den sidste mulighed overhovedet ikke eksisterer for engelske cricketspillere I En helt rigtig 
englænder vil hellere tabe en formue på børsen, end han vil tabe en bold på cricketbanen. 
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Fra verdenshistorien ved I nok, at der af og til har været uenighed mellem England og dets kolonier. Men 

de er ganske simpelt nødsaget til at blive ved med at mødes som venner I verdenspolitiken, for at de kan 
blive ved med at mødes som modstandere i cricket. Jeg spillede på et hold, hvor den rigeste spiller var 
millionær, og den fattigste var minearbejder. De havde indført den ordning, at de skiftedes til at tage 
frokostpakken med, når vi spillede kamp. Den ene dag spiste millionæren af minearbejderens 
margarinemad og kaninkød. Den næste dag fik minearbejderen sin part af millionærens fasan og hummer. 
Når vi steg af omnibussen, lod millionæren altid minearbejderen gå først. Æres den, som æres bør. 
Minearbejderen var vores bedste gærde, millionæren var det dårligste. Men af den grund så 
minearbejderen ikke ned på millionæren, for han vidste, at de begge to gjorde deres bedste, selv om deres 
bedste tilfældigvis ikke var lige godt. Og desuden var millionæren i marken en streg bedre end 
minearbejderen. 

Sådan lærer spillet med den hårde bold os tillige sammenhold. Det behøver vi heldigvis ikke lære i 
blindgaden. Men når vi allerede har lært det, har vi så meget større chancer for også at blive til noget i 
cricket. I fodbold har vi allerede drevet det vidt, selv om v.i naturligvis skal drive det langt videre". 

Den første spilleaften kastede Nils Mailand kun ganske bløde bolde til dem og benyttede samtidig 
lejligheden til at lære dem de forskellige skruninger at kende. 

Der sluttedes af med gribeøvelser, og her opdagede ingeniøren,, at Fregne havde "bløde hænder". Selv 
om drengen hurtigt lærte, at man skal lade hænderne følge med i boldens retning og gradvis tage farten af 
den - hvad nogle mennesker aldrig lærer - så satte hver eneste bold et mærke i Fregnes indvendige 
håndflader, som straks var rødt, og dagen efter blev blåt og meget smertefuldt. 

Maximillian var en spinkel dreng, men en dreng var han. Derfor bed han tænderne sammen og var aldrig 
bange for bolden. Han nåede også mange vanskelige "gribere". men det kneb med at holde på kuglen, fordi 
det hver gang gjorde så ganske nederdrægtig ondt. Det hændte mange gange, at Fregne fik tårer i øjnene 
af smerte, når han forgæves prøvede at gribe. Men det hændte aldrig, at han af den grund forud opgav at 
forsøge på at tage alt, hvad der kom indenfor hans rækkevidde. Han tænkte hver gang på den engelske 
boy, der havnede I storkereden. 

Den, der som Fregne har bløde hænder og alligevel har spillet cricket, vil vide, hvor nederdrægtig 
ubehageligt det efterhånden bliver, når man har fået det ry på sig ikke at kunne gribe en bold. Samtlige 
andre spillere stirrer på lm, når bolden kommer sejlende. Der lyder en halv.høj bemærkning fra en eller 
anden om, at "han taber den•. For hver gang det sker, bliver man mere og mere nervøs, man får neglerifter 
Indvendig I hænderne, fordi man på en fuldkommen tosset måde prøver at klappe hænderne sammen om 
bolden, som i stedet for rammer udenpå knoerne og slår større eller mindre hudlapper og kødstykker af 
dem. Sluttelig gyser man for at blive stillet overfor en gribechance. Inden hver kamp håber man indertigt, at 
i dag vil det gå bedre, men så snart man omklædt går i marken, er man fuldstændig klar over, at det 
aldeles ikke vil gå bedre, men tværtimod vil gå endnu værre end ellers. 

Nu havde Blindgadens Boldklub spillet cricket hver aften I en uge. 
Drengene gik med glubende og umættelig interesse op I spillet med den hårde bold. Heldigvis havde 

Fregne ved gærdet afsløret et glimrende "øje for bolden•. 
Han var den af dem allesammen, som Nils Malland havde størst besvær med at kaste ud. 
Bernhardt var uddannet til hård kaster, Cart Skomager til leverandør af lumske- og luskebolde, men de to 

kunne overhovedet ikke gøre Fregne fortræd ved gærdet. Han havde den gode hjerne, som også i cricket 
er så uhyre vigtig. Derfor parerede han omhyggeligt og med lodret boldtræ alle de bolde, der var lige på 
eller havde skruning ind mod gærdet og slog udelukkende efter de skæve. Det var kun som markspiller, han 
var så fortvivlende umulig. - Boldene på jorden stoppede han meget godt, fordi han som sagt ikke var 
bange. Men Indtil dette øjeblik var det endnu ikke lykkedes ham at gribe een eneste bold. Hans kammerater 
længtes heftigt efter den hertige og begivenhedsrige stund, hvor de kunne se på hinanden, knibe det ene 
øje til og sige: •ores Fregne er allirenveller ikke så tosset!". 

Men efterhånden var de begyndt at tvivle om, at de nogen sinde skulle få den glædelige oplevelse. 
Cricketspillet samlede ikke mange tilskuere. TIi fodboldtræningen var der altid et par tilfældige 

publikum'ere, som standsede deres tur over Fælleden for i kortere eller længere tid at følge spillet. Men 
cricket kræver et kendskab til finesserne, som er vanskeligt at erhverve for den, der kun ser til, og derfor 
var cricket heller Ikke noget rigtigt publikums-nummer i Blindgade Boldklubbens dage. Men naturligvis var 
Peter Peberrod hver gang mødt op. Ganske som da Nils Mailand boksede med Lersøbølleme, lyttede han 
til slagenes lyd, og det var altså hans fornøjelse. Men rent bortset derfra, var Peters tilstedeværelse absolut 
nødvendig, efter som han måtte holde i den ene ende af Cæsars rem for at hindre hunden i at fare efter 
cricketbolden eller måske snappe efter den i luften. 

Fregne havde netop været ved gærdet og klaret sig ualmindellg fint. Af den rene og skarpe lyd, når hans 
bat ramte bolden, og af småbemærkninger fra ingeniøren forstod Peter, at hans ven udmærkede sig, og af 
de andre drenges råb: "kast ind!", "til det andet gærde!" og "de løberl" fremgik det, at der blev scoret mange 
points. Peter var så godt som nogen inde i cricketteorien, fordi også han havde lyttet til Nils Mailands 
instruktive foredrag og bedre end nogen af de andre huskede, hvad han blot een gang havde hørt. 

Nu havde Heinrich afløst Fregne ved gærdet, hvor grovsmedens dreng spillede et helt andel spil. Han 
holdt ikke meget af parader, men slog helst til hver eneste bold, der kom indenfor hans rækkevidde. Han 
holdt af at gå bolden et lille skridt i møde, tage den I opspringet og sende den langt bort. Han slog også, 
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hvor det havde været klogest at parere, men Nils Mailand prøvede ikke at lægge hans spil om, fordi 
spillemåden så tydeligt var et udtryk for drengens hele temperament, at det var yderst tvivlsomt, om han 
efter noget andet system ville få lige så meget eller overhovedet få noget ud af sit spil. 

Heinrich havde allerede haft et par lange og smukke slag. Car1 Skomager kastede skruebolde til ham. De 
faldt foran Heinrichs ben i halvanden meters afstand og drejede ind mod gærdet. Det var lige mad for 
smedens dreng. 

Og så skete der noget! 
Heinrich tog bolden i opspringet og fra enden af boldtræet, hvor de længste slag ligger, sejlede den 

stenhårde kugle med retning direkte efter Peter og Cæsar. Drengene og ingeniøren kunne allerede se, at 
den blinde dreng ville få den I hovedet. 

Rædselen lammede dem, så de ikke kunne råbe. De så blot gysende til og håbede, at et mirakel ville ske, 
så Peter i sidste brøkdel af et sekund flyttede hovedet blot ganske lidt. 

Den eneste, som rædselen ikke fik lov til at lamme, var Fregne. Han var 10-12 meter fra Peter, da 
Heinrich slog, og han startede i samme sekund. Helt tidsnok nåede han ikke at krydse boldens bane, men 
de sidste to meter kastede han sig gennem luften. Her var ikke tid til at blive nervøs for udfaldet. 

Og ingen af de andre nåede at udtale deres overbevisning om, at han tabte den, og så sad den nok så 
nydeligt i Fregnes lille ømme og sønderslåede hånd! 

Der var sket tre ting: 
Heinrich var grebet udi Peter var frelst! Fregne havde for første gang vist sig jævnbyrdig med den 

engelske boy, der havnede i storkereden på kirketaget i Tipperary. 
"Den kla-kla-klarerFreg-Freg-Fregne•, sagde Maximillian og stak bolden Ind til gærdet. De andre kneb det 

ene øje til, så på hinanden og sagde: 
•ores Fregne er allirenveller ikke så tosset!". 

Vestjyden, Esb}erg,jublæumssktilt 1944: 

Introduktion til Cricket - t 
af Jørr,en Cold. 

Når "Vestjyden" beder mig skrive lidt om cricket, har jeg fornemmelsen af, at en kraftig esbjergensernæve 
tager mig fra København med et gigantisk tag, svinger mig over Sjælland, Fyen og Jylland, stiller mig ved 
Vesterhavet og siger: "Skriv lidt om bølgerne•. Opgaven er næsten umulig. Man kan Ikke skrive lidt om 
det umålelige store! 

Stiller jeg mig ved havet og stirrer mod vest, føler jeg mig som et fnug, en ubetydelig ener, overfor den 
livsanskuelse, den religion, der hedder CRICKET. Spillet, der former ungdom til manddom. Som gør 
mennesker af forskellig rod og race til venner for livet. Som gør en fyrste til kammerat, en landstryger til 
gentleman på banen. 

Folk, der ikke kender cricket, mangler noget. Cricket er en frivillig opdragelse, som kræver humør, retsind 
og udholdenhed. Man lærer mere om moral og fairplay på cricketbanen end I hele sin skoletid. 

Det er ikke tilfældigt, når der over portalen til en verdenskendt klub står ordene: "Keep your promlse; keep 
your lemper - and keep your wicket up!". Ordene taber ved oversættelsen: hold dit løfte, hold hovedet koldt 
• og hold dit gærde. Det er tre guddommelige råd, som kan lægge en mands livsbane i faste rammer.

Cricket er boldspillenes dronning og æres som sådan både af spillets udøvere og tilskuere. De, der ikke
gider sætte sig ind i reglerne, får deres straf på samme måde som de, der ikke vil indleve sig i musik, ikke
får nogen glæde af Beethoven. Deres dovenskab rammer dem selv. Lad dem gå til de spil, som kan fattes
af analfabeter.

Er det cricketspillet I sig selv eller omgivelserne, stemningen om banen, der virker så dragende? Er det
den strålende sommerdag, den høje, klare himmel eller banens grønne tæppe og de hvide spilleres
skiftende bevægelser, der påvirker sindet? Er det sidemandens anekdoter fra gamle dage, den hyggelige
bænk I skyggen, eller er det lyden af den "rent• ramte bold, der fortryller cricketentusiasten?

Ingen af delene. Jeg tror fuldt og fast, at cricketspillets specielle ånd simpelthen sænker sig ned over 
banen som en velsignelse fra oven. 

Er der noget usandsynligt heri? 
Hertugen af Wellingtons så ofte citerede ord: at slaget ved Water1oo blev vundet på Etons sportsbaner, 

skal naturligvis ikke forstås bogstaveligt. Der ligger den dybere mening bag, at cricket gør mere end at 
hærde legemet og skærpe synet. Det giver udøveren et legemligt og åndeligt velbefindende og skaber I 
holdets elleve en samhørighed, en fællesstyrke, som kun den kender, der ved, hvad det betyder, når hver 
mand gør sit yderste, ikke for sig selv, men for helheden, for kammeraterne. Det er netop den følelse, som 
gør livet rigere og smukkere. 

En legemlig forædling, der fremkommer gennem sport, har alle fordelene fremfor en ensidig gymnastisk 
eller militær uddannelse, ganske på samme måde som frihed altid vil sejre over tvang. Hertil kommer for 
crickets vedkommende, at spillet indeholder adskillig mere videnskab end de fleste andre sportsgrene, 
Gærdespilleren kan intet øjeblik fravige samarbejdet mellem hjerne, øje, hænder og ben. Bowleren 
udkæmper ikke mindre end en duel med slåerne og tvinges til at opbyde al sin dygtighed og opfindsomhed. 

Ingen �n få glæde af cricket uden intensiv træning. Få spil i verden kræver mere af sin udøver med 
hensyn til ordentlig livsførelse, tilstrækkelig søvn og åndelig balance. Træning I cricket er en "byggen-op-
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proces• og ikke en bjergbestigning. Det danner karakter at vide, at en enkelt fejl er uoprettelig. 
Bevidstheden herom tvinger spilleren til den yderligeste koncentration og selvbeherskelse. Egenskaber 
enhver har brug for på sin arbejdsplads, hvad enten den er et gesandtskabspalæ eller en fiskerbåd. 

En bestemt faktor imponerer altid manden fra gaden: dommeren I en cricketkamp piber ikke I en fløjte I 
tide eller utide. Han er ingen kommandersergent, der udsteder ordrer. Han griber sædvanligvis ikke Ind I 
spillet, medmindre han bliver spurgt. Er der ikke - særlig i vor tid - noget fornemt, noget velgørende heri? 

Gå til en cricketkamp en dejlig sommerdag næste gang byen kalder. Eller gå hen en aften og se på 
træningen. Lad en god ven forklare Dem spillets princip, eller rettere: spørg Dem kun for på banen. Enhver 
vil med glæde fortælle Dem, hvad De ønsker at vide, thi i cricket er alle venner, rig eller fattig, tyk eller 
tynd, høj eller lav. 

Gå derhen! 
Oplev en følelse, som De ikke tidligere har kendt, og som vil gøre Dem friere, gladere og sundere. 

Når "Vestjyden" fejrer sit century 2019, lever Jeg Ikke. Men cricket vil leve uforandret, og gæve vestjyske 
drenge vil til den tid nære den samme kærlighed til the noble game, som deres oldeforældre gør i dag. 

Cricket 1945, side 57, /æse,t,n,v fra V,go Andersen: 

At cricket ofte omtales i engelsk literatur er velkendt og forståeligt. Spillet omtales Imidlertid også i dansk 
literatur, f.eks. i afdøde Carl Henrik Clemmensens roman "Gloria", udkommet 1942, hvor lady Daphne 
siger: 
" ... Fremmede folk kan være farlige. De har ikke vor opdragelse, Ikke vor kultur, Ikke vor tradition. De skulle 
gå i engelsk skole allesammen, så blev verden en anden. Er det ikke betegnende, at der ikke spilles 
cricket på Continentet? Min afdøde mand var en stor cricketspiller, fem år med på sin klubs tumeringshold, 
otte gange lavede han century, og han var også en fin kaster. Derhenne på væggen hænger billeder af 
holdene, Ja, det er Hubert med krydset lige over den hvide kasket. "Spiller De Ikke cricket, kære Alphonse? 
Det skulle De nu gøre, det er godt for Deres sjæl og legeme". Chris Andersen mumlede noget om, at han 
var blevet opfordret til at melde sig ind i bankens træningsklub, men det var ikke blevet til noget endnu. Han 
syntes foreløbig, at han havde andet at bruge sin fritid til. "Cricket - fortsatte den gamle dame uanfægtet 
og så frem for sig. Cricket skaber gentlemen. De lærer at beherske enhver Situation, aldrig at lade sig 
overrumple. De lærer, hvad det vil sige at kende et spils regler - og at overholde dem. De lærer at beregne 
indtil de fineste nuancer - at slå til I samme sekund, lejligheden byder sig og at parere forsigtigt, hvor slaget 
ville være for farligt. Vist var det ikke nonsens, at vi vandt verdenskrigen på Harrows og Elons cricketbaner 
i langt højere grad end på de franske og belgiske slagmarker". 

11968 udgav Chr. Erichsens Forlag, København, "LAW GÅR Til GÆRDET", en kriminalroman af Jørn 
Larsen. 



ALFABETISK LISTE OVER CRICKETSPILLENDE KLUBBER 

AKADEMISK BOLDKLUB, København 
, ALBERTSLUND CRICKET CLUB, København 

ALLINGE BOLDKLUB, Bornholm 
AMAGER CRICKET CLUB 
AMAGER CRICKETKLUB (I) 
AMAGER CRICKETKLUB (li) 
AMOR, Svendborg 
APOLLO, København 
ARBEJDERNES IDRÆTSKLUB, Næstved 
ARBEJDERNES KRICKETKLUB, København 
ARBEJDERNES lÆSESELSKABS SPORTSKLUB, København 
ARROW, København 
BAGERNES (KRICKET)KLUB, København 
BALLERUP CRICKET CLUB 
BIRKERØD SKOLES BOLDKLUB 
BOGENSE SPORTSKLUB 
BOLDEN, København 
B.93, København 
B.1903, København
B.1904, Aalborg
B.1909, Odense
B.1913, Odense
B.1921, Svendborg
BRØNDERSLEV KRICKETKLUB(I)
BRØNDERSLEV KRICKETKLUB(II)
BRØNSHØJ BOLDKLUB 
BØGBALLE CRICKET CLUB 
CHANG, Aalborg 
CHARLOTTENLUND BOLDKLUB 
CHRISTIANSHAVNS BOLDKLUB (I)
CHRISTIANSHAVNS BOLDKLUB (li)
CIGARARBEJDERNES SPORTSKLUB, København
CIMBRIA, Aalborg
DANA, København (Efterslægtens Boldklub)
DANSK XL CRICKET CLUB, landsdækkende
DE FORENEDE KIRKESKOLER, København
DE UNGES BOLDKLUB, København
DEN KJØBENHAVNSKE BOLDSPIL-KLUB
DIANA, København 
DRAGØR BOLDKLUB 
DRONNINGBORG CRICKET CLUB, Randers 
DÆK, København 
DÆK, Aalborg 
EBELTOFT BOLDKLUB 
EFTERSLÆGTENS BOLDKLUB, København (Dana)
ESBJERG BOLDKLUB AF 1898 
FARUM CRICKET CLUB
FIX, København
FLAKKEBJERG UNGDOMSHJEM
FLENSBORG CRICKET CLUB 
FLINK, København 
FLINK, Ringsted 
FORENINGEN AF UDENØS NYKØBINGENSERE (F.U.N.), (Nykøbing Mors) 
FREDERICIA BOLDKLUB 
FREDERICIA UNGDOMS CRICKET KLUB/FREDERICIA BOLDKLUB AF 1896 
FREDERICIA CRICKET-KLUB/CRICKET CLUB 
FREDERICIA FORENEDE FODBOLDKLUBBER 
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FREDERICIA HANDELSSTANDS KRICKETKLUB 
FREDERICIA KRICKETKLUB 
FREDERICIA LATIN- OG REALSKOLES KRICKETKLUB 
FREDERICIA SPORTSKLUB 
FREDERICIA-STUDENTERNES K.K., København (AB) 
FREDERICIA TELEGRAFPERSONALES KRICKETKLUB 
FREDERICIA Ø.B. 
FREDERIKSBERG BOLDKLUB (I) 
FREDERIKSBERG BOLDKLUB (li) 
FREDERIKSBERG CRICKET CLUB 
FREDERIKSBORG IDRÆTSFORENING, Hillerød 
FREDERIKSBORG LÆRDE SKOLE 
FREDERIKSENS SKOLE, Ordrup 
FREDERIKSHAVN BOLDKLUB/KRICKETKLUB 
FREDERIKSHAVN IDRÆTSKLUB AF 1900/FREDERIKSHAVN FORENEDE 

IDRÆTSKLUBBER 
FREDERIKSSUND IDRÆTSFORENING 
FREDERIKSSUND IDRÆTSKLUB 
FREDERIKSVÆRK 
FREM, København 
FREMAD, Hjøning 
FRK. M. JØRGENSENS SKOLE, Odense 
FULVIA, København 
FAABORG IDRÆTSFORENING 
FAABORG SPORTSKLUB 
GAMMELHOLMS BOLDKLUB, København 
GJENTOFTE BOLDKLUB 
GLAMSBJERG BOLDKLUB, Fyn 
GLOSTRUP CRICKET CLUB 
GLOSTRUP IDRÆTS CLUB 
GO-ON, København 
GRENAA IDRÆTSFORENING 
HANDELSTANDENS SPORTSKLUB, Viborg 
HASLEV BOLDKLUB 
HEBE, København 
HEIMDAL, Aalborg 
HELLERUP BOLDKLUB/H.I.K. 
HELSINGØR ROKLUB 
HELSINGØR SKOLE/LA TIN- OG REALSKOLE 
HERCULES, Viborg 
HERLUFSHOLM SKOLES BOLDKLUB, Næstved 
HERMOD, Hjøning 
HERNING CRICKET CLUB 
HERNING KRICKETKLUB 
HERNING OLD BOYS 
HILLERØD KRICKETKLUB 
HJØRRING AFHOLDSFORENINGS KRICKETKLUB 
HJØRRING IDRÆTSFORENING AF 1886/HJØRRING KRICKETKLUB 
HJØRRING IDRÆTSFORENINGS OLD BOYS 
HJØRRING LATIN- OG REALSKOLE 
HOLBÆK CRICKET CLUB 
HOLBÆK IDRÆTSFORENING 
HOLBÆK (KRICKET)KLUB 
HOLBÆK ROKLUB 
HOLSTEBRO BOLDKLUB 
HOLSTEBRO CRICKET CLUB 
HOLSTED SKYTTEFORENINGS KRICKETKLUB 
HORSENS BOLDKLUB 
HORSENS FORENEDE SPORTSKLUBBER 
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HORSENS IDRÆTSKLUB 
HORSENS LATINSKOLE/HORSENS LÆRDE SKOLES KRICKETKLUB 
HORSENS OLD BOYS IDRÆTSFORENING 
HOVEDGAARD IDRÆTSFORENING 
HUSUM CRICKET CLUB, Tyskland 
HYGÆIA, København 
HØRSHOLM IDRÆTSKLUB 
HAANDVÆRKSLÆRLINGENES FODSPORTSKLUB (H.L.F.), Kolding 
HAABET,København 
INA, Kolding 
ISHØJ CRICKET CLUB, København 
JELLING SEMINARIUM 
JERNBANEARBEJDERNES (KRICKET)KLUB, København 
JONSTRUP SEMINARIUMS BOLDKLUB, Lyngby (Kbhvn) 
JUBILÆUMS-BOLDKLUBBEN AF 1977, København 
JYDERUP KRICKETKLUB 
JYDSK CRICKET CLUB, København 
KALUNDBORG KRICKETKLUB (I) 
KALUNDBORG KRICKETKLUB (li) 
KERTEMINDE BOLDKLUB 
KERTEMINDE CRICKETKLUB 
K.F.U.M.s BOLDKLUB, København 
KJØBENHAVNS BOLDKLUB 
KJØBENHAVNS KRICKETKLUB 
KOLDING HANDELS- OG KONTORISTFORENINGS BOLDKLUB 
KOLDING IDRÆTS FORENING 
KOLDING KRICKET KLUB (I) 
KOLDING KRICKET KLUB (li) 
KOLDING KRICKET KLUB (III) 
KOLDING LATINSKOLE 
KORSØR BOLDKLUB 
KORSØR KRICKETKLUB (I) 
KORSØR KRICKETKLUB (li) 
KRICKETKLUBBEN AF 1918, Aarhus 
KVIK, København 
KØBENHAVNS CRICKETKLUB 
KØGE BOLDKLUB/KØGE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 
KØGE KRICKET KLUB 
LEMVIG 
LYDIA, København 
LÆRER DIXENS CRICKETKLUB, Fredericia 
LÆRLINGENES CRICKETKLUB/LÆRLINGEKLUBBENS KRICKETHOLD, Nykøbing M 
LØGSTØR KRICKETKLUB (LIMFJORDEN) 
MARIBO BOLDKLUB 
MARIBO GYMNASTIK FORENING 
MARS, Odense 
MELCHIORIANERNES BOLDKLUB, København 
MERKUR CRICKETKLUB, Odense 
METROPOLITANSKOLENS KRICKETKLUB/BOLDKLUB. København 
MIDDELFART CRICKET CLUB 
MIDDELFART GYMNASTIK- OG IDRÆTSKLUB 
MULERNES LEGATSKOLE, Odense 
NAKSKOV BOLDKLUB (I) 
NAKSKOV BOLDKLUB (li) 
NAKSKOV KRICKETKLUB 
NIBE CRICKETKLUB 
NYBORG BOLDKLUB 
NYBORG REALSKOLES BOLDKLUB 
NYKJØBING (F) BOLDKLUB/CRICKETKLUB 
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NYKJØBING (F) (LÆRDE) SKOLE 
NYKJØBING PÅ MORSØ (KRICKET)KLUB 
NYKØBING (F) GYMNASTIKFORENING 
NYKØBING (F) KRICKETKLUB 
NYKØBING (M) CRICKET CLUB (tidligere Nykøbing Boldklub/Sparta) 
NYKØBING (M) KOMMUNALE GYMNASIUM 
NYKØBING (M) IDRÆTSFORENING/GYMNASTIKFORENING 
NYKØBING (M) OLYMPIA 
NÆSTVED BOLDKLUB 
NÆSTVED HANDELS- OG KONTORISTFORENINGS SPORTSKLUB 
NÆSTVED IDRÆTSFORENING 
NÆSTVED IDRÆTSKLUB 
NÆSTVED KRICKETKLUB 
NÆSTVED OLD BOYS 
NØRREBROS CRICKET CLUB, København 
ODDER SPORTSKLUB 
ODENSE BOLDKLUB 
ODENSE CRICKET CLUB 
ODENSE GYMNASTIKFORENING 
ODENSE KATEDRALSKOLE 
ODENSE KOMMUNESKOLE (Jernbanegade) 
ODENSE UNIVERSITET CRICKET CLUB 
OFFICERERNES SAMMENSLUTNING, Aarhus 
OLD BOYS CRICKET CLUB, København 
OLD BOYS, Aarhus 
OLYMPIA, Assens 
OLYMPIA, København 
OLYMPIA, Viborg 
OLYMPIA, Aarhus 
ORDRUP LATINSKOLES BOLDKLUB 
PAKISTAN CRICKET CLUB 
PRESSENS CRICKET CLUB, Odense 
PRÆSTØ BOLDKLUB/PRÆSTØ GYMNASTIKFORENING 
RANDERS CRICKET CLUB (I) 
RANDERS CRICKET CLUB (li) 
RANDERS FREJA 
RANDERS KRICKETKLUB/(Boldklub) 
RANDERS LÆRDE SKOLE/KATHEDRALSKOLE 
RANDERS UNGDOMS BOLDKLUB 
RANUM SEMINARIUM 
RAP, København 
RIBE 
RIBE LATINSKOLES KRICKETKLUB 
RINGSTED BORGERSKOLE 
RINGSTED IDRÆTS FORENING 
RINGSTED SPORTSKLUB 
ROSKILDE BOLDKLUB 
ROSKILDE BOLDKLUB AF 1906 
ROSKILDE CRICKET CLUB 
ROSKILDE CRICKETKLUB 
ROSKILDE KATHEDRALSKOLE 
ROSKILDE MOTIONSKLUB 
RUDKJØBING SPORTSKLUB 
RØNNE BOLDKLUB 
RØNNE KRICKETKLUB 
SAXKJØBING BOLDKLUB 
SCHNEEKLOTHIANERNE, København 
SCT. ANDREAS KOLLEGIETS BOLDKLUB, Ordruphøj 
SEJR, Aalborg 
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SILKEBORG BOLDKLUB 
SILKEBORG CRICKETKLUB 
SILKEBORG IDRÆTSFORENING AF 1917 
SILKEBORG PAPIRFABRIKS IDRÆTSFORENING 
SINDAL 
SKAGEN BOLDKLUB 
SKANDERBORG BOLDKLUB 
SKANDERBORG BOLDKLUB (AF 1898) 
SKIVE BOLDKLUB/KRICKETKLUB 
SKIVE IDRÆTSKLUB 
SKIVE LÆRLINGE BOLDKLUB 
SKIVE UNGDOMSLOGE 
SKJERN 
SKJOLD, Hjørring 
SKJOLD, Viborg 
SKJOLD, Aalborg (Ungdomsloge?) 
SKOMAGERNES SPORTSKLUB, København 
SKRÆDDERNES SPORTSKLUB, København 
SKAARUP BOLDKLUB 
SLAGELSE BOLDKLUB & IDRÆTSFORENING 
SLAGELSE REALSKOLE 
SLOMANNS SKOLE, København 
SNAP, København 
SORANERNE, København 
SORØ AKADEMIS BOLDKLUB/KRICKETKLUB 
SORØ CRICKET CLUB. 
SORØ CRICKET CLUB AF 1931 
SORØ KRICKETKLUB AF 1886 
SORØ SPORTSKLUB/ARBEJDERNES IDRÆTSKLUB/SPORTSKLUB 
SPARTA, Aalborg 
SPORT, Aalborg 
ST. HANS REALSKOLE, Odense 
STEGE 
STRUER 
STRUER CRICKET CLUB 
SVANHOLM CRICKETKLUB, København 
SVENDBORG BOLDKLUB (I) 
SVENDBORG BOLDKLUB (li) (ex Fønix og Union) 
SVENDBORG CRICKET CLUB 
SVENDBORG SPORTSKLUB 
SVENDBORG UNGDOMS SPORTSKLUB 
SÆBY KRICKETKLUB/SKJOLD/SÆBY BOLDKLUB 
SØNDERBORG 
SØNDERBORG CRICKET CLUB 
THISTED 
TOBAKKEN, Viborg 
TOBAKSARBEJDERNES IDRÆTSFORENING, Aalborg 
TYPOGRAFERNES SPORTSKLUB, København 
UNDEROFFICERERNES BOLDKLUB, Odense 
UNDEROFFICERERNES BOLDKLUB, Aarhus 
UNDEROFFICERERNES KRICKETKLUB/HOLD, Fredericia 
VAJSENHUSETS SKOLE, København 
VARDE BOLDKLUB 
VARDE CRICKETKLUB 
VEJLE AMTS SKYTTEFORENINGSKREDS, Bjerre 
VEJLE BOLDKLUB (I) 
VEJLE BOLDKLUB (li) 
VEJLE CRICKET-KLUB 
VEJLE KRICKETKLUB 
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VEJLE LATIN- OG REALSKOLE 
VELO, København 
VEST JYDEN, Esbjerg 
VIBORG BOLDKLUB (I) 
VIBORG BOLDKLUB (li) 
VIBORG FODSPORTS-FORENING 
VIBORG GARNISONS IDRÆTSFORENING 
VIBORG GARNISONS UNDEROFFICERSFORENINGS SPORTSKLUB 
VIBORG GYMNASTIKFORENING 
VIBORG KATEDRALSKOLE/CATHEDRALSKOLE/LATINSKOLEN/STATSSKOLEN 
VIBORG OLD BOYS 
VORDINGBORG KRICKETKLUB 
WEST 3, Nykøbing Sjælland 
v. WESTENSKE INSTITUT, København
ØRKILD, Svendborg
ØSTERBROS BOLDKLUB, København (I)
ØSTERBROS BOLDKLUB, København (li)
AABENRAA CRICKET CLUB (I)
AABENRAA CRICKET CLUB (li)
AALBORG 1900
AALBORG BOLDKLUB AF 1898
AALBORG BOLDKLUB AF 1902
AALBORG BOLDSPILKLUB AF 1885 (tidligere Aalborg KK og Aalborg B.(gamle Aalborg))
AALBORG FODBOLDKLUBS KRICKETHOLD 
AALBORG KATHEDRALSKOLE/LATINSKOLE 
AALBORG KRICKETKLUB
AALBORG KRICKETKLUB AF 1921 
AALBORG OLD BOYS
AALBORG PRV. KRICKETKLUB
AARHUS BOLDKLUB
AARHUS CRICKET CLUB (tidligere Aarhus KK og Aarhus B) 
AARHUS CRICKETKLUB
AARHUS GYMNASTIKFORENING (AGF) 
AARHUS KATHEDRALSKOLE/LATINSKOLE 
AARS KRICKETKLUB 
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KORT OVERSIGT OVER CRICKETSPILLENDE KLUBBER 

Alfabetisk under landsdele som følger; 

- KØBENHAVN OG OMEGN 
-SJÆLLAND
-LOLLAND, FALSTER OG MØN 
-FYN OG LANGELAND
-JYLLAND
-BORNHOLM
-LANDSDÆKKENDE

KØBENHAVN OG OMEGN: 

AKADEMISK BOLDKLUB 
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Ifølge "Dansk Sportstidende" 1889, side 79, holdt Fredericia-Studenternes Kricketklub (der blev stiftet I 
foråret 1884) den 26. februar ekstraordinær generalforsamling, hvor det vedtoges efter foislag af 
bestyrelsen at forandre klubbens navn til Akademisk Boldklub, der formentes bedre end det gamle navn at 
svare til klubbens sammensætning. Det vedtoges endvidere at give lige ret til Indmeldelser til enhver, der 
havde taget adgangseksamen til universitetet eller polyteknisk læreanstalt. Der nævnedes ingen 
Polyteknisk Boldklub. 
Ifølge "Illustreret ldrætsbog" 1890, side 667, blev Akademisk Boldklub stiftet i april 1884. 
Ifølge Akademisk Boldklubs jubilæumsskrift 1964 blev klubben stiftet 26. februar 1889 ved sammenslutning 
af Fredericia-Studenternes Kricketklub og Polyteknisk Boldklub. 

ALBERTSLUND CRICKET CLUB 
Stiftet 1981. Hovedsagelig pakistanske medlemmer. 

AMAGER CRICKET CLUB 
Stiftet 18. maj 1925. Holdt op ved udgangen af 1956. 

AMAGER CRICKETKLUB m
Spillede i 1890eme. 

AMAGER CRICKETKLUB cm
Stiftet 18. oktober 1991. 

APOLLO 
Stiftet 12. Juni 1887. 

ARBEJDERNES KRICKETKLUB 
Spillede i den københavnske turnering 1929 og 1930. 

ARBEJDERNES LÆSESELSKABS SPQRTSKLUB 
Nævnt i Dansk Sportsildende 1888/94 og Illustreret ldrætsbog 1890. 

ARROW 
Nævnt i Dansk Sportstidende 1888/94 og Illustreret ldrætsbog 1890. 

BAGERNES KRICKETKLUB 
Nævnt I Tidsskrift for Sport 1887. 

BALLERUP CRICKET CLUB 
Stiftet 1955. Ophørt 1973. 

� 
Nævnt i Dansk Sportstidende 1888/94. 

BOLDKLUBBEN AF 1893 
Stiftet 19. maj 1893 som cricketklub af stammen fra gamle Ø.B. og fra Melchiorlanemes Boldklub. Omdøbt 
1897. Cricketafdellngen nedlagt 1958. 
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BOLDKLUBBEN 1903 
Spillede cricket i perioden 1911/1915. 

BRØNSHØJ BOLDKLUB 
Stiftet 15. maj 1919. Cricketafdeling stiftet 1948 og nedlagt 1956. 

CHARLOTTENLUND BOLDKLUB 
Filial af Kjøbenhavns Boldklub. Nævnt I Dansk Sportstidende 1888/94 og Illustreret ldrætsbog 1890. 

CHRISTIANSHAVNS BOLDKWB {I) 
Ifølge Den Danske ldrætsbog 1935, side 1061, stiftet 1887 og opløst 1897(?-seC.B.(ll)nedenfor). 
Ifølge Illustreret ldrætsbog 1890, side 668, stiftet 1. maj 1888. Ifølge Dansk Sportslidende 1891, side 145, 
ophørt med at eksistere fra 1. maj 1891. 

CHRISTIANSHAVNS BOLDKLUB cm
Ifølge Dansk Sportstidende 1895, side 201, blev klubben dannet 1895. Ifølge Den Danske ldrætsbog 1935, 
side 1061, blev den opløst 1897 (se ogsa c.e. (Il Ø'1811for). 

CIGARARBEJDERNES SPORTSKLUB 
Nævnt I Tidsskrift for Sport 1887 og Dansk Sportslidende 1889. 

DANA /  EFTERSLÆGTENS BOLDKLUB 
Ifølge Tidsskrift for Sport 1887, Side 478, dannede Efterslægtens Skole dette år en klub. 
Ifølge Den Danske ldrætsbog 1935, side 1061, dannedes Dana 11887 og holdt op 1907. 
Ifølge Illustreret ldrætsbog 1890, side 668, stiftedes Dana 5. juli 1888. 

DE FORENEDE KIRKESKOLER 
Nævnt i Tidsskrift for Sport 1885, side 273. 

DE UNGES BOLDKLUB 
Stiftet 29. maj 1887. 

DEN KJØBENHAVNSKE BOLDSPIL-KLUB 
Stiftet 1868. 

W& 
Nævnt i Dansk Sportslidende 1889, side 243 og 267. Nævnt i Illustreret ldrætsbog 1890, side 669. 

DRAGØR BOLDKLUB 
Forsøgte sig 11947, men måtte hurtigt give op. 

DÆK 
Stiftet 1879. Omdøbtes 1881 til Kjøbenhavns Cricketklub. Gik 1882 op i Kjøbenhavns Boldklub. 

EFTERSLÆGTENS BOLDKLUB (se DANA) 

m 
Stiftet I 1890eme. 

FLINK 
Stiftet I 1890eme. 

FREDERICIA-STUDENTERNES KRICKETKLUB 
Stiftet i foråret 1884. Skiftede 28. februar 1889 navn til Akademisk Boldklub. 



FREDERIKSBERG BOLDKLUB (I) 
Ifølge Tidsskrift for Sport 1885, side 571, stiftet 30.juli 1885. Ifølge Illustreret ldrætsbog 1890, side 668, 
stiftet 27. juli 1885. 

FREDERIKSBERG BOLDKLUB (li} 
Stiftet 29. september 1912. Optog cricket 1941 da Frederiksberg Cricket Club ophørte. Ophørte med 
cricket 1945. 

FREDERIKSBERG CRICKET CLUB 
Spillede i 1920eme og 1930eme. Ophørte 1941. 

FREDERIKSENS SKOLE. Ordrup 
Nævnt i Dansk Sporistidende 1890, side 313. 

FREM 
Stiftet 17. juli 1886 som Fremskridtsklubbens Cricketklub. Skiftede navn 9. december 1887. 

FULVIA 
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Nævnt i Dansk Sportslidende 1889, side 234, og 1890, side 157. Nævnt i Illustreret ldrætsbog 1890, side 
669. 

GAMMELHOLMS BOLDKLUB 
Nævnt i Dansk Sportslidende 1890, side 258. 

GJENTOFTE BOLDKLUB 
Stiftet 24. maj 1888. 

GLOSTRUP CRICKET CLUB 
Stiftet 2. april 1959. Optog medlemmerne fra Glostrup Idræts Clubs cricketafdeling 11960. 

GLOSTRUP IDRÆTS CLUB 
Cricketafdeling startet 1956, men blev 1960 optaget I Glostrup Cricket Club. 

GO-ON 
Stiftet 30. september 1888. 

HEBE 
Spillede cricketl 1888. 

HELLERUP BOLDKLUB/ H.I.K. 
Hellerup Boldklub stiftet omkring 1900. Spillede cricket omkring 1908. 
H.I .K. omgås 1940 med planer om at starte cricketafdeling.

HYGÆIA 
Stiftet 13. maj 1887. Sammenslutning af studenter. 

HAABET 
Stiftet 2. maj 1887. Ophørte 1891. 

ISHØJ CRICKET CLUB 
Stiftet 1976 af pakistanske gæstearbejdere. 

JERNBANEARBEJDERNES CKRICKEDKLUB 
Nævnt i Tidsskrift for Sport 1887, side 478. 

JONSTRUP SEMINARIUMS BOLDKLUB, Lyngby 
Stiftet 3, september 1889. 

JUBILÆUMS-BOLDKLUBBEN AF 1977 
Fortrinsvis englændere/australiere fra ambassaderne. Wandering team. 
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JYDSK CRICKET CLUB 
Deltog 1927 i 2. holds turnering. Gik senere op i Amager Cricket Club. 

K.F.U.M.s BOLDKLUB 
Stiftet 4. juni 1899. Spillede cricket 1911/14, 1927 og 1930. Overvejede at begynde igen 1946, men det 
blev ved tanken. 

KJØBENHAVNS BOLDKLUB 
Stiftet 26. april 1876. Cricket indført foråret 1882, da Kjøbenhavns Cricketklub (tidligere Dæk) gik op i 
Kjøbenhavns Boldklub. 

KJØBENHAVNS KRICKETKLUB 
Stiftet 1871. Ophørt 1878. 

KVIK 
Ifølge Dansk Sportslidende 1888, side 21, stiftet 15. april 1887. Ifølge Illustreret ldrætsbog 1890, side 667, 
stiftet 1. april 1887. 

KØBENHAVNS CRICKETKLUB 
Stiftet 1909. Ophørt 1911. 

LYDIA 
Spillede 12. holds turneringen 1903, 1904, 1906 og 1911. 

LYNET 
Stiftet i 1880eme af elever fra Nørrebros Latin- og Realskole. 

MELCHIORIANERNES BOLDKLUB 
Stiftet 10. marts 1885 af elever fra Melchiors Skole på Nørregade. Opløstes 1893 og stammen sammen 
med stammen fra Østerbros Boldklub (I) stiftede Cricketklubben af 1893, der senere omdøbtes til 
Boldklubben af 1893. 

METROPOLITANSKOLENS KRICKETKLUBIBOLDKWB 
Nævnt i Tidsskrift for Sport 1887, side 478. Nævnt i Dansk Sporistidende 1888, side 223, 235 og 315. 
Nævnt i Dansk Sporistidende 1890, side 360. Nævnt I Illustreret ldrætsbog 1890, side 689. 

NØRREBROS CRICKET CLUB 
stiftet 1980. Hovedsageligt pakistanere. 

OLD BOYS CRICKET CLUB 
Stiftet 1928. Opløst I 1950eme. 

OLYMPIA 
Stiftet 1887. Holdt op 1909. 

ORDRUP LATINSKOLES BOLDKLUB 
stiftet 20. august 1888. 

PAKISTAN CRICKET CLUB 
Stiftet 1983 af pakistanske spillere i danske klubber, kun for at spille i A-rækken og indendørs og mod 
udenlandske hold . 

.RAe. 
Stift.et 15. oktober 1888. 

SCHNEEKLOTHIANERNE 
Cricketafdeling stiftet 1947. Ophørt 1956 og omdannet til selvstændig cricketklub ved navn Svanholm 
Cricketklub. 
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SCT. ANDREAS KOLLEGIETS BOLDKLUB 
Stiftet 4. september 1887. Man spillede vistnok cricket på Set. Andreas Kollegiet Ordruphøj allerede i 1885 
og benyttede Grøndalssletten ved Charlottenlund. 

SKOMAGERNES SPORTSKLUB 
Stiftet 1. april 1887. 

SKRÆDDERNES SPORTSKLUB 
Nævnt I Tidskrift for Sport 1887, side 4 78, Dansk Sportslidende 1889, side 243, og Illustreret ldrætsbog 
1890, side 669. 

SLOMANNS SKOLE 
Nævnt i Tidsskrift for Sport 1887, side 478. 

SNAP 
Spillede cricket i 1887. 

SORANERNE 
Stiftet 27. oktober 1953. 

SVANHOLM CRICKETKLUB 
Stiftet 4. oktober 1956 af medlemmer af Schneeklothianemes cricketafdeling. 

TYPOGRAFERNES SPORTSKLUB 
Stiftet 13. marts 1886. 

VAJSENHUSETS SKOLE 
Nævnt i Tidsskrift for Sport 1885, side 273. 

VELO 
Spillede cricket fra 1909 til 1914. 

v. WESTENSKE INSTITUT
Nævnt i Tidsskrift for Sport 1885, side 517, og 1886, side 38 og 45. 
Nævnt I "København før og nu - og aldrig" 1988, Bind 4, side 504, med billeder. 

ØSTERBROS BOLDKLUB (I) 
Stiftet 19. oktober 1887. Opløst 1893 da stammen, sammen med stammen fra Melchiorianemes Boldklub 
stiftede Cricketklubben af 1893, der senere omdøbtes til Boldklubben af 1893. 

ØSTERBROS BOLDKLUB (li) 
Stiftet 1. september 1894. Spillede cricket indtil omkring 1917. 

SJÆLLAND: 

BIRKERØD SKOLES BOLDKLUB 
Stiftet 1. september 1879. 

FARUM CRICKET CLUB 
Stiftet sent 1992. 

FLAKKEBJERG UNGDOMSHJEM 
Vandt plade i cricketkamp med Holbæk 11924. Ophørte med cricket omkring 1939. 

FREDERIKSBORG IDRÆTSFORENING CF.I.F.). Hillerød 
Stiftet 7. juli 1902 som Hillerød Idrætsklub. Skiftede navn i 1907. Spillede cricket bl.a.I 1929 og 1930, 
Begyndte igen omkring 1945. Ophørte med cricket 11960. 

FREDERIKSBORG LÆRDE SKOLE 
Nævnt i Dansk Sportstidende 1888, side 235, og 1890, side 360. 



FREDERIKSSUND IDRÆTSFORENING 
Stiftet 26. marts 1900. Spillede med afbrydelser indtil 1956, hvor man ophørte med cricket. 

FREDERIKSSUND IDRÆTSKLUB 
Stiftet 1898. Spillede cricket 1956. 

FREDERIKSVÆRK 
Begyndte at spille cricket i 1890eme. 

HASLEV BOLDKLUB 
Stiftet 15. juni 1902. 

HELSINGØR LATIN- OG REALSKOLE 
H. Kalkau fik cricket indført på skolen ca. 1878. Nævnt i Tidsskrift for Sport 1885, side 144, 269 og 271.
Nævnt i Tidsskrift for Sport 1886, side 37.

HELSINGØR ROKLUB 
Optog cricket ca. 1891. 

HERLUFSHOLM SKOLE 
Cricket Indført 1876. Herlufsholms Skoles Boldklub stiftet 1883. 

HILLERØD KRICKETKLUB 
Stiftet i 1890eme. 

HOLBÆK CRICKET CLUB 
Stiftet 5. oktober 1990. 

HOLBÆK IDRÆTSFORENING 
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Stiftet 23. maj 1900. Cricket sygnede hen omkring 191 o. Man spillede derefter sporadisk og spillet blev 
optaget alvorligt Igen omkring 1930. Omkring 1939 ophørte cricketspillet, og et forsøg pA at genoplive det i 
1941 fejlede. 

HOLBÆK CKRICKETIKLUB 
Nævnt I Tidsskrift for Sport 1887, side 478. 

HOLBÆK ROKLUB 
Optog cricket ca. 1891. 

HOLBÆK SKOLE 
Havde omkring 1918 cricket pA programmet. 

HØRSHOLM IDRÆTSKLUB 
Spillede cricket omkring 1941/1947. 

JYDERUP KRICKETKLUB 
Stiftet 18. juni 1899. Spillede til 1905. Blev senere til Jyderup Idrætsforening. 

KALUNDBORG KRICKETKLUB (I) 
Ifølge Tidskrift for Sport 1887, side 478, eksisterede der da en cricketspillende klub I Kalundborg. 

KALUNDBORG KRICKETKLUB (li) 
Ifølge Illustreret ldrætsbog 1890, side 668, stiftet 8. april 1889. Gik omkring 1900 ind I Kalundborg 
Gymnastikforening. Genstiflet 15. marts 1913. Holdt op ved udgangen af 1963. 

KORSØR BOLDKLUB 
Stiftet 4. juli 1903. Da Korsør Kricketklub (li) ophørte 1947, oprettede Korsør Boldklub en specialafdeling 
for cricket. Denne lukkedes i begyndelsen af 1960. 



KORSØR KRICKETKLUB (I) 
Stiftet 3. maj 1883. 

KORSØR KRICKETKLUB (li} 
Stiftet 1918. Ophørte 1947. 

KØGE BOLDKLUB 
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Stiftet 7. september 1895. Blev 5. april 1907 til Køge Gymnastik og Idrætsforening. Der spilledes cricket i 
Køge indtil 1916. 

KØGE KRICKET KLUB 
Stiftet 4. september 1931. 

WEST 3. NYKØBING (S) 
Stiftet 1991. 

NÆSTVED ARBEJDERNES IDRÆTSKLUB 
Stiftet 20. april 1899. Sluttedes 19. oktober 1904 sammen med Næstved Handels-og Kontolistforenings 
Sportsklub samt Næstved Klickelklub til Næstved Idrætsklub. 

NÆSJYEQ BOLDKLUB 
Stiftet 1924. Sluttedes 5. marts 1939 sammen med Næstved Idrætsklub til Næstved Idrætsforening. 

NÆSTVED HANDELS- OG KONTORISTFORENINGS SPORTSKWB 
Stiftet 20. april 1888. Sluttedes 19. oktober 1904 sammen med Næstved Klicketklub samt Næstved 
Arbejdernes Idrætsklub til Næstved Idrætsklub. 

NÆSTVED IDRÆTSFORENING 
Stiftet 5. marts 1939 ved sammenslutning af Næstved Boldklub og Næstved Idrætsklub. Ophørte med 
cricket 30. oktober 1986. 

NÆSTVED IDRÆTSKLUB 
Ifølge S.B.U.s jubilæumsskrift 1952, side 20, stiftet maj 1903 og de tre Næstvedklubber sluttedes 19. 
oktober 1904 sammen til Næstved Idrætsklub. Sluttedes 5. marts 1939 sammen med Næstved Boldklub til 
Næstved Idrætsforening. 

NÆSTVED KRICKETKLUB 
Stiftet 1898. Sluttedes 19. oktober 1904 sammen med Næstved Arbejdemes Idrætsklub samt Næstved 
Handels- og Kontolistforenings Sportsklub til Næstved Idrætsklub. 

NÆSTVED OLD BOYS 
Nævnt I Cricket 1941, side 50 og 60. 

PRÆSTØ BOLDKLUB 
Nævnt I S.B.U.s Jubilæumsskrift 1952, side 14 og 16. 

PRÆSTØ GYMNASTIKFORENING 
Stiftet 5. oktober 1898. Udgik af lumeringen 1935. 

FLINK RINGSTED 
Stiftet 15. maj 1887. 

RINGSTED BORGERSKOLE 
Nævnt i Kricket 1933, side 101, og I Cricket 1935, side 108. 

RINGSTED IDRÆTS FORENING 
Stiftat 24. februar 1890 under navnet Ringsted Idrætsklub. Omdøbtes 1892 til Ringsted Sportsklub. 
Sammensluttet 191 o med småklubber til Ringsted Idrætsforening. 1917/1924 lå cricketspillet stille I 
Ringsted, men blev derefter genoptaget. 

RINGSTED SPORTSKLUB 
Stiftet 1. juli 1887. 



171 
ROSKILDE BOLDKLUB (Il 
Stiftet 1. september 1885. 

ROSKILDE BOLDKLUB (li) 
Stiftet 5. juli 1898. 

ROSKILDE BOLDKLUB AF 1906 
Stiftet 6. januar 1906 under navnet Søstjernen. Ændrede navn 1. januar 1926. Optog cricket i 1932, men 
cricketafdelingen ophævedes i januar 1966. 

ROSKILDE CRICKET CLUB 
Stiftet 1. marts 1966. 11986 blev klubben udelukket af turneringen. 

ROSKILDE CRICKETKLUB 
Stiftet 1928. Ophævet i slutningen af 1931. 

ROSKILDE KA THEDRALSKOLE 
Nævnt i Dansk Sportslidende 1890, side 351. 

ROSKILDE MOTIONSKLUB 
Optog cricketspille! i 1927, men holdt hurtigt op. 

SLAGELSE BOLDKLUB & IDRÆTSFORENING 
Ifølge Illustreret ldrætsbog 1890, side 668, og S.B.U.s Jubilæumsskrift 1952, side 10, stiftet 7. juni 1884. 
Ifølge S.B.U.s Jubilæumsskrift 1952, side 17, stiftet 17. maj 1887. 
Ifølge oplysninger fra klubben stiftet 23. maj 1887. 

SLAGELSE KRICKETKLUB 
Stiftet 19. juli 1885. (se nærmere under oplysninger om Slagelse Boldklub & Idrætsforening I efterfølgende afsnit). 

SLAGELSE REALSKOLE 
Nævnt i Tidsskrift for Sport 1885, side 269 og 272. 

SORØ AKADEMIS BOLDKWB/KRICKETKLUB 
Stiftet 7. oktober 1866. 

SORØ ARBEJDERNES IDRÆTSKLUB 
Startet 1906 ved navneforandring fra Sorø Sportsklub. Vandt sjællandske turnering 1908, 1909 og 1910, 
men fik senere igen navnet Sorø Sportsklub. 

SORØ CRICKET CLUB 
Stiftet 1924. Slået sammen med crickethold fra fodboldklubben Freja fra 1927 til 1929/30. 

SORØ CRICKET CLUB AF 1931 
Stiftet 3. juni 1931. 11981 slog man seniorafdelingen sammen med Soranerne, København. 

SORØ KRICKETKLUB AF 1886 
Stiftet 19. april 1886. 

SORØ SPORTSKLUB 
Startet 1902. Stiftet 1. maj 1903. Skiltede 1906 navn til Sorø Arbejdernes Idrætsklub. Skiftede senere igen 
navn til Sorø Sportsklub og afløstes 1924 af Sorø Cricket Club. 

VORDINGBORG KRICKETKLUB 
Ifølge S.B.U.s Jubilæumsskrift 1952: 
side 10- Vordingborg kom til i 1890eme. 
side 14- Vordingborg Kricketklub meldte sig til kampene om Roskildepokalen 11902. 
side 20 - Stiftet april 1903. 
side 21 - 1. juni 1904 sluttedes Vordingborg Kricketklub og Idrætsklubben "Volmer" sammen til Vordingborg 
Idrætsforening "Frem". 



LOLLAND, FALSTER OG MØN: 

MARIBO BOLDKLUB (OG GYMNASTIKFORENING) 
Stiftet 1. juli 1887. 

MARIBO GYMNASTIK FORENING 
Spillede cricket fra omkring 1920eme. Kapitulerede i 1958. 

NAKSKOV BOLDKLUB (I) 
Ifølge Illustreret ldrætsbog 1890, side 668, stiftet 17. juli 1886. Ifølge Cricket 1946, side 6, stiftet 19. juli 
1886. 

NAKSKOV BOLDKLUB Clll 
Stiftet 1919. Optog 1950 cricket på programmet. Ophørte med cricket 1962. 

NAKSKOV KRICKETKLUB 
Stiftet 14. maj 1930. Ophørte omkring 1948. 

NYKJØBING fF) BOLDKLUB/CRICKETKLUB 
Stiftet 10. maj 1888. 

NYKJØBING FALSTER (bÆRDEl SKOLE. 
Nævnt i Tidsskrift for Sport 1885, side 269/70, og I Dansk Sportslidende 1888, side 235. 

NYKØBING (F) GYMNASTIKFORENING 
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Ifølge S.B.U.s Jubilæumsskrift 1952, side 35, deltog klubben I S.B.U.s cricketturnering 1908, 1909 og 1910. 

NYKØBING FALSTER KRICKETKLUB 
Stiftet 6. juni 1924. 

SAXKJØBING BOLDKLUB 
Stiftet 19. juni 1887. 

mgg 
Ifølge S.B.U.s jubilæumsskrift 1952, side 10, kom Stege til i 1890eme. 

FYN OG LANGELAND: 

ASSENS OLYMPIA 
Spillede omkring 1900. 

BOGENSE SPORTSKLUB 
Stiftet 16. september 1888. 

FAABORG IDRÆTSFORENING 
Stiftet 1908. Spillede Cricket omkring 1938, men opgav 1940. 

FAABORG SPORTSKLUB 
Stiftet 26. juli 1888. 

GLAMSBJERG BOLDKLUB 
Spillede omkring 1900. 

KERTEMINDE BOLDKLUB 
Stiftet omkring 1890. Ophørte med cricket 1954. 

KERTEMINDE CRICKETKLUB 
Stiftet 3. november 1954. 



MIDDELFART CRICKET CLUB, 
Stiftet 1988. 

MIDDELFART GYMNASTIK OG IDRÆTSKLUB 
Stiftet 25. maj 1900. Spillede cricket fra omkring 1900. Ophørte med cricket I 1936. 

NYBORG BOLDKLUB 
Spillede cricket omkring 1900. 

NYBORG REALSKOLES BOLDKLUB 
Stiftet april 1885. 

BOLDKLUBBEN AF 1909, ODENSE 
Cricketafdelingen stiftet 1927. Sammensluttet 1990 med cricketafdelingen fra Boldklubben af 1913 til 
Odense Cricket Club. 

BOLDKLUBBEN AF 1913, ODENSE 
Cricketafdelingen stiftet 1927. Sammensluttet 1990 med cricketafdelingen fra Boldklubben af 1909 til 
Odense Cricket Club. 

FRK, M. JØRGENSENS SKOLE, ODENSE 
Spillede cricket omkring 1930/40. 

MARS, ODENSE 
Spillede cricket 1892/93. 

MERKUR, ODENSE 
Cricketklub nævnt i Dansk Sportstidende 1890, side 360. 

MULERNES LEGATSKOLE,ODENSE 
Spillede cricket omkring 1896/98. 

ODENSE BOLDKLUB 
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Stiftet 12. juli 1887 som Odense Kricketklub. Omdøbt 9. april 1889. Ophørte med cricket ved udgangen af 
1959. 

ODENSE CRICKET CLUB 
Stiftet 1990 ved sammenslutning af cricketafdelingerne fra Boldklubben af 1909 og Boldklubben af 1913. 

ODENSE GYMNASTIKFORENING 
Stiftet 10. oktober 1880. 

ODENSE KATEDRALSKOLE 
Nævnt I Tidsskrift for Sport 1885, side 269/70. Nævnt i Dansk Sportslidende 1888, side 235, 1890. side 
360, og 1892. side 414. Nævnt I Odense Boldklubs jubilæumsskrift 1937, side 21, at man vandt over O.B.s 
andethold i 1896. 

ODENSE KOMMUNESKOLE (Jernbanegade) 
Spillede cricket omkring 1896. 

ODENSE UNIVERSITET CRICKET CLUB 
Stiftet 1980. 

PRESSENS CRICKET CLUB ODENSE 
Stiftet 1978. 

ST. HANS REALSKOLE, ODENSE 
Spillede cricket 1940. 

UNDEROFFICERERNES BOLDKLUB ODENSE 
Spillede cricket 1896 og 1902. 



174 
RUDKJØBING SPORTSKLUB/GYMNASTIKFORENING, Langeland 
Nævnt i Tidskrift for Sport 1884, side 578, og 1885, side 144. Nævnt i Dansk Sportslidende 1890, side 321. 

SKAARUP BOLDKLUB 
Spillede cricket 1901. 

AMOR, SVENDBORG 
Spillede cricket 1900. 

BOLDKLUBBEN AF 1921, SVENDBORG 
Spillede cricket 1922/23/24. Gik 1925 ind under Svendborg Boldklub (li). 

SVENDBORG BOLDKLUB {I) 
Stiftet i slutningen af 1890eme. Holdt op i 1903. 

SVENDBORG BOLDKLUB (li} 
Stiftet foråret 1900 under navnet Fønix. Omdøbtes 2. april 1901 til Union. Omdøbtes 4. Juni 1915 til 
Svendborg Boldklub. Crlcketspillet forsvandt fra klubben 1950. 11962 sammensluttedes klubben med 
Kammeraternes Boldklub til Svendborg forenede Boldklubber. 

SVENDBORG CRICKET CLUB 
Stiftet 1 o. maj 1984. 

SVENDBORG SPORTSKLUB 
Stiftet 20. juni 1884. Efter 1893 hører man ikke om klubben. 

SVENDBORG UNGDOMS SPORTSKLUB 
Nævnt i Dansk Sportslidende 1892, side 363. 

ØRKILD, SVENDBORG 
Spillede cricket 1900. 

JYLLAND: 

VEJLE AMTS SKYTTEFORENINGSKREDS, BJERRE 
Nævnes 1887. 

BRØNDERSLEV KRICKETKLUB CBOLDKLUB}CI} 
Spillede 1897. 

BRØNDERSLEV KRICKETKLUB (li) 
Stiftet 1931. 

BØGBALLE CRICKET CLUB 
Spillede 1908. Senere omdannet til fodboldklub. 

EBELTOFT BOLDKLUB 
Spillede cricket 1902. 

ESBJERG BOLDKLUB AF 1898 
Spillede cricket indtil 1919. 

CRICKETKLUBBEN VESTJYDEN, ESBJERG 
Stiftet 2. juli 1919. 
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FREDERICIA BOLDKLUB 
Stiftet 25. april 1888. Ophørte omkring 1900. 

FREDERICIA BOLDKLUB AF 1896. 
stiftet 17. juni 1896 som Fredericia Ungdoms Cricket Klub. Omdøbtes 6. juni 1900. Sammensluttedes 1953 
med Fredericia Ø.B. og fik navnet Fredericia forenede Fodboldklubber. 

FREDERICIA CRICKET-KLUB 
Stiftet 2. december 1957. 

FREDERICIA FORENEDE FODBOLDKLUBBER 
Stiftet 1953 ved sammenslutning af Fredericia Boldklub af 1896 og Fredericia Ø.B. Cricketsplllet havde 
dårlige vilkår, og 11957 besluttede spilleme at danne selvstændig klub, nemlig Fredericia Cricket-Klub. 

FREDERICIA HANDELSSTANDS KRICKETKLUB 
Nævnt I Dansk Sporistidende 1894, side 228. 

FREDERICIA KRICKETKLUB. 
Nævnt I Tidsskrift for Sport 1885, side 517, og 1888, side 37 og 440. 

FREDERICIA LATIN- OG REALSKOLES KRICKETKUJB 
Stiftet 17. januar 1883. 

FREDERICIA SPORTSKLUB 
Spillede cricket 1926. 

FREDERICIA TELEGRAFPERSONALES t<BICKETKLUB 
Nævnt I Tidsskrift for Sport 1887, side 478. 

FREDERICIA 0.B, (Østervoldens Boldklub) 
Spillede cricket I 1930eme. Sammensluttedes 1953 med Fredericia Boldklub af 1896 og fik navnet 
Fredericia forenede Fodboldklubber. 

LÆRER DIXENS CRICKETKLUB, FREDERICIA 
Spillede 1896. 

UNDEROFFICERERNES KRICKETKWBJHOLD, FREDERICIA 
Spillede i 1890eme. 

FREDERIKSHAVN BOLDKI.UB/KRICKETKLUB 
Spillede I 1890eme. 

FREDERIKSHAVN IDRÆTSKLUB AF 1900/FREDERIKSHAVN FORENEDE IDRÆTSKLUBBER 
Spillede cricket Indtil 1954. Frederikshavn forenede Idrætsklubber stiftet 24. juni 1931. 

GRENAA IDRÆTSFORENING 
Stiftet 1905. Ophørt med cricket 19n. 

HERNING CRICKET CLUB 
Stiftet 3. maj 1950. 

HERNING KRICKETKLUB/BOLDKLUBnDRÆTSFORENINGIIDRÆTSFORBUND 
Spillede cricket fra 1880eme til omkring 1936. 

HERNING OLD BOYS 
Spillede cricket I 1930eme og 1940eme. 



FREMAD. HJØRRING 
Nævnes 1895 og 1897. 

HERMOD. HJØRRING 
Nævnes omkring 1899. Gik 1903 ind I Hjørring Boldklub. 

HJØRRING AFHOLDSFORENINGS KRICKETKLUB 
Nævnes 1895 og 1897. 

HJØRRING IDRÆTSFORENING AF 1886 
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Stiftet 9. november 1886 som Hjørring Gymnastikforening, men drev kun gymnastik Indtil 9. maj 1889. da 
nogle af medlemmeme stiftede Hjørring Kricketklub. som 1890 gik sammen med Hjørring Boldklub. 1910 
gik Hjørring Gymnastikforening sammen med Hjørring Boldklub og fik navnet Hjørring Sportsklub. 1920 fik 
klubben navnet Hjørring Idrætsforening. 

HJØRRING IDRÆTSFORENINGS OLDBOYS 
Nævnes 1933134. 

HJØRRING KRICKETKLUB 
Stiftet 9. maj 1889. Gik 1890 sammen med Hjørring Boldklub, og senere (omkring 1902) gik en del 
smAklubber med. 191 0 gik Hjørring Boldklub og Hjørring Gymnastikforening sammen under navnet Hjørring 
Sportsklub (Hjørring Sportsklub også nævnt 1907/8). 1920 tog klubben navnet Hjørring Idrætsforening. 
Hjørring Kricketklub nævnes også 1896/97. 
Lidt modsigende oplysninger som til dels skyldes, at en klub blev kaldt kricketklub og boldklub i flæng. 

HJØRRING LATIN- OG REALSKOLE 
Stiftede cricketklub i 1894. 

SKJOLD, HJØRRING 
Nævnes i 1895. (= Afholdsfolkenes Klub?) 

HOLSTEBRO BOLDKLUB 
Nævnes i 1895 og spillede cricket frem til 1929. 

HOLSTEBRO CRICKET CLUB 
Stiftet 1. eller 2. juni 1931. 

HOLSTED SKYTTEFORENINGS KR!CKETKWB 
Stiftet 22. aprll 1889. 

HORSENS BOLDKWB 
Stiftet 3. juni 1882. Sammensluttedes 4. november 1915 med Horsens Idrætsklub tll Horsens forenede 
Sportsklubber. 

HORSENS FORENEDE SPORTSKLUBBER 
Stiftet 4. november 1915 ved sammenslutning af Horsens Boldklub og Horsens Idrætsklub. 

HORSENS IDRÆTSKLUB 
Stiftet omkring 1895. Sammensluttedes 4. november 1915 med Horsens Boldklub til Horsens forenede 
Sportsklubber. 

HORSENS LÆRDE SKOLES KRICKETKLUB 
Stiftet maj 1883. 

HORSENS OLDBOYS IDRÆTSFORENING 
Spillede cricket fra 1930eme (til 1960 ?). 

HOVEDGAARQ IDRÆTSFORENING 
Cricketafdeling oprettet 1976, men måtte opgive i 1981, 



JELLING SEMINARIUM 
Spillede cricket omkring 1900. 

HAANDVÆRKSUERLINGENES FODSPORTSKLUB, KOLDING 
Nævnes 1897. 

IDRÆTSKLUBBEN INA KOLDING 
Stiftet februar 1896. Fik kun kort levetid. 

KOLDING HANDELS- OG KONTORISTFORENINGS BOLDKLUB 
Nævnes i 1895 og spillede også i 1896 og 1897. 

KOLDING IDRÆTS FORENING 
Stiftet 17. oktober 1895. Optog 8. april 1957 Kolding Kricket Klub og oprettede cricketafdeling. 

KOLDING KRICKET KLUB (I) 
Stiftet 1867, men Interessen faldt hurtigt. 

KOLDING KRICKET KLUB CII) 
Stiftet 1. oktober 1887. 

KOLDING KRICKET KLUB Cllll 
Stiftet 4. september 1924. Optaget i Kolding Idræts Forening 8. april 1957. 

KOLDING LATINSKOLE 
Spillede clicket i 1889. 

� 
Der spilledes tumeringscricket i Lemvig 1907/13. 

LEMVIG SPORTSKLUB 
Stiftet 10. Juni 1867. Mangler bekræftelse at cricket spilledes. 

LØGSTØR KR!CKETKLUBIKR!CKETKLUBBEN LIMFJORDEN 
Spillede i 1930eme og i 1946. 

NIBE CRICKETKWB 
Stiftet omkring 1932. Ophørte omkring 1942. 

LÆRUNGENES CR!CKETKLUB NYKØBING (Ml 
Stiftet I 1890eme. Gik 1913 Ind I Nykøbing Boldklub, som derefter fik navnet Sparta. 

NYKJØBING PÅ MORSØ Q<RICKETIKLUB 
Nævnt i Tidsskrift for Sport 1887, side 478. 

NYKØBING MORS CRICKET CLUB 
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Stiftet 8. maj 1898 af medlemmer af den daværende gymnastikforening og fik navnet Nykøbing Boldklub. I 
1913 gik Lærlingenes Crlcketklub Ind i Nykøbing Boldklub, som da fik navnet Sparta. 11918 gik Sparta i 
sammenslutning af de I byen værende sportsklubber, men tn\dte ud Igen 11922, da klubben omdøbtes til 
Nykøbing (M) Cricket Club. 

NYKØBING MORS IDRÆTSFORENING/GYMNASTIKFORENING 
Stiftet 4. oktober 1892 som Nykøbing Mors Gymnastikforening. Optog cricket 11895 og spillede til 1921. 

NYKØBING MORS KOMMUNALE GYMNASIUM 
Spillede cricket 1954/55. 

NYKØBING OLYMPIA 
Nævnes 1899/1900 og spillede stadig cricket 11908. 



ODDER SPORTSKLUB 
Nævnes 1895, 1896 og 1897. 

DRONNINGBORG CRICKET CLUB. RANDERS. 
Stiftet 1967. 

RANDERS CRICKET CLUB (I} 
Stiftet 1865. 

RANDERS CRICKET CLUB (li) 
Stiftet 1930. Ophørte 1960. 

RANDERS FREJA 
Stiftet 6. november 1898 med fodbold og cricket på programmet. Spillede cricket 1927. 

RANDERS KRICKETKLUB/BOLDKLUB 
Stiftet 24. juni 1887. 

RANDERS LÆRDE SKOLE/KATHEDRALSKOLE 
Stiftede cricketklub i 1878ll9. 

RANDERS UNGDOMS BOLDKLUB 
Nævnes i 1895. 

RANUM SEMINARIUM (ved Løgstør) 
Spillede cricket I 1930eme. 

RIBE (generelt} 
Der spilledes cricket i Ribe I bl.a. 1883, 1889, 1890, 1902, 1903. 1919, 1920. 1926 og 1927. 

RIBE LATINSKOLES KRICKETKLUB 
Stiftet 1. november 1883. 

RY 
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I Silkeborg Idrætsforening af 1917s jubilæumsskrift 1957 berettes: Vi skulle engang til Ry for at lære dem 
at spille cricket. Desværre skete der så det, at bolden blev slået væk. Vi havde kun den samme med, og så 
var den instruktion overstået. 

SILKEBORG BOLDKLUB 
Nævnes 1895, 1896 og 1897. 

SILKEBORG CRICKETKLUB 
Henvendte sig i 1917 til Silkeborg Idrætsforening af 1917 og blev optaget i denne. 

SILKEBORG IDRÆTSFORENING AF 1917 
26. april 1917 afholdtes generalforsamling i Silkeborg Boldklub af 1916 og klubnavnet ændredes til
Silkeborg Idrætsforening af 1917. I juli 1917 blev Silkeborg Cricketklub optaget og en cricketafdeling stiftet. 

SILKEBORG PAPIRFABRIKS IDRÆTSFORENING 
Stiftet 1952. 

§.!NM!. 
Cricket har været spillet i Sindal. 

SKAGEN BOLDKLUB 
Spillede cricket i 1941/42. Faldt fra 11944. 



SKANDERBORG BOLDKLUB 
Nævnes i 1895/97. 

SKANDERBORG BOLDKLUB AF 1898. 
Stiftet 8. april 1898 som cricketklub. 

SKIVE BOLDKLUB/KRICKETKLUB 
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Der spilledes cricket i Skive allerede i 1860eme og 1870eme. Der fandtes en cricketklub i Skive i midten af 
1890eme og spilledes også omkring 1900. 

SKIVE IDRÆTSKLUB 
Stiftet 28. marts 1901 som Skive Gymnastik- og Boldklub. Omdøbtes 21. maj 1906. Fra 191 o til omkring 
1930 synes cricket at være dødt i Skive. Skive Idrætsklub spillede fra sidst i 1930eme til 1947/48, hvorpå 
man Indstillede denne sportsgren. 

SKIVE LÆRLINGE BOLDKLUB 
Spillede cricket i 1906 og 1907. 

SKIVE UNGDOMSLOGE UNDER N.I O.G.T. 
Købte rekvisitter fra nedlagt klub i Viborg (antagelig Viborg Boldklub opløst 4. maj 1898.) og dyrkede cricket 
i nogle år. 

SKJERN 
Man spillede cricket i Skjern i perioden 1919/1930. 

STRUER 
Man spillede cricket i Struer 1910. 

STRUER CRICKET CLUB 
Stiftet 1990. 

SÆBY BOLDKLUB/KRICKETKLUB/SKJOLD 
Spillede I perioden 1888/1906. 

SØNDERBORG 
11925/26 tilløb til en klub, men gik i sig selv. Man forsøgte også at indføre spillet på statsskolen. 

SØNDERBORG CRICKET CLUB 
Stiftet 1988. 

THISTED 
Spillede cricket 1899/1902. 

VARDE BOLDKLUB 
Varde Boldklub nævnt i illustreret ldrætsbog 1890, men ikke om der spilledes cricket. En cricketklub 
spillede omkring 1900, omkring 1919 og i 1930. 

VARDE CRICKETKLUB 
Stiftet omkring 1954. Ophørte 1966. Endeligt opløst 1980. 

VEJLE BOLDKLUB (I) 
Nævnt i Illustreret ldrætsbog 1890, men ikke om man spillede cricket. 

VEJLE BOLDKLUB {li} 
Stiftet 3. maj 1891. Ophørte med cricket 1932. 

VEJLE CRICKET-KLUB 
Stiftet 1991. 

VEJLE KRICKETKLUB 
Stiftet 1940. Ophørt 1951. 



VEJLE LATIN- OG REALSKOLE 
Nævnes 1885 og 1886. 

CRICKETKLUBBEN OLYMPIA, VIBORG 
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Stiftet 1897 om efteråret som gymnastikforening af utilfredse medlemmer af skytteforeningen. 1899/1918 
var medlemmerne opdelt i medlemmer for gymnastik og medlemmer for cricket. Sidste gang 
gymnastikmedlemmer nævnes er 1907/08. Fra 1918 nævnes foreningen som Cricketklubben Olympia. 

GYMNASTIKFORENINGEN SKJOLD VIBORG 
Spillede cricket omkring 1900. 

HANDELSTANDENS SPORTSKLUB VIBORG 
Stiftet 1888. 

HERCULES, VIBORG 
Stiftet 1907 af handels- og håndværkerlærlinge- en slags lærlingeklub. Gik 1908 Ind I Cricketklubben 
Olympia. 

TOBAKKEN VIBORG (Kroghs Tobaksfabrik) 
Spillede cricket 1929. 

VIBORG BOLDKLUB {I} 
Stiftet april 1886 eller I 1887. Ophørt 1893/94. 

VIBORG BOLDKLUB cm 
Stiftet 7. maj 1894 som Viborg Cricketklub. Opløst 4. maj 1898. 

VIBORG FODSPORTS-FORENING 
Stiftet 1. april 1896. Cricket udgik af programmet 1915. 

VIBORG GARNISONS IDRÆTSFORENING 
Stiftet 6. april 1918. Crickettræning var på programmet, men der hersker nogen tvivl, om man spillede 
kampe. 

VIBORG GARNISONS UNDEROFFICERSFORENINGS SPORTSKLUB 
Spillede cricket 1894/1905. Opløstes omkring 1915. 

VIBORG GYMNASTIKFORENING 
Optog cricket som sommerøvelse 1885 eller 1886, men allerede året efter etablerede spilleme sig som 
selvstændig klub uafhængig af gymnastikforeningen under navnet Viborg Boldklub. 

VIBORG KATEDRALSKOLE 
Spillede cricket 1887-1925. Også benævnt som Cathedralskolen/Latinskolen/Statsskolen. 

VIBORG OLD BOYS 
Spillede bl.a. i 1941. 

AABENRAA CRICKET CLUB m 
Stiftet 1963. Ophørt 1969. 

AABENRAA CRICKET CLUB cm
Stiftet 3. november 1988. 

§OLDKLUBBEN AF 1904. AALBORG
Deltog omkring 1907 i Aalborg turnering. Gik omkring 1910 op I Aalborg Bold(spil)klub, 

CHANG. AALBORG 
Stiftet 1. september 1912 som fodboldklub. Crlcketafdelingen stiftet 1920. 

PIMBRIA, AALBORG 
Stiftet omkring 1896. Gik senere op I Aalborg Bold(spll)klub, 



DÆK, AALBORG 
Stiftet 5. september 1887. 

HEIMQAL AALBORG (Loge under 1.O.G.T.) 
Nævnes 1898. 

SEJR, AALBORG 
Nævnes 1889. 

SKJOLD, AALBORG (Ungdomsloge under N.1.O.G.T.s Sportsforening) 
Spillede I perioden 1893/1918. 

SPARTA, AALBORG 
Nævnes midt i 1880eme. 

SPORT, AALBORG 
Stiftet 18. maj 1889. Gik op i Aalborg Kricketklub 1894. 

TOBAKSARBEJDERNE§ IDRÆTSFORENING AALBORG 
Spillede cricket I 1920/30eme. Faldt fra I 1938. Spillede cricket Igen 1954. Ophørte 1957. 

AALBORG1900 
Ophørte vistnok efter 1 sæson. 

AALBORG BOLDKLUB AF 1898 
Gik Ind I Aalborg Boldklub (gamle Aalborg) I 1899. 

AALBORG BOLDKLUB AF 1902 
Gik op I Aalborg Bold(spll)klub. 

AALBORG BOLDSPILKLUB AF 1885 
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Stiftet 13. maj (eller 20. juli) 1885 som Bold og Kricketklub af medlemmerne af Aalborg Gymnastikforening 
(stiftet 1884), som gik ledige om sommeren. Oprindelige navn Aalborg Boldklub (gamle Aalborg) og 
endelig Aalborg Boldspilklub af 1885. I midten af 1880eme var der stor Interesse for cricket, og mange 
klubber opstOd. Ikke fordi der Ikke var plads I Kricketklubben, men fordi medlemmerne blev betragtet som 
for "fine•, og de •grovere• dannede derfor andre klubber. Gradvis gik de forskellige klubber op I 
Kricketklubben, der senere under navnet Aalborg Boldklub og Aalborg Boldspilklub af 1885 opslugte flere 
klubber. Cricketafdelingen nedlagt 1989. 

AALBORG FODBOLDKLUBS KRICKETHOLD 
Nævnes 1904 og 1905. senere opslugt af Aalborg Bold(spll)klub. 

AALBORG KATHEDRALSKOLE/LATINSKOLE 
Katedralskolen optager cricket 11866. Aalborg Kathedralskoles Kricketklub stiftet 1. september 1884. 

AALBORG KRICKETKWB 
Stiftet juli 1866. 

AALBORG KRICKETKLUB AF 1921 
Spillede bl.a. I 1931. Gik senere op I Aalborg Bold(spil)klub. 

AALBORG OLD BOYS 
Spillede i 1930/40eme. 

AALBORG PRV. KRICKETKLUB 
Nævnes 11888. 

KRICKETKLUBBEN AF 1918. AARHUS 
Stiftet 15. maj 1918 som Oiyadens Kricketklub af medlemmer af sangkoret Diyaden. Skiftede navn 23. 
september 1920. Ophævet 3. maj 1930. 



OFFICERERNES SAMMENSLUTNING AARHUS, 
Spillede omkring 1882. Havde ikke kampe på programmet, men spillede udelukkende med øvelse som 
fonnål. 

OLD BOYS, AARHUS 
Cricketafdelingen stiftet 20.3.1928. Ophævet 11.3.1961. 

OLYMPIA, AARHUS 
Stiftet 2. august 1898. Ophørte 1959. 

UNDEROFFICERERNES BOLDKLUB. AARHUS 
Underofficerernes Klub stiftet 18. februar 1891. Boldklubben oprettet 27. februar 1894. 

AARHUS BOLDKLUB 
Stiftet 9. maj 1889. Gik 1914 ind i Aarhus Gymnastikforening. 

AARHUS CRICKET CLUB 
Stiftet 7. april 1916 som Aarhus Kricketklub. Tog 1921 navneforandring til Aarhus Boldklub. Tog 1975 
navneforandring til Aarhus Cricket Club. 

AARHUS CRICKETKLUB 
Stiftet 1881. Opløstes omkring 1885. 

AARHUS GYMNASTIKFORENING { A.G.F.) 
Stiftet 1881. Ophørte med cricket 1916. 

AARHUS KATHEDRALSKOLE/LATINSKOLEs KR1CKETKLUB 
Spillede antagelig fra første halvdel af 1880eme. Ophørte før 1916. 

AARS KRICKETKLUB 
Stiftet 1931, men spillede vistnok kun 2/3 år. 

BORNHOLM: 

ALLINGE BOLDKLUB 
Spillede bl.a. omkring 1897. 

RØNNE BOLDKLUB 
Stiftet 1. maj 1897. 

RØNNE KRICKETKLUB 
Spillede bl.a. i 1885. 

LANDSDÆKKENDE: 

DANSK XL CRICKET CLUB 
Stiftet 8. september 1963. 

F.U.N. {FORENINGEN AF UDENØS NYKØBINGENSERE) 
Stiftet omkring 1975. 
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OPLYSNINGER OM CRICKETSPILLENDE KLUBBER 

Alfabetisk efter byer: 

ALLINGE BOLDKLUB 
Uddrag af Rønne Boldklubs festsklilt 1922, side 5: 

Den eneste klub man på dette tidspunkt (1897) havde som modstander var Allinge Boldklub. Kampene 
foregik skiftevis på Rønne Boldklubs og Allinge Boldklubs bane. Turene til Allinge blev foretaget per 
landauer, der på den tid var et meget almindeligt befordringsmiddel. Det var en ligefrem festlig 
begivenhed, når Allinge Boldklub kom hertil. Banen blev Indhegnet, og man lånte endog flag på havnen til 
at pynte banen med. Til disse kampe blev der taget en mindre entre. Rønne Boldklub sejrede for det meste 
hver gang. 

ASSENS OLYMPIA 
O.B.s )ublæurnssklfft 1937, side 25126: 

O.B. slog Assens Olympia i 1901 og 1902 med en halvleg. 
F.B.U.sjub8æumsskrflt 1954, side 66 og 74: 

Olympia spillede omkring 1900. Assens i A-rækken 1910 og 1911. 

BIRKERØD SKOLES BOLDKLUB 
/lluslr8nit Idræts/Jog 1890, sids 668: 

Birkerød Skoles Boldklub stiftet 1. september 1879. 88 medlemmer i oktober 1889. Spiller kricket og 
fodbold. 
Tidsskrift for Sport 1885, side 272: 

Boldspiløvelser afholdes af skolens elever i en forening "Birkerød Boldklub". Øvelser have fundet sted 
siden 1878 og bestod da alene i kricket; langbold indførtes 1882, kricket i 1883 og i 1884 er der anskaffet 
et lawn-tennis spil. Kricketøvelserne er 11884 afholdte med Indtil 20, fodbold med indtil 32 deltagere. 
Øvelsestiderne er hver eftenniddag kl. 3-5 og søndag fonniddag. øvelserne afholdes på forskellige af de til 
skolen stødende marker. Foreningen har afholdt 2 kricketmatcher med Kjøbenhavns Kricketklub, hvori den 
sidste sejrede og 1 fodboldmatch med Kjøbenhavns Boldklubs yngre afdeling, hvori Birkerød sejrede. 
Tidsskrift for Spott 1887, side 332: 

22. maj 1887 afholdtes I Birkerød en kricketkamp mellem Birkerød Skoles Klub og Melchior Skoles Klub.
Birkerød klubben fik i 1 ste halvleg (29 minutter) 24 points, I 2den halvleg (41 minutter) 40 points. 
Melchiorianeme opnåede i 1ste halvleg (60 minutter) 82 points, så at de sejrede med en halvleg og 18
points. Spillebanen var langtfra god og vanskeliggjorde spillet meget. 
K.B.s )ublaumsskrfft 1926, side 16: 

1880 gik nogle soranere fra K.B. ind i kricketklubben "Dæk", og om efteråret skaffede de klubben en 
eklatant oprejsning I Birkerød for et nederlag fra det foregående lir. 

VEJLE AMTS SKYTTEFORENINGSKREDS, BJERRE 
Tldss/ail! for Spott 1887, side 478: 

Ny kricketklub er dannet i Bjerre (Vejle Amts Skytteforeningskreds I Bjerre). 

BOGENSE SPORTSKLUB 
/lustreret Idræts/Jog 1890, side 669: 

Stiftet 16. september 1888. 28 medlemmer I oktober 1889. Spiller kun kricket. 
O.B.sjublæumssktlft 1937, side 12: 

1889 havde O.B. arrangeret sejrrig kamp med Bogense. 1890 vandt 0.8. over Bogense. 

BRØNDERSLEV KRICKETKLUB {I) 
Cricket 1936, side 45, Alb. V. G/nge beretter: 

Hjørring Cricketklub spillede (l 1890eme) mod Brønderslev. 
Aa.B.s feslslu#l 1935, s/de 27: 

Brønderslev spillede 1897. 
Brev fra fru Ejmæs, Vlbo,g 5.8.1971, blag 3: 

I bilag fra J.B.U. med brev 11.3.1897 nævnes Brønderslev Kricketklub. I tumeringsplan for Jydsk Bold
Union I sæsonen 1897 nævnes Brønderslev B. 

BRØNDERSLEV KRICKETKLUB {li) 
Klicket 1931, side 58: 

Der er stiftet en ny klub I Brønderslev. 
Kricket 1933, side 126: 

En privat turnering som i år for første gang blev spillet mellem Hjørring Old Boys. Brønderslev, Nibe. 
Aalborg Old Boys, Llllgstør og Aars, vandtes af Løgstør. 
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BØGBALLE CRICKET CLUB 
Cricket 1936, side 97, artikel af R. E. Brinckør: 

Bøgballe er en lille landsby et par mil nord for Vejle i den egn, hvor de stærke jyder bor, og den lokale 
Cricket Club havde udfordret Vejle Boldklubs 1. hold til en kamp.- Denne kamp fandt sted søndag den 9. 
august 1908. Vejleholdet kørte i charabanc derud og blev ved ankomsten budt velkommen af hele 
Bøgballes befolkning med klubbens formand i spidsen. - En solid frokost bestående af hakkebøf med 
bajerskøl og rabarbergrød blev indtaget hos klubformanden, Lærer Andersen. - Kampen begyndte kl. 1,34. 
Pladsen var en lyngmark i byens udkant, og pitchen var arrangeret på den måde, at lyngen var ryddet på 
et stykke, der målte ca. 30 x 15 m. Det var ren sandbund, ingen tromling var mulig. Der, hvor bolden faldt, 
blev den liggende, man måtte kaste "høje i gærdet" hele liden, thi ellers nåede bolden ikke frem til slåeren. 
- Jeg var som 18-årig gymnasiast hjemme på ferie fra Sorø og var blevet opfordret til at spille med på
Vejleholdet. På grund af det ejendommelige forhold med pitchen og kastningen blev der mulighed for at 
. slå bolden langt bort, men når bolden faldt I lyngen, var den vanskelig at finde, og for nu ikke at få for 
mange 6ere noteret for "tabt bold" aftaltes det, at hver gang bolden blev erklæret for "tabt", skulle der 
noteres de points, som slåerne havde nået at løbe.- Følgen var, at der råbtes "tabt bold", hver gang den 
faldt i lyngen. Bøgballe gik først til gærdet og scorede 40 points, Vejle fulgte med 50 points.- I 2. halvleg 
scorede Bøgballe 22, og for tabet af et gærde samlede Vejle de nødvendige 13 points sammen og vandt 
således med 9 stående gærder. Kampen var forbi kl. 4,20 og havde altså varet knap 3 timer. Af 
deltagerne på Vejleholdet kan nævnes toldassistent I. C. Hammerum, et godt gærde og en fin kaster, samt 
bankassistent, nuværende bankbestyrer L. Arctander, en god gærdespiller og allround sportsmand. Efter 
kampen var vi formandens gæster til en kop kaffe med basser. Bøgballespilleme var også til stede. Det 
var karle fra de omliggende gårde, og de optrådte alle I langskaftede støvler.- Da vi spurgte dem, hvorfor 
de dog ikke tog noget lettere fodtøj på, svarede de, at det var af hensyn til de mange hugorme i lyngen. Vi 
var naturligvis optrådt i sportsdress og små lette gymnastiksko. Ak - Bøgballe Cricket Club eksisterer ikke 
mere, den er forlængst omdannet til fodboldklub, men det var morsomt, at spillet i en årrække kunne trives 
i en lyngmark under primitive former. 

EBELTOFT BOLDKLUB 
Brev fra fnJ Ejmæa. Vibolg 24.5.1971: 

20.7.1902 spilledes i Randers en kamp mellem Olympia Viborg og Ebeltoft Boldklub. 

ESBJERG BOLDKLUB AF 1898 
Den Danske ldrælsbog 1935, side 748: 

Det nævnes at Esbjerg spillede omkring 1900. 
F.B. Posten 1946, side 23: 

Fredericia spillede mod Esbjerg lige efter århundredskiftet. 
Kricket 1933, side 124: 

Esbjerg spillede mod Fredericia I 1913. 
Cricket 1939, side 12, N. Lund-Jensen beretter: 

Ved en kricketkamp, som jeg i 1918 overværede i Esbjerg, mellem Esbjerg og Fredericia, scoredes, såvidt 
jeg husker rigtigt, kun 9 og 3 i Esbjergs halvlege. 
Cricket 1944, side 36: 

E.B. 1898 forærede i 1919 Vestjyden resten af sine rekvisitter. 

VEST JYDEN, ESBJERG 
Jubilæumss/crill 1944: 

Når Vestjyden i år kan se tilbage på 25 svundne år, kan der kun være grund til at takke den lille skare af 
cricketspillere, der i 1919 brød med Boldklubben af 98 og indså, at kun som selvstændig klub kunne 
cricketspillet varetages og trives under de bedste forhold. Cricket spilles jo her i landet af forholdsvis få, 
og dette skyldes vel nok, at cricket er et spil for indviede, men der er virkelig for få. Spillet kan ikke, af 
tilskuerne, fattes umiddelbart som f.eks. fodbold. Der hører adskillige forudsætninger for at forstå det, og 
det er næsten nødvendigt, at man lærer det i en tidlig alder. Trods dette lykkedes det alligevel for de 
stiftende af Cricketklubben Vestjyden at holde klubben lgang, selv om det mange gange i de første år var 
vanskeligt at samle spillere til et kamphold. Men eftertlånden kom der bedre tilgang, og I år ved jubilæet er 
det næsten muligt at stille tre hold til turneringen. Klubbens første formand blev Aare-Petersen, som den 
dag i dag følger klubben med levende interesse, Ved klubbens start deltog flere vestjydske byer med et 
crickethold. Varde og Fredericia var dengang arvefjenden, men også Ribe og Skjern samt Herning deltog I 
turneringen. Af disse er nu desværre kun Fredericia tilbage, og det er nu sæsonens dyst, når Vestjyden og 
Fredericia mødes. 
fra starten blev Vestjyden medlem af Jydsk Boldspil-Union og har siden hvert år deltaget i den af unionen 
udskrevne turnering. Vestjyden er også medlem af Esbjerg Idrætsforbund og Dansk Cricket Ring, I årene 
før krigen deltog Vestjyden i turneringskreds med Aarhus Boldklub, Aamus Olympia, Silkeborg, 
Skanderborg, Horsens og Fredericia og viste, at den kunne hævde sig pænt blandt de deltagende hold, 
Denne tumeringsorden vil man sikkert vende tilbage til efter krigen, når trafikforholdene atter tillader det. 
Det eftertragtede Jyllandsmesterskab er ikke opnået endnu, men klubben håber, det kommer. Finalekamp 
om mesterskabet har klubben nået en gang, men denne tabtes til Aalborg Boldspilklub, omena knebent, 
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Også klubbens B-hold er nået så vidt en gang, men tabte finalekampen til Viborg. Klubbens juniores er to 
gange nået til finalen, den ene gang tabtes med kun et point. Af privatkampe har klubben spillet mange, 
og gennem en ånække med de fynske klubber O.B., B.1913 og Kerteminde. 
Vestjydens største arrangement har vel nok været kampen mod det engelske hold lncogniti i 1929 og Igen 
i 1930. Vestjyden tabte begge gange, men det engelske hold havde også tidligere professionals på holdet. 
Klubbens spillere høstede megen gavn af disse kampe. Klubben har ogsA haft en engelsk træner. Med 
støtte af J.B.U. og Hr. Krøjer Kielberg I London rejste Mr. Chaplin I to sæsoner rundt i Jylland og underviste 
i cricket. Hans ophold I Esbjerg strakte sig over 14 dage, og disse træningsdage satte i mange år sine spor 
i Vestjyden. Klubben arbejdede i mange år med juniores, og en del af disse danner idag stammen på vort 
1. hold. Dette arbejde med juniores har nu i nogle Ar været indstillet, særligt på grund af mangel på
materiale, men skal afgjort genoptages, så snart forholdene tillader det. Dette er den eneste vej for
udbredelse af Interessen for cricket og til højnelse af spillets standard.
Vestjyden har også adskillige gange haft den ære at stille spillere til rådighed, når J.B.U. skulle samle
spillere til udvalgte hold mod Fyn og København. Således har Jørgen Christensen og Kurt Christensen
begge deltaget mod Fyn og København. Poul Mørk og Karl Morild har været udtaget til kampe mod Fyn.
Også nogle af klubbens juniores har deltaget i udvalgte hold, og alle har vist sig udtagelsen værdig.
Træning og kampe foregik I mange år på den gamle Strandskovbane, men da Esbjerg Idrætspark lod
udlægge en cricketbane, flyttede man derover og har siden haft tilhold der, omend i de senere Ar Ikke
under de allerbedste forflold, da banen også bruges til fodbold. Men Vestjyden håber, at når der nu lægges
planer om en udvidelse af stadion, at der da må blive udlagt en cricketbane, så der kan blive bedre forflold
for klubben.
Lige fra starten har Vestjyden måttet kæmpe med det økonomiske forflold Indenfor klubben, men ved
medlemmernes og ledelsens hjælp er det hidtil lykkedes at klare skærene, men der skal mange penge til
for at holde det hele I sving, da cricketrekvisitter er meget dyre at fremskaffe. Foruden klubbens første
formand, Lærer Aare-Petersen, har følgende været formænd for Vestjyden i kortere eller længere tid:
Marius Hansen, Emil Gadeberg, Peter Gadeberg, Rich. Madsen, Charles Bjerregaard og den nuværende
formand Svend Nielsen. Af medlemmer, der har haft særlig betydning for klubben kan nævnes: Jørgen
Christensen, der I mange Ar vel nok har været den bedste spiller, klubben har haft. Også Chr. Christensen
har været klubben en god mand, særlig som kaster. Desvæne har jO en del af klubbens tovende juniores
måttet forlade byen, fordi de har fået arbejde andet sted, således kan nævnes Poul Mørk og Ejgil Nielsen,
sidstnævnte Kjøbenhavns Boldklubs bedste mand I øjeblikket og vel nok den bedste cricketspiller I
Danmark. Andre har desvæne vist svigtende interesse for spillet, men alligevel står klubben klag med et af
de bedste 1. hold, den nogensinde har haft, og skulle der stilles et jubilæumsønske, kan dette Ikke være
mindre end et Jytlandsmesterskab, og det kan ligge inden for det opnåelige, når hver mand vil gøre sin
Indsats såvel i træning som i kampene . ...
Jublaumssklllt 19.U. "Et lllbageblllc" ef A_,..,._: 

Når jeg nu sidder med pennen I hånden og tænker tilbage på da første år i cricketklubbens liv, myldrer der 
i min bevidsthed et væld af oplevelser og spændende kampe, pragtfulde ture samt et kammeratskab uden 
lige, thi sådan er det med cricketspillet. Har det først grebet en, slipper det aldrig sit tag. Men lad os 
begynde ved begyndelsen. Den 2. juli 1919 samledes en halv snes unge mennesker I Poulsens konditori 
for at snakke cricket, da man ikke var helt tilfreds med forholdene for cricket I E.B.98, hvor fodbolden • 
efter vor mening - lagde tovlig meget beslag på bestyrelsens interesser. Det var således omtrent umuligt at 
få en bane, og ligeledes kneb det med rekvisitter. Efter en længere diskussion enedes man om at starte en 
ny cricketklub, som på forslag af Pløger Jensen fik navnet "Cricketklubben Vestjyden•. Formand blev Aare
Petersen og som kasserer valgtes N. V. Nielsen, måske bedre kendt under navnet "Boldesagel". Hver 
mand erlagde 10 Kr., sAledes at klubben fik en startkapital, og E.B.98 forærede Vestjyden resterne af dens 
rekvisitter, og så tog vi fat. Næste søndag formiddag stillede vi på Strandskovens fodboldbane med spade 
og skovl og jævnede og rensede pitchen, og det arbejde fortsatte vi med under Otto Petersens dygtige 
ledelse I mange år. Der blev trænet ivrigt to aftener om ugen og søndag formiddag. Hver træningsaften 
sluttede I reglen med fæHes kaffe hos fru Petersen i Strandskoven. Hvor var det hyggeligt med dette 
kammeratlige samvær. Vi havde mange gode kampe med Krogh Mejers hold fra Varde og med Ribe, 
Skjern og Herning. Næsten alle kampe blev efterfulgt af fælles kaffebord eller ved særlige lejligheder med 
spisning. En af de største begivenheder var kampen mod det herlige engelske crickethold lncognili, som 
vi gav en god kamp. Klubben gik støt fremad, og vi morede os godt. Hvem husker ikke Pløger Jensen, når 
vi drog ud til kamp, I jaket og I stiv hat. Vaadbinderens stikbolde. Sandborgs nervøsitet inden han skulle til 
gærdet. Valdemar Rasmussen I hosesokker. Da "Boldesager" tabte bukserne I Skjern. Da ChriStian 
Andresen kom for sent til toget og løb ad landevejen til Varde. Texas saglige og vklenskabelige 
forklaringer. Peter Petersens berømte forwardparade og dengang Niels Fisker omtrent blev omfavnet af fru 
Markussen i Herning på grund af hans glimrende kastning den dag. Nævnte frue havde udmærket forstand 
på spillet .•• .• 
Kncket 1932, side 67: 

En af de mænd, som crlcketklubben Vestjyden I Esbjerg først og fremmest skylder sin nuværende gode 
position Indenfor jysk 1. klasses cricket, er lærer Aare Petersen, som blev valgt til formand for sin klub ved 
dennes stiftelse den 1.(2.?) juli 1919, og som har - så at sige - bestridt denne post siden. Dels som spiller -
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og ikke mindst som leder af klubarbejdet - og dels som vejleder for de unge spillere har Aare Petersen i 
årenes løb gjort et utrætteligt og uegennyttigt arbejde for cricketspille!. 
Cricket 1939, side 4: 

Klubben har i vinter lånt Aarhus Oliemølles store pakhus i Esbjerg, som oliemøllen velvilligst har stillet til 
fri disposition, og der er så god plads, at esbjergenserne kan træne i to kastegårde, hvilket de da også gør 
alle mand hver søndag formiddag og onsdag aften. 
Cricket 1940, side 31: 

Esbjerg måtte desværre melde pas. 
Cricket 1941, side 13: 

Esbjerg, som holdt sig hjemme ifjor, har set sig i stand til at stille hold. 
Cricket 1947, side 79: 

Vestjyden tager til foråret (1948) sin nye, glimrende bane i brug. 
Cricket 1964. side 40: 

Om klubben i 10 år under D.C.F. med lidt statistik. 
Cricket 1969, side 23, ved 50 lts Jublæet (uddrag): 

... Det andet ungdomsmæssige højdepunkt nåedes i 1955 og 56, hvor juniorholdet var I finalerne om det 
danske mesterskab, men tabte. Fra dette hold kan nævnes spillere som Ole Langemuus, Kaj Hansen og 
Carl Emil Christiansen. De to sidstnævnte ofrede dog deres cricketmæssige karriere til fordel for noget så 
perifært som fodbold. 
1955 var Esbjergs store år. 2. holdet vandt mellemrækken, og 2. divisionsholdet mødte på Gentofte 
Stadion 8.93 - vinderen af østkredsen - let opgør om oprykning til 1. division. Esbjerg vandt, men havde 
ikke tilstrækkelig kvalitet og rykkede ned efter kun et års ophold. De vendte tilbage i 1959, især takket 
være Erik Abrahamsens kvaliteter, men det blev igen til nedrykning efter blot et år, og nu frister holdet 
blandt andet af økonomiske grunde en tilværelse i mellemrækken, hvad det synes for stærkt til. Esbjergs 
gærdespil har under D.C.F.s auspicier skaffet klubben megen glorie, men kastningen har aldrig hævet sig 
over 2. divisions niveauet. Esbjergs store spiller og samlingspunkt under D.C.F. har været Erik 
Abrahamsen. Denne bundsolide gærdespiller holdt sammen på et til tider ungt og umodent hold, og det 
gjorde han med en aldrig svigtende interesse og omhu. Med så gode navne som Orla Biehl og Ole 
Langerfluus i fuld vigør, hvortil kommer den lovende junior Leif Øre, stiller Esbjerg op til jubilæumskampen 
den 26.-27. juli mod englænderne Enfield Exiles. 
Cricket 1976, side 6 og 14: 

Don Smith, tidligere åbner på det engelske testhold, har i april været træner for Vestjyden. Klubben rykket 
op i 1. division. Klubhus på 280 kvm. med indbygget kastegård indviet. 
Cricketjublæumsnummer 1979, side 16: 

Om klubben i 25 år under D.C.F. med lidt statistik. 
Cricket 1984/1, side 6: 

Klubben afholder i juli en turnering i anledning af 65 års jubilæet. BA.O.R. fra Vesttyskland er blandt 
deltagerne. 

FARUM CRICKET CLUB 
s. Nissen telefonisk 9.4.1994: 

Klubben stiftet sent 1992 af tamilere. Med i D.C.F .s turnering fra sæsonen 1993. 

FLAKKEBJERG UNGDOMSHJEM 
Kricket 1930, side 58: 

Flakkebjerg Ungdomshjem spillede 1930 mod Næstved IK. 
Brev fra lærer A. Fausø 9.9.1967: 

... de oplyser, så vidt de kan huske, at man begyndte på spillet her omkring 1932 og holdt op ved krigens 
begyndelse. Man var rigtigt udstyret m.h.t. dragter og materialer og spillede l turneringen med de 
nærliggende større byer som Næstved, Sorø og Slagelse. Jeg kan dog se, at man allerede i 1924 har 
vundet en plade i cricketkamp med Holbæk. Dette hidrører sikkert fra et pokalstævne og ikke fra 
turneringen, idet man mener her, at man først rigtigt fik startet omkring 1932 med turneringskampe. 

FLENSBORG CRICKET CLUB (Tyskland) 
Cricket 198814, side 35: 

Der har tidligere været afviklet indendørskampe med Husum som arrangør. Men nu har en af Henry Buhls 
disciple, Karl Heinz-Blumenau, gjort alvor af de trusler, som han har fremsagt tidligere, nemlig at lave en 
klub i Flensborg med tilsvarende formålsparagraf som I Husum, nemlig ved hjælp af cricket at fremme 
dansk sprog og kultur med hovedopgave først og fremmest at spille cricket. Der var 19 medlemmer til den 
stiftende generalforsamling den 16. Juni, og nu har foreningen 26 medlemmer. I den kommende 
indendørsturnering vil man deltage med et lilleput- og pigehold (foreningen deltog allerede ifjor), og man 
arbejder på at få anlagt en bane i Harreslev I udkanten af Flensborg. Formanden bor Stuhrsallee 17, D-
2390, Flensborg. 
Cricket 199C/1, side 5: 

Flensborg Cricket Club har fået et nyt lille pænt klubhus. Det er Husum Cricket Clubs tidligere klubhus på 
Den Danske Skole i Husum, som nu er skænket til Flensborg, da Husum er blevet smidt ud fra sin bane på 
Den Danske Skole. 
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FREDERICIA BOLDKLUB 
mustreret ldrætsbog 1890, sid• 669: 

Stiftet 25. april 1888. 19 medlemmer i oktober 1889. Spiller Cricket og fodbold. 
Dansk Sporlslldondo 1891, side 181 og 237: 

Fredericia Boldklub udtrådt af D.B.U. 
Efter at Odense og Fredericia Boldklubber ifjor havde afholdt tvende matcher, ved hvilke Odense Boldklub 
tabte i Fredericia og Fredericia Boldklub i Odense, enedes man om allerede samme efterår at afholde en 
tredie match på neutral grund. Det lykkedes imidlertid ikke ifjor at finde en passende plads, hvorimod en 
sådan for nogen tid siden blev stillet til rådighed ror klubberne af en gårdejer ved Aarup midtvejs mellem 
Fredericia og Odense, og der mødtes så de to klubber den 21. juni, efterat spillepladsen de nærmest 
foregående dage var gjort brugbar ved planering, vanding og tromling . ... O.B. sejrede med 39 pts. Efter 
matchen samledes spilleme til en meget animeret fælles-middag på Aarup Gjæstgivergaard, hvor man 
ligeledes tilbragte aftenen sammen. 
Dansk Sporlslidondo 1893, side 268 og 351: 

25. juni: Fredericia B. tabte til Veile B. i Veile - 82 mod 100. 3 uger senere spilledes i Fredericia, hvor
Veile vandt med 2 pis og 6 st.g. Dagen sluttede med en særdeles vellykket sammenkomst på Hotel
"Kronprins Frederik", hvorfra der sendtes en telegrafisk hilsen til sportsfælleme fra Aarhus og Randers, der
kæmpede i Randers samme dag. Glædeligt er det, at kricketsporten vinder mere og mere udbredelse og 
Interesse her i provinserne, hvilket også kan ses ved de forskjellige kampe, hvor der altid indfinder sig et 
fuldtalligt og stærkt interesseret publikum . ... Fredericia deltog med spillere, da Sydjyske Klubber vandt 
over Nordjyske Klubber med 6 points. 
Støv fra fru Ejmæs, V1botg 5.8.1971, bisg 1, 3 og 4: 

Fredericia spillede 11890, 1893 og 1894. I bilag til J.B.U. brev 11.3.1897 nævnes Fredericia Boldklub ved 
formanden posteksp. Mazanti og premierløjtnant Biering. Fredericia B. i tumeringsplan for Jydsk Bold
Union i sæsonen 1897. 
Cricket 1944, side 4, 1945, side 66 og 1946, side 32: 

I 1890 spilledes en kamp mellem Horsens og Fredericia, og det i den anledning udgivne, trykte program 
lød således: 

Program for Cricketmatchen med Fredericia Boldklub 
Søndag d. 13. Jull 1890: 

Kl. 8.3/4: Modtages FB pea Banegaarden 
Kl. 1 O: Crlckelmalch p111 Mark8c1Spladsen 
Kl. 2: Middag hos Værterne 
Kl. 3½: Køretur. Mødesled stationspladsen 
Kl. 6: Fællesspisning 
Kl. 8.3/◄: Bal I Klubben 
Kl. 10.40: Afrejse _fra Banegaarden 

Horsens Boldklub 

Af 14 limers samvær benyttedes altså knap 4 til Cricket, men det har sikkert ikke været nogen kedelig dag. 
En af deltagerne har fortalt mig (R. E. Brincker), at de blev modtaget med orkester på banegården og blev 
fulgt til stationen med fuld musik . ... Fredericia Boldklub medstifter af J.B.U. 1895 og med i første turnering 
1896 .•.. Gamle Fredericia Boldklub i 1900 nærmest afgået ved en blid og rolig død. 
FB Posten 1946, side 22: 

... Fredericia Boldklub havde spillested på Ridebanen, men det var vist så som så med den alvor, hvormed 
man drev spillet indenfor denne klub, hvis medlemmer væsentlig hørte hjemme blandt officerer, 
kornmisser, assistenter osv. Der arrangeredes kampe med nabobyerne, og der spilledes på Fælleden til 
venstre for vejen. Kampene begyndte gerne Kl. 1-1 ½ og var som regel færdige 4-4½ liden. Efter kampene 
blev der lid til yderligere spil, og heri deltog ikke alene de to holds spillere, men også tilskuerne ved 
kampene, og navnlig deltog ungdommen, store drenge, med liv og lyst. Når kampene varede så kort, 
skyldtes dette væsenUig, at man aldrig fandt samme bane to gange i træk, idet man, ankommen til 
Fælleden, gik ud og stillede gærdeme op på steder, man fandt egnede, og man vil forstå, at det ikke var 
gode forhold for spillets udøvere, det måtte blive hasardspil at stå ved gærdet. Det kom i nogen grad an på 
pltchens jordknolde og græstotter. Af F.B.s daværende spillere vil et par sikkert være de fleste 
Fredericianere bekendt, nemlig togfører Sønnicksen og købmand Duus. Efter at kommis "tykke" Hansen 
var rejst til Vejle, blev dette hold stærkt, og Fredericia gik tilbage, så de tilsidst tabte alle kampe, ja, man 
sang endog om dem i revyen. Her er et par Hnier fra datidens viser: 

Vor boldklub sig fordrister 
byder op IH væddekamp 
Dog den stadig æren mister 
den fllr regelmæssig tamp 
Sidst var Kolding vore gæster 
også her vi blev I bag 
men vi fejred vore fester 
Indtil den lyse dag. 



188 
Drengene i de forskellige kvarterer af byen havde imidlertid fået en levende interesse for spillet og 
samledes til dettes udøvelse flere steder. Således spillede Købmagergades og tilstødende kvarters drenge 
der, hvor nu Nørreport ligger, mens Norgesgades og nærliggende kvarters gutter spillede på Ridebanen. 
Blandt drengene der spillede ved Nørreport var A. Jonason, E. Thomsen og I. A. Blond. I Norgesgade var 
det de to brødre Leo og Hauner Franzmann, som var de førende. E. Thomsen gjorde i 1895 forsøg på at 
stifte en klub, men dette mislykkedes. 
(fortsættes under FREDERICIA UNGDOMS CRICKETKLUB nedenfor) 

FREDERICIA UNGDOMS CRICKET KLUB/FREDERICIA BOLDKLUB AF 1896. 
(fortsat fra FREDERICIA BOLDKLUB ovenfor) 
FB Posten 1946, side 23: 

I året 1896 opstod tanken atter, og det var, som om drengene efter Thomsens forsnakken forstod, at en 
flok drenge i flæng ikke er nogen enhed, og resultatet blev, at drengene samledes om aftenen den 17. Juni 
på voldskråningen, og nu blev det alvor med klubben. Det var fra nu af den unge A.Jonason, som tog 
initiativet, og han blev da også valgt til foreningens første formand, en plads han varetog til 1905, mens de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer var T. Thomsen, E. Thomsen, J. Johnsen, A. Leonhardt og I. A. Blond. 
Kontingentet blev sat til 25 øre per måned. 12½ 2-ører var mange penge for drenge på den tid. Der blev 
optaget to medlemmer på under 14 år, Carl Ovesen og Marius Hansen, der begge var dygtige spillere. 
Det første emblem var et skjold med gærde, to Cricketboldtræer og en Cricketbold. På skjoldet var der fire 
bogstaver F.U.C.K. og årstallet 1896. Den første spilleplads var som nævnt volden ved Nørreport. Pladsen 
var snæver, men det var ikke ret ofte at bolden, en trækugle, blev slået op på volden eller over i gartner 
Robbys have. Medlemmerne forfærdigede selv materialet som træer og gærdepinde, og her var det især 
Jonason, der var den nævenyttigc. Den første kamp spilledes mod drengene fra Norgesgade, der 
desværre ikke var fuldtallig. Ledere af disse var som før nævnt Hauncr og Leo Franzmann. F.U.C.K. vandt 
kampen stort. Der var nu kommet lidt penge i kassen, så der blev råd til at anskaffe et par af F.B.s aflagte 
træer, som var blevet lappet sammen. Træerne var med fjeder, så nu blev pladsen tor lille at spille på, og 
der var ingen penge i kassen til ituslået glas i gartner Robbys drivhuse. Ledelsen måtte derfor se sig om 
efter en anden plads og opnåede garnisonskommandantens tilladelse til at spille på Strandmarken ved 
Kastelsodden, hvor nu Shell ligger, mens kampene fremdeles spilledes på Fælleden. Pladsen ved kastellet 
var langt fra god, og man arbejdede stadig med planer om en bedre, hvor man også kunne spille kampe. 
En tid taltes om en bane nedenfor Hannerup Pavillon, men det blev aldrig til virkelighed. I de første år 
arrangeredes kampe mod Underofficerernes Krickethold, Middelfart, Esbjerg og Skanderborg. Træningen 
dyrkedes i fuld alvor, og der benyttedes en god praksis, idet man inddelte sig i hold med førere og hvad sig 
hører til, så træningen blev veritable kampe. Endvidere spillede man præmiekampe. En sådan spilledes 
f.eks. den 21. august 98 med følgende præmier: for slåere 1. og 2. gærde runde sølvmedailler, 3. og 4. 
sølvboldtræer, for markspillere 1. en sølvmedaille, 2. et boldtræ. 11898 spilledes mod Underofficererne. Til 
kampene var, til publikum og spillere, købt følgende ølsorter: 12 dusin bajere, 3 dusin flagøl, 2 dusin 
svensk sodavand, 1 dusin dansk sodavand. Det ville knibe at skaffe det til en kamp idag. Træningsaftneme 
var mandag og torsdag. Medlemmer, som ikke bar emblem, havde ikke adgang til træning. Der bestiltes 
200 love samt 50 emblemer; sidstnævnte hos C. M. Cohr. Det vedtoges at standse medlemstallet, når 
dette var nået til 30. På et møde den 25/8 vedtager man at fremskaffe følgende rekvisitter fra København: 
en læderbold nr.1 til Kr. 5,25, et par benskinner til 6,50, 3 dus. nails å 0,38 samt en regnskabsbog til 2,00.
En anden præmieliste fra 1899 så således ud: 1. pr. en pibe pris 3,00, 2. en pung pris 2,00, 3. en kniv pris
1,50 og 4. et cigarrør pris 1,00. Denne kamp spilledes I kastellet.
Den 6. juni 1900 vedtages det at indmelde foreningen i J.B.U., der var blevet startet 1895 pil Initiativ af
daværende fredericianer, postkontrollør Mazanti, ligesom man på samme møde vedtog at antage navnet
FREDERICIA BOLDKLUB AF 1896, idet den første F .B. var sygnet hen og nærmest lå for døden. I 1897
indføres cricketdragt for matchspillere: hvide benklæder, rødt skærf uden sløjfe, hvid skjorte, rød og hvid
hue med 4 felter og sorte sko. 11903 spilledes mod Ø.B. på Fælleden. Københavnerne fik 137 mod 47.
Der var fællesspisning på Strib. Indtægt ved kampen 53,63 kr .• ved ballet 17 kr., og ved fællesspisningen 
18 kr., ialt 88,63 kr. Udgifterne beløb sig til 146,85 kr. Den 15. april 1903 vedtages at anskaffe et tæppe 
hos væver C. Andersen, Aarhus for 65 kr. Fredericia vandt den Jydske turnering 1903, 1905, 1906, 
1908/12, 1921 og 1927. 
FB Posten 1946, side 36, uddrag af A. Jonasans erindringer: 

I vor ungdom levede og åndede vi i vor fritid kun for cricket, vi kæmpede ikke alene på sportspladsen, men 
også mod folks indstilling til sporten. Der blev dengang set på idræt med helt andre øjne end idag, og det 
ansporede os til at lægge alle kræfter i tor at vinde tilhængere og gøre den dengang ikke ualmindelige 
opfattelse, at idræt var pjat og tidsspildende narrestreger, til skamme. Med andre ord var vi 
"Købmagergades fæstningsdrenge• fanatisk indstillede, og omkring afdøde snedkennester H. Thomsens 
sønner som stamme dannede vi en blok, som stod og holdt ubrydeligt sammen . ... Det var på den tid 
moderne med drengeklubber, men de fleste havde kun en kort levetid . 
... På voldskråningen, hvor nu Nørreport gllr gennem volden, blev klubben stiftet en aftenstund, efter at 
træningen var ophørt, ikke for sammenholdets skyld, det var ikke nødvendigt, men for at få midler til at 
købe rekvisitter for, da de stedlige klubber, som vi kunne tænke os at udfordre til kamp, f.eks. 
•Underofficerernes Cricketklub" og "I.ærer Dixens Cricketklub", havde boldtræer med spanskrørsskaft, og 
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skulle vi gøre os håb om at vinde, måtte vi også have sådanne træer. Kontingentet var 15 øre per måned, 
og de første år var klubbens indtægter omkring 25 kr. per år. 
FB Posten 1946, side 37, uddrag af N. Tru&/sens erindringer: 

Min første Interesse for boldsporten blev vakt i gymnastiktimerne ved Østervold og om eftermiddagen på 
Ridebanen med "lånte• redskaber fra Latinskolen, og efter at jeg sammesteds havde gjort bekendtskab 
med nogle jævnaldrende, som også dyr1<.ede cricketsporten, tildels med hjemmelavede rekvisitter, vistnok 
udgået fra snedker Thomsens vær1<.sted, var jeg selvskreven medlem af den nystiftede Fredericia 
Kricketklub af 1896, som senere blev til Fredericia Boldklub. Ridebanen blev imidlertid snart for lille, og vi 
flyttede så ned i Ør1<.enen foran vagtbygningen i det ydre kastel. Sten og sand er jo ikke den ideelle 
jordbund for boldsporten, og jeg opnåede da også der, at en bold fra en sten sprang op og gav mig et 
herligt blåt øje, så jeg måtte møde med bind for det ene øje til skriftlig eksamen i 1898. Omkring 
århundredskiftet deltog vi i de første jydske kampe mod Herning, Varde og Ribe, og navnlig I sidstnævnte 
idylliske, lille by skabtes ved spændende kampe med efterfølgende herlige fester mangt et venskab, der 
holdt langt frem i tiden. Man afholdt dengang rejseudgifterne selv, undertiden ved fælles hjælp, men blev 
så til gengæld beværtet dagen igennem. 
Cricket 1965, side 95, uddrag af Lol8ntz Simonsens 81/ndtlnger. 

Allerede i forrige århundrede var jeg med til at lave min egen cricketklub. Det var i Fredericia, hvor næsten 
hver gade havde sin egen klub på det tidspunkt. I min gadeklub gav vi to øre I kontingent om ugen, og 
med de mest primitive former for rekvisitter udkæmpede vi så drabelige kampe mod de andre 
gadeklubber. 115/16 års alderen (omkr1ng 1910) blev jeg indmeldt i Fredericia C.C., som spillede i en række 
med Horsens, Vejle, Skanderborg og Esbjerg. En cricketkamp dengang var en meget stor begivenhed i 
byen, og der var mange tilskuere. Jeg husker, at A.B. kom på besøg I sommeren 1911, med på holdet var 
bl.a. Staunsbjerg, Buchwald og Boertmann. De kom over med færgen fra Strib, og på kajen i Fredericia 
stod regimentsmusikkorpset for at modtage dem samt hele cricketklubben med fanen I spidsen. Vi 
marcherede så med musikken i spidsen gennem byen til sportspladsen. Under kampen skete det helt 
utrolige, at de frygtindgydende A.B.ere, der gik først til gærdet, kun fik 39 points, især takket være vor 
hårde kaster Wiemann, men så gik det selvfølgelig sådan, at Fredericia kun fik 37 points. Mere spil blev 
det nu ikke til, for der skulle også være tid til den store middag på Hannerup Badehotel med suppe, steg og 
dessert og tre slags vin - til 2 kroner per kuvert. Jeg selv var nu ikke med mod A.B., men som 17-årig 
debuterede jeg på vort bedste hold. Den pudsigste episode fra den gang var, da vi spillede på Kertemindes 
hyggelige bane, hvor lindetræerne stod hist og her. Jeg var inde sammen med vor gode gærdespiller 
Lyager, og med et ordentligt sving sendte han bolden op i en af trætoppene, hvor den satte sig fast. Vi fik 
løbet en 1 0er, inden nogen fandt på at råbe tabt bold. 
Kltckel 1933, side 124: 

Gærderekorder. 
Kdcket 1935, side 5: 

... Som en af de klubber, hvem Kalkau kom I nærmere berøring med, skylder Fredericia Boldklub ham en 
stor tak. Kalkau blev som oberstløjtnant forflyttet til Fredericia, og selvfølgelig betød det, at spillet straks 
blomstrede op i den gamle fæstningsby. Han var sjælen i det arbejde, der blev udført for at skaffe klubben 
en ny bane, der den gang var ret enestående med hensyn til bekvemmeligheder, og Kalkau blev snart 
formand for Idrætsforeningen. Ved ldrætspladsens indvielse 11906 kom der forøget liv og virksomhed over 
sporten i byen. Kalkau mødte traditionen tro hver eneste aften ved træningen og rettede og vejledede 
spilleme utrætteligt, således at Fredericias hold førtes frem til at blive Jyllands bedste og udførte en række 
bedrifter, der er uden sidestykke i jysk cricketspils historie. Klubben vandt nemlig det jyske mesterskab ikke 
færre end 7 gange i 8 år, nemlig I årene 1905-06-08-09-10-11 og 12. Hvad Kalkau havde fået ud af dette 
jyske materiale var med grund hans stolthed. 
J.B.U.sjublæumssktift 1945, side 25, 34 ag 36: 

J.B.U.s første pokal havnede hos Fredericia B . ... Fredericia vandt vistnok pokal udsat af landsudstilling 
1909? 
... 1912 - Fra Herning Idrætsklub forelå forslag om at udelukke Fredericia fra de indledende cricketkampe, 
fordi det fandtes trøstesløst for klubberne altid at blive slået ud. Det vakte fra mange sider modstand at 
straffe den dygtige klub på denne måde, og forslaget ændredes til, at i den kreds, hvor forrige års sejrherre 
spiller, deltager også det næstbedste hold i semifinalen, såfremt forrige års vinder også sejrer i kredsen. 
(Denne bestemmelse ophævedes 6 år senere). 
Cricket 1946, - 32: 

11905 afgik klubbens stifter IngeniørJonasen som formand og afløstes af Dr. P. Nielsen, der sad lige til 
1923. Han efterfulgtes af Dir. C. 0. Jensen, der dog kun var fonnand 1 år og blev efterfulgt af fabrikant 
Peter Lorentzen fra 1924 til 1930. Derefter fulgte igen en læge, nemlig Dr. Myling Petersen, i hvis 
formandsperiode 1930-1943 det længe nærede ønske om egen bane, på Treldevej, blev opfyldt. Klubbens 
nuværende formand er restauratør W. Schwartzlose. 
Der er endvidere grund til at nævne de af klubbens spillere, der har deltaget på udvalgt jysk hold: E. 
Lyager, N. P. Nielsen, E. Wiemann, Peter Johansen, Sv. E. Rasmussen, Aksel Andersen, P. Nielsen, Hans 
Petersen, Chr. Hansen, Otto Madsen, Alfr. Petersen, L Ulka, A. Spetzler, Harald Nielsen og Thorkild 
Hansen. Heraf vil vel især de to glimrende kastere, Lyager og Wiemann, den stilrene gærdespiller Sv. E. 
Rasmussen og keeperen N. P. Nielsen huskes af cricketspillere landet over. 
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Desværre regnede jubilæumskampen mod Aalborg Boldspilklub helt i stykker. Banen stod under vand og 
kunne ikke bruges, således at en del andre arrangementer også måtte opgives. Det er heller ikke lykkedes 
klubbens energiske cricketledelse helt at få det stærke hold sat på benene, som man havde håbet, til 
jubilæumssæsonen, og de første resultater har ikke været just strålende, men den 21n tog cricketspilleme 
revanche ved at slå Horsens - ved fuld styrke - med ikke mindre end en halvleg og 6 points! Sv. E. 
Madsen scorede sit første 1. klasses century med 109 og Kr. Morild nåede 84. Sammen satte de ny 
klubrekord for 5. gærde med 155, kun 16 points fra danmarksrekorden. Endvidere satte Jørgen Morild og 
E. Brock Jørgensen rekord for 9. gærde med 68. Fredericia fik ialt 344 mod Horsens 166 + 172. 
Brev fra Fredericia Cricl<et-K/ub 5.5.1987: 

Fredericia Boldklub og Fredericia Ø.B. (ØstetVOldens Boldklub) slået sammen til een forening i 1953 og kom til 
at hedde Fredericia forenede Fodboldklubber (F.F.F.). 

FREDERICIA CRICKET-KLUB/CRICKET CLUB 
Jubilæumssklift 1982, SMJe 3: 

Efteråret 1957 blev initiativet taget til at stifte en selvstændig cricketklub, og klubben blev en realitet på en 
stiftende generalforsamling, der holdtes 2. december 1957. 
Klubben var i sit første år placeret i mellemrækken, som man let og smertefrit vandt og rykkede op i 2. 
division. Her var man placeret til 1962, hvor man vandt 2. division og for første og endnu eneste gang 
rykkede op i 1. division, hvor man spillede i 1963. Spillermaterialet var dog ikke bredt nok til, at man kunne 
bide sig fast i 1. division, så holdet rykkede ned i 2. division igen efter kun en enkelt sæson i det finere 
selskab. 
Til 1970 bevarede klubben 2. divisions status, men efter en meget belastende sæson måtte man rykke ned 
i 3. division. Her spillede man indtil 1979, hvor man atter rykkede op I 2. division. Oprykningen kunne dog 
ligeså godt have været en realitet i et af de foregående år, idet man både 1971 og 1973 vandt divisionen, 
men hvor man tabte de oprykningskampe, som man måtte ud i, ligesom man de øvrige år var tophold i 3. 
division. Opholdet i 2. division blev 2 år. Sæsonen 1981 endte med, at F.C., efter en meget spændende 
sæson, igen måtte ned i 3. division. Man havde ventet, at holdet ville rykke op i 2. division med det samme 
Igen, men efter en overbevisende start på sæsonen kom der en nedtur i de sidste kampe, således at når 
porten til sæsonen 1983 åbnes, er F .C. fortsat at finde i 3. division. 
Clicl<et 198415, - 20, •ngønde lbenltws-arrer,gemeni.t: 

Som led i et forsøg på igen at få Fredericia Cricketklub placeret på D.C.F .s liste over klubber med 
ungdomshold, afholdt vi i Fredericia et åbenthus arrangement i begyndelsen af maj måned, nærmere 
bestemt lørdag den 5. maj. Inden dagen løb af stablen, udarbejdede vi en lille folder, hvor vi gjorde 
opmærksom på os selv og om dagen, i et antal af 2000 stk., som blev uddelt i kvarteret omkring 
cricketbanen. Samtidig ophængte vi "Cricket Nemlil" plakater med oplysninger om åbenthus dagen i større 
supermarkeder, på biblioteker og i flere banker. I en forretning fik vi ligeledes lov at udstille cricketudstyr 
(se bUlede), hvor bl.a. en dukke blev påklædt med tøj og udstyr. I ugen op til arrangementet blev der skrevet 
et pænt stykke om klubben i den lokale avis samt i diverse ugeaviser, hvor vi også fik en annonce sat i. Til 
uddeling på dagen rekvirerede vi D.C.F.s forskellige materialer (selvklæbende "Cricket Nemlil" badges og 
"Sådan er cricket"), som vi sammen med vor tumeringspian og en lille tilmeldingsseddel uddelte til alle 
fremmødte. I klubhuset havde vi lavet en udstilling af materialer og fotos, påklædt en dukke med udstyr 
samt lavet en cricketbane på karton, som illustrerede opstilling af markhold, gærdespillere og dommere. Vi 
havde ligeledes opstillet videoudstyr, idet vi havde lånt pokalfinalen Glostrup-Chang fra 1981. Oppe på 
cricketbanen havde vi rigget vore tre kastegårde til, så interesserede kunne få lejlighed til "et slag". Selve 
åbenthusdagen forløb ganske udmærket, idet der i tidsrummet fra 13,30 til 17,00 fremmødte ca. 50 
mennesker, både bØm og forældre. Videofilmen med pokalfinalen kørte vi konstant, samtidig med at vi 
havde folk i kastegårdene. Da vi trængte til en pause, serverede vi pølser og sodavand til bØmene og 
kaffe med brød til de voksne, som blev krydret med en tegnefilm. Efter pausen spillede vi en gang festlig 
non-stop cricket på banen. Resultatet af dagen blev, at vi nu har 12 nye medlemmer i alderen 9-12 år, 
samt at vi har en 4-5 stk. på prøve. Dette var tænkt som en begyndelse. Vi regner med at gentage 
arrangementet, når vintersæsonen starter, hvor vi også vil prøve at komme ind på skolerne. som Inspiration tor 
•ndre - Steen Østergaard. 

FREDERICIA FORENEDE FODBOLDKLUBBER 
Brev fra Fredericia Clfcket-Klub 5.5.1987: 

Fredericia Boldklub og Fredericia Ø.B. slået sammen til een forening i 1953 og kom til at hedde Fredericia 
forenede Fodboldklubber. Cricket fortsatte under meget dårlige kår frem til 1957, hvor der kun blev spillet 
een kamp, hvorefter holdet blev trukket ud af foreningen, og bestyrelsen opgav helt at beskæftige sig med 
cricket. Derefter stiftedes Fredericia Cricket-Klub. 
Cricket 1957, side 109: 

Fredericia meldte helt fra efter at have spillet mod Kolding, og denne klub var på nippet til at gøre det 
samme. Men enden blev, at de to hold blev slået sammen og fortsatte turneringen i Koldings program. 

FREDERICIA HANDELSSTANDS KRICKETKLUB 
Dansk Spotistidende 1894, side 228: 

Vejle B. mod Fredericia Handelsstands Kricketklub. Regnskab. (69 mod 49 points), 
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FREDERICIA KRICKETKLUB 
Akademisk Boldklubs jubilæumsskrift 1964, Side 7: 
I begyndelsen af 80eme var kricketspillet nået til Fredericia, indført af nogle engelske jernbaneingeniører. 
ndssl<tift for Spott 188S, Side S17: 

Også i Fredericia er der oprettet en kricketklub af kjøbmænd, officerer o.a.; der spilles ivrigt, og man 
tænker allerede på en kamp mod Horsens Boldklub. 
Tldssl<tift for Spott 1886, sida 37 og 440: 

Såvidt vides har der også i Fredericia været afholdt (1885) en kricketkamp mellem byens klub og 
skoleklubben. Endvidere har der den 8de august 1886 været afholdt en match i Svendborg mellem 
Svendborg Sportsklub og Fredericia Kricketklub, hvori sidstnævnte sejrede med 161 mod 105 points. 

FREDERICIA LATIN- OG REALSKOLES KRICKETKLUB 
IIUslrølBt ldrætsbog 1890, side 669: 
Stiftet 17. januar 1883. 15 medlemmer i oktober 1889. 
Akaderrisk Boldldubsjublæumssktift 1964, side 7: 

I begyndelsen af 80eme var cricketspille! nået til Fredericia, indført af nogle engelske jernbaneingeniører, 
og man begyndte at dyrke det ædle spil i latinskolen. Men da størsteparten af de unge sports-entusiaster 
blev studenter i 1883 og rejste til København for at fortsætte studierne, savnede de deres fornøjelige 
motion, og i foråret 1884 besluttede de at stifte en klub under navn af Fredericia-Studenternes Kricketklub. 
The Story of Conlinental Cricket 1969, Sidll 128, (oversat): 

Viggo Wilkens, en elev på Fredericia Latinskole fik 1880 fat i cricketlovene og begyndte at agitere for 
spillet blandt sine skolekammerater. Vi ved ikke mere om Wilkens, men han må have været en stærk 
personlighed, da først han og fire drenge, Martin Pagh (senere rektor ved Aalborg Katedralskole), Johannes 
Gøtzsche (senere biskop I Viborg), Johannes Høyrup (senere højesteretsdommer) og Lorenz P. Heilmann (senere præst 1 
Helgenæs) og snart andre, spillede på Fredericia Ridebane. 
Tidsskrift for Spott 1884, Side 162: 

Spillet har fået indgang I og øves med interesse i mange skoler, dels i selvslændige foreninger af 
disciplene, dels ved øvelser under læreres tilsyn - således I Sorø, Herlufsholm, Odense, Aarhus, Horsens 
og Fredericia. 
Ttdssktift for Spott 1885, side 271: 

Øvelser afholdes i kricket (tidligere også langbold) af en elevforening "Fredericia Latinskoles Kricketklub". 
Deltagernes antal er for tiden 16. Der spilles 3 å 4 gange ugentlig (undertiden mere) I tiden mellem kl. 3-7. 
øvelserne afholdes på Ridebanen. 
Tldssktitt for Spott 1886, side 37: 

Såvidt vides har der (1885) også I Fredericia været afholdt en kricketkamp mellem byens klub og 
skoleklubben. 
FB Posten 1946, side 37, N. True/sen etfndrer fra omkllng 189/l: 

... dyrkede cricketsporten om eftermiddagen på Ridebanen med "lånte" redskaber fra latinskolen . ... 

FREDERICIA SPORTSKLUB 
Klicl<el 1933, a/de 124: 

Under Fredericia Boldklubs gærderekorder nævnes kamp mod Fredericia Sportsklub i 1926. 
Klfcl<et 1934, side 57 og 110: 

Nævnes 0. Nielsens (Frederlcla Boldklub) century mod Fredericia Sportsklub i 1926. 

FREDERICIA TELEGRAFPERSONALES KRICKETKLUB 
TldssktittforSpott 1887, side 478: 

... endvidere ere nye klubber dannede (bl.a.) i Fredericia (Fredericia Telegrafpersonales Kricketklub). 

FREDERICIA Ø.B. !Østerwldens Boldklub) 
Kricket 1930, side 28, 1931, side 42, 1932, side 16 og 71, 1934, side 121 og 1935, side 11: 

Nævnes at klubben deltog I turneringen 1930-33 . ... Deltog I J.B.U. møde 1932 . ... Savnes 11934. 
Bløv fra Frøælfcia Cdcket..l(Jub 5.5.1987: 
11953 blev Fredericia Boldklub og Fredericia Ø.B. lagt sammen til Fredericia forenede Fodboldklubber. 

LÆRER DIXENS CRICKETKLUB, FREDERICIA 
FB Posten 1946, Side 37: 

... (1896) ... de stedlige klubber vi kunne tænke os at udfordre til kamp - f.eks. Lærer Dixens Cricketklub. 

UNDEROFFICERERNES KRICKETKLUB, FREDERICIA 
FB Posten 1946, Side 23 og 37: 

... (1896) ... de stedlige klubber vi kunne tænke os at udfordre til kamp - f.eks. Underofficerernes 
Cricketklub . ... I de første år arrangeredes kampe mod Underofficerernes Krickethold . ... 1898 spilledes 
mod Underofficererne. 
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FREDERIKSHAVN BOLDKLUB/KRICKETKLUB 
Cricket 1936, side 45, Alb. V. Ginges erindringer. 

.... Denne kamp (Hjlll!T1ng/5æby 1889) efterfulgtes i årenes løb af mange mod (bl.a.) Frederikshavn. 
Brev fra fru Ejrnas, Viborg 5.8.1971, blag 2, 3 og 4: 

I Hjørring Kricketklubs "Matchs-Resultaterne 1896" findes en kamp 16. august mod Frederikshavn 
Kricketklub . ... I bilag til brev fra J.B.U. 11.3.1897 nævnes Frederikshavn Boldklub . ... I tumeringsplan for 
Jydsk Bold-Union I sæsonen 1897 findes Frederikshavn Boldklub. 

FREDERIKSHAVN IDRÆTSKLUB AF 1900/FREDERIKSHAVN FORENEDE IDRÆTSKLUBBER 
Rønne Bo/dl<Jubs Blad 1.5.1927, E. Haus,;hidl batetter. 

... Jeg var den egentlige stifter af Frederikshavn Idrætsklub af 1900, der altid havde en god plads i jysk 
cricketspil. 
Cricket 1940, $/de 10, bogtrykker M. Amdi. Aalborg beietter: 

Fra en kricketkamp 11904 mellem Aa.B. og Frederikshavn i Sæby kan jeg fortælle følgende episode, der 
gjorde vældig lykke såvel hos spilleme som navnlig det ret store publikum, både damer og herrer, hvoraf 
mange var gæster på det dengang så berømte Sæby Kur-Badehotel. 
Spillet foregik på den noget for lille, men til gengæld skønneste bane i kongeriget, nemlig midt I Sæby 
skov hvor publikum havde plads på en skråning, hvorfra de interesserede fulgte slagets gang. Halvlegen 
trak ud., en af markspilleme havde været helt ude ved træerne efter bolden, og efter at have kastet kuglen 
ind ville han "benytte lejligheden• og vendte derfor ryggen til spillepladsen. 
Da jeg som anfører bemærkede, at omtalte spiller ikke fulgte med i spillet, råbte Jeg "bolden - pas på!". 
Spilleren gjorde rask omkring, og I samme øjeblik lød en larmende latter fra publikum, der som sagt var 
stærkt interesseret i spillets finesser. Manden forstod ikke straks situationen, en anden spiller løb hen til 
ham, og først nu vendte han ryggen til publikum, mens han med ilsomme bevaegelser knappede bukserne, 
som han i skyndingen for at efterkomme kommandoen havde glemt stod åbne. 
Cricket 1939, side 12: 

11907 vandt Hjørring over Frederikshavn med 40 + 108 mod 10 + 13. 
Klicket 1934, side 89: 

11908 spillede den 16-llrige Oskar Jørgensen sin første 1.holds kamp for AaB mod Frederikshavn. 
Cricket 1936, side 66: 
Der spilledes i Frederikshavn i 1911. 
Kticket 1930, side 85: 

I 1930 vandt Frederikshavn kreds 5 I den jydske 8-række. 
Danske ldlælsjublæumsskrlller 1992, sit» 30: 

Frederikshavn forenede Idrætsklubber stiftet 24. juni 1931. 
Klickel 1934, side 102, 110 og 121: 

Frederikshavn spillede I 1925, 1929, 1930 og 1932-34. Fotografi af Frederikshavns hold, der vandt den 
jyske B-række i 1934. 
l<Jicket/Crlcket. diverse Irgange: 

Det fremgår at Frederikshavn spillede i perioden 1930-53 inklusive, bortset fra 1931 og 1947. 
Cricket 1954. side 32: 

Frederikshavn f. Idrætsklubber har afmeldt sit hold fra videre deltagelse I turneringen. 

FREDERIKSSUND IDRÆTSFORENING 
S.B.U.sjubilatUmsskriff 1952, skle 14, 20, 214 og 215: 

Stiftet 26. marts 1900 . ... Tilmeldt til kampe om Roskilde-pokalen, formand P. Christensen, men spillede 
ikke .••• Tilmeldte sig turneringen 1903 . ... Repræsentative spillere for S.B.U. til udgangen af 1951 viser 
Aksel Petersen og Smidt fra Frederikssund Idrætsforening. 
l<Jickel 1930, skæ 28 og 69, 1934, side 124: 

Deltog I den sjællandske turnering 1930. 

FREDERIKSSUND IDRÆTSKLUB 
Stiftet 1898. 
Clicl<el 1956, skle 36: 

Den nystartede klub Frederikssund slog Ballerup li med 80 points. 
Cricket 1984, side 41: 

Lidt statistik i forbindelse med Frederikssunds ene lir (1956). 
Cricket )ubi/æUmsnummer 1979, side 47: 

Lidt statistik. Frederikssund IK spillede eet lir, i 1956, med en sejr og tre nederlag til følge. Interessen for 
spillet var til stede, men baneproblemet kunne ikke overvindes. 

FREDERIKSVÆRK 

S.8.U.sjubllatumsskti/11952, side 10: 

Snart bredte cricketspillet sig ud over hele Sjælland, og I 1890erne kom Frederiksværk til.
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FAABORG IDRÆTSFORENING 
Danske ldlætsjubilæumssl<Jiller 1992, sidt 26: 

Stiftet 1908. 
Cricket 1938, side 56 og 85: 

Spillede privat- og turneringskampe. 
Cricket 1939, side 7: 

Svendborg Boldklub, der har holdt trofast ud gennem årene, og den nyopdukkede "cricketklub" Faaborg 
Idrætsforening dannede en B-række sammen med andetholdene fra Kerteminde og Odenseklubberne 
B.1913 og 0. B. Faaborg sluttede som nr. 4 og der nævnes Frandsen, Andersen og Mogensen som
gærdespillere og Sv. Andersen som kaster.
Cricket 1940, side 22, 33 og 75: 

Fra turneringen 1939 nævnes bl.a. Faaborgenseme kunne notere fremgang og de besejrede 
svendborgenserne. Fra turneringen 1940 nævnes bl.a.: Desværre måtte Faaborg melde pas efter 
turneringens fastsættelse. Vi vil stærkt håbe, at det kun er forbigående vanskeligheder, der har medført 
dette, og at vi igen til næste år ser denne gamle(?) cricketklub som deltager. 1.9.1940 afholdtes 
privatkamp Kerteminde/Faaborg. Kertemindes hold bestod af fire 1.holds og syv 2.holds spillere. Faaborgs 
hold var forstærket med 5 spillere fra Svendborg. 

FAABORG SPORTSKLUB 
/lustrøret Idræts/Jog 1890, side 669: 

Stiftet 26. juli 1888. 16 medlemmer per oktober 1889. 
Brev fra Kerleninde Cricketklub 28. Januar 1968: 

Omkring 1900 spill�es privatkampe bl.a. mod Faaborg. 

GLAMSBJERG BOLDKLUB 
F.B.U.sjub/læumsskrift 1954, side 66: 

Omkring århundredskiftet spillede O.B. mod Glamsbjerg. 
Odense Bo/dk/Ubsjublæumsskr/111937, side 26: 

Den 18.8.1901 sættes rekord på O.B.s bane mod Glamsbjerg Boldklub. O.B. vandt med 1 halvleg og 257 
points (311 -39 + 15). Læge Lars Hansen var topscorer med 174 løbet ud. Det var Danmarksrekord. Året efter 
blev Glamsbjerg slået på egen bane: Turen foretoges en strålende julidag, undtagelsesvis med char-a
banc, og var meget vellykket. O.B. lagde for med 187 hvoraf Lars Hansen 115 n.o., og da Glamsbjerg kun 
nåede til 49 + 35, blev sejren på en halvleg plus 31. Fjerde kvartleg blev opgivet og erstattet med en 
punchebolle, tilsat rigeligt med whisky, opklaredes det dagen efter. Hjemkomst 1,30 morgen med humøret 
i behold. 

GRENAA IDRÆTSFORENING 
Danske ldræts]ublaumssklffler 1992, side 31: 

(Stillet 1905) 60 års jubilæum den 30. august 1965. 
KJicketk/ubben Bf 1918, Aarhus, forhandingsprotokol: 

Nævner Grenaa i 1925. 
KJicket 11133, side 45 og 55: 

Grenaa Idrætsforening tilmeldt turneringen 1933. Grenaas debut i den Jyske 8-række blev sensationel, 
ganske vist tabte klubben sin første kamp til Aarhus Olympia med 123 points, men en af spilleme, Aage 
HaUser, fik lejlighed til at udføre en flot præstation ved at tage alle Olympias 1 O gærder I første halvleg for 
50 points. Muligvis er det ikke enestående herhjemme at tage alle 1 O gærder i en halvleg, men det er 
givet, at det kun er sket meget få gange. I København er det f.eks. kun sket een gang, og endda kun I en 
privatkamp, Idet H.C. Lund to 10 gærder for 17 i første halvleg for A.B. mod Ø.B. i 1891, men da det var I 
en træningskamp, kan det ikke gælde som rekord. Da HaUser i anden halvleg tog 5 gærder for 52 og 
iøvrigt scorede 33 points, kan det Ikke siges, at det var hans skyld, at Grenaa tabte kampen. 
Cricket 1964, s/de 43: 

Klubben under D.C.F. i 1 O år. Lidt historie og statistik. 
Cricket 1965, side 146: 

Kamp mod dansk Forty Club I anledning af 60 års jubilæet. 
Cricket 197713, side 23: 

Et vemodigt farvel til Grenaa, der måtte give op midi i juni 19TT. 
Crlckeljubllæumsnummer 111711, side 45: 
Klubben under D.C.F. Lidt historie og statistik. 

HASLEV BOLDKLUB 
S.B.U.sjubiæumsskrill 1952, side 20: 

Stiftet 15. Juni 1902. 
Brev fra Næstved /diætsforening 12.3.1968 med udfyldte skemaer: 

Lige efter århundredskiftet blev der afholdt crickettumeringer med mange hold, bl.a. fra Haslev. 
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HELSINGØR 
Cricket 1936, side 44. uddrag fra Alb. V. Gingøs erindringer: 

Min tidligste erindring om cricket stammer fra 1874. På Grønnehave, nord for Kronborg, kom hvert år 
englænderne, som stillede deres "pinde" op og "trillede" med massive, tunge bolde og ellers stod og 
ventede apatiske ude omkring pindene, om der skulle komme en bold ud til dem. Vi danskere undrede os 
over englænderne, og disse undrede sig til gengæld over danskernes boldspil, Firmands, som lignede 
langbold, kun en hel del hårdere. Når det var dygtige spillere ombyttedes den almindelige læderbetrukne 
bold med en mindre, massiv gummibold, som jo var vanskeligere at ramme med boldtræet, og som kunne 
mærkes i lange tider, når en spiller ramtes i løb mellem "springskidt" og mål, men til gengæld også gav 
"lej", når bolden grebes, hvilket også nok satte sine mærker. At lade bolden gå til jorden for at tage den i en 
"halv" for at skåne hænderne, var ganske udelukket, så var man fra den dag udelukket fra de bedre hold. 
Da englænderne så, at jeg turde tage den højeste bold, var på Grønnehave det meste af dagen udenfor 
skoletiden og kunne tale med dem, tog de mig ind, lod lave et mindre træ til mig og indviede mig i spillets 
finesser; til gengæld udfrittede de mig om Firmands, som de fandt, der var mere håndfast sport i end i det 
vegere langbold. Jeg mindes, at Wright'eme og Blixen-Finnecke'me senere kom med på holdet, når 
englænderne kom på sommerbesøg, men en dansk klub blev ikke dannet - dertil var interessen for ringe. 

HELSINGØR ROKLUB 
S.B.U.sjubilæumsskrift 1952, side 10: 

Ligeledes var der flere af roklubbeme, der optog spillet ca. 1891, f.eks. Helsingør. 

HELSINGØR SKOLE/LATIN- OG REALSKOLE 
Kricket 1935, side 4: 

H. Hilarius Kalkau blev i 1878 udnævnt til premierløjtnant og forflyttet til Helsingør. Han opnåede at få
forstanderen for skolen i Helsingør interesseret og forestod derefter i et par år indøvelsen og ledelsen af
spillet.
TldsSkrift for Sport 1885, side 144 og 271: 

I Helsingør er der i den derværende Latin- og Realskole oprettet en cricketklub under skolens rektors
auspicier. Spillet vil sikkert vinde god fremgang der, da det er sat I gang under ledelse af premierlieutenant
Kalkau, som har været en af landets dygtigste cricketspillere.
Ved skolens foranstaltning er der den 1 ste september 1884 dannet en boldspilforening "Helsingør Latin- og 
Realskoles Boldklub". Der afholdes øvelser hver søgnedag kl. 4½ - 6 å 6½ samt Slllndag morgen på den
tidligere Grønnehaves Exercerplads. Foreningen har ialt i år afholdt en indbyrdes kricketkamp
(præmiespil). 
Tidsskrift for Sport 1886, side 37: 

En påtænkt kricketkamp i Helsingør mellem Kjøbenhavns Boldklubs yngre afdeling og den derværende 
skoleklub, som var bestemt til at afholdes den 27de september (1886), men blev udsat på grund af 
koppeepidemien, har nu definitivt måttet opgives for i år af samme grund. 

HERLUFSHOLM SKOLE 
S.B.U.s jubllæumsskrl/t 1952, side 10: 

H. Hilarius Kalkau demonstrerede sammen med andre spillere fra Kjøbenhavns Boldspil Club (Kjøbenhavns
Kricketklub!) 1876 cricketspillet på Herlufsholm, der derefter indførte spillet og siden har haft det på
programmot.
Kjøbenhavns Boldklub Jublæumsskrilt 1926, side 17: 

Den 8. oktober 1876 drog Kalkau I spidsen for et hold københavnere til Her1ufsholm for at spille en kamp 
med herlovianerne, som blev anført af en engelsk spiller, Mr. Green, men med undtagelse af anførerne 
var det småt bevendt med spilledygtigheden. Kalkau opnåede 62 points af partiets 80, og Mr. Green fik 41 
af 79. 
l(Jicket 1935, side 4: 

I 1876 kom der en indbydelse fra rektor Forchhammer, Herlufsholm, til at spille en kamp mod kostskolen, 
og den 8. oktober drog det københavnske hold med Kalkau i spidsen af sted til kampen med 
herlovianerne. Det blev en meget spændende kamp, som københavnerne vandt med 1 point. (57 + 23 
mod43 +36). 
Tldssluiff for Sport 1884, side 162: 

Spillet har fået indgang i og øves med interesse i mange skoler, dels i selvstændige foreninger af 
disciplene, dels ved øvelser under læreres tilsyn - således i Sorø. Herlufsholm, Odense, Aarhus, Horsens 
og Fredericia. 
Tidsskrift for Sport 1885, side 270: 

Eleverne øver cricket, langbold og fodbold i en selvstændig forening "Herlufsholms Boldklub". Deltagernes 
antal er 47 .... Langboldøvelser har været afholdt "fra Arilds tid". Cricket indførtes midt i halvfjerdserne, 
fodbold 1883. 
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Danak Spo,ls/idønde 1888, side 290, 305 og 323: 

Herlufsholm Boldklub agter at sende en udfordring til Sorø Akademis Kricketklub .•.. vil blive afholdt 
søndag 23. september, forhåbentlig første af mange .•.. Referat fra kampen. Soranerne vandt med 1 
halvleg + 45 points . ... Herlovianemes kricketøvelser ledes ar adjunkt Hansen, der omfatter disse øvelser 
med særdeie!l Interesse og selv deltog i kampen • 
... Fra skolens side er der på Herlufsholm bragt ofre for spillets fremme som intet andet sted i landet; en 
plads pA ca. 1 O tdr. land er udlagt til boldplads og på denne plads er et areal af ca. 25 alens bredde og ca. 
60 alens længde planeret og græsbesået for at blive en kricketplads af bedste kvalitet. 
Dans/I Sporlstidende 1889, side 183 og 331: 

26. maj vandt Sorø Akademi over Herlufsholm med 9 stående gærder. 29. september vandt Sorø Akademi
over Herlufsholm med 1 point. (Det er tredie møde. 23,9188 vandt Sorø med t halvl.+ 45p og 26/SIB!I med 9 st.g.) 
Dansk Spo,tstidende 1890, side 133, 313 og 351: 

Herlufsholm Boldklub vil spille I Sorø 18. maj (side 166 rettet 11 2. )11111) • 
... Kamp ansat til 14. september i Sorø. Sorø vandt med 38 points •••• Efterretning fra Herlufsholms 
aktiviteter. 
/luslrefet ldlætsbog 1890. side 668 og 671rl.: 

Herlufsholms Skoles Boldklub stiftet 1883. 88 medlemmer i oktober 1889. Spiller cricket og fodbold . 
.. . Nu er der dukket en ny modstander op for Sorø Akademi, nemlig Herlufsholms Boldklub, hvis skole har 
støttet spillet på en meget kraftig måde. Denne skole har til øvelsesplads et areal på 8 å 1 O tdr. land, der er 
planeret, græsbesået og omhyggelig behandlet. I de 3 hidtil afholdte kampe mod Sorø Akademi har 
Herlufsholms Boldklub ganske vist ligget under, men med stadig mindre forskel i pointstel. Der er al udsigt 
til en fortsat række kampe mellem disse to klubber, der sikkert vil blive stærke centrer for boldspillet her i 
landet, navnlig når Sorø Akademi forhåbentlig får en bedre øvelsesplads. 
Dans/I Spotls1idendfl 1891 li/de 292 og 398: 

Artikel om Sorø mod Herlufsholm •.• netop i Ar er det 25 år siden cricketsplllet blev indført i Sorø. Arlikel og 
regnskab fra årets to kampe. 10 maj vandt Herlufsholm med 7 stående gærder. 13. september vandt Sorø 
med en halvleg + 36 points . ... H. H. Kalkau slutter artiklen med: "En ting må der lægges de respektive 
skolers elever på sinde • de må Indføre over- eller roundannskastnlng. Den der først møder med en kaster 
af denne art vil bære sejren hjem for længere tid, og for hele spillet I Danmark er det nødvendigt, at der 
begyndes på denne kastemåde ude i Sorø og Herlufsholm". 
Dansk Sportstidende 1892. side 394: 

Retur-matchen mellem Sorø og Herlufsholm 11. september i Sorø bragte soranerne revanche for 
nederlaget i forsommeren på Herlufsholm. Sorø vandt med 5 stående gærder. 
Dfn8I< Spo,tsltdende 1893, side 174: 

7. maj spillede Sorø og Herlufsholm på sidstnævntes bane (Herlufsholm 60 + 139, søn1 64 + 85). 
Dansk Spo,tstldende 1894. side 150 og 324: 

7. maj vandt Sorø over Herlufsholm på sidstnævntes bane med 17 points. Kamp 16. september: Sorø
162, Herlufsholm 53 + 34. I en artikel om de to skoler m.m. skriver H. H. Kalkau om Sorø Akademis bane:
• •.. forresten en komplet skandaløs bane, som ikke en gang tillader, at den for spillet reglementære bold
benyttes, men derimod en hårdere, der ødelægger redskaber og kan ødelægge spilleme; fornøden
bevilllng til en bedre er, trods gjorte forsøg, ikke opnået•.
C/fcllet 1936, side Il, fri laglt l.ats HllnS&ns etftldttngør.
Jeg overværede den første cricketkamp mellem Herlufsholm og Sorø (1886 eller 87) (18881), og at cricket
dengang var I sin ungdom, kan man slutte deraf, at en af grundene til her1ovianemes store nederlag var, at
de endnu aldrig var blevet præsenteret for en skruet bold. Forøvrigt nåede jeg at være med til at få
revanche over Sorø, Inden jeg i 1891 kom til København som student og meldte mig ind I A.B. 
Kdcket 1930, side 45 og 58 og Ctfcket 1934, side 7: 
Herlufsholm spillede 1930 I Næstved mod Næstved 1.K SpiHede mod Præstø 11926 og 1930. Den
engelske træner Mr. Chaplin skal instruere eleverne på Sorø Akademi og Herlufsholm. 
Clfcket 1932, side ll2: 
Om Old Boys C.C., København nævnes at bl.a. kampe i Sorø mod Akademiet og mod Herlufsholm 
Kostskole er ved at indgå som fast led I programmet. 
Stev fr1I Hedufsholm 5.9.1967: 
Herr s. Lundgren Beck skriver, at der Ikke eksisterer noget arkiv eller andet materiale. Skønt Jeg har været 
på Herlufsholm I over 30 år, har der ikke været spillet cricket. Vedlægger brev fra pensioneret lektor V. 
Borelli-Møller, der skriver: •angående forespørgslen kan der henvises til •årets arbejde" i årsskrifterne; I 
flere af dem er resultaterne nævnt. Den sidste kamp står i årsskriftet fra 1932. Og derefter er interessen 
antagelig døet, spillet kræver tid, og da disciplenes fritid dengang var hugget ud i småbidder, var dette 
alene Ikke fremmende for interessen; desuden var spillet på vej til at blive et paradespil, hvor ganske få 
nåede at få et boldtræ mellem hænderne; interessen svingede derfor mere overimod fodbold, håndbold, 
tennis og atletik. Et par gange blussede lysten til spillet op igen, den ene gang da "cricketbaronen• Holger 
Rosenkrantz boede på skolen og trænede drengene, den anden gang var det Mr. R.P. Keigwin fra Clifton 
College, Bristol, der i efteråret 1930 tog sig af træningen. Regnskab og protokoller må kunne findes i 
gymnastiklærernes arkiv, hvis de da ikke er gået til grunde". 
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Cricket 198614. side 16: 

Næstved I.F. lukkede cricketafdelingen 30.10.1986. På kostskolen Herlufsholm er der normalt en halv snes 
stykker eller lidt flere af eleverne, der spiller cricket. Dem har klubben overladt skinner, bals og bolde.Cricket 
tumerin(IS(egørnent 1988-90: 
Under klubber nævnes Herlufholms Skoles Cricketklub. 

HERNING CRICKET CLUB 
Cricket 1950, side 39 og 68: 

Herning har igen fået en cricketklub, der ganske vist ikke nåede at anmelde hold til dette års turnering, 
men som kommer frygteligt tilbage i 1951, idet klubben allerede har over 100 medlemmer. Den energiske, 
nystartede klub i Herning fik i sidste øjeblik arrangeret et besøg af det engelske studenterhold "The 
Falcons", og det blev en oplevelse for spilleme. Selvfølgelig tabte Herning stort, men både med hensyn til 
cricketinteressen i hedebyen og til spillernes dygtiggørelse var det et glimrende kup af klubbens bestyrelse. 
Flere af Herningfolkene korresponderer med deres nye engelske venner, og man håber på at se dem igen 
til næste sommer. Som tidligere meddelt har klubben allerede ca. 100 medlemmer, og foruden træning 3 
gange om ugen har der hver søndag været kamp mellem 2 hold. Klubben har endvidere spillet en 
venskabskamp mod et kombineret hold fra, Holstebro, Fredericia og Kolding, samt mod Silkeborg. Man har 
endvidere haft den gode ide ved forskellige lejligheder at afholde amerikansk lotteri om bals og klubtrøjer, 
og det har været en stor sukces. Det betyder også meget for klubben, at den lokale presse støtter klubben 
med stor spalteplads, f.eks. havde man et referat af "The Falcons" besøg, der fyldte mere, end Jeg endnu 
har set et københavnsk blad ofre på en cricketkamp, den være sig nok så vigtig. Vi ønsker Herning al 
mulig fremgang og held; er der nogen, der har fortjent det, så er det sandelig deml 
Cricket 1951, side 31: 

Herning Cricketklub har både fået ny bane og nyt klubhus med plads til 30/35 spillere og køkken samt et 
mindre lokale, og klubben indviede herlighederne med en stor sejr over Silkeborgs andethold på en halvleg 
og 38 points. Herning har en meget fin presse, som den kan give en stor del af æren for, at 
cricketinteressen i hedebyen er så stor, men klubben har også en energisk og initiativrig ledelse. I 
vinterens løb har der bl.a. været solgt lodsedler med en knallert som hovedgevinst, og det gav 1000 kroner 
i overskud. Endvidere sælger klubben I klubhuset sodavand til medlemmer og tilskuere, og overskuddet 
herfra går til køb af nye bolde. Til trods for de store udgifter til klubhuset, havde bestyrelsen da også den 
tilfredsstillelse at kunne fastsætte kontingentet til uforandret 1 0 kroner årligt på klubbens første 
generalforsamling, hvor der var mødt over 90 medlemmer op, atter et bevis på bYens store 
cricketinteresse. Der møder heldigvis også mange drenge til træningen, så der er ingen tvivl om, at 
klubben nok skal vide at hævde sig i jysk cricket, når den har indhøstet de nødvendige erfaringer og lært af 
de i begyndelsen uundgåelige nederlag. 
Cricket 1964, side 43: 

Klubbens 10 år under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cricket 1975, side 15 og 28 (uddrag): 

I anledning af jubilæet er landskampen mod Sri Lanka lagt til den jyske tekstilby. Den 3. maj fejredes 
jubilæet på Hotel Eyde. Det var slagtermester Børge Gøttsche, der for 25 år side tog initiativet. Det var 
drøje år - værst var det at få økonomisk støtte. Man forsøgte sig bl.a. med julematine og den landskendte 
gøglervogn, men også frivillige bidrag var med til at stive klubbens økonomi af. 
I 1956 indviede man det nuværende anlæg, og året efter kom Svend H. Nielsen til som formand. Under 
hans 14 årige ledelse havde klubben en god periode. 11968 tydede alt på en lukning. Året før havde man 
måttet låne spillere i Viborg for at kunne stille 11 mand til et seniorhold - ungdomshold turde man Slet ikke 
tænke på. Da sæsonen stod for døren, havde man kun 8 spillere, men så bidrog Nykøbing Mors, som 
denne klub har gjort det til så mange andre klubber, med 3 spillere, og H.C.C. kunne det år bryste sig af 
oprykning fra 3. til 2. division, hvor holdet har spillet siden. Man må nok betegne de sidste 7 år i klubbens 
historie som de 7 fede år. Spillerstaben er nu stor nok til to senior- og to ungdomshold, man har fået bygget 
et klubhus, og økonomien er blevet bragt i orden. 
Cricket jubilæumsnutnrMT 11179, skJø 20: 

Klubbens 25 år under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cricket 198Cll3, side 27: (2 folograffer) 

"Landets dejligste cricketstadion•, "en klub, der altid er parat til at yde", "lysende eksempel" og "dynamik". 
Lokalpressen i Herning var nærmest overstrømmende, da man omtalte indvielsen af Herning C.C.s nye 
klubhus lørdag den 3. maj, hvor man samtidig fejrede klubbens 30 års dag. Baneanlægget i Herning er 
omkranset af træer og ligger som sådant Ideelt, og medlemmerne af foreningen får nu langt bedre rammer 
omkring klublivet, efter at man har taget en ny vinkelfløj med et stort opholdsrum og et køkken i brug. Det 
gik igennem alle talerne ved indvielsen, at klubben altid har haft både evnen og viljen til ikke blot at nyde, 
men også at yde. Klubhusudvidelsen er også et synligt bevis derpå, en stor del af arbejdet er udført på 
grundlag af frivillig arbejdskraft. 
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Der var mange talere på festdagen, byrådsmedlem Aage Petersen, stadsgartner Immanuel Thomassen, 
formanden for De samvirkende Idræts-klubber Sigvald Olsen, Dansk Idræts Forbunds repræsentant Verner 
Ebdrup og formanden for naboklubben K.F.U.M. Klubbens stifter, æresmedlem Børge Gøttsche, 
medbragte som gave en halv snes store indrammede fotos fra foreningens første år, og de kan sammen 
med andre gaver være med til at pynte op på det nye klublokale. Klubbens andet æresmedlem, Svend H. 
Nielsen, har med energi og dygtighed stået for byggeriet, hvilket han selvfølgelig fik ros for, og mere ros 
fik også klubbens formand Folmer Christiansen. 
Cricket 198813, side 4: 

Muhamedanerne har deres Mekka. Cricketspilleme har deres Herning. Sådan vil Herning Cricket Clubs 
formand Folmer Christiansen ikke have noget imod, at tingene udvikler sig. Og set fra et midtjysk 
synspunkt er der da også tegn i sol og måne på, at Herning netop er ved at udvikle sig til lidt af et 
cricketspillemes Mekka. Messecenter Herning med kæmpestore udstillingshaller liggende tæt ved siden af 
hinanden giver glimrende muligheder. Også når græsset uden døre Ikke længere formår at holde den 
grønne kulør. Og Herning cricketstadion er ved tidligere lejligheder betegnet "Danmarks hyggeligste 
cricketbane" - så det skal ikke gøres her. Men oven i hyggen kommer to full-size cricketbaner og en 
puttebane. Steder med muligheder for afvikling af tre kampe samtidig hænger lige så lidt på træerne som 
folk med begge ben på Jorden. 
Næste led i Herning bliver et nyt anlæg af kastegårde, som skal leve op til de forventninger, der kan stilles 
til et Team Danmark regionalcenter. Og det er netop Hernings kommende værdighed som regionalt 
cricket-center I Team Danmark regi, der har sat gang I de seneste tiltag. Herning har gjort sig kendt som 
byen, der vil noget. Dermed også som byen, hvor de vise fædre er til at komme i fornuftig dialog med. Et 
godt makkerskab mellem Herning Cricket Club og Herning kommune har muliggjort, at landstræner Jørgen 
Jønsson hen ad vejen har kunnet trykke sit blå stempel på forholdene, som er blevet rettet til i takt med 
hans indsigelser. Den vestlige del af bruttolandsholdet har kunnet boltre sig I et par særdeles rummelige, 
indendørs kastegårde vinteren igennem. Intet tyder på, at standarden vil være faldende i forbindelse med 
de udendørs forberedelser til kommende internationale opgaver. I hvert fald taler de seriøst i Herning om 
muligheden af at fremrykke kastegårdsprojektet til denne sæson. 
Herning Cricket Clubs formand Folmer Christiansen lægger ikke skjul på en vis stolthed over, at netop 
Herning sammen med Brøndby skal være dansk crickets center for eliten. En ganske stor portion glæde 
over tingenes tilstand forsøger han heller Ikke at lægge låg på. Når nu Herning skal være regionalt center, 
og Team Danmark og Herning kommune har indstillet sig på det, Ja så begynder det så småt at dryppe på 
klubben midt I det hele. I Herning er man nemlig enige om, at det er til at leve med, at landets bedste 
spillere i perioder lægger beslag på faciliteterne. Med dem er jo samtidig kommet en bedre standard af 
samme faciliteter. Vi har haft afgang af nogle spillere I år, men også fået tilgang. Alt i alt mener jeg, at vi 
er flot kørende. Vi har landets bedste anlæg og træningsbetingelser, og jeg venter helt bestemt, at vi 
bryder traditionen med Herning på en sjetteplads i 1988. Vi kommer højere op på listen, mener Folmer 
Christiansen. Selv er han ikke den, der slider mest på belægningen i kastegårdene. Folmer er godt på vej 
mod sit halve century, og indtil videre har han beskedent nøjedes med at skrive sig selv på bruttolisten til 
mellemrækkeholdet. Det vil dog undre såre, om ikke han i sæsonens løb skal have næsen op på 
andetholdet, som han ifjor var i spidsen for at spille op i 3. division. Men ellers vil han med stor interesse 
studere træningslysten og resultaterne hos de danske elitespillere i år. Sammen med Erik Madsen, Aarhus, 
og landstræner Jønsson udgør Folmer Christiansen den nye udtagelseskomite for vores bedste landshold. 
Med Herning som aspirant til titlen "Cricketsportens Mekka" har han tingene behageligt inden for 
rækkevidde til at have fod på, hvor dansk cricket står klag. Og hvor vi kan forvente at stå de kommende 
år. 
Cricket 198912, side 2: 

En af initiativtagerne til og siden æresmedlem af Herning Cricket Club, slagtermester Børge Gøttsche, 
døde mandag den 10. januar. Børge Gøttsche, der blev 74 år, var med i den lille kreds, der i 1950 tog 
initiativet til Herning Cricket Club. Den 3. maj 1950 kunne man stifte klubben, og ganske naturtigt faldt 
formandsvalget på Børge Gøttsche. Et stort og dygtigt lederarbejde, hvor kimen til den klub, der ldag hører 
blandt de største i landet, blev lagt af Børge Gøttsche. Foruden sit store talent som leder og igangsætter, 
mestrede han også selv spillet. Både med bat og bold hørte han i mange år til blandt klubbens bedste 
spillere. Børge Gøttsche kom i alle årene ind som et helt naturligt navn, når man i den danske 
cricketverden omtalte Herning Cricket Club. 
Ved klubbens 25 års jubilæum i 1975 blev Børge Gøttsche udnævnt til klubbens første æresmedlem. En 
flytning bevirkede, at familien kom nærmere Herning cricketstadion. Og det passede helt åbenbart Børge 
Gøttsche fint. Dermed kom han nærmere den sport, han elskede og ofrede så meget for. Det blev til rigtig 
mange besøg, Børge Gøttsche aflagde på cricketanlægget, hvor han altid fandt sig godt tilpas. Sidste 
sommer kunne man således nyde en mellemrækkekamp, hvor sønnen, Peter Gøttsche, spillede sammen 
med Børge Gøttsches to svigersønner, John og Torben. Det blev Børge Gøttsches sidste besøg på Herning 
cricketstadion og i Herning Cricket Club. Og ved det spil, som stod hans hjerte så nær. Æret være Børge 
Gøttsches minde.(Folmer Christiansen) 
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Cricket 199315, side 6, uddrag fra D.C.F.s røprasentantsl<absmøde 5.12.1993: 
... D.C.F. har indstiftet Kurt Nielsens Lederpokal, der skal uddeles hvert 5. år. Første modtager blev 
formanden for Herning Cricket Club, Folmer Christiansen, med følgende begrundelse: Gennem mere end 
25 års indsats til gavn for Dansk Cricket Forbund, for Dansk XL Cricket Club og for en målbevidst indsats 
for udviklingen af cricketsporten I sit lokalområde og i en årrække som formand for sin nuværende klub, 
har årets modtager af Kurt Nielsens Lederpokal 1993 gjort sig bemærket. Som mange andre I vort 
cricketbillede stammer modtageren fra Nykøbing Mors, og det var da også I denne klub, hans ledergerning 
startede, og før fødeøen blev fortadt, havde han bestridt hvervene som sekretær, kasserer såvel som 
formand. Efter afsluttet soldatertid og et ophold i det fynske var endt, nåede vor leder til det midtjyske, 
hvor hans evner og utrættelige arbejdsindsats var med til at "puste liv" i den lokale klub og sporten. Han er 
stifter af Foreningen af Udenøs Nykfllbingensere (F.U.N.) . ... 

HERNING KRICKETKLUB 
J.B.U.sjubilæumsskrilt 1945, side 11: 
... men også byer som Hjørring, Sæby, Horsens, Kolding, Vejle og J::wn.iru1. m.fl. havde en betydelig andel I 
cricketspillets jydske æra i 80eme og 90eme. 
Breve fra fru Ejman, Vibolp 24.5 og 5.8.1971: 
I bilag til brev af 11.3.1897 fra J.B.U. nævnes Herning Kricketklub ved kassereren, manufakturhandler 
Hansen. Viborg har spillet mod Herning i perioden 1901-1925, og klubben nævnes som Herning, Herning 
Cricketklub, Herning Boldklub, Herning Idrætsforening og Herning Idrætsforbund. 
Fredericia Boldklub Posten 1946, side 37: 
Man spillede omkring århundredskiftet mod Herning. 
Kricket 1934, side 121: 
Herning spillede i Jylland Række B i  1931/34. 
Cricket 1935: 
Ifølge resultater spillede Herning i 8-rækken. 
Cricket 1936, side 43 og 68: 
Herning tilmeldt B-rækken, men eneste notat under resultater for 1936 er 14.6 hvor Silkeborg vandt over 
Herning uden kamp. 
Cricket 1975, side 28: 
Der nævnes en tidligere cricketklub, der blev lukket i 30erne. 

HERNING OLD BOYS 
Crlcl<et 1936, side 78: 
Herning Old Boys vandt over Horsens Idrætsklubs Old Boys med 31 points. 
(I 1930erne og 1940eme &pillede Herning Ok! Boys to gange Arfigt mod Horsens Old Boys). 

FREDERIKSBORG IDRÆTSFORENING, HILLERØD 
Kricket 1934, side 15: 
Fra Ringsted I.F. gærderekorder ses, at man 11929 spillede mod Frederiksborg Idrætsforening. 
Kricket 1930, side 28: 
Hillerød spillede mod Frederikssund. Ringsted vandt over Hillerød uden kamp. 
Cricket 1945, side 59: 
Der tales om eventuel Hørsholm visit I Hillerød som propaganda. 
Cricket 1946, side 23: 
Hillerød vil begynde at spille privatkampe. 
Cricket 1947, side 60: 
Hillerød deltog i S.B.U.s B-række med assistance af nogle Hørsholm spillere. 
Crlcl<et 1964, side 41 og Ctlcl<etJubilæumsnummer 1979, side 47: 

Lidt historie og statistik. Seniorerne spillede deres sidste kamp 1959 og juniorerne 1960. 

HILLERØD KRICKETKLUB 
S.B.U.sjubilæumssluil'I 1952, side 10 og 213: 
Snart bredte cricketspillet sig over hele Sjælland. I 90erne kom endnu flere byer til, nemlig Vordingborg, 
Stege, Hillerød, Frederiksværk .... 
Under S.B.U.s repræsentative spillere i cricket til udgangen af 1951 står Bonde Jacobsen, Hillerød 
Kricketklub, men dette er en forveksling med Frederiksborg Idrætsforening, Hillerød! 

HJØRRING 
Hjøning /drætslorenlngs jublæumssluifl 188611986: 
Indeholder meget om cricketspillets historie i Hjørring og er rigt illustreret. 
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FREMAD, HJØRRING 
Ctlckøt 1936, side 102: 

Cricketsplllet var i 1895 sA populært i Hjørring, at der fandtes ikke mindre end fire klubber, nemlig .Em!nl!t, 
Afholdsfolkenes Kricketklub, Latin- og Realskolen og Hjørring Kricketklub. 
Brev fra Axel Motld 21.12.1968: 

Medlemmerne udpræget handelsfolk. 
Brev fra fru Ejmaes, Vibo1J15.8. 1971, blag 4: 
I tumeringsplan for Jydsk Bold-Union I sæsonen 1897 findes Fremad (Hjørring). 

HERMOD, HJØRRING 
Ctlr:l<øt 1947, side 13: 

I artikel om Thomas Morild nævnes: Da Thomas var 12 år (1899) begyndte han sin cricketkarriere på 
Hjørringklubben Hermods førstehold. Tre år senere smeltedes Hjørringklubberne sammen til den 
nuværende Hjørring Idrætsforening. 
H}ønlng ldlætsfol8nlnQ}ublaumsslafll 1986, side 14: 

Ved generalforsamling 22.3.1903 Indgik "Hermod" I Hjørring Boldklub. 

HJØRRING AFHOLDSFORENINGS KRICKETKLUB 
Hjømng ldlæts/Dlanlngsjublællmssluilr 1986, si!» 12: 

1892: Cricketsporten havde efterhånden vundet tenæn, Idet også afholdsfolkene var begyndt at spille og 
havde dannet en klub med Hjalmar Carlsen som formand, murer Schou og karetmager A. Madsen som 
bestyrelse. 
Ctlckøt 1936, side 102: 

Cricketspillet var 11895 sA populært I Hjørring, at der fandtes ikke mindre end fire klubber, nemlig Fremad, 
Afholdsfolkenes Kricketklub, Latin- og Realskolen og Hjørring Kricketklub. 
Brev tn, fnl Ejmæs. V/bolr, 5.8.1971, lllar, 3 Of14: 
I bilag til brev fra J.B.U. 11.3.1897 nævnes Hjørring Afholdsforenings Kricketklub. I tumeringsplan for 
Jydsk Bold-Union I sæsonen 1897 findes Hjørring Afholdsforenings K. 

HJØRRING IDRÆTSFORENING Af 1886n-lJØRRING KRICKETKLUB 
Clickllt 1936, side 45 (Alb V. Gilfln ednddngetJ 0(1101 Amt Hjønln(I � ju/låumss/utlf 1986 (Udcirag): 

Stiftet 9. november 1886 som Hjørring Gymnastikforening med dr. Jacobsen som formand. Der blev kun 
drevet gymnastik. Den 9. maj 1889 Indvarslede Alb. V. Gfnge. Niels Olesen og Johan Sparck til møde på 
hotellet, hvor Hjørring Cricketklub stiftedes. Da der spilledes cricket tidligt om morgenen hverdag og 
søndag formiddag. var der ikke tid til hotelbesøg, sA principaler og byråd fik straks sympati for sport og 
overlod os gerne markedspladsen til øvelse. Den 22. august (18.Jud?J 1889 afholdtes første kamp mod 
sæby, det foregik ved Vesterhavet I Lllnstrup Klit; desvæn-e trak det op til en forrygende Vesterhavs 
sandstorm under spillet, som dog Ikke blev afbrudt til trods for, at det generede betydeligt. En lille, kort 
luftbold, som sikkert var bleven grebet under almlndelige forhold, blev derimod grebet af stormen og ført 
ud over klitten, den blev regnet for "tabt bold" på Sæbys fottangende og taHe 8 - de var vore gæsteri 
Sportslig middag på Lllnstrup Badehotel afsluttede den fornøjelige kamp, som Sæby vandt med 3 points. 
Denne kamp efterfulgtes i årenes løb af mange kampe mad Sæby, Frederikshavn, Brønderslev, AalbOrg, 
Randers, Aarhus og Vejle • 
... 11890 sluttede cricketklubben sig sammen med Hjørring Boldklub og en del smAklubber gik efterhånden 
Ind i sammenslutningen. 190D tog cricketklubben navneforandring til Hjørring Boldklub og fik cand. 
Thomassen som formand. Den 13.september 1910 slog Hjørring Gymnastikforening og Hjørring Boldklub 
sig sammen til Hjørring Sportsklub og herredsfuldmægtig Bentsen blev formand. Ved generalforsamlingen 
18. oktober 1920 vedtoges navneforandring til Hjørring Idrætsforening. Når en kamp skulle spilles I 
1890eme, rejste man I store vogne med medbragt publikUm eller, på længere strækninger, med tog, og
det tilrejsende hold blev festligt modtaget 12. klasses ventesal, og holdene stillede op på geled overfor
hinanden til præsentation.
Klubben vinder den jydske tumertng 1925126, 1929, 1932, 1941/42, 1945/46, 1951 og 1953/54.
Danmarksmester I 1951, 1955-57 og 1959. 
llusl78nlt knllsbog 1890, side 61111: 
Hjørring Kricketklub stiftet 9. maj 1889. 34 medlemmer i oktober 1889.
Dansk Spo,lslldende 1891, side 181 og 321: 
Hjørring Kricketklub (S. Toft) indmeldt i D.B.U . ... Referat og regnskab fra kamp mellem hold fra
Aarhus/Randers/Aalborg, der vandt 84 + 55 over Hjørring/Sæby hold 43 + 81. Glnge, Hjørring var med
som keeper.
Dan$k Sportslidtmde 1892, side 336, 3511 og 374: 

Hjørring Cricketklub mod sæby Cricketklub I Sæby 7. august. 5æby vandt med 1 halvleg+ 18 points • 
... Boldklubben Sport, Aalborg har til søndag 14. august udfordret Hjøning Cricketklub til en match, der 
skal afholdes i Aalborg på den store exercerplads. Der var mange tllskUere og Sport vandt med 57 points 
og 11 stående gærder. 
JB.U.s fubl/æUmSSk1(tt 1920, side 8, 10 og 23: 
11893 spillede Hjørring mod Aarhus. Begge opnåede 88 points. Da Hjørring lavede sine først, mente en 
Hjørringenser, at der Ikke var mere at spille om, da de havde vundet! 
Hjørring Boldklub medstifter af J.B.U.1895. Med I første tumering 1898. 
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Cricket 1936, side 102: 

Cricketspillet var i 1895 så populært i Hjørring, at der fandtes ikke mindre end fire klubber, nemlig Fremad, 
Afholdsfolkenes Kricketklub, Latin- og Realskolen og Hjørring Kricketklub. Spilleme •optrådte" den gang 
med de ved forskellige lejligheder erhvervede medailler (præmier) påbrystet, og for Hjørrings 
vedkommende var spilledragten blåstribet hue og ulden kortærmet trøje med vandrette blå striber samt 
blåt og hvidt bælte. 
Den Danske ldræfsbog 1935, llkJe 7 45 (uddrøg): 

1906 i finalen i den jydske turnering som Hjørring Boldklub. 
1907, 1913 og 1916 vindes finalen i den jydske turnering som Hjørring Sportsklub. 
Brev fra fru Ejmæs, -Viborg 5.8.1971, blag 2, 3 og 4: 

Hjørring Kricketklub Matchs-resultaterne 1896. Bilag til brev fra J.B.U. 11.3.1897 nævner Hjørring 
Kricketklub ved formanden redaktionssekretær Nielsen. I tumeringsplan for Jydsk Bold-Union i sæsonen 
1897 nævnes Hjørring B. 
Cticl<et 1947, side 13: 

1902 smeltes Hjørringklubberne sammen til den nuværende Hjørring Idrætsforening(?). 
Cricket 1954, side 21: 

Hørt I toget til Fredericia den 28. februar. 
I de for dansk cricket så gyldne tider, da Thomas Morild var kaster, startede man sæsonen hvert år efter et 
særligt ceremoniel i Hjørring. Når banen skulle lægges ud første gang, gav man bolden til Thomas med 
anmodning om at kaste årets første bold. Ved det mOdsatte gælde stillede yngre medlemmer sig ærbødigt 
op, udrustet med spand, kridtvand og kost. Thomas tog tilløb og kastede, og 1 meter fra, hvor bolden 
pitchede, slog man en streg. Det var slaggrænsen resten af den sæson. - Joh, Thomas kastede præcist. 
Cricket 1948, skJe 15: 

Hjørring har gjort et godt kup, idet klubben har erhvervet en af flygtningeadministrationens barakker, som 
skal opstilles på det nye baneanlæg ved Frederikshavnsvej. Man har selvfølgelig længe arbejdet med 
tanken om et tidssvarende klubhus, men på grund af de utallige vanskeligheder ved nybyggeri klag, 
ganske bortset fra prisen, har man måttet opgive at bygge selv. Men efter tegningen at dømme skulle det 
også, når de nødvendige forandringer er foretaget, blive et endog særoeles velegnet klubhus, 
Hjørringenserne får. Selve købet af huset har ganske vist slugt den disponible kassebeholdning, men man 
er alligevel optimister med hensyn til at skaffe pengene til støbning, forandringer, møbler etc., og med vort 
kendskab til den hjørrlngske sisu er vi ikke I tvivl om, at alt bliver klaret. Vi glæder os allerede til at komme 
til Hjørring og beundre værket. 
Cricket 1952, skJe 54: 

Man kan samle 2/3000 tilskuere i Hjørring. 
Cricket 198515, skJe 9: 
Cricketklubben i Hjørring, der sportsligt de sidste år ikke har nået samme højder som tidligere, kan fejre 
100 års jubilæum til næste år, og det kommer til at ske med maner. Fra den 5. til den 12. juli står klubben 
for forskellige aktiviteter, selvfølgelig med hovedvægten lagt på selve cricketspille!. Inviteret er Erratic 
c.c., Southend c.c., Danish Wanderers og Dansk XL Cricket Club. Derudover spiller det, man uden at
rødme kalder Hjørring All Stars, samt Hjørring I.F., hvilket hold man forsøger at få forstærket med to-tre
lovende unge spillere fra andre klubber. Den 5. og 6. juli ankommer de ca. 150 mennesker, der skal
deltage i jubilæumsfestlighederne, til Hjørring og bliver indkvarteret I Hjørring og omegn. Næste dag er der
arrangeret modtagelse på rådhuset, der bliver flaghejsning på stadion, og så spilles den første kamp i
jubilæumstumeringen, og den står mellem Hjørring I.F. og Erratic C.C. Den 8. juli spilles to kampe, 
Hjørring I.F. v. Southend C.C. og Erratic C.C. v. Danish Wanderers. Den 9. juli handler det om Danish
Wanderers mod Southend, og om aftenen samme dag håber man på vejrgudernes velvilje. Den aften
holder man nemlig et gigantisk grillparty. Den 10. juli genoptages de sportslige aktiviteter med kampene
Southend C.C. v. Erratic C.C. og Hjørring I.F. v. Danish Wanderers. Så vidt, så godt- hvorefter man kan
gå over til jubilæumsfestlighedemes forhåbentlige højdepunkter, nemlig kampen den 11. juli mellem 
turneringens nr.1 og 2 om Vendsyssel Cup. En kamp, der er sat til 45 overs. Om aftenen får alle lejlighed 
til at fugte ganerne ved en festmiddag i Vidstrup forsamlingshus, og så slutter man af den 12. juli med
kampen mellem Hjørring All Stars og XL Club, 35 overs. Et stort anlagt program, der kræver et stort
forarbejde. Men det er Mogens Uhrskov og Co. allerede langt Inde I. 

HJØRRING IDRÆTSFORENINGS OLD BOYS 
Kricket 1933, side 126: 

En privat turnering, som i år for første gang blev spillet mellem Hjørring Old Boys, Brønderslev, Nibe, 
Aalborg Old Boys, Løgstør og Aars, vandtes af Løgstør. 
Knck•t 1934, side 101: 

Hjørring Idrætsforenings Old Boys spillede privatkamp med kricketklubben Umfjolden, Løgstør. 

HJØRRING LATIN- OG REALSKOLE 
Hjøning Idrætsforenings jubiæumssl<Jift 1986, side 13: 

Latin- og Realskolen oprettede 1894 en cricketklub, der den 7. oktober spillede I Lønstrup. 
Cricket 1936, side 102: 

Cricketspillet var i 1895 så populært i Hjørring, at der fandtes ikke mindre end fire klubber, nemlig Fremad, 
Afholdsfolkenes Kricketklub. Latin- og RealskoJen og Hjørring Kricketklub. 
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SKJOLD HJØRRING 
8t9v fra Aksel Molild 21.12.1966: 

Skjold eksisterede i 1895. 
(Da del I Cricket 1936, side 102 aigea, at der 11895 ekslalerade 4 cr1cketklubber I Hj11111ng, men Skjold Ikke nevnes, undrer Jeg, om Skjold 
er lig med Alhoklsfolkanes Klub?) 

HOLBÆK CRICKET CLUB 
Cdd<et 1119'114, side 17: 

Der har været cricket I Holbæk før, men ikke I D.C.F .s tid. Nu kommer spillet tilbage til den sjællandske by. 
Fredag den 5. oktober holdt ca. 25 mand stiftende generalforsamling. Slagelse har hjulpet lidt til med råd i 
baggrunden. Af de 25 er flest fra Sri Lanka, men nogle danske medlemmer vil hjælpe til. Det er ikke nemt 
at starte spillet op fra grunden i en by, hvor enhver tradition for1ængst er forsvundet. 
Cdcket 199113, side 16: 

På trods af at Holbæk kun har været i live et eneste år, har klubben vundet den sjællandske mellemrække 
og deltager næste år i 3. division. Oprykningen blev fejret under de mest nydelige former på klubbens 
afslutningsfest, hvor borgmester Bent Christiansen var til stede under middagen og overrakte en masse 
pokaler og lignende. Den særdeles lune politiker var en af de første medlemmer af foreningen og har på 
kommunens vegne været særdeles imødekommende, hvad angår bane m.m. til foreningen. Hans dejlige 
positive omtale af, og holdning til, de gæster og nye tilflyttere hans by og egn har fået i de seneste år, 
varmede. Sekretær i klubben Michael Koch er også bibliOtekar, så måske kan det være af Interesse for 
hans arklvalier at notere, at cricket I Holbæk ikke er noget nyt. Den oprindelige cricketklub blev stiftet i år 
1900 og var medstifter af S.B.U. i 1902. Der blev Ikke spillet alt for meget, men man kan da læse, at 
klubben spillede mod Flakkebjerg Ungdomshjem 11924. I 1930 begyndte de igen for alvor i Holbæk, holdt 
op i 1939, og et forsøg på at genoplive spillet 11941 fejlede. 
Clfaket 1993.12. side 12: 

Holbæk Cricket Club har skiftet formand, og den nye hedder Andrew Martin, og så må vi håbe, at der for 
alvor bliver samling på tropperne I Holbæk. 

HOLBÆK IDRÆTSFORENING 
S.8.U.s jublæumsslatt! 1952, sldtl 14, 16, 176 og 215: 

Stiftet 23. maj 1900. Medstifter af S.B.U. 1902. Spillede mod Kalundborg omkring århundredskiftet. Deltog
19021 kampen om Roskildepokalen, formand bogholder OVe Kjær. Under repræsentative spillere I cricket
til udgangen af 1951 nævnes Ernst Sano, Holbæk Bold- og Idrætsforening.
Srevfra arw A. Fausø 9.9.1967: 

Jeg kan dog se, at man (FlalckebJerg UngdomlhJam) allerede 11924 har vundet en plade I cricketkamp med 
Holbæk. Dette hidrører sikkert fra et pokalstævne og Ikke fra turneringen. 
Ros/lide 8oldkM, el 1906s }ublaumssluttf 1956, I/Ide 40: 
I sommeren 1929 var klubben tilmeldt S.B.U.s cricketturnering og spillede med holdene fra� 
Ringsted, Kalundborg, Næstved og Præstø. 
Ctfollet 1941, sldtl 11 og 14: 

Holbæk vil sandsynligvis igen spille cricket og deltage I turneringen I år . ... Holbæk er desværre faldet fra. 
Ellndlfngerllsendtet Ftode SWnnln9'en, Ho/lJæ/c Bdd-og ldtætsfDIBnlng oktober 1987: 
Johs. M. Andersen (83 år) beretter: 
Cricketspillet i Holbæk blev taget op kort efter stiftelsen af Holbæk Idrætsforening 11900 sammen med 
fodbold, gymnastik og atletik. Igangsætteren af det hele var gymnastiklærer M. C. Jessen. Det hele foregik 
på byens markedsplads, der dengang lå så godt som uden for byen. Pladsen var ikke særlig stor, og da 
Holbæk netop ved århundredskiftet kom ind I en stærk udvikling mod øst, varede det Ikke mange år, før 
der blev så stærk færdsel over den lille plads, at cricketspillet måtte indstilles. Det var for farligt, da 
pladsen ikke måtte spærres, og kommunen stillede sig aldeles afvisende overfor anmodningen fra 
Idrætsforeningen om at få en anden og bedre plads. Men vi dyrkede med stor glæde crlcketsplllet I en 
årrække. Vi var en lille fast flok på en halv snes mand, der trænede to morgener om ugen foruden den 
knappe tid, der om aftenen kunne afses til spillet. Af kampe var der ikke mange. Den første fandt sted på 
Gisseløre ved Kalundborg, og på Holbækholdet var blandt andet lærer M. c. Jessen, formanden, 
bogholder Ove K,iær, købmændene Sevel Sørensen og I. C. Jensen, kleinsmed (senere installatør) Niels 
Jensen m.fl. Lærer Haunstrup (senere bibliotekar), Kalundborg og typograf Johs. M. Andersen, Holbæk 
førte regnskabet ved denne første kamp. I de følgende år spilledes en række jævnbyrdige kampe mellem 
Jyderup, Kalundborg og Holbæk. På Jyderupholdet fandtes en fortrinlig spiller, lærer Birkeland (senere 
flyttede han til Kalundborg), og så vidt jeg erindrer, var han en overgang turneringsleder. En anden 
Jyderupspiller var købmand Hans Folkmann, der nogle år senere sad I S.B.U.s bestyrelse. På 
Holbækholdet kom senere to dygtige soranere kommis Lange og bankassistent Aagaard samt værkfører 
Levith Hansen og mekaniker Thorvald Soelberg (sidstnævnte fik overrakt et boldtræ af S.B.U. for sin 
Indsats for cricketspillet). Senere spilledes enkelte kampe, blandt andet mod Næstved og Sorø, Inden 
spillet sygnede hen. 
Som et vidnesbyrd om, hvor besværligt det dengang var at gennemføre en turneringskamp, kan denne lille 
oplevelse være: Holbæk og Sorø skulle mødes I Sorø og spille på akademiets bane. Sorø spillede på 
Jordbane, men Holbæk havde anskaffet et crickettæppe og gjorde krav på at benytte dette i den ene 
halvleg. Men hvordan få det derned? VI startede tidlig søndag morgen I en stor char-a-banc, forspændt 2 
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heste. Tæppet måtte i sammenrullet stand lægges i bunden af vognen. Vi 11 spillere, en dommer og 
regnskabsfører sad i den ubekvemme stilling om de to langsider med benene på tæppet, der næsten fyldte 
op i flugt med sæderne. Og så begav vi os på den 35 km. lange tur til Sorø. Midtvejs (i Stenlille) holdt vi 
rast i en times tid, for at hestene kunne hvile sig, og så gik det videre. om kampen er kun at fortælle, at 
soranerne uden hensyn til vort medbragte tæppe fejede os af banen med en halvleg og en masse points. 
Deres kastning kunne vi slet ikke stå for; Jeg erindrer en spiller ved navn Peter Larsen, som 
Holbækkasterne ikke kunne drive fra gærdet. Og var det ikke et held, at Sorø gjorde kort proces med os? 
ellers havde månen stået højt på himlen, før de arme heste (atter med pause i Stenlille) havde slæbt os 13 
mand + kusken tilbage til Holbæk. lalt 70 km. ad støvede landeveje for at score 16 eller 18 points i hver af 
halvlegene. Men det er morsomt nu godt 60 år efter at mindes en sådan tur. 
om cricketspillets 2. epoke I Holbæk beretter pens. skatteinspeklflJr Viggo Hougaard (89 ål'): 
I typograf Johs. M. Andersens beretning om 1. afdeling af cricket i Holbæk omtales en gymnastiklærer M. 
C.Jessen. Ham havde jeg den lykke at have til lærer i gymnastik. Hans navn er endnu kendt i venlig 
erindring af mange af Holbækdrengene; han var en usædvanlig dygtig pædagog på det sportslige område,
langt forud for sin tid og en meget ivrig beundrer af den navnkundige I. P. Miiller. M. C. Jessen gik således
hele sommeren barbenet i I. P. Muller-sandaler og med et skærf om livet. Intet måtte stramme. Han førte
os elever tidligt ud om foråret på den føromtalte markedsplads tll udøvelse af fri Idræt: stangspring,
højdespring, længdespring mv. samt cricket. Skolen var virkelig I besiddelse af såvel boldtræer som bolde 
tll det ædle spil. Her lagdes grunden til interessen for friluftsldræt blandt hans elever. Herunder cricket, selv
om det allerede dengang var fodbold, som var den førende Idrætsgren.
Omkring 1930 blev cricketspillet for alvor genoptaget Det skyldtes navnlig en Jysk typograf, Schmidt
Nielsen. Han blev den drivende kraft i den anden periode af cricketspillet I Holbæk. Han blev formand for
den afdeling for cricket, som blev oprettet Indenfor den bestående fodboldklub. Omkring sig samlede han
en række interesserede tidligere udøvere af spillet, flere ikke helt unge, men med en glødende Interesse
for spillet. Bl.a. også tidligere omtalte maskinarbejder Thorvald Soelberg og mange andre, som tidligere
havde dyrket spillet, dels i skolen, dels Inden deres ankomst til Holbæk. Den nye klub blev tilmeldt
cricketunionen og deltog I, såvidt jeg husker, B-rækken. Vi spillede turneringskampe mod hold fra Sorø
først og fremmest, Roskilde, Korsør, Køge og Kalundborg. Med undtagelse af soranerne, som var noget 
helt for sig selv, klarede vi os vist helt hæderilgl overfor de andre klubber. Blandt vore spillere var en
tandlæge Sano, som var et fint gærde (men nærmest "prikker"), formanden Schmidt Nielsen, som spillede 
friskt og uimponeret, og som keeper havde vi den I sin tid kendte fodboldspiller i B.1903, Harry Hansen,
kaldet iapperen•, fordi han var indehaveren af et øldepot. Han var en hård hund som keeper. Under en
kamp på vor bane med daværende gasværksbestyrer Oscar Hansen som dommer, modstanderen var
Roskilde, viste det sig, at Harry Hansen ved pausen mødte op med en forstuvet tommelfinger. Trods
henstilling til ham om at trække sig ud af spillet, fik han en til at trække fingeren I led og fortsatte kampen
ud. 
De fleste af vore kastere var overarmskastere, men vi havde en maler Aage Holst, som kastede nogle 
ganske forbløffende skruede underarmsbolde, som lige før bolden nåede spilleren drejede uden om og ind
I gærdet. Han blev meget brugt. Som regnskabsfører havde vi bankfuldmægtig Holger Sørensen og tru
Installatør Petersen og også undertegnede, som efter en henstilling fik overdraget Jobbet med at referere til 
Cricketbladet. Af andre navne fra dengang var nuværende soelalinspeklør Etlar Andersen, kommunelærer
Hagbarth Olsen, vognmand Charles Christensen, maskinarbejder Svend Jensen, skomagermester Chr.
Jensen, postmester Steensen Johansen, Installatør Aage Petersen, uldhandler Stampe Jensen, to nu
afdøde brødre, pantefoged Laur. Nielsen og Max Nielsen. AdSkilllge af disse spillere var også kendte som
habile fodboldspillere.
Vi var et godt sammensvejset hold, de fleste gifte, og på vore ture rundt på Sjælland (i bus) havde vi ofte
vore koner, Ja endog børn, med, så turene formede sig som fornøjelige skovture, selvom det kunne være
træls nok for de ikke deltagende koner, som f.eks. i en kamp mod Køge, som varede ti timer, diverse
pauser taget i betragtning. I en kamp mod soranerne i Sorø gik Stampe Jensen først til gærdet og faldt på
den første bold, som hverken han eller nogen andre nåede at se, førend den splintrede gærdet. Som den
sindige og lune Jyde han var, vendte han sig til keeperen og sagde "det var vel en prøve?". Men der var jo
Ikke noget at gøre. Soranerne havde alle 11 spillere fra Holbæk ude for lalt 25 points, det mindste vi
nogensinde scorede. Vi mødte megen forståelse for vor sport både Inden for klubben og Holbæk byråd,
som bevilgede os en asfaltpitch og en kastegård, hvor der blev trænet flittigt morgen og aften, så
fomoldene kunne absolut ikke være bedre. Men den anden verdenskrig satte en brat stopper for Spillet, og 
det blev aldrig genoptaget. Nu var fodboldspillet det alt dominerende. Men dejligt var det, så længe det
varede. Synd blot, at ingen mere I Holbæk viser Interesse for crtcketspillet. Mange af vore fodboldspillere
ville ellers med stort udbytte kunne få glæde af at dyrke det. Der er intet, som giver udøveren så gOdt et
boldøje, som erhverves ved cricket.
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HOLBÆK (KRICKEDKLUB 
Tldssktill for Spo,t 1887, side 478: 

Nye klubber er dannede i Holbæk og Kallundborg, hvilke to klubber, uagtet de kun har spillet så kort tid, 
dog prøvede kræfter i en kricketkamp den 31. Juli. 

HOLBÆK ROKLUB 
S.B.U.s jublæumssluill 1952, side 10: 

Ligeledes var der flere af roklubbeme, der optog spillet ca. 1891, f.eks. Holbæk. 

HOLSTEBRO BOLDKLUB 
Cticlløl 1942, side 1: 

Allerede 1895 eksisterede der en cricketklub I Nordvestjyllands hovedstad, ja, der skal endog en kort tid 
have været to, men den ene, som ifølge købmand fhv. landstingsmend Johan Hansens oplysninger, blev 
startet af malermester Alfr. Christensen i Maabjefg (en af Holstebros nordlige forstæder), smeltede hurtigt 
sammen med den anden. Der spilledes kampe med de nænnestliggende cricketbyer Viborg, Herning osv., 
men man veg dog ikke tilbage for større arrangementer. Et bevis herpå findes i O.B.s jubilæumsskrift fra 
1937, hvor man på side 19 finder et billede fra en cricketkamp i Holstebro 1904. 
Flere af de forevigede lever endnu I Holstebro og er trofaste stamgæster ved klubbens kampe, bl.a. 
købmand Gytkjær og Isenkræmmer Melgaard. Af andre kendte skikkelser indenfor klubbens tidligere 
tilværelse erindres Postkontrollør Mazanti og købmand Bendtsen (nu inspektør på Krabbesholm 
sanatorium I Skive). Klubben afgik ved døden i begyndelsen af tyverne. 
Cnr:Jcet 1937, side 98: 

Bogtrykker P. Buch, Aarhus spillede midt I 90erne for bl.a. Holstebro. 
Nykøbing MOis }ublæumSSlullt 1948, side 6 og 8: 
Nykøbing Mors vandt over Holstebro 11905, 1907 og 1929. 
819v tn, flu E}mæs, VibalV 24.5.1971, bilag 5 øg 5.8.1971, bilag 3 øg 8: 
I bilag til brev fra J.B.U. 11.3.1897 nævnes Holstebro Boldklub . ... Viborg, Randers, Holstebro mod 
Akademisk Boldklub 10.7.1904 . ... Viborg mod Holstebro 1900, 1901, 1904, 1905, 1907, 1922 og 1924. 

HOLSTEBRO CRICKET CLUB 
KJif;l(M 1931, side 58: 
Der er stiftet crickethold i Holstebro (Kaj Andersen er flyttet fra Horsens til Holstebro). 
KJtcket 1932, tlide 17: 
I Holstebro er det lykkedes Jens Christensen, som var deltager på det udvalgte jyske hold I 1918, 1920-24, 
samt Kaj Andersen fra Horsens at danne et hold, som agter at melde sig til den Jyske li holds turnering i år 
(men maldla elg Ika). 
Knc/18' 1933, side 37, 4S og 55: 
Søndag 12. marts forevistes cricketfilmen for medlemmerne af den stedlige cricketklub. Den overværedes 
af ca. 40 tilstedeværende, som lagde den største Interesse for dagen, såvel under som efter forevisningen 
- en Interesse, der var så meget livligere, som klubbens aktive medlemmer i vinterens løb har gennemgået 
et Instruktionskursus i boldtræføring af d"herrer Jens Christensen og Kaj Andersen. Det ledsagende 
foredrag holdtes af klubbens fonnand, læge P. E. Heiberg . ... Holstebro anmelder hold til tumeringen •
.•• Privatkamp mellem Aars og Holstebro.
Klfcllel 1934. side 43 og 48: 
Holstebro Cricketklub har foretaget et vigtigt skridt I den rigtige retning, idet der er truffet et arrangement 
med skoleautoriteterne, hvorved nogle af klubbens bedste spillere, bl.a. Kaj Andersen, stiller sig til 
rådighed på sommerens lørdag eftenniddage for de af Mellem- og Realskolens elever, der dyrker cricket I 
fagtimeme. Den første dag var der mødt godt en snes etever • 
.•. Resultater: 10/5 privatkamp. Holstebro (53 + 74 for 6) vandt over kombineret Aars/Løgstør (98 + 27). 
QfcJ(et 1936, tide 54: 
Særlig Holstebro har været særdeles Ivrige med privatkampe inden turneringen. Skien 1 O. maj har klubben 
hver søndag prøvet kræfter med de bedste hold fra A-rækken for at komme i så god træning som mulig. 
Det vil sikkert heller Ikke forbavse Holstebroerne selv, hvis de skulle gå hen og vinde B-rækken I år. Kaj 
Andersen er i fin form både som gærdespiller og kaster, og alle mand på holdet er besjælede af den rette 
sportsånd. Klubben har fået ny bane, som medlemmerne selv har planeret. Ligeledes har medlemmerne 
selv gravet og anlagt pitchen - et Ikke helt ringe arbejde! På banen er rejst et nydeligt blokhus med 
praktisk indrettede omklædnings- og redskabsrum. Man kan forstå, interessen for cricket er stor i 
Holstebro. 
C/lcket 1942. side 1 (uddrag): 
Stiftet 2. juni 1931. Den første bestyrelse var for passiv, blev afsat, og mere aktive folk kom til roret. 
Cigarsorterer Jens Christensen. Lagerforvalter Kaj Andersen, der foruden træning og instruktion tog sig af 
baneanlæg og pasning og pleje af pitchen, blev 1937 ved afrejse fra byen udnævnt til æresmedlem. 
Murennester Magnus Andersen, som har haft stor andel I bygning af klubhus og træningsbås. Endvidere 
journalist (nu redaktør I Hjørring) Ejler Jørgensen, repræsentant Richard Larsen og cigarsorterer Peter 
Nielsen. Nuværende bestyrelse læge P. E. Heiberg, købmand Aksel Nielsen, bogholder Svend Winther, 
typograf H. Sørensen og restauratør I. Nygaard. Klubben fra 1933 deltaget I J.B.U.s B-række. Spillet 
foregik først på markedspladsen, derefter på stadion og på en privat lejet bane, som udelukkende er 
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bestemt for cricket, men som desværre har lidt en del under de to sidste års turistbesøg, som har 
afstedkommet megen uvelkommen trampen og kØrset på og omkring pitchen. Det er desværre aldrig 
lykkedes at stille et drengehold trods gentagne forsøg på at få skolerne til at interessere sig for spillet, og 
klubben har alt for få juniorer. Til tider har det også været så småt med aktive seniorer, at det har knebet 
med at få samlet et hold. Ti års jubilæet fejredes dels med et besøg af AaB og dels med en kamp mellem 
nuværende og forhenværende spillere. Lidt statistik fra tiåret 1931-40. 
Cricket 1962, side 33 og 42: 

Den 8. juli døde P. E. Heiberg efter kort tids sygdom i en alder af 65 år, og derved mistede dansk cricket 
og bladet en af sine værdifulde støtter. Heiberg var født på Frederiksberg og spillede cricket I A.B., indtil 
han i 1929 flyttede til Holstebro, hvor han i 30 år var formand og den drivende kraft for Holstebro 
Cricketklub, som han spillede for indtil for få år siden. Han var endvidere I bestyrelsen for Holstebro 
Idrætsforbund i 25 år, den sidste halve snes år som formand, og for sin indsats for idrætten i Holstebro fik 
han i 1956 Dansk Idræts Forbunds hæderstegn. Heiberg deltog på det første danske crickethold, der i 1926 
besøgte England, og han besøgte ofte England for at overvære testkampe, ligesom han var en flittig gæst 
til større kampe overalt i landet. Heibergs virke for dansk cricket foregik iøvrigt i det stille. Han førte 
således i mange år den jyske statistik for Cricketringen, og I de senere år skrev han bladets artikler "Nyt fra 
England". Æret være hans minde. 
Kaj Andersen skriver fra Nakskov: En skØn juniaften for godt 31 år siden traf jeg første gang en af de 
fineste personligheder i dansk cricket., Dr. P. E. Heiberg. Den 1. juni 1931 var det. Holstebro Cricketklub 
skulle stiftes - og blev det. Dagen før var jeg ankommet til byen - og stod så over for den mand, der skulle 
blive en cricketven for livet. De seks år, jeg tilbragte i Holstebro, blev de bedste og lykkeligste i mit liv, 
hvad cricket angår. Takket være dig, Heiberg. Din hjælpsomhed. Dit lune. Din trofasthed. - Alt syntes uden 
grænser. Hvad har vi (nu er jeg igen et øjeblik i Holstebro) ikke at takke dig for'? Må en lille, ubetydelig 
mand i dansk cricket have lov til at sænke fanen for en af de virkelig store. Du vil blive husket længe, 
Heiberg - og dit minde vil stedse blive æret, hvor danske cricketelskere mødes. 
Cricl<el 1964, side 45 ogjubilæumsnummer 1979, side 23: 

Klubbens tid under D.C.F. med lidt historie og statistik. 

HOLSTED SKYTTEFORENINGS KRICKETKLUB 
11/ustrerøt /dlætsbog 1890, side 669: 

Stiftet 22. april 1889. 24 medlemmer I oktober 1889. 

HORSENS BOLDKLUB 
/llustrørøl Jdr.lølsbog 1890, side 669: 

Stiftet 3. juni 1882. Under D.B.U. 21 medlemmer i oktober 1889. Spiller kun cricket. 
Den Danske ldrætsbog 1Q35, side 751: 

W. Mazanti var medstifter af Horsens Boldklub 11882 og var i bestyrelsen til 1888.
Cricket 1940, side 77: 

Nævner (fejlagtigt) at Horsens Boldklub stiftet 1880. 
Cricl<et 1936, side 44. Alb. V. Ginges elindlinger fra Aathus: 

Den 19. september 1882 havde vi kamp mod Horsens i Aarhus, og Aarhus vandt. Ved en beskeden 
festmiddag på Royal, hvortil gymnastikforeningens formand, Kaptajn Baumann, var Indbudt, udtalte han 
håbet om sommersportens udbredelse i Jylland. Blandt Horsensspilleme mindes jeg afdøde Walter Crome 
(C. & G.I), som bad mig sørge for en "tæller", der var kendt med regnskabet, da vor (Horsensmanden) 
synes ikke at være rigtig stiv i kunsten. Postmester William Hall Mazanti (senere formand for Jydsk 
Boldspil-Union). O.R.S. Schouenborg (som privat spurgte mig, om der var mange officerer i min 
forretning), afdøde konsul Gædecken, afdøde prof. Steenberg, grosserer Nors, bankdirektør Dantzer m.fl., 
alle sympatiske sportsfolk, som det var en fornøjelse at omgås. 
Tidssluifl for Spod 1884, side 164 og 227 (uddrag): 

8. juli i år afholdt Kjøbenhavns Boldklub en kricketkamp i Horsens mod Horsens Bold- og Kricketklub, hvor
den ganske vist stod overfor modstandere, der først i en senere alder havde hengivet sig til spillet, og som
kun havde dyrket det i 2 år. I den formening at det muligen kan interessere tidsskriftets læsere at erfare
noget nærmere om denne kamp, skulle vi i korte træk hidsætte nogle af kampens enkeltheder. Uddrag fra et 
længere stykke: ••• Med hensyn til placeringen af griberne, lagde man mærke til, at K.B. havde afskaffet den
såkaldte "wicket keeper" og i stedet for anbragt en bagstopper i ca. 20 skridts afstand fra gærdet. Hvor der
ikke haves en meget sikker "wicket keeper", må den ovennævnte fremgangsmåde sikkert foretrækkes;
man sparer en mand derved, og man opnår betydelig større sikkerhed for, at bolden stoppes af
bagstoppeme; I så henseende havde boldklubben al ære af sin bagstopper, der med en forbavsende 
sikkerhed tog selv meget vanskelige bolde.
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Disciplinen var for begge parters vedkommende aldeles uJ)Aklagellg, endskønt dommerne åbenbart ikke 
var deres stilling fuldstændig voksne; man hørte aldrig nogen knurre, man bøjede sig øjeblikkelig for 
dommerens kendelse. Kampens resultat blev følgende: 

1. omgang lqøbenhavn 1 time 91 painls 174 bolde 
Horsens 35 min 29 do 78 do 

2. omgang lqøbenhavn 30 min 116 do 90 do 
Horsens 25 min 20 do 51 do 

Højeste painls hallde t 
1. omgang Poslasslslenl L. Sylaw med 43 painls (l<bhV) 

Lieutenant Olsen • 9 do (Hors) 
2. omgang Stud. polyt. E. Wesehe " 1 B do (Kbhv) 

Adjunkl steenberg • B do (Hors) 

Kjøbenhavns Boldklub har således gennemsnitlig for hver kastet bold 0,62 points, Horsens 0,38 points. Om 
aftenen samledes deltagerne til en munter lille sexa ved Stensballegaard, og næste dag rejste 
københavnerne tilbage, sikkert i høj grad tilfredse med deres ophold i Horsens, der for en ikke ringe del 
skyldtes den elskværdige gæstfrihed, hvormed horsensianerne modtog dem. 
Tldsslailt fvr Sport 18115, side 517: 

I Fredericia er oprettet en kricketklub, og man tænker allerede på en kamp mod Horsens. 
Dansk Sportslidende 1IIBB, side 237 (uddrag): 

Sønd. 15. juli: kricketkamp I Kolding mellem Kolding og Horsens - referat - Kolding 9 + 28, Horsens 24 + 
28. Stor mængde mennesker. Kl. 11.3/4 var kampen forbi, og man samledes da atter kl. 1 ½ for at foretage
en sejltur med damperen "Koldinghus• til Christiansminde, I hvis pavillon forfriskninger serveredes og
præmieuddelingen fandt sted. Pladen til fanestangen tilfaldt altså Horsens. Første præmie en
guldmedaille tilfaldt efter lodtrækning bankassistent Jørgensen af Kolding (11 points). 2. præmie
sølvmedaille kontorist Jensen, Horsens (11 points). 3. præmie sølvmedaille adjunkt Steenberg, Horsens (8
points). 1ste extrapræmie 6 prospekter af Kolding student Helms, Horsens og 2. extrapræmle et boldtræ
tilfaldt jernbaneassistent Nielsen af Horsens, som imidlertid afstod præmien tll boghandler Nielsen, 
Kolding. Kl. 6 vendte man atter tilbage til Kolding, hvor den vellykkede fest endte med et festmåltid og
dans, under hvilken der herskede en munter og livlig stemning. 
DllllSlc Spaltslldende 1889, I/lide 191: 

16. juni: Unionskamp: (mellem c1a unc11r o.a.u. hørende klubber, c1er 1p111er e11er c1e af unionen fastsatte..., Kolding K.K.
mod Horsens Boldklub I Horsens. 
Cdclret 1944, side 4, J.B.U.s }ublæumsslutll 1920, side 8 og Fredel/da Bo/dldub Pos/en 1946, side 22: 

I gamle dage var cricketkampe i Jylland mellem forskellige byers hold Ikke officielt arrangerede 
turneringskampe, men friendly matches. Således spilledes en kamp mellem Horsens og Fredericia i 1890, 
og det I den anledning udgivne, trykte program lød således: 

Program for Crlckelmalchen med Fredllrlcla Boldklub 
S•ndagd.13.Jul 1890: 

Kl. 8.314: Madlages FB paa Banegaarden 
Kl. 10: Crlckalrnalch paa Matbdlpladaen 
Kl. 2: Middag haa Vællema 
Kl. 3S1.: 1<9retur. MtlClested Slalianspladaen 
Kl. 6: Fællessplsnlng 
Kl. 8.314: Bal I Klubben 
Kl. 10.«l: Afrejse fla Banegaarden 

Honiaw Boldklub 

Af de 14 timers samvær benyttedes altså knap 4 til cricket, men det har sikkert Ikke været nogen kedelig 
dag. En af deltagerne har fortalt mig (R.E. Brtnckler), at de blev modtaget med orkester på banegArden og blev 
fulgt til stationen med fuld musik. 
Dansk Sporfslldende 1891, side 278 og 348: 

19. juli: Horsens Boldklub slog O.B. med 151/134. Horsens grundet frafald og ferie fået lov af O.B. at 
supplere med 3 spillere fra Fredericia Boldklub. I referat fra kamp 20. september mellem O.B. og Horsens 
B. nævnes, at Horsens blandt sine spillere talte en englænder, der for tiden har bopæl I Horsens. Forøvrigt 
generedes O.B.s spillere ikke nær så meget af englænderens overarmsbolde som af en anden Horsens 
spillers stærke underarmsbolde, der sjældent fejlede retningen, men englænderen bragte sejren over pA 
Horsens B.s side ved at gøre de 28 af partiets 52 points. 
Odense Soldldubs jublll8wnssluilf 1937, side 12 og 61: 

1889 udfordrede O.B. Horsens Boldklub, kampen kom ikke I stand. 
1891 tabte O.B. 2 kampe mod Horsens. 17.7.1892 vandt O.B. overHorsens pA O.B.s bane.
Dansk Sportslidende 1893, side 351: 

Spillere fra Horsens deltog på Sydjyske Klubbers hold da disse slog Nordjyske Klubber med 8 points.
Hotsens ltJl9nede Spo,lsldubbe,s tumednr,spn,gram 1986: 

Cricket er det ældste boldspil i Horsens. Det blev omkring 1880 organiseret i Horsens Cricketklub (7). Det
vides Ikke med bestemthed, hvem der indførte spillet, men samtidige kilder peger på Andreas E. 
Steenberg og E. Buchwald, der pA dette tidspunkt begge var adjunkter ved latinskolen i Havnealle. Det er 
tydeligt, at de mennesker, der på det tidspunkt har spillet cricket, Ikke har været arbejdere, men 
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bedrestillede, undervisere og andre fra liberale fag, der har kunnet afse lid til denne mærkelige fonn for 
fritidsfomøjelse. På det tidspunkt var den største åbne plads, hvor sådant et spil kunne afvikles, 
Kyrasserernes gamle eksercerplads foran det nye tugthus. Pladsen, der idag rummer Vesthallen samt to 
fodboldbaner, var på det tidspunkt en stor skrånende plads ned mod Vestergade. På denne fælled blev de 
første kampe udkæmpet, vel et par stykker om året og efter aftale med klubber I Vejle og Aarhus. Først 
efter J.B.U.s stiftelse i 1895 blev kampene sat mere i system, og man kæmpede om et Jysk mesterskab. 
På dette tidspunkt spilles der cricket i Horsens Boldspilklub, der 11898 blev jysk mester for første gang. 
Omkring samme tidspunkt stiftedes Horsens Idrætsklub, og der udkæmpedes mange drabelige dyster 
imellem de to klubber, indtil man i 1915 enedes om at slå klubberne sammen til Horsens forenede 
Sportsklubber. Vinder af den jyske turnering 1898, 1901 og 1902. 
Clicl<ot 1939, side 51 og 1945, :skJe 66: 

Medstifter af D.B.U. 18.5.1889 og J.B.U. 1.12.1895. 
Breve fra fru Ejmæs, Viborg 5.8.1971, bilag 1, 3 og 4, og 24.5.1971, bilag 5: 

Horsens spillede 1890, 1893 og 1894. 31.7.1904 spillede Olympia, Viborg mod Horsens Boldklub. 
I bilag til brev fra J.B.U. 11.3.1897 nævnes Horsens Boldklub ved fonnanden, adjunkt Steenberg. 
I turneringsplan for Jydsk Bold-Union i sæsonen 1897 nævnes Horsens B. 
J.B.U.sjubilæumssl<lilt 1920, side 10: 

Horsens med i 1. turnering 1896. 
Fredericia Boldl<Jub Posten 1946, side 23: 

Fredericia spillede mod Horsens 1902. 
Cricket 1940, side n: 
4.11.1915 blev Horsens Idrætsklub og Horsens Boldklub sammensluttet til Horsens forenede 
Sportsklubber. 

HORSENS FORENEDE SPORTSKLUBBER 
Cricket 1940. side 77: 

Stiftet 4. november 1915 ved sammenslutning af Horsens Idrætsklub og Horsens Boldklub. 
Kricl<etl<Jubben af 1918, Aarhus, forhandlingsprotokol 3.9.1924: 

Horsens Boldklub (?J tilbød: 

1 Tæppe 
4 Par Slaahandsker 
4 Par Benskinner 
6 Gærdepinde 
1 Par Keepelhandsker 

laJt 

Blev vistnok accepteret, ihvertfald fik man et tæppe. 
Ho,sens forenede Spo,tsl<lubbers tumeringsprogram 1986: 

Kr.150 
10 
15 

3 

.1Q 
Kr. 188 - 75 Kr. straks, 75 per 1.1.1925, 38 per 1.4.1925. 

Allerede 1917 hjemførtes det første jyske mesterskab. I tyverne førte cricket en forholdsvis stille 
tilværelse, fra den lid kan nævnes navne som Jens Hansen og disponent Bundgaard fra Holmboe. Først 
efter at Horsens havde haft besøg af en engelsk træner, Chaplin, kom der virkelig skred i cricketspillet i 
byen, og det blev i de følgende tyve år til ikke mindre end 8 jyske mesterskaber. På dette tidspunkt var 
Horsens Idrætspark. etableret og spillet flyttet derud for at samle H.F.S. på eet sted. Man havde dog også i 
en vis periode spillet kampe på Østergades sportsplads. Det stærke hold fra Horsens satte også sit præg 
på J.B.U.s unionshold, hvor højdepunkterne var kampene mod K.B.U. Fra den lid kan nævnes navne som 
Hans Andreasen, Herluf Hansen, Svend Eliasen, Magnus Wonn, Max Jensen og Juul Eriksen, der alle var 
mere eller mindre faste på J.B.U.s udvalgte hold. I slutningen af trediverne færdiggøres planeringen af den 
grusgrav, der stødte op til fælleden i Vestergade, og her Indviede man denne bane til cricketstadion, og 
henned havde Horsens for første gang sit eget cricketanlæg. Beliggenheden var Ideel, meget læ, en 
særdeles god pitch og en anseelig størrelse af spillepladsen. Det lykkes i det følgende årti at gøre denne 
cricketbane til en af Danmarks bedste, om ikke den bedste. 
Denne tid på Vestergades Stadion blev en god tid for cricket i Horsens. Man kunne arrangere de første 
kampe mod engelske hold, ligesom de store unionskampe kunne afvikles under særdeles gode 
spilleforhold. Endvidere fik man gang i ungdomsarbejde!, og det første Juniorhold blev etableret. Efter 
krigen begyndte man i H.F.S. at tale om at bygge sit eget klubhus. Samtidig indvilgede kommunen i at 
udvide baneanlægget i Idrætspark.en med flere fodboldbaner. Eget klubhus genfødte atter tankerne om at 
samle alle afdelinger i H.F.S. på samme areal. Dette medførte, at der mellem to fodboldbaner blev anlagt 
en pitch, og i 1954 samtidig med klubhusets Indvielse flyttede cricketspilleme fra Danmarks bedste 
baneforhold til landets ringeste. Det viste sig nemlig ret hurtigt, at fodboldbanerne var så ujævne, at godt 
marltspil faktisk blev en sjældenhed. En anden ting, der virxede I negativ retning for cricketspillet, var, at 
det ikke længere var muligt at gennemføre repræsentative kampe. Noget positivt må der dog mevnes om 
flytningen, nemlig at man fik gode klubfaciliteter og bedre omklædningsmuligheder. 
Gennem årene i Idrætsparken lykkedes det trods de dårlige baneforhold at leve op til tidligere tiders ry som 
cricketby. Man kæmpede ikke længere om det Jyske mesterskab, idet cricketspilleme havde stiftet deres 
eget forbund og som sådan indført en landsdækkende turnering. Under denne gode periode opstod flere 
gange ønsket om at få egen bane. Ansøgninger til kommunen gav dog kun negative svar, men det 
lykkedes at komme på priortteringsplanen. 11964 skulle cricketspilleme have deres egen cricketbane, meri 
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akl. I 1963 blev planen ændret til 1969, og dette skele hver gang, man nærmede sig det fastsatte årstal. 
Dette samtidigt med at spillet løb ind I en opløsningsperiode gjorde, at planerne blev udskudt på ubestemt 
lid. 
11984 opstod der pludselig den situation, at man ønskede cricketspilleme væk fra Idrætsparken. Dette 
medførte, at en pitch blev anlagt på Østergades Sportsplads, og cricketspilleme havde pludselig, ikke så 
meget efter egen ansøgning som ønsket fra andre om at blive af med dem, fået deres egen bane, eller 
næsten deres egen bane, Idet banerne i Østergade deles med Axelborg Idrætsklub. 11985 afvikledes her 
hele cricketturneringen. I efteråret 1985 byggede kommunen et lille klublokale, som kan benyttes af 
sømme to klubber. Vi må altså sige, at godt og vel hundrede år efter at spillet blev Indført i byen, er det 
næsten lykkedes at få egen bane og næsten lykkedes at få eget klubhus. Lad os fremsætte dette håb, hvor 
vi i skrivende stund har fået ny borgmester, der har trådt sine sportsbamesko på banerne I Vestergade, at 
det igennem ham må lykkes, at få anlægget gjort III et rigtigt cricketstadion. Det skylder kommunen byens 
ældste boldspil. Vinder af den jyske turnering 1917-18, 1930-31, 1934-35, 1937, 1939, 1943-44 og 1947. 
Cdcket 1960, s/de 35: 
Gærderekorder. 
Ctlckøt 11164, llltl9 46: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cliclcet 197912, side 2: 
Selvom snakken er gået mand imellem, og selvom situationen rent klubmæssigt er blevet kraftigt 
forværret, først ved Erik Olesens, siden ved Anders Moses alt for tidlige død, så kom det alligevel 
chokerende, da Horsens forenede Sportsklubber trak sil crickethold fra 2. division vest efter kun en enkelt 
kamp i år. Selvom man skal være varsom med at skrive nekrologer I utide, og klubben kører jo fortsat et 
mellemrækkehold, kommer man Ikke uden om, at det er en af dansk crickets gamle ege, der her er gået I 
knæ. Det er måske let at finde årsagerne, og måske ikke, det kan dem, der har haft problemerne Inde på 
livet snakke allerbedst med om. Horsens har lit måttet slås med pladsproblemer, fordi man skulle dele med 
fodboldspillerne, og efterhånden som nogle af de gamle, bl.a. Jøm og Paul Høj, er faldet fra på grund af 
alder, skønt de ind Imellem også har været villige til at give en hånd med, når det kneb, har der ikke rigtigt 
været folk til at føre de stolte traditioner, stadigt repræsenteret ved Svend Eliasen og Henning Eliasen, 
sidstnævnte fortsat aktiv. I de senere år har holdet været bygget op omkring Ole Schaumann, Hg. Eliasen 
og folk som Poul E. Hjorth, Oriel Joseph og Tom Ivar Poulsen, samt Erik Olesen og efterhånden mere 
sporadisk Jørgen Olesen. Men fra ungdomssiden har det eneste lyspunkt at øjne været Ole BOlow og 
Morten Sodemann, selvom Peter Power i de seneste år har gjort en ihærdig Indsats for at få en instruktør
og trænervirksomhed igang. 
Erik Olesens død 119n var et tungt sleg, men måske endnu tungere var Anders Moses bortgang sidste år. 
Klubben mistede her en leder og en Inspirator af et sjældent format. Op til denne sæson rejste Tom Ivar 
Poulsen til Aalborg. Morten Sodemann er også rejst og Oriel Joseph har lagt battet på hylden. Det blev for 
meget, med Henning Eliasen og Peter Power I spidsen, samt lejlighedsvis Poul E. Hjorth, har man søgt at 
gennemføre de fleste af mellemrækkekampene, men styrkemæssigt er der Ikke meget tilbage, man må 
håbe at disse sidste bliver ved, således at Interessen for cricket I H.f.S. dog kan holdes i live. I den retning 
skulle vel blandt andre Peter Power have mulighederne. Hvad de øvrige spillere angår har Ole 
Schaumann og Ole Blllow rettet henvendelse til Skanderborg om at få lov at spille der, der er næppe tvivl 
om, at de begge vil kunne begå sig. Måske følger flere efter, hvis de får lov. Men bestyrelsen for Dansk 
Cricket Forbund har afvist Skanderborgs ansøgning om at overflytte de to. De kan først spille for en anden 
klub næste år, men har selvfølgelig fortsat lov til at spille for Horsens mellemrækkehold i år. Det flertal i 
D.C.F.s bestyrelse, der har sagt nej, håber vel at deres tilstedeværelse kan være med til at holde cricket
flammen, omend blafrende, så dog I live I Horsens. Det håb kan alle vist tilslutte sig, vi har Ikke for mange 
klubber tilbage, men odds imod har på det seneste været store i Horsens, og måske også for store.
Foreløbigt kæmper de videre I Horsens, også Svend Eliasen og afdelingens nye, kvindelige formand Gulla 
Nielsen har været kaldt til undsætning, så måske klarer de blågule sig .• H.f.S. kan se tilbage på 11 jyske
mesterskaber, de fleste vundet I 30eme, på to sølvmedaUeplaceringer 11965 og 1968, to 
bronzemedaljeplaceringer i 1981 og 1962 samt en 4. og 5. plads i 1. division ind I mellem. Jo, Horsens har
sat sit præg på dansk cricket hele vejen Igennem .•
Clicketjublaumsnu-1979, side 24:
Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 

HORSENS IDRÆTSKLUB 
Hotsens ton,n,,de Spol1sldubbets lumeJingsptogrom 18118: 
Omkring 1895 stiftedes Horsens Idrætsklub .••• I årene fra omkring 18981111915 udkæmpedes mange 
drabelige dyster Imellem Horsens Boldklub og Horsens ldrætsldub. 
Den Dansk• /dlatsbog 1835, side 749: 
Horsens Idrætsklub 19151 finalen om A-række mesterskabet med Aalborg Boldspilklub. (AaB sejrede). 
Crlcket 1940, side 77: 
Horsens Idrætsklub blev 4. november 1915 sammensluttet med Horsens Boldklub til Horsens forenede 
Sportsklubber. 
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HORSENS LATINSKOLE/HORSENS LÆRDE SKOLES KRICKETKLUB 
/Dustreret ldractsbog 1890, side 669: 

Horsens Lærde Skoles Kricketklub stiftet maj 1883. 20 medlemmer i oktober 1889. 
Ttdsskrilt for Sport 1884, side 162: 

Spillet har fået indgang i og øves med interesse i mange skoler, dels I selvstændige foreninger af 
disciplene, dels ved øvelser under læreres tilsyn - således i Sorø, Herlufsholm, Odense, Aarhus. Horsens 
og Fredericia. 
Tidsskrift for Sport 1885, side 271 og 517: 

Øvelser afholdes i kricket af en elevforening "Horsens Lærde Skoles Boldklub" stiftet i foråret 1883 ved 
adjunkt Steenberg. Deltagernes antal har været 12-25, øvelsespladsen er en markedsplads ved byens 
nordende; mandag er fast øveisesdag, men der spilles i sommertiden så godt som hver dag. øvelserne 
afholdes fra 1ste maj - 1ste oktober. Til næste sommer agtes oprettet en særlig yngre afdeling. 
Tidsskri/1. for Sport 1886, side 440 og 442: 

Regnskab fra Vejle Skole mod Horsens Skole i Horsens - første cricketkamp mellem skoler udenfor 
København .... Kampen spilledes 3. juni 1886 og Horsens sejrede med 82 mod 48 i to halvlege. 
Spø,geskema udfyldt af Aarl>us Latinskole 1967: 

4.9.1887: Aarhus Latinskole mod Horsens Latinskole- H.L. 98 p. 10 stående gærder Aa.L. 77 p. 
Dansk Sportslidende 1888, side 235: 

Cricket spilles i Horsens Skole. 

HORSENS OLDBOYS IDRÆTSFORENING 
Kricket 1932, side 52: 
Horsens har sin Old Boys klub. 
Cricket 11136, side 78: 

Herning Old Boys (40 + 99) vandt over Horsens Idrætsklubs Old Boys (67 + 41). (I 1930emeog 1940eme aplllede 
Horsens 01d Boys to gange årligt mod Hernings 01d Boys). 
Cricket 1945, side 16: 

Klubmedlem af Dansk Cricket Ring: Old Boys Idrætsforening, Horsens. 
ldr.Jctston:n/ngen 0/d Boys, Asmus jubilæumsskrift 1946: 

To gange om året spiller vi pokalkamp med kammeraterne i Horsens. I pokalkampene med Horsens 
udsatte først konsul Kai Blicher og derefter fabrikant Aug. Laursen, Horsens, en pokal. Begge pokaler 
vundet til ejendom af Horsens. Til sommer begynder vi at spille om en tredie pokal, ligeledes udsat af 
Horsens. 
Spørgeskema udfyldt af Aug. Hansen, Aamus 7.1.1967: 

Fra sidst i trediverne til 1960 spilledes to kampe med Horsens Old Boys om året. 

HOVEDGAARD IDRÆTSFORENING 
Cricket 1976, side 6, 32 og 106: 

I år får mellemrækken deltagelse af en ny klub, Hovedgaard, Idet en række cricketinteresserede i januar 
stiftede en selvstændig cricketafdeling under Hovedgaard idrætsforening. Ca. 40 interesserede, bl.a. fra 
Gedved seminarium, mødte op og har siden bl.a. praktiseret indendørs i Aarhus. New Zealænderen 
Graham Jenkins, der siden 1966 har drevet Hovedgaard Kro, er en af hovedkræfterne bag den nye 
forening, som D.C.F. selvsagt har ønsket at støtte mest muligt. Forbundet har stillet rekvisitter til et beløb 
af indtil 5000 kr. til rådighed, og man har fået Jørgen Morild, Aarhus, til at tage sig af det nye hold, hvis 
debut i dansk cricket afventes med spænding. Kun et fåtal af medlemmerne har spillet cricket før, men 
entusiasmen i starten har været så meget desto større. Kommunen har stillet pitch og kastebåse til 
rådighed ved Hovedgaard Skole, kort sagt et interessant initiativ, som man kun kan ønske al mulig held og 
lykke. 
Hovedgaard, ny cricketklub, spillede i pinsen sin første hjemmekamp mod B.1913, hvor borgmester 
Heilesen markerede begivenheden ved at kaste den første bold på banen ved Hovedgaard Skole. 
Hovedgaard har tabt sine første to kampe, men spillere som Graham Jenkins og K. Gowland har vist 
resultater, der nok skal føre til noget længere hen. 
Hovedgaard blev en realitet i 1976 og spillede 1 O kampe i mellemrække midt. 
Cricket 197815. side 16: 

Piger i cricket er ikke noget særsyn længere, men det hører trods alt stadig ikke til hverdagskost, at 
pigerne spiller på samme hold som drengene. Det gør imidlertid Helle Pedersen, Hovedgaard. Hun er, 
fortæller Ekstrabladet, blevet bidt af cricket i den lille klub, der er startet af New Zealænderen Graham 
Jenkins, og som trods sine kun 17 medlemmer gennemfører tumeringskampene med stor fornøjelse. 
Cricket 198112, side 3: 

Et af crickets eksperimenter fra de senere år, Hovedgaard Idrætsforenings cricketafdeling, startet op på 
initiativ af New Zealænderen Graham Jenkins, har meddelt, at man ikke ser sig i stand til at stille hold i 
sæsonen 1981. 
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HUSUM CRICKET CLUB (Tyskland) 
Husum Cricket Clubs jublæumsskdft 1977: 

Husum Cricket Club blev stiftet 1967 med det for øje at Indføre cricket syd for grænsen, at give børn og 
unge her mulighed for at kende og magte dette vidunderlige spil og derigennem, ad åre, på lige fod med 
andre danske cricketklubber, at være et led I dansk Idrætsarbejde og fællesskab. Det er efter vor egen 
opfattelse lykkedes over forventning. Klubben blev optaget I D.C.F. I 1967, og allerede året efter deltog 
klubben med et drenge- og et herrehold I D.C.F.s turneringer og har været repræsenteret med hold I 
forbundets turneringer Uge siden. I de første ti år har klubben hovedsageligt lagt vægt på at få så mange 
børn og unge lært cricketsplllet, så vi på denne måde fik lagt et fundament, som vi fremover kunne bygge 
videre på. Det er da også så nogenlunde gået efter dette mønster. Til dato har ca. 85 børn og unge fra 
Husum og omegn lært at spille cricket i H.C.C. Og det er karakteristisk for klubben, at seniorholdet, der 
idag deltager i D.C.F .s turnering, udelukkende er spillere, der som børn har lært at spille I Husum. 
Indendørs cricket er en væsentlig del af H.C.C.s historie. De store cricketstævner, som H.C.C. arrangerede 
sidst i tresserne I Idrætshallen i Flensborg, var med til at gøre spillet populært Indenfor klubbens egne 
rækker, men sandelig også appetitvækkende for de mange danske klubber, der deltog i disse stævner. Det 
er da også indendørs, klubben har hentet sine største resultater. I 1974 blev klubben Jydsk/fynsk mester I 
alle 3 ungdomsrækker og dermed repræsenteret med disse tre hold I finalerne ved 
danmarksmesterskaberne I København. Et bragende godt lilleputhold fra Husum, som næstformanden I 
D.C.F., Søren Nissen, skrev i cricketbladet, vandt alle kampe og blev dansk mester 11974. En lykkelig
dag. Men også udendørs har klubben i de 10 år formået at gøre sig gældende. Det vidner de mange gode 
ungdomshold, som klubben har haft med i D.C.F .s turneringer, om. Holdet, der i 1970 vandt
mellemrækken og dermed spillede sig op I 3. division samt seniorholdet af ldag, var og er hold af format. 
Vi glæder os over, at vi idag er et naturligt led under D.C.F., en position vi har opnået gennem et fint 
indbyrdes kammeratskab - sandelig også på grund af enestående moralsk støtte fra D.C.F. Og sidst, men
ikke mindst, på grund af de danske cricketklubber, som vi har været I turnering med. De har ofret store
beløb på at tage til Husum for at spille cricket med os. Disse klubbers store betydning for H.C.C.s første 10
år kan ikke vurderes højt nok. Vi håber, vi har været værdige til at modtage denne store hjælp, selv om vi 
Ikke har kunnet byde de tilrejsende foreninger klubhusfaciliteter af samme karat, som vi bliver tilbudt, når
vi spiller I Danmark. (Henry Klrsteln Buhl)
Endvidere mange fotografier og megen statistik. 
Clicllet 1968, side 16, 132 og 135: 

Tre længere artikler om den nye klub syd for grænsen.
Cttckøt 197718, lfiæ 1B: 

Om 1 O års Jubilæet.
Cdcket 197715, side 25:
Dansk Cricket Forbunds næstformand Nissen har overfor skoledirektør Thorup Nielsen Dansk 
Skoleforening beklaget, at Den Danske Skole i Husum Ikke kan byde gæstende danske crickethold, der 
kommer for at møde Husum, bedre forhold. Esbjerg måtte således klæde om i det fri og kunne ikke få et 
bad, før de kom tilbage til Esbjerg. Nissen mener, at også cricketsamarbejdet er med til at skabe forståelse 
mellem danskere og dansksindede i Sydslesvig, men tvivler på at danske crickethold fremtidigt kommer til 
Husum på de vilkår, 6-7 timers bustur hjem uden bad er Jo ikke lige sagen. Søren Nissen henstiller, at 
skolen fremtidigt pålægges at stille omklædningsrnuligheder til rådighed, da man ellers beklageligvis må 
undlade at sende danske hold til Husum. Brevet fra D.C.F., der er sendt I kopi til Dansk Idræts Forbund, 
slutter "undskyld den ulejlighed denne henvendelse forvolder, men vi er ret chokerede over den Indstilling, 
som I denne sag er fremkommet fra en lnstHution, som efter vort skøn bunle bakke det arbejde op, som 
gøres af Husum Cricket Club. 
Ctlcket Jublæumsnummer 1979, side 25: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie. Blandt andet nævnes, at i februar 1978 fik Husum C.C. overrakt 
Oberst Sanders æreslegat. Det er den første cricketklub, der har fået denne æresbevisning, og det var et 
stort og fortjenstfuldt øjeblik for formanden, Henry K Buhl, hvis værk Husum C.C. er. 
Crlcket 198312, side 10: 

Længere artikel I forbindelse med Henry Buhls 25 Ars Jubilæum som ungdomsleder I Husum. Bl.a. har 
Husum Cricket Club fået et klubhus. 
D.C.F.s tumeringsprogra 1984, side 18: 

13.-17. august - Husum I intemallonalt stævne I Dumam. 
Clfcket 198Sl1, -15 01118: 

Husum er for første gang I klubbens historie at finde I den danske 2. division. Klubbens formand slap i den 
forgangne sæson anførerhvervet på førsteholdet efter 15 år. Den nye anfører er den 26-årige Karl Heinz 
Blumenau, som har fået hele sin cricketopdragelse i Husum, hvor han har spillet siden lilleputliden. 
Ctlt:ket 198514, side 20 (�: 

Artikel om banen: .•. Uden forudgående orientering blev lastbiler og gravkøer sendt Ind på cricketbanen for 
at lave en løbebane I den ene side. Cricketbanen fik herved dybe hjulspor og store huller i siden, således 
at den var fuldstændig uanvendelig. 
Crlc/cet 198813, side 6: 

Henry Buhl har på Husum Cricket Clubs vegne modtaget Dansk Idræts Forbunds fornemme Kongepokal. 
Hæderen. der er blevet overrakt af D.C.F .-formanden Jørgen Holmen, gives til Husum for klubbens 
enestående arbejde i grænselandet. 



Cticl<et 1990/1, side 2 og 5 og Cricket 199Q/2, side 3: 

Artikler i forbindelse med at Husum Cricket Club er blevet smidt ud fra sin bane på Den Danske Skole. 
Havde klubben ikke kunnet flytte 5-6 km. udenfor byen til en privat bane på privat grund, hvor en 
privatperson har lavet et utroligt kultur- og sportscenter (Mikkelberg), så var H.C.C. lukket. Pitchen ved 
Den Danske Skole ikke inddraget! 
Cricket 199111, side 10 og Crlcl<et 199112, side 4: 
Husum indvier sit pragtfulde nye anlæg i Hattstedt (Mikkalberg)- "Danmarks" eneste private cricketbane -
med landskampene Danmark-Holland den 23. og 24. maj. 
Den nye bane I Hallstedt i Husum Cricket Clubs navn var kun det andet sted på tysk territorium, hvor 
danske og hollandske crickethold mødtes. 
Cricket 1992/3+4, side 14 (Uddrag}: 

Artikel om 25 års jubilæet. ... Efter en tur i mellemrækken vendte klubbens førstehold i 1978 tilbage til 3. 
division og sikrede sig i 1984 adgang til 2. division, hvor man stadig befinder sig . 
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... Henry Buhls kone, Dinne, pludselig død efter ulykke i hjemmet på Mikkelberg. Til trods for, at hun "kun• 
virkede på sidelinjen • heraf en periode som formand for Husum C.C. - formåede hun at markere sig som 
en af grundpilleme i klubben. Dansk cricket har meget at sige Dinne Buhl tak for. 
Cticl<et 199315, side 4: 

... Herning blev det ene hold, som rykker op 11. division, men ugen efter gik Husum så hen og blev det 
andet hold. I et brag af en kvalifikationskamp tabte 1. divisions nr. næstsidst, K.B., til 2. divisions nr. 2, 
Husum, på Husums pragtfulde, velplejede græstæppe. 

HØRSHOLM IDRÆTSKLUB 
Cricket 1941, side 11: 

Der er grøde i cricketen i år trods den mere og mere prekære mangel på rekvisitter. Nogle gamle 
entusiaster i Rungsted og Hørsholm har således taget initiativet til oprettelsen af en cricketafdeling under 
Hørsholm Idrætsklub, og såfremt man kan fremskaffe de allernødvendigste rekvisitter, vil man forsøge at 
få så mange deltagere, at man måske allerede I år kan komme til at spille kampe. Den bedste løsning ville 
måske være, at Hørsholm deltog i den københavnske andetholdsturnering, hvis deltagere jo dels Ikke er 
særlig stærke, og som på grund af den ringe deltagelse (3 klubber) ville være henrykte for at få en ny 
modstander. Rejsen til og fra København vil jo blive betydelig billigere end turene rundt omkring til de 
sjællandske byer, og de to "implicerede" unioner har intet imod Hørsholms deltagelse i den københavnske 
turnering. 
Cricket 1943, side 22, 32 og 72: 

I 1941 skrev vi, at der var mulighed for dannelsen af en cricketklub i Hørsholm, og nu bliver det til 
virkelighed. Søndag 30. maj havde den nye klub inviteret Næstved til Hørsholm for at spille en privatkamp, 
der skulle virke som propaganda for spillet i Hørsholm og forhåbentlig skaffe den nye klub forøget tilgang. 
Skønt vanskelighederne ved at skaffe rekvisitter er så store, at selv gamle klubber har svært ved at holde 
cricketspillet igang, er der i år startet en ny klub, Hørsholm Cricket Klub som en underafdeling af Hørsholm 
Idrætsklub. Klubben har allerede haft sin Indvielseskamp den 30. maj mod Næstved Boldklub, og siden da 
er interessen for spillet steget således i Hørsholm, at der nu deltager over 20 spillere i træningen 3 aftener 
om ugen. Drivfjederen i dette værk har været og er stadig forpagteren af Folehavegaard, Løjtnant Sv. E. 
Glahn, en gammel soraner, der nærer en uudslukkelig kærlighed til the noble game. Hemmeligheden ved, 
at han har kunnet gennemføre sagen, er, at han med betydelig forudseenhed allerede for flere år siden 
sikrede sig de fornødne rekvisitter. Den 22. august spillede A.C.C. en privatkamp mod den nystartede 
Hørsholm Cricketklub og vandt med 104 points, men den nye klub gjorde forbavsende god modstand. For 
Hørsholm scorede Hans Rasmussen 26 not out, direktør Krog-Meyer 11 og 13, Nelvad 14, forpagter Glahn, 
klubbens stifter, 13 og Folmer Nielsen 12 og tog 6 gærder for 33 og 2 for 14. 
Cricket 1945, side 10 og 59: 

Hørsholm begyndte at spille ifjor. Spillet blev, som omtalt i Cricket, startet i 1942 på initiativ af forpagter 
Sv. Egede Glahn, Folehavegaard, gammel soraner og trods passage af de halvthundrede stadig begejstret 
cricketspiller. Glahn skaffede fra Næstved Idrætsforening en del gode skinner, nogle bats, handsker og 
bolde, og hermed var noget af grundlaget tilstede. Det viste sig som andre steder, at der også på vor egn 
fandtes cricketspillere, som havde lært spillet i statsskoler og klubber, og det synes som om, der kan blive 
en tilgang af yngre spillere med gode anlæg for spillet, der iøvrigt dyrkes på Hørsholm Stadion som en 
afdeling under Hørsholm Idrætsklub • 
... Siden starten har klubben fået støtte ved besøg af "københavnerne• A.C.C., A.B., F.B., Frem og Old 
Boys, og vort hold har med vekslende held besøgt Køge, Kalundborg og Roskilde; der tales endvidere om 
en lille visit i Hillerød som propaganda der i staden. Som andre klubber på Sjælland har vi i år haft 
lærerige og fornøjelige kampe mod R.A.F. og Royal Navy. I S.B.U.s kriseturnering blev vi sat I pulje med 
Roskilde Boldklub af 1906 og har vundet begge kampe, først i Roskilde den 24.6 ener 1. halvleg med 133 
points mod 68, anden gang den 29.7 i Hørsholm i en færdigspillet match med 128 points mod 93, 
t<redskampen mod Køge måtte desværre opgives, da det viste sig umuligt at skaffe biler. Vi har begrundet 
formodning om, at vort banespørgsmål bliver bragt i orden til næste år efter samme principper som B.93, 
A.B. og flere med anlagt pitch i juni, juli og august, og når vi så snart kan få blot lidt rekvisitter, så har vi 
værktøjet iorden. Det kan nævnes, at en god •gammel" spiller som Borris er støtten i vort score-regnskab; 
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Borris bor nu i Hillerød, men maser på cykle herned, når der er kamp, og han vil antagellg køre den 
dobbelte distance, blot for at komme til at svinge sit bat. 
Cricket 1946, side 23: 

Hørsholm deltager i S.B.U.s B-række, kreds 2. 
Cricket 1947, side 60: 

Det var oprindelig meningen, at såvel Hørsholm som Hillerød skulle have deltaget i S.B.U.s B-række, men 
da det viste sig at være vanskeligt at skaffe spillere nok, deltog kun Hillerød med assistance af Hørsholm 
spillere. 
S.B.U.sjubilæumsskrilt 1952: 

Under repræsentative spillere i cricket til udgangen af 1951 nævnes P. Wibrand, Hørsholm I.K. 

JELLING SEMINARIUM 
Brev fra tru Ejmæs, Viborg 5.8.1971, bilag 5: 

Fra Jørgen Hæstrups bog "Grænseløs tilværelse", side 25 - fra J. H.s drengetid i Viborg 1909-23: 
• ... Ganske vist var han belastet med en minderig fortid som gymnast og cricketspiller på Jelling
seminarium . ... • 

JYDERUP KRICKETKLUB 
S.B.U.sjubilæumsskrilt 1952, side 10, 14, 16, 26, 29, 33, 35, 175og 176: 

Jyderup Kricketklub stiftet 18. juni 1899. Medstifter af S.B.U . 
... I Jyderup, hvor der 1899 på foranledning af isenkræmmer Gylling Folkmann, det senere 
bestyrelsesmedlem i S.B.U .• lærer Bonde og urmager Jacobsen, blev dannet en cricketklub . 
... Endog stationsbyen Jyderup kom med i 1890eme. 1902 spilledes med om Roskilde-pokalen. Formand 
urmager A. Jakobsen . 
... Spillere fra Jyderup deltog i kamp mod Frem, København i Slagelse 30.8.1903. Eksisterede i 1905 . 
... Fotografi af Jyderup crickethold i unionens første år . 
... (1908-09) fotografi af Gylling Folkmann. For Jyderup Kricketklub (senere Jyderup Idrætsforening) havde 
han siden århundredskiftet været en meget virksom og dygtig leder . 
... Ved århundredskiftet havde Kalundborg Cricketklub kampe med både Holbæk og Jyderup. 
Br&v fra typograf M. Andersen, Holbæk: 

På Jyderupholdet fandtes en fortrinlig spiller, lærer Birkeland (senere flyttede han til Kalundborg), og så 
vidt jeg erindrer, var han en overgang turneringsleder. En anden Jyderupspiller var købmand Hans 
Folkmann, der nogle år senere sad i S.B.U.s bestyrelse. 

KALUNDBORG KRICKETKLUB (I) 
Tidsskrift for Sport 1887, side 478: 

Nye klubber er dannede i Holbæk og Kallundborg, hvilke to klubber, uagtet de kun har spillet så kort tid, 
dog pmvede kræfter i en kricketkamp den 31. juli. 

KALUNDBORG KRICKETKLUB (li) 
/lustl'&l'&l /drætsbog 1890, side 668: 

Stiftet 8. april 1889. 53 medlemmer i oktober 1889 
Dansk Sportslidende 1890, side 107 og 266: 

Kallundborg Kricketklub blev stiftet 8.4.1889, og der indmeldte sig ca. 30 aktive og ca. 40 passive 
medlemmer. Bestyrelse J. Th. Knudsen formand, L. W. Schelde næstformand, Chr. Gottschalck kasserer 
og Joh. Nielsen tilsynshavende med rekvisitter . ... Der optages ingen under 18 år. 11889 havde klubben 
en kamp med Ringstedernes 3 år gamle forening "Flink" (som K.K. tabte som ventet). Der tænkes på i den 
kommende sæson at oprette en yngre afdeling for realskolens disciple. Mangler passende spilleplads. 
20.7.1890 Ringsted Idrætsklub mod Kalundborg K.K" R.I. vandt med en halvleg+ 24 points. 
S.B.U.sjubllæumsskrilt 1952, side 176: 

Cricketklubben er den ældste af de boldspillende foreninger i Kalundborg, idet den blev stiftet d. 8. april 
1889. Desværre er de første protokoller forsvundet, og ingen af de nulevende kan give oplysning om 
foreningens første 10 år. Men ved århundredskiftet havde klubben dog kampe med både Holbæk og 
Jyderup. Blandt spilleme fra den tid kan nævnes overpakmester Vilh. Petersen, købmand Viggo Andersen 
og tømrer Aksel Nielsen. Cricketklubben var ophørt med at være selvstændig forening og var gået ind i 
den nystiftede Kalundborg Gymnastikforening, der på dette tidspunkt havde sin træningsplads på 
Gisseløre, hvor nu radioens vestre tårn står. Det blev dog først i 1902, da lærer Chr. Birkeland kom til 
byen, at der blev lidt mere system over spillet. Birkeland var som ung en habil spiller og havde evnen til at 
lære fra sig. Han fik nogle af sine elever til at møde op til træning efter skoletid og var med til at skabe en 
ny cricketgeneration, som fik stor betydning for klubben senere hen. Da Kalundborg ikke var stærk nok til 
at deltage i den turnering, som S.B.U. arrangerede, meldte Birkeland og Viggo Andersen sig ind i Jyderup 
Kricketklub og deltog på dette hold i turneringen. Senere kom Birkeland ind I bestyrelsen for S.B.U.; blev 
fodboldtumeringsleder i 1½ år og fra 1906 til 1919 crickettumeringsleder. 
Der gik en halv snes år, før hans arbejde for cricketspille! bar frugt. Men i 1913 mente man at være så godt 
kørende, at man kunne stå på egne ben, og stiftede d. 15. marts Kalundborg Kricketklub. Samme år 
klubben var blevet genstiflet, vandt den sjællandsmesterskabet med følgende spillere: Jens Kjær 
Christensen, lllerman Larsen, 0. H. Olivius, Otto Nielsen, L. Reesen, C. Andersen, Fr. Olivius, F. Nielsen 
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og R. Petersen. Flere af disse var Birkelands elever. Sikringsstyrkens indkaldelse i 1914 slog holdet i 
stykker, og først i 1918 lykkedes det at samle et hold, der kunne genvinde mesterskabet. Det lykkedes 
også året efter, men så gik der nogle lir, hvor det mislykkedes, men i 1922 genvandt klubben for sidste 
gang dette mesterskab. Siden hen har klubben med vekslende held spillet I turneringen og haft kampe 
både mod københavnske, fynske og engelske modstandere. Det er gllet op og ned for klubben, der nu mil 
spille i B-rækken. Denne række har holdet vundet i 1939, 42, 47 og 49. Men dette til trods har klubben dog 
haft spillere, der har formilet at hævde sig så meget, at de er kommet pil udvalgt hold. Navne som Chr. 
Hansen, Poul Høj, Sv. Aa. Sørensen, Egon Carlson, Helmer Espensen og Jørgen Kjær Christensen er 
velkendte af den nuværende generation. Spillet har ikke haft de bedste betingelser i Kalundborg, hvor det i 
mange lir kneb med at finde en velegnet plads, men i 1941 fik de en brugbar bane pil det nyanlagte 
stadion. Trods de dllrlige baneforhold er der dog spillet nogle unionskampe I Kalundborg, og disse har altid 
stimuleret interessen for det ædle spil. 
Ktlcl<et 1931, side Il: 
I 1922 (da der kun fandtes 1 klub i Næstved) tog Næstved Idrætsklub Kalundborg Kricketklub for 3 points i 

en privatkamp. 
C/iclcet 1941, side 40: 
Om B-række finalen Nykøbing FJKalundborg .... Indvielse af Kalundborgs nye Idrætspark. 
Ctlcl<et 1942, side 14: 
Kalundborg Kricketklubs statistik 1901-41. 
Ctlcl<et 1945, side 2: 
Fra Kalundborg har vi modtaget første nummer af et 6-sidet medlemsblad for Kalundborg Kricketklub, 
udgivet og redigeret af Gunnar Kjær Christensen. 
Clicket 1964, side 47 ogjubllæumsnummer 1979, side 48: 
Om klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. Cricket I Kalundborg ophørte med udgangen af 
1963. 

KERTEMINDE BOLDKLUB 
Odense Boldklubs ]ubllæumsslatll 1937, side 12, 16, 20, 25, 28 og 61: 
Oni<ring 1890: ... de øvrige fynske klubber Svendborg, Bogense og Kerteminde . 
... O.B. vandt 1894 stor sejr over Kerteminde Boldklub .... 0.8. li vandt 1896 over Kerteminde . 
... 16.7.1899 spiller 0.8. privatkamp mod Kerteminde Boldklub I Nyborg . ... O.B. vandt over Kerteminde 
Boldklub 1901 . ... Omkr. 1907 vandt 0.8.1 Kerteminde. 11. halvleg fik Kerteminde en totalsum af 4 points, 
skønt første mand scorede en treer . ... O.B. vinder turneringen 1913 og 1915- kun een modstander
Kerteminde . ... Kerteminde slog Fredericia stort .... 1927/28 er også Kerteminde pil ny vågnet op. 
Brev fra Keltenillde Clickelldub 21l.5.191lB: 

Billede (returnem) af kampholdet fra 1896 eller 97. Billedet er taget pil et område kaldet Longen. Det var 
klubbens anden bane. Den første III pil et areal kaldet Feden. På billedet er: stående fra venstre Aksel 
Muus, fotograf Møller, direktør Schriver, toldforvalter Hans Gregersen, direktflJr Anæus Nielsen fra 
Hjørring, forretningsfører Th. Petersen, isenkræmmer Larsen, Chr. Hansen. Siddende: fotograf Møller 
(igen?), forretningsfører Carl Nielsen og købmand Frode Christensen. Chr. Hansen, stående yderst tll højre, 
var den første her i Danmark, der benyttede sig af overarmskast og har for sin cricketindsats modtaget en 
medalje. 
Clicket 1965, side ØS. Lorentz Slmonsena 9llnddnger. 
Den pudsigste episode fra dengang (omkring 1910) var, da vi (Fradarlcll) spillede pil Kertemindes hyggelige 
bane, hvor lindetræerne stod hist og her. Jeg var Inde sammen med vor gode gærdespiller Lyager, og med 
et ordentligt sving sendte han bolden op I en af trætoppene, hvor den satte sig fast. Vi fik løbet en 10er, 
inden nogen fand1 pil at råbe tabt bold. 
F.8.U.s jublæumssluilt 1954, side 65, 67, 68 og 74: 
Indmeldte sig i 1904 i F.B.U., men fra 1916 til 1928 deltog klubben ikke i turneringen . ... 1928, efter 13 llrs 
fravær, anmeldte Kerteminde Boldklub hokl. ... 1929 og 32 vandtes fynsmesterskabet. (Navne pil holdet
1929)
... Fotografi af Laur. Schyum og Arne Løkke . 
... En af de spillere, der i de sidste 20 år har gjorl et stort arbejde for cricket I Kerteminde er Laur. Schyum.
Han var aktiv I næsten alle disse år, virkede som træner og tog tit dommemvervet, når dette var pllkrævet.
Arne Lfllkke hører til den ungdom, der for 10-15 llr siden trådte til. Det blev efterhånden ham, som mlltte
trække læsset, da den opvoksende ungdom ikke var moden nok til at udfylde de tomme pladser. Holdet fik
11953 tilgang af Aage Moth fra B.1913, og nllr LflJkke og Moth arbejder sammen, skal de nok få sat skik pil
ungdommen, sil Kerteminde cricketafdeling atter går fremad . 
••• Laurits Knudsen deltog i mange lir og var pil et tidspunkt landets ældste aktive cricketspiller • 
... Klubben I A-rækken 1907, 10, 11, 12, 13, 15, 28, 29, 30/44, 46/48 og 1950/53.
Cricket 1951, side 62: 
Kerteminde havde "Idrætsuge• I midten af juli, og man kopierede her med held cricketopvisningen I 
Idrætsparken (I København) ved en afslutning pil en kamp mellem nogle af de bedste Odensespillere (ved 
gærdet) og Kertemindes tumeringshold. Opgaven gik ud pil at score 81 runs pil 55 minutter, og det 
lykkedes at skabe den helt store spænding, idet sidste gærde scorede det vindende point 1 minut før tidens 
udløb. Finere kan det ikke laves, og publikum var da ogsll sil tilfreds, at man ønskede forsøget gentaget en 
anden gang, 
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Oplysningør fra Kelføminde Ctickelldub 28.1.1968: 

Kerteminde Boldklub vandt den fynske turnering 1929 og 32 .•.. 21.8.1932 vandtes pokal skænket af 
Begely (B.1913) . ... 1935/36 (vandrestatue af cricketspiller): 1.9.1935 vundet af Kerteminde, 7.5.1936 af 
B.1913 og 2.8.1936 vundet til ejendom af Kerteminde.
Klubbens første bane lå på et areal kaldet Feden (brev26.S.1968J. Klubbens anden bane lå på et areal, der
kaldes Longen. Det var fra før 1900 og til 1917. 1927 lå banen på et nu bebygget område, der hedder
Parkvænget. Efter en del år flyttede man til fodboldbanen ved Ahlefeldtsvej. omkring 1900 spilledes med
O.B .• Middelfart, Svendborg, Assens, Faaborg og Nyborg. Ikke i turneringen (O.B. undtaget),
L<>w fw Kerte� CticketJdub: 

Stiftet den 3. november 1954, og den afløser den oprindelige klubs cricketafdeling, der blev stiftet den 1. 
oktober 1927 under navnet Kerteminde Boldklub(?). Signeret: Helge Sinding, dirigent• Aage Moth, 
formand • Arne Løkke, næstformand • Arna Petersen, kasserer• Kaj Andersen • Erik Andersen. 

KERTEMINDE CRICKETKLUB 
Love for Kerterrinde Ctickelk/ub: 

Stiftet den 3. november 1954, og den afløser den oprindelige klubs cricketafdeling, der blev stiftet den 1. 
oktober 1927 under navnet Kerteminde Boldklub(?). Signeret: Helge Sinding, dirigent• Aage Moth, 
formand• Arne Løkke, næstformand• Arne Petersen, kasserer• Kaj Andersen• Erik Andersen. 
Fra Kerteminde Cticketldub 28.1.1968: 

I 1954 tog man den nye bane på stadionanlægget i brug. Herfra måtte man flytte omkring 1960, da 
fodboldklubben skulle have dette område. Kerteminde Cricketklub fik et andet areal på stadion stillet til 
rådighed af kommunen, og her har klubben bane nu. 
Cticket 1964, s/de 48 ogjubilæumsnummer 1979, side 27: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
D.C.F. tumeringsprogram 1979: 

Ny bane: Vejlevangen. 
Cticket 1980/1, side 17: 

Vedrørende receptionen i anledning af 25 års jubilæet 3. november 1979. 
Danske ldn»ts}ublæumss/uitler 1992, side 117: 

Udgivet 25 års jubilæumsskrift 1979. 

HAANDVÆRKSLÆRLINGENES FODSPORTSKLUB, KOLDING 
Koldngbogen, side 141: 

1896 omtales Haandværtslærtingenes Fodsports klub. 1897 omtales H.L.F. med fodsport og cricket. 

IDRÆTSKLUBBEN "INA". KOLDING 
Kolångbogen, side 141: 

Stiftet februar 1896. Dens formål var at fremme Idræt mellem afholdsforeninger i byen, den dyrkede 
fodsport, kricket, fodbold, langbold, brydning og vægtløftning, men fik kun kort levetid. 

KOLDING HANDELS· OG KONTORISTFORENINGS BOLDKLUB 
Cticket 1945, s/de 66: 

Medstifter af J.B.U. 1895. 
J.B.U.sjubllaøumssluifl 1920, - 10: 

Med i 1. turnering 1896. 
Br&v frø fru Ejmæs, Vlba,g 5.8.1971, blag3: 

Bilag til brev af 11.3.1897 fra J.B.U. nævner Kolding H. & K. Boldklub. 

KOLDING IDRÆTS FORENING 
Stiftet 17. oktober 1895. 
Cticket 1988f4, side 26: 

I nogle år var der stilstand. men omkring 1940 fandt de (Kolding l<ricket. l()Ub (III)) gærdepindene frem igen. Rent 
organisatorisk kneb det mere, end det gjord� ved gærdet, og klubben blev indlemmet som en del af 
Kolding Idræts Forening. 
Use Wangø Thomsen meddeler 1985: 

Optager ved generalforsamling 8.4.1957 Kolding Kricket Klub og opretter cricketafdeling. 
Ctickøt 1977fl, side 13: 

Der er afgået venlig påmindelse til Kolding fra forbundet om at få gjort noget ved banen til 1978. 
Clicket 19800, skk, 17: 

Cricket i Kolding er normalt ikke noget, der samler de helt store skarer, men ved Indvielsen af 
cricketspillemes nye klubhus og nye bane medio maj, var der så megen trængsel og så mange gæster, at 
man ganske enkelt ikke kunne være Indendørs alle sammen. Men det var fint vejr, og så var der rigelig 
med plads udendørs. 
Formanden, Lars P. Nielsen, glædede sig over, at de kommunale myndigheder i Kolding også har øjnene 
åbnet for de små idrætsgrene. Vi har fået gode betingelser at arbejde under, og så må det være op til os 
selv at få det sportslige niveau højnet. Kolding byråds idrætsudvalg var repræsenteret ved formanden, 
Marie Tastesen samt Else Damgaard. Den tidligere udvalgsformand, Vagn Lund Pedersen, der var med i 
starten af projektet, var også med. Folketingsmand Bernhard Tastesen gav møde, og han fik 



cricketsportens grundregler indprentet af klubbens BO-årige æresmedlem, Simon Schmidt. D.C.F. var 
repræsenteret ved Ib Hansen, Odense, og han ønskede tillykke med de nye faciliteter, ligesom Poul 
Winther, Kerteminde, Gulla Nielsen, Horsens, og en lang række andre Inden- og udenbys gæster. 
Cricket 198116, side 45: 

214 

Aa. Wange Thomsen skriver: Da sæsonen blot var nogle få dage gammel spurgte nogen: Hvor er Simon 
Schmidt? Simon er gået bort. Ikke blot i sine sidste år var han en jævnlig tilskuer med en stille pils, en 
smøg og en rap, men venlig bemærkning til alle, når de lavede noget mindre godt ved gærdet. Han var et 
faktotum selv for de gamle drenge, der som drenge havde lært af ham. The noble game var en sport for 
ham, ikke blot i Aalborg, B.93 og Vestjyden, men især i Kolding. I Kolding var han i en lang periode med til 
at holde liv i vor sport. Derfor vil vi huske ham som en værdig repræsentant for cricket og for godt 
sportsligt kammeratskab. Simon Schmidt blev 82 år. Vi har i sandhed meget at takke ham for i Kolding 
Idræts Forening. Æret være hans minde. 
Cricket 198814, side 26: 

Om fejringen af 100-års jubilæet for cricket i Kolding. Der har været trængselstider, men siden 1964 har 
de været med uafbrudt I Kolding. 

KOLDING KRICKET KLUB (I) 
Kohingbogøn, side 135: 

Kricketsporten kom fra England og blev meget populær I Danmark. I Kolding Avis tilbød lærer Lauriisen fra 
Odense den 17.8.1866 at komme til byen og "give vejledning i det nu så meget yndede cricket og andre 
underholdende og dannende legemsøvelser". Lauritsens besøg bevirkede utvivlsomt, at Koldings første 
kricketklub stiftedes I 1867. Den sommer så man I aviserne annoncer som "Til cricket mødes i aften kl. 8 
på pladsen, bestyrelsen.• eller "Cricket spilles torsdag atten kl.8 præcis". Interessen tabte sig imidlertid 
hurtigt og først i 1886 (?J startede den næste cricketklub. 
Den Danske ldrælsbog 1935, side 738: 

... man har således fra 1866 oplysninger i et Koldingblad om, at en lærer Lauriisen fra Odense ikke alene 
har udgivet to små lærebøger under titlen "Underholdende og dannende legemsøvelser", men at han også 
for et meget beskedent honorar ville give Koldingungdommen undervisning i cricket. Det bør bemærkes, at 
han i sin indbydelse ikke holdt den kvindelige ungdom tilbage fra undervisningen, men selv denne 
indrømmelse har dog vist ikke været nok til, at der kunne skrabes 22 elever sammen .... 

KOLDING KRICKET KLUB (li) 
Ko/dingbogen, side 135: 

Først i 1886 (?J startede den næste cricketklub. Om den oplyste Koldingposten den 10. maj 1889 bl.a. 
følgende: "Her i byen er det navnlig kricketspillet, der øves, dels af elever fra latinskolen under ledelse af 
hr. overbetjent Borck, dels af den herværende sportsforening Kolding Kricket Klub". Endvidere meddeles 
det, at klubben fra en ringe begyndelse ca. tre Ar tidligere var nået op på at tælle 70-80 medlemmer. 
Forholdene for klubben var dog langtfra gode, man måtte spille på byens markedsplads for enden af 
Låsbygade (fotografi side 136), hvor senere De Gamles Hjem blev opført, men banen var knoldet og ujævn, og 
spilleme vidste ikke, hvornAr de kunne regne med, at banen var disponibel. Lad os lytte til, hvad 
kricketspilleme sang ved en fest i 1889: 

lus/røret ldrælsbog 1890, sids 669: 

Kommunens fine markedsplads, 
af byrådet vi fik, 
men De må kalde mig for Mads, 
hvis ej det s6dan gik, 
at pladsen den blev lejel ud, 
og vi blev holdt clelfra. 
men herregud, men herregud, 
vi døde ej deraf. 

Kolding Kricketklub stiftet 1. oktober 1887. 57 medlemmer i oktober 1889. Under D.B.U. 
Dansk SportstkJøndø 1888, side 237 og Cricket 198511, side 8: 

Sønd. 15. juli: kricketkamp i Kolding mellem Kolding og Horsens - referat - Kolding 9 + 28, Horsens 24 + 
28. Stor mængde mennesker. Kl. 11.3/4 var kampen forbi, og man samledes da atter kl. 1 ½ for at foretage
en sejltur med damperen "Koldinghus• til Christiansminde, i hvis pavillon forfriskninger serveredes og
præmieuddelingen fandt sted. Pladen til fanestangen tilfaldt altså Horsens. Første præmie en 
guldmedaille tilfaldt efter lodtrækning bankassistent Jørgensen af Kolding (11 points). 2. præmie 
sølvmedaille kontorist Jensen, Horsens (11 points). 3. præmie sølvmedaille adjunkt Steenberg, Horsens (8 
points). 1ste extrapræmie 6 prospekter af Kolding student Helms, Horsens og 2. extrapræmie et boldtræ
tilfaldt jernbaneassistent Nielsen af Horsens, som Imidlertid afstod præmien til boghandler Nielsen, 
Kolding. Kl. 6 vendte man atter tilbage til Kolding, hvor den vellykkede fest endte med et festmAllid og
dans, under hvilken der herskede en munter og livlig stemning. 
Cricket 1939, side 51 og D.8.U.s jubllæumsskrift 1964. side 20: 

Kolding Cricketklub medstifter af D.B.U. 18.5.1889, 
l)ansk Sports6dønde 1889, side 191 og 234: 

16. juni: Unionskamp: (mellem de under o.e.u. hørende klubber, der spiller efter de af unionen fastsatte vilkår) Kolding K.K. 
mod Horsens Boldklub i Horsens .•.• Ø.B. vandt søndag 21ll I Kolding over Kolding Kricketklub med 55
+91 mod 60 + 38 points (fuldt regnskab),
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Odense Boldklubs jublæumsslcrifl 1937, side 12: 

O.B. udfordrede 1889 Kolding Boldklub(?). Kampen blev ikke til noget. 
Dansk Sporlslidondø 1891, side 181: 

Kolding Kricketklub udtrådt af D.B.U. 
J.8.U.s Jublæumsslcrift 1945, side 11: 

..• men også byer som Kolding havde en betydelig andel i cricketspillets jyske æra i 80eme og 90eme. 
Ko/tJng oplyser, llistnok med Kolding Folkeblad som ldde: 
5.9.1895: På søndag spilles mod Fredericia. En af Dyrehavegaards marker. Kolding i n11de og hvide huer. 

5.1896: •.. en plads ved Christiansminde. 
27.6.1896: ... spillet på R. 8. Jensens mark ved Gøhlmanns mølle. 

6.1896: Kricketkamp på Cykelbanen (senere Olympia). 
1898: Efter kampen fællesspisning på Olympia. En del kricketspillere, der interesserede sig for 

oprettelsen af en klub for denne sport indbyder interesserede møde i aften på Olympia (?). 

KOLDING KRICKl;J KLUB (III} 
·vor by Ko/ding. omkring 1030• - 2. dø/ (uddrag): 

Kricketklub stiftet 4. september 1924. Fotokopien dårlig, men der oplyses om stifterne og bestyrelsen. 1926 
trænedes på åben plads i Aagade. Af baner nævnes Olympia (til træning) og engen ved Dyrehavegaard. 
Medlemsantallel 50. 
Kolding har fotografier af crickellur I Esbjerg 1927 - Stadions indvielse 20.9.1931 - Udvalgt Jydsk juniorhold 
1946 i Aarhus- Kolding B-hold 1947. 
Kricket 1933, side 55: 
Om Slockfelts gode resultater med sine underarmsbolde. 9 for 22 mod Fredericia Ø.B. og 13 for 39 mod 
Esbjerg. 
Cticlcet 198814, side 26: 

I nogle år var der stilstand, men omkring 1940 fandt de gærdepindene frem igen. Rent organisatorisk kneb 
det mere. end det gjorde ved gærdet, og klubben blev indlemmet som en del af Kolding Idræts Forening. 
Cricket 1940, side BO: 

Kolding har haft en travl eftersommer. Næsten hver søndag har den genopstandne cricketklub været i 
liden. og spilleme har ikke været bange for at tage til andre cricketspillende byer som Vejle, Esbjerg og 
Fredericia og har taget kløene fra sidstnævnte med godt humør under den forudsætning, at det først og 
fremmest gælder om at lære. En sådan iver fortjener sin belønning, som forhåbentlig kommer til næste år i 
form af fine resultater i turneringen. 
Cricket 1941, side 13: 

Kolding Igen tilmeldt sig turneringen. 
C-tclcet 1957, "1a 109: 
Kolding på nippet til at melde fra, men slog sig sammen med spillere fra Fredericia forenede Boldklubber 
og fortsatte turneringen. 
lise Wange Thomsen meddeler 1985: 

Kolding Idræts Forening optager ved generalforsamling 8.4.1957 Kolding Kricket Klub og opretter en 
cricketafdeling. 

KOLDING LATINSKOLE 
Ko/dingposten 10. maj 1889: 

Her i byen er det navnlig kricketspillet, der øves, dels af elever fra latinskolen under ledelse af herr 
overbetjent Borck, dels af den herværende sportsforening Kolding Kricket Klub. 

KORSØR BOLDKLUB 
S.8.U.sjublæumsskrift 1952, side 20: 

Stiftet 4. Juli 1903. (spilede næppe cricket) 
Cricket 1947, - 19: 

Korsør Kricketklub har på en generalforsamling besluttet at ophøre som selvstændig klub, idet 
medlemmerne er gået ind under Korsør Boldklub, som opretter en specialafdeling for cricket. 
Ct/clcel 1848, side 82: 
Korsør vinder af den sjællandske turnering. 
Cricket 1960, side 18: 

Korsør har måttet trække sit hold tilbage. 
Cricket 1964, side 50 ogjublæumsnulMlflr 1979, side 48: 
Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik • 
•.• I 1957 afstod man fra avancement til 1. division af økonomiske grunde ..•. I begyndelsen af 1960 var det 
hele slut grundet en uoverensstemmelse med klubbens fodboldafdeling. 

KORSØR KRICKETKLUB (I} 
/fustrornt tdrætsbog 1890. side 668 og S.8.U.s jublæumssktil! 1952, - 10: 

Stiftet 3. maj 1883. 32 medlemmer I oktober 1889. 
ridsslemt for Sport 1886, side 37 og 440: 

I Korsør og Slagelse har der i eftersommeren (1885) været afholdt et par kricketkampe mellem klubberne I 
de nævnte byer, I hvilke Slagelse Klub har tabt, men dog kun med ringe undertegenhed, skønt den kun har 
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spillet nogle måneder en gang om ugen .... Den 15. august (1686) har der i Slagelse været kamp mellem 
Slagelse og Korsør kricketklubber, hvori Korsør Klub sejrede med 80 mod 78 points. 
Dansk Sporistidende 1888, side 183, 264 og 290: 
I juni måned slog Slagelse Korsør Boldklub (?J med 129 points og 7 stående gærder . ... 5. august kamp 
Korsør og Slagelse Boldklub i Slagelse, uafgjort på grund af regn . ... Der nævnes også senere om kampe 
mellem Slagelse B. og Korsør B (?). 
Kricket 1933. side 42 og Odense Bo/dk/ubsjublæumssluill 1937. side 12, 20 og 22: 

Korsør deltog med Slagelse, Sorø og Ringsted i Sorø Amts Boldklubber, som bl.a. spillede mod 
Svendborg/O.B. i 1889, O.B. i 1890, B.93 i 1893 og O.B. i 1896 og 1897. 

KORSØR KRICKETKLUB (li) 
Cncl<el 1944. side 71: 

Korsør har med J. K. Olsen mistet en af sine bedste forkæmpere. Han var medstifter af klubben og har 
siddet i dens bestyrelse, siden den blev stiftet for 26 år siden (d.v.s. stiftet 1918!). 
Kricket 1931), side 84: 

Deltog 1930 i Vestkredsen. 
Cricket 1947, side 19: 

Korsør Kricketklub har på en generalforsamling besluttet at ophøre som selvstændig klub, idet 
medlemmerne er gået ind under Korsør Boldklub, som opretter en specialafdeling for cricket. 

KØBENHAVN OG OMEGN 

AKADEMISK BOLDKLUB (romen Fredericiastudeniernes Kricketklub) 
Dansk Spo,ts�dende 1888, side 315: 
Fredericiastudentemes Kricketklub har valgt følgende ny bestyrelse: M. E. Pagh formand, H. Forehammer, 
H. C. Lund, E. Faber, 0. Haase.
Dansk Sportstidønde 1889, side 79: 

Fredericiastudentemes Kricketklub extraordinær generalforsamling 26. februar: Det vedtoges efter forslag 
af bestyrelsen at forandre klubbens navn til "Akademisk Boldklub", der formentes bedre end det gamle
navn at svare til klubbens sammensætning. Det vedtoges endvidere at give lige ret til indmeldelser til
enhver, der har taget adgangseksamen til universitetet eller polyteknisk læreanstalt. Til formand
genvalgtes stud.theol. Pagh og til medlemmer af bestyrelsen studiosi med. E. Faber, H. Forehammer og H.
c. Lund. I stedet for fuldmægtig 0. Haase, der ikke så sig I stand til at modtage genvalg, valgtes efter
forslag af bestyrelsen stud.theol. H. Bireh.
Fredericiastudentemes Kricketklub stiftedes i foråret 1884. I to år førte den en ubemærket tilværelse, indtil
den i foråret 1886 for første gang optrådte i konkurrence med andre klubber .... (herefter følger resultater af 
hidtidig spillede cricket og fodboldkampe). Antallet af aktive medlemmer den 1. januar 1889 var 91. 
Uddrag fra brav fra Johs. Høyrup li Johs. Gøtzsche (se også under Fredericia Latinskole) 27.2.1889: 
Altså I går aftes blev klubbens skæbne afgjort. Som man var forberedt på og vel også ønskede gik 
navneforandringen igennem 34 medlemmer var til stede. Af disse stemte 26 for ingen Imod forandringen. 
Som du ser, opnåede forslaget kun med nød og næppe den efter lovenes # 8 nødvendige kvalificerede 
majoritet. 
•.. Den gamle bestyrelse genvalgtes dog at 0. Haase, der trak sig, erstattedes med Birch. Pagh blev atter 
formand. Forehammer viceformand et nyt oprettet embede . 
... Akademisk Boldklub, forhen F .S.K. - som den jo nu hedder . 
... Det bedste, der kom ud af hele denne aften var, at den "ny" bestyrelse efter gammel praxls gav bayere. 
Kl. 11 ½ hævedes generalforsamlingen, men vi blev siddende en time omkring bestyrelsesbajeren og talte 
om klubbens forhold. Vi måtte jo også følge den gamle klub pænt til jorden og holde barselgilde for den 
ny.- Ligtalen holdt Forehammer - meget godt for resten. I stilhed tømte vi en slurk for F.S.K. og dens 
gamle formand. Den ny klubs skål blev ikke modtagen med synderlig begejstring. 
Uddrag fra brev fra Allademisk Boldklub ti D.G.Sleploø 16.10.1992: 

... Under henvisning til side 3 (i ovennævnte blev Ira JohS. Høyrup) • "følge den gamle klub pænt til jorden" har 
A.B.s Hovedbestyrelse ved møde den 15. ds eenstemmigt fastslået, at stiftelsesdagen for klubben er den 
26.02.1889. 
Dansk Spotistidende 1889, side 199 og 206: 
Melchiorianerboldklubben mod Akademisk Boldklub. M.B. vandt med 69 pis .... De mellem de 2 klubber 
hidtil afholdte kampe har givet følgende resultat: 

1886: MB vandt med 5 ""8nde gaørdar 
1687: MB tabte med 39 poinls 
1688: MB tabte med 20 points 
1889: MB vandt med 69 poinls 

Fuldt referat og regnskab af kampen I 1889, 
/lustrerat /drætsbog 1890, side 667 og 671: 

... Akademisk Boldklub (under D.B.U.), stiftet april 1884. 123 medlemmer I oktober 1889 . 

... Akademisk Boldklub (forhen Fredericiastudentemes Kricketklub) og Melchiorianerklubben, der stadig 
havde kæmpet om pladsen som nr. 2 (efter K.B.). Heldet har vexlet ved disse kampe, 
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Akademisk Bo/dk/ubsjubilæumsskrifr 1964 (uddrag): 
Fredericiastudcntcmes Kricketklub og Polyteknisk Boldklub (det har lnletsteds været mufigt at finde en klub af dette navn) 
Indkaldte 26. februar 1889 til fællesmøde (?) på restauranten La Reine ved Dronning Louises Bro, og 
resultatet blev en sammenslutning af de to klubber under navnet Akademisk Boldklub. Den nye klubs 
første bestyrelse blev stud.theol. M. E. Pagh (formand), stud.med. E. Faber, stud.med. Holger 
Forehammer, stud.theol. H. C. Lund og stud.theol. H. Birch. Som man ser, var det theologer og 
medicinere, der prægede ledelsen, og man kan fundere over, hvorfor der ikke kom en eneste polytekniker i 
denne (antagelig fordi der ikke var nogen klubsammenslutning, men blot en navneforandring). Ultimo 1889 talte A.B. 104 aktive 
og 15 passive medlemmer, og regnskabet balancerede med 693,67 kr. Klubbens første lokaler var i 
Helgesensgade nr. 5, opgang A, stuen til gården med to værelser, køkken og brændselskælder for en 
månedlig leje af 13 kr. + 11 øre for retiradevask. Både træning og kampe afvikledes på den nærliggende 
fælled. Vor farligste modstander var K.B., men 1893 vinder nystiftede B.93 turneringen. Nuværende B.93 
begyndte ligesom A.B. som kricketklub (11889 spilledes ogs6 fodbold, som FSK hawe Indført 118871). 1894 vinder 
Frem ved anvendelse af den nye overarmskastning. Først 1896 går mesterskabet til A.B., der vinder den 
nys udsatte pokal. Samme år debuterer klubbens største spiller gennem alle tider, Charles Buchwald, kun 
16 år gammel. I de næste år går det noget op og ned, men 1903-8 vandt vi hvert år mesterskabet. 1894 
besluttede man at starte en juniorafdeling, men 1897 ophævedes den på grund af medlemmernes dårlige 
opførsel. I oktober 1899 vovede man Igen forsøget med gode ledere og med de to brødre Niels og Harald 
Bohr som medlemmer. Disse var også med til at vinde K.B.U.s junior kricketturnering i 1903 (fotografi side 9). 
Man ville have egen bane som K.B. og B.93 og gennem lån hos klubbens velyndere, hvorimellem må 
navnlig mindes prof. Chr. Bohr, far til Niels og Harald, lykkedes det at fremskaffe de fornødne 60000 kr. og 
i 1902 lejede man af Københavns Kommune et 6 tdr. land (3,3 hektar) stort areal på Lammefælleden ved 
Tagensvej. Allerede samme år kunne man indvi et klubhus, tegnet af arkitekt Lauritzen, men først i 1903 
kunne banerne tages i brug, og hertil kom 11 gode tennisbaner, så A.B. nu foruden fodbold og cricket 
havde fået tennis på programmet. (fotografi fra banan pa Taganswj og vinderne ar turneringen 1906 med navne). 
Vi havde stærk periode fra 1903-08. 1910 fik vi kollaps og blev kun nr.5, men kom snart op igen og fik fra 
1914-24 atter en meget stærk periode med erobringen af mestetskabet ikke mindre end 6 gange. Der er 
grund til at genopfriske mødet med B.93 i 1916, hvor vor modstander nægtede at fortsætte, da vi efter at 
være gået først til gærdet havde scoret 481 runs for tabet af 5 gærder. Ved denne kamp vandt vi forøvrigt 
K.B.U.s pokal til ejendom. Januar 1922 fik A.B. den længe truede opsigelse af banerne ved Tagensvej. I 
1924 kunne anlægget ved Nørre Alle tages I brug. Det lykkedes at fremskaffe de nødvendige 100000 kr. 
Klubbens opsparede banefond var på 40000 kr. Gennem obligationslån af Kommunitetets midler fik man 
yderligere 40000 kr., men manglede altså endnu 20000 kr. Da kom Boldklubben Frem som en "deux ex 
machina• og lånte os på vort glatte ansigt disse 20000 kr., en venskabstjeneste, der aldrig vil blive glemt i 
A.B. 13.9.1924 fandt indvielsen sted i den af arkitekt Car!Brummer tegnede pavillon. 1928, 29, 32, 33, 37 
og 38 vandt vi juniorturneringen. 1924 begyndte vi at spille cricket på vor nye fortrinlige bane, men nåede 
kun til 2. pladsen. 11929 indstiftedes den københavnske pokal-cricket-turnering, men først 1931 lykkedes 
det os at hjemføre trofæet. 11930-36 skiftedes vi gerne med K.B. til at ligge I spidsen, men med K.B. 
alligevel som den stærkeste. 1936 vandt vi igen pokalen og blev nr.2 i turneringen, men 1938 tog K.B. 
pokalen, mens vi vandt turneringen. Om cricket 1939-63. Om grund og forberedelser til udflytning til 
A.B.s anlæg I Bagsværd. 
Cricket 1939, side 51: 

A.B. medstifter af D.B.U. 18.5.1889. 
Kricket 1930, side 76: 

A.B. deltager i første københavnske turnering 1890. 
Dans/c Sporistidende 1890, side 102 og 337: 

Akademisk Boldklub stiftet den 26. februar 1889 på grundlag af Fredericiastudeniernes Kricketklub, afholdt 
tirsdag den 4. marts sin første årlige generalforsamling i foreningens lokale, Helgesensgade 5. 
Foreningen, der ved sin stiftelse talte 73 aktive medlemmer, talte 31.12.1889 104 aktive og 15 passive 
medlemmer. Spillede 1889 3 cricketkampe, tabt til M.B. og vundet over Frem og Ø.B. I 1890 tabte A.B. i 
Sorø med 68 points til Sorø Akademis Cricketklub. 
Bmv fra fnJ Ejmæs, Vibotp 24./J.1971, blag Il: 

Viborg Boldklub mod A.B. 22.6.1890. Viborg/Randers/Holstebro mod A.B. 10.7.1904. 
Dans/c Sportsl/d&nde 1891, side 108, 237 og 331: 

A.B.s generalforsamling . ... Oversigt over kampe spillet 1890 . ..• 1.3.1891 112 aktive og 61 passive . 
... 1891 kamp mod K.B., Sylow 92, løbet ud (I lange lider rekord). • .. I 1891 vandt A.B. 3 og tabte 1 
unionskamp. 
Kricket 1933, s/do 55: 

H.C. Lund tog 10 gærder for 17 i første halvleg for A.B. mod Ø.B. I privatkamp 1891. 
Dans/c Spo,tsfidende 1892, side 140,375 og 394: 

A.B.s generalforsamling . ... 1.3.1892 76 aktive og 61 passive medlemmer . ... Søndag 18. september vandt 
A.B. i Odense over O.B. med en halvleg + 2 points. 
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DIIMl<Spotls/klfHll»1893,skl&B4, 102,192, 25Bog359: 
A.B.s generalforsamling. I løbet af året er der blevet indrettet styrtebad i lokalet. ... Efter indbydelse ar O.B. 
havde A.B. sendt hold til Odense 4. juni 1893. O.B. vandt med 3 stående gærder og fik revanche for i fjor. 
Resten af søndagen og mandagen var helliget selskabelige glæder med dans. Søndag aften I "Fruens 
Bøge• osv . ... A.B. afholdt 23. juni extraord. generalforsamling. Flg. resolution vedtoges: 
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til fra 1. september 1893 at oprette en afdeling for elever af 
byens latinskoler. såfremt den kan skaffe udvej for et særligt lokale og for en betryggende ledelse af spillet. 
samt til at fastsætte regler for denne afdeling, hvilke dog vil være at forelægge den førstkommende 
ordinære generalfOfSllmling til godkendelse . 
... A.B. har oprettet en juniorafdeling, til hvilken adgang kun står åben for den studerende københavnske 
skoleungdom. Et medlem vil bestandig overvære afdelingens øvelser og stå bestyrelsen til ansvar for en 
forstandig og samvittighedsfuld ledelse af disse, samt for ordenens opretholdelse i afdelingens særlige 
lokale. Afdelingen har sin særlige spilleplads på Blegdamsfælleden og sine særlige rekvisitter all I 
overensstemmelse med hensigten at holde afdelingens drift fuldstændig sondret fra seniorafdelingen. 
DIIMI< Sponslidellde 18D4. � 104, 202, 298, og 3:22: 

A.B. forstærket sit hold med flere dygtige unge splHere fra Sorø og Herlufsholm . ..• A.B. seirede 10. }uni 
over K.B. med 1 halvleg og 7 points . •.. som kastere benyttede A.B. lalS Hansen (underarms -7 for 6 og 1 
for 23) og C. A. Hansen (overarms - 3 for 7 og 6 for 23). C. A. Hansens kastning 12. haMeg var sikkeft 
den bedste overarmskastning, der er præsteret af nogen dansk overarmskaster • •.• Kamp mellem E.B.11 og 
A.B.jr. vundet af E.B. med 3 stående gærder. For A.B.jr. præsterede kun Charles Buchwald noget godt (23 
ej ude) . •.. Referat og regnskab for O.B./A.B. kamp i Odense søndag 16. september, som A.B. vandt med 
halvleg+ 18 pis. (76 mod 17 + 41), uddrag: Den 15. om aftenen fandt ankomsten til Odense sted. På 
banegården modtages A.B. af en talrig skare af O.B.s medlemmer, og efter en foreløbig præsentation og 
gæsterne var fordelt til deres respektive værter drog man hver til sit. Kl. ca. 1 O den 16. samledes man 
efter at have udhvilet sig oven på rejsens anstrengelser og styrket sig med en solid frokost til den 
forestående dyst. Kl. 10,37 begyndte kampen, og kl. 12,39 faldt sidste gærde. Efter spillet tilbragte man 
tiden til middag med tennisspil og et blandet cricketparti. Efter en meget animeret middag samledes man 
kl. 9 til bal på hotel St. Knud, hvor dansen gik med liv og lyst til den lyse morgen. Den næste dag tilbragtes 
med tennisspil, spadsereture osv., hvorefter man atter om aftenen samledes I "Fruens Bøge• til at 
Improviseret bal. Først tirsdag morgen kl. 4 follod A.B. Odense. Alle var enige om, at fornøjeligere dage 
havde de aldrig oplevet, og mere elskværdige værter og værtinder havde de ingen sinde truffet. 
OdenseBoldldubjublæumsskdlf 1937, side 12, 13, 16, 19, 24, 25og28: 
18.9.1892 tabte O.B. til A.B . ..• 1893 vandt O.B. over A.B. Sep . •.• 1894 vandt A.B. over 0.B. I Odense, 
overarmskasterDyckær7 for 9 • ... 31.5.1896 vandt O.B. stor sejr overA.B. på nye bane ved 
Forchammersvej (l<.8.s bane). O.B. hyldedes ved middag på Klampenborg. Bal i Sortedamslund • 
•.. 18.9.1898 tabte A.B. til 0.B. i Odense . .•• 1899 vandt A.B. over 0.B. I København ••.. 1900 vandt A.B. 
over O.B. i Odense • ... 1922 spillede 0.B. mod A.B. 
Ctickel 1935, side 62: 

A.B. spillede mod Aa.B. 1920, 21, 22, 23, 25 og 28. 
Kllckel 1931, ski& 75' 
A.B. havde li hold bl.a. 1899, 1915, 1928, 1930 og 1931. 
Fredet/da 8. Poslen 1946, side 24. 
A.B. på besøg i Fredericia 1906. F.B. gæster A.B. 1907. Senere har A.B. flere gange været gæster I 
Fredericia. 
Cricket 1965. sidB 95. fra Lorentz Simonsens erlndtfnger. 
Jeg husker, at A.B. kom på besøg I Fredericia sommeren 1911, med på holdet var bl.a. Staunsbjerg, 
Buchwald og Boertmann. De kom over med færgen fra Strib, og på kajen i Fredericia stod 
regimentsmusikkorpset for at modtage dem samt hele cricketklubben med fanen I spidsen. VI marcherede 
så med musikken i spidsen gennem byen til sportspladsen. Under kampen skete del helt utrolige, at de 
frygtindgydende A.B.ere, der gik først til gærdet, kun fik 39 points. især takket være vor hårde kaster 
Wiemann, men så gik det selvfølgelig sådan, at Fredericia kun fik 37 points. Mere spil blev det nu ikke til, 
for der skulle også være tid til den store middag på Hannerup Badehotel med suppe, steg og dessert og tre 
slags vin - til 2 kroner per kuvert. 
S.B.U.sjublæumss/Uilt 1952, side 49: 
1918 stillede D.B.U. 100 kr. til rådighed for en cricketkamp med et københavnerhold. Den spilledes 25. 
august mod Akademisk Boldklub. 
K.B.U.sjubilæumssluill 1928, (uddlag): 
B.93 havde en flot start og vandt alle sine kampe på nær mod A.B., der vandt med 2 points. A.B. havde 
også dengang (ca. 1893) el ret godt hold, hvis bedste spillere var soraneren Henrik Lund (Crassus = den 
tykke) og Haslund, der var den første spiller herhjemme, der formåede at cutte en bold på rigtig måde. 
Lund var en glimrende all-round spiller, der altid scorede points med urokkelig koldblodighed. Af andre 
akademikere må jeg nævne Kaj Jensen, der nu hedder lngbøll og er velmeriteret amtslæge i Skanderborg, 
Han var et ganske godt gærde og en kaster, der kunne få sine bolde til at skrue i proptrækkerkrøller. Han 
har gavnet jysk crtcket meget og var I nogle år anfører for det Jyske hold, der gæstede København. Den 
kendte Journalist Ivar Lasson var også en ganske habil cricketspiller, der som mld-off nåede de utrollgste 
bolde. Han har ener min mening slået den længste og højeste bold, der nogensinde er slået her I 



219 
København. Måske var det et vådeskud. Det var på A.B.s bane for mange Ar siden: Han fik en bold, som 
var så høj, al næppe nogen anden kunne have nået den, og han smældede den bagover for fuld kraft. 
Bolden gik over A.B.s plankeværk, over Tagensvej og havnede formodentlig oppe i skorstenen på 
epidemihuset; bolden blev aldrig senere fundet. Han fik 6 points for den bold, han burde have haft 24. 
Endvidere træffer man navnet Westenhoitz, denne ejendommelige dansk-engelske medborger, der efter at 
have spillet i Frem og B.93 havnede i A.B. Han var besat af cricket, som han elskede over alt andet, og 
han gjorde i virkeligheden et mægtigt arbejde derfor, som ikke altid blev rigtig vurderet. Jeg husker ham fra 
den gang, da han i B.93 ville "præparere• en pitch af græs - han foragtede tæppet. Han lejede for egen 
regning et par arbejdsløse til at klippe og tromle, og han dirigerede og kommanderede I timevis. Det gik alt 
I all i 2 dage, så udeblev de arbejdsløse. De skulle ikke nyde mere. Han var en sand rædsel for 
Indkøbsforeningen, idet han prøvede næsten hele lageret for at finde Just det boldtræ, som passede ham. 
Jeg mødte ham deroppe en gang, og vi fulgtes ned gennem strøget. Pludselig fik han lyst til at vise mig, 
hvorledes en målmand skulle tage et straffespark. Han satte sine to boldtræer op ad muren ved 
Helligåndskirken og begyndte derefter at hoppe frem og tilbage i et indbildt mål. At han vakte opsigt, tør 
jeg vel nok sige. Det var Jo ikke nogen dagligdags begivenhed at se en lidt ældre, fin gentleman hoppe 
rundt på fortovet midi i Strøgtiden. Jeg listede ned ad en sidegade. Han var en ejendommelig, men 
prægtig personlighed, en glimrende vært og en ypperlig kok, der kunne tilberede de vidunderligste retter. 
Han døde desværre alt for ung. Han var noget for sig selv. Dernæst må jeg nævne Poul Olzen, som man 
traf på A.B.s førstehold i 1903, og som spillede der i 1927. Han var den mest uorlodokse gærdespiller, jeg 
nogensinde har set; han har vist aldrig udført et slag helt korrekt, men han havde et glimrende øje for 
bolden, og fik næsten altid points mellem 15 og 30; en trofast mand for sin klub, altid parat til at møde, en 
af de bedste A.B. nogensinde har haft. Han har heldigvis en søn, der røber udmærkede anlæg for cricket, 
og som har trænet, fra han kunne gå. Endvidere mA nævnes Axel Jørgensen, nu Rambøll, der er den 
fineste kaster, vi har haft, en mand, der studerede kastekunsten. J. Bronee, der var fra Sorø, spillede først 
for K.B., men fra 1905 i A.B. Han var en ypperlig all-round spiller, stilfuld og sikker. Hans karriere som 
spiller blev desværre afbrudt 11907, da han som wicket-keeper fik en over1igger slAet op I det ene øje. Det 
var en brandhArd bold fra nuværende Dr. Neel (dengang Axel Nielsen), der var skyld I ulykken, som 
kostede vor gode ven synet pA det ene øje. Jeg erindrer, at Jeg et par gange havde advaret ham den dag 
mod at stA så nær ved gærdet, men han ville nu stA der. Af de unge fra den lid vil jeg nævne Otto Dam
Larsen, den hArdeste kaster vi har haft, og som hurtigt rykkede op på første hold. Af fremragende 
videnskabsmænd, som har gjort deres navn kendt verden over, træffer vi brødrene Harald og Niels Bohr, 
der begge af og Ul spillede kampe. Harald var den bedste i cricket som i fodbold. Den kendte forfatter og 
Journalist Jens Locher spillede ogsA cricket, men han digter bedre, end han spillede. I 1907 kom Sallingbo, 
A.B., frem i første række som kaster. Han kastede meget hårdt, holdt en god længde og var utrættelig.
Han havde I sin første sæson en høst af 34 gærder for 3,3 points per styk. I 1906 kom Hagbard 
Westergaard på A.B.s første hold. Han og Buchwald var sikkert det stærkeste par til at åbne en halvleg
med. 11917 for eksempel scorede de to mod et meget svagt hold fra B.93, 293 for første gærde, og der
blev den dag pi 8.93s bane scoret 481 for 5 gærder(A.B.sjublaaumsskrlll 1964, side 19, 111gar,c1e1var1a1s, agat B.93 
opgav at spille). Henrik Andersen sendte bolden gentagne gange over I Lægeforeningens boliger og ned pA 
plankeværket i Øster Alle. Han samlede 106 points pA en times tid. stavnsbjerg, en gammel soraner, kom 
pA A.B.s hold i 1905 og har ikke svigtet ret mange gange siden. Han hører endnu til støtterne på holdet og
har bevaret sin Interesse for spillet usvækket. Jeg anser ham for at være den kaster, der er billigst overfor
gode spillere, da han holder sin bold godt pA gærdet, har god længde og god fart. Englænderne, der
spillede her sidste Ar, roste hans kastning meget. Af A.B.s spillere var Boerlmann uovertruffen i slip, de
bolde, han greb der, de sidste sæsoner han spillede, var fænomenalt godt taget. Henrik Andersen,
Buchwald og Seabye af de ældre er også udmærkede i marken, og af de yngre er Kleven og Jochumsen
meget lovende . ..• Klubben optaget i K.B.U. 29.4.1903. I crickettumering 1903-27. I, li og Junior holdenes
placeringer i turneringer 1903-27.
Rønne Baldldubc jJblaumsslulll 11122, sldll S: 
Efter at der var trænet flittigt i flere år og spillet ikke sA fA kampe, blev det indenfor R.B. besluttet o 1902) at 
indbyde Akademisk Boldklubs 1. krickethold til en kamp her. På A.B.s hold var mange dygtigheder, bl.a. 
Buchwald og Dreyer, som pA dette tidspunkt var meget berømte. A.B. var så overlegne, at de kunne få lige 
så mange points, de ønskede. 
K,lc/(ef 11131, side 14: 

... Da A.B. var på Bornholm 11902 og spillede mod Rønne Boldklub, scorede Buchwald og C. Dreyer 120 
for 1. gærde på 57 minutter. Mærkeligt nok var det Buchwald, der gik først, men da havde han også 100, 
medens Dreyer havde 19. I Buchwalds halvleg var noteret 21 tre"ere. 
K.B.U.s jublæumsslutlf 1953, uddrag fra BØlflll Pockøndahls bel8lnlng: 
Var K.B. suveræn i årene fra 1928 indtil 1944, har Akademisk Boldklub i endnu højere grad præget 
københavnsk og dansk cricket I de sidste 10 år. Siden 1944 har A.B. taget sig af K.B.U.s 
cricketmesterskab hvert år undtagen 1950, hvor B.93 blev nr. 1. Akademikerne er idag alle andre klubber 
klart overlegne takket være deres formidable bowlere, der rigeligt opvejer, at A.B.s gærdespillere Ikke for 
tiden er sA stærke som forhen. I K.B.s stærke periode var A.B. ingenlunde svag. Klubbens hold i 1931 
bestod således af Stavnsbjerg, Boertmann, Henrik Andersen, Palle Christensen, Ryhøj, Høyer, Emst 
Rasmussen, Eigil Poulsen, Cart Larsen og Poul Nielsen - et stærkt mandskab, der da også ved at scor& 287 
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+ 87 points mod K.B.s 249 + 66 for 6 gærder spillede uafgjort I slutkampen om mesterskabet. Ryhøj var
topscorer med 95 points.
Slutkampene I disse år mellem A.B. og K.8. var altid meget spændende og jævnbyrdige, fulde af dramatik. 
Stavnsbjerg husker man som gærdespilleren i den typiske soranerstil, Henrik Andersen for sin elegante
batføring og Boertmann for sin lumske, langsomme bolde. 0. F. Saabye hører også til denne årgang, idet
han indtil 1930 var vor hårdeste bowler. På grund af sit særprægede tilløb med de cirklende armbevægelser
hed han aldrig andet end "Slangebowleren". En anden god bowler havde A.B. I Palle Christensen, der
desuden var et udmærket gærde med flotte slag. Som modsætning til ham kan nævnes Ernst Rasmussen, 
der også var en solid gærdespiller, men af en lidt anden spillefacon. Hans øgenavn "Prikke-Rasmussen•
siger en del om, hvorledes hans spil var. Fra 1944 og op til for et par år siden har A.B.s store styrke været
det homogene, solide gærdespil - og Bronee med makkere. Louis Bronee, søn af den gamle elegante
cricketer Johannes Bronee, må betegnes som et af de største talenter, Danmark. har fostret på bowlingens
område. Få er udstyret med mere naturlige anlæg for bowling end han. Hans aflevering er let og utvungen,
og han kan skrue oft og leg lige godt. Havde Bronee levet i England ville han utvivlsomt være blevet en af
cricketverdenens store slowbowlere - tor så havde han også lært at bowle googlien. Jeg regner Bronee tor
en at de værste bowlere, jeg har spillet imod. Hvis man ikke næsten stirrede øjnene ud at hovedet for at se 
hans greb om bolden og i allerhøjeste grad koncentrerede sig tor at opdage hans hAndledsbevægelse under 
boldens aflevering, blev man uvægerligt narret af hans bolde. I K.B. har vi altid sat Bronee umAdeligt højt. 
Vi bedømte en gærdespiller i forhold til den lille A.B.er. Kunne han spille Bronee, var han af 1. klasse.
Bronee havde sine mangler - gud ske lov. Hvad skulle vi arme gærdespillere ellers have gjort? Han viste sit
greb om bolden for tydeligt for den opmærksomme gærdespiller, og da han ikke mestrede googlien kunne
han af og til komme til kort overfor en 1. klasses gærdespiller. Bronee var tillige tilbøjelig til at forcere sin
kastning, bowle for hArdt, nAr han blev •straffet•. Bronees karriere er enestående. 11938 og 1939 tog han
over 100 gærder, og hans rekorder I unionskampene viser til fulde hans styrke.
Til at bowle fra det andel gærde har A.8. altid haft den lykke at have bowlere, der på en glimrende måde
supplerede Bronee. Det gælder specielt de hårde bowlere, Aage Krebs og Per Martens. Sidstnævnte har jo
ligefrem skabt furore ved sine efter danske forhold fantastisk hurtige bolde. Sammen med Herluf Jensen fra 
Hjørring må han betegnes som Danmarks eneste virkelige fast-bowler. Herluf Jensen huserede omkring
1925-28 i Jylland og havde dengang bl.a. selveste Buchwald i vanskeligheder med sine hårde bolde.
Martens vil dog få 1. prisen, fordi han takket være sit levende tilløb og "vilde" højtspringende bolde I 
allerhøjeste grad er dødbringende for gærdespilleren. Som chok-bowler er han uden sidestykke, og hans 
makkerskab med Bronee må betegnes som det bedste, der har eksisteret i dansk cricket. Bronee har
desværre ikke spillet konstant de sidste år på grund af en alvorlig sygdom, men A.8. har fået en god
erstatning I englænderen Thomas Provis, der bowler fast-medium bolde med et efter danske forhold meget
hurtigt opspring. Provis vil uden tvivl i nærmeste fremtid komme til at præge vor bowling herhjemme, idet
han altid beredvillig stiller sine erfaringer til rådighed for de unge spillere, ligegyldig hvilken klub de så
tilhører.
Martens og Provis vinder for tiden kampene for A.B., idet deres fremragende bowling rigeligt opvejer, at
A.B.s gærdespil af I dag ikke er særlig stærkt. omkring 1944 og i årene derefter var til gengæld A.B. et
yderst stærkt gærdehold. Gik et par af støtterne for små points, var der altid et par andre, der scorede en
50-60 runs. Efter at Stavnsbjerg og Henrik Andersen var faldet fra, hvilede ansvaret på Ryhøj, Høyer, Carl
Larsen, Krebs og Poul Nielsen. De to førstnævnte var af samme type. Hårdtslående, aggressive 
gærdespillere, der væstentligt foretrak at spille fremad, og hvis halvlege altid var krydret af fine drives til
grænsen. Høyer var tillige en udmærket bowler. Desværre forsvandt han for tidligt fra cricket, idet han - for
resten midt I en K.B.U.-J.B.U. kamp - fik en stilling som skolelærer I Tønder. Car1 Larsen, Krebs og Poul
Nielsen satte i 1944 en rekord uden sidestykke I dansk cricket. Mod K.B. scorede de som de tre første
gærder hver et century. Krebs var udpræget hitter, en glimrende repræsentant for den berømte soranerstil.
Kom han først i stød, var han meget farlig, fordi han så ødelagde al bowling. Carl Larsen burde være blevet
en Buchwald nr. 2. Der er ikke mange andre spillere, der fra naturens side har været udstyret med så
medfødte anlæg for gærdespillet som netop han. Som ganske ung tegnede han til at blive den helt store
gærdespiller, idet han i en smuk og legende stil så at sige mestrede alle slag gærdet rundt. Med årene viste
det sig imidlertid, at Carl Larsen manglede de for den store gærdespiller så vigtige faktorer: koncentration, 
tålmodighed og evnen til at eksplodere. Man har vist aldrig set Car1 udføre et slag, så markspilleme har
stået måbende af forundring! A.8.erens største svaghed var vel, at han tog alt for let på tingene. Det hele
skulle helst være leg; del var svært for ham at slå for store brød op. I hvert fald var han ofte for let at lokke,
således at han ikke altid opnåede de points, som man burde kræve af ham efter hans rige evner. Engang
Imellem kunne Carl dog gå helt ind for opgaven. Så var han uimodståelig, og det var en fryd at overvære
hans gærdespil. Jeg erindrer endnu hans 118 11935 mod K.B. Det er en af de flotteste opvisninger I 
gærdespil, Jeg har set. Alsidig som Car1 Larsen var, udviklede han sig med årene til at blive en 1. klasses 
bowler. På grund af hans højde var var hans bolde meget vanskelige at bedømme for gærdespilleren. Dertil 
kom, at man næsten ikke kunne se på hans aflevering, hvilken skruning bolden ville få. Og for at gøre det 
endnu værre, bowlede Carl Larsen i højeste grad med "hjernen". som åbningsbowler var han en af de 
bedste til at få den nye bold til at swerve. Som modsætning til Car1 Larsen står Poul Nielsen, der er den 
A.B.er som næst efter Buchwald har scoret flest points og opnået flest centuries. "Tist"ens store force er 
hans næsten sygelige forsigtighed og påpasselighed ved pindene. I mange tilfælde lader han bolden ramme



221 
boldtræet; men ingen forstAr som han at vente til den "løse" bold kommer. Til gengæld bliver den så også 
omgående straffet. For mig er der ingen tvivl om, at A.8. • netop fordi de andre gærdestøtter af Poul 
Nielsens årgang fortrinsvis spillede frit - er "Trst"en tak skyldig, fordi han ved sit forsigtige, men dygtige og 
solide gærdespil har holdt stand ved det ene gærde og derved meget tit lagt grunden til en stor A.B. 
lnnings. Som markspiller var han Især fremragende som point. Af den yngre årgang kommer Poul Talbro 
Ind som en flot nr. 1. Han er et bevis på, hvordan mr. Chaplins instruktion - her via Svend Morilds 
emigreren til Odense, hvor Talbro er opvokset - indirekte har præget hele landets cricket. Poul Talbro spiller 
i jysk stil med hook'et som et meget pointsgivende favoritslag. Som 1. slip snupper han hver sæson en 
mængde gribechancer. A.B. har altid haft gode wicketkeepere, ja, i Eigil Poulsen vel den bedste, Danmark 
har haft. Jørn Finnich, der i de senere år har stået bag pindene, rangerer ikke meget under Poulsen; til 
gengæld har han et plus derved, at han er et godt gærde. 
Kllcket 1933. side 2: 
A.B. gærderekorder. 
Cdcket 1942, side 29: 
Artikel om Akademisk Boldklubs Jyllandstur 1942. 
Clickøt 1943, side 44: 
Artikel om Akademisk Boldklubs Sommertur 1943. 
Cdcket 1947, side 61: 
A.B. blev københavnsk mester og fik pokalen, der blev vundet for fjerde gang I træk, til ejendom. 
Cdcket 1960, side 35: 
A.B. gærderekorder. 
Cdckøt 1964, side 32 ogjublæumsnummør 1979, tide 11: 
Klubbens tid under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cdck" 1966, side 50: 
Fotografi fra indvielseskampen mellem A.B. og Aa.8. på A.B.s nye anlæg (i Bagsværd). 
Cllcll" 197911, ut. 20: 
Artikel I forbindelse med 90-Ars jubilæet. Det nævnes bl.a., at før D.C.F.s stiftelse spilledes om de lokale 
mesterskaber, og I Arene 1890-1954 var A.B. københavnsk mester 28 m gange• I evig konkurrence med 
K.B., der vandt titlen 27 ("I) gange. Nu hedengangne 8.93 blev, som 3. bedste klub, københavnsk mester 
fire gange (Ifølge mine nc1a1er: A.B. 211gange. K.B. 25 gange, B.93 4 gange, Frem 2 gange og uafgjort 5 gange).

ALBERTSLUND CRICKET CLUB 
Cdcket 1981/3, side 3: 
Nystiftede Albertslund Cricket Club, der endnu Ikke råder over egen bane, Indgår i mellemrækken, kreds 
31. 

AMAGER CRICKETKLUB (I) 
RJngstedldralslon!nlngsjubllæumsslattl 1� tide 19: 
•.. I 1890eme havde man særligt godt samarbejde med Amager Cricketklub, K.B. og B.93. 

AMAGER CRICKETKLUB cm
LOlll>for Ama(Jel"Cllckøtldub: 

stiftet 18. oktober 1991. Første fonnand Aase Erichsen. 
Cdck" 1991/3, side 16: 
Stiftet på et særdeles velbesøgt møde på Amager I midten af oktober. Det er en lang række folk, mest af 
indisk herkomst, der går !gang, efter de har spillet nogle privatkampe, hvor de tinte Albertslunds bane. El 
ægtepar, Aase og Harry Erichsen, med stor erfaring Indenfor lejerbevægelsen og andre danske 
organisationer, har påtaget sig at være formand og kasserer, selvom ingen af dem har holdt en criekelbold 
I hånden endsige ved, hvad spillet går ud på. Men I syvmandsbestyrelsen, der blev valgt til at fA 
foretagendet igang, er der flere med erfaring Indenfor dansk cricket bl.a. Rajesh Graver, der er kendt fra 
Frems hold. PA den sllftende generalforsamling smækkede indehaveren af den store fotoforretning 
Kontant Foto på Købmagergade 5000 kr. på bordet og tegnede samtidig klubbens første sponsorkontrakt. 
Clickøt 199212, side 9: 
Hvordan gir man fra O til 89 registrerede aktive medlemmer I en nystiftet cricketklub på 4 måneder? Svar: 
Man beslutter at stifte en forening ved navn Amager Cricketklub. Vælger et ægtepar Aase og Harry 
Erichsen, der overhovedet Ikke aner, hvad aicket er, som fonnand og kasserer. laver træning et antal 
gange i Idrættens Hus, hvor der hver gang i en salig blanding af gamle, yngre og purunge står omkring 50 
aktive deltagere? Ikke så forfærdelig mange af dem på niveau over den sidste halvdel af 
mellemrækkeholdene. Men hvad gør det. Medlemmerne, hovedsagelig folk af indisk afstamning, men si 
absolut Ikke bare ex-Indere. Der er mangfoldige af alle mulige slags, og de ser ud til al have det dejligt. Det 
skal særiig bemærkes, at med et par enkelte undtagelser er det ikke medlemmer, der er taget fra andre 
københavnske klubber. Nogle har måske på et eller andet tidspunkt spillet i Danmark før, men de fleste er 
nye for dansk cricket. 
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Det har været en oplevelse at se den leben og den glæde, som alle disse mennesker har udvist. Det har 
været en glæde for Aase og Harry, som påtog sig jobbene for at hjælpe de mange på vej med de praktiske 
gøremål. Det bliver utroligt spændende at se, hvad der bliver af denne forening, og hvor den kommer til at 
spille. På fire måneder er den nået op mod at have nok 1118-7 hold. Hvad kan det Ikke blive til. Og så 
fortæller kasserer Harry, at kontingenterne strømmer ind, og at økonomiske vanskeligheder er der ingen 
af. Alle de nye medlemmer er med på, at det her skal blive en succes. Lad os give dem vore bedste 
ønsker. 

AMAGER CRICKET CLUB 
Cricket 1935, - 46 og 48: 
Den 18. maj 1935 fejrer Amager Cricket Club sin 10-årige beståen, men klubben er egentlig ældre, Idet 
dens oprindelse kan føres tilbage til tiden omkring 1920, hvor nogle drenge udgåede fra Øresundsvejens 
Skole var kommet I besiddelse af nogle cricketrekvisitler, hvormed de på Amager Fælled under Primitive 
forhold dyrltede spillet så godt, det lod sig gøre. Nogen egentlig klub var der endnu ikke tale om, men der 
var dog nogle få unge mennesker, som formåede at holde interessen vedllge, og efterhånden sluttede 
tilfældige tilskuere og ældre spillere sig til, hvorved trangen til en fastere organisation opstod. Så vidt det 
har kunnet opspores, thi desværre foreligger der ingen optegnelser derom, blev der på et møde den 18. 
maj 1925 dannet en bestyrelse og vedtaget love. Klubbens første formand hed K. V. Jensen, men om 
klubbens første år savnes der nøjagtige oplysninger. Træningen fandt nu sted I Sundby ldrætsparlt, som 
siden da har været klubbens hjemsted, og sidst på sommeren spilledes en kamp mod den lidt ældre 
Frederiksberg Cricket Club, en kamp, som F.C.C. vandt. 11926 anmeldte klubben et hold til K.B.U.s 
turnering 111 holds rækken. Vanskelighed ved at sætte hold var der ikke, thi klubben talte kun 11 senior
medlemmer og 2 juniores. Da formanden på grund af tilskadekomst først på sæsonen trak sig tilbage fra 
klubben, blev arttitekt Th. Horsted valgt til formand, en post han beklædte 14 år. Store resultater opnåedes 
Ikke det første år, alle kampe tabtes, men klubben tog kløene med anstand og godt humør. 11927 vandt 
klubben sin første turneringskamp, over K.F .U.M., og efterhånden voksede den sig større og stærltere. I 
1929 stilledes der med 2 hold i li holds rækken, og fra 1930 har klubben med vekSlende held deltaget I 
både I og li holds rækken og I pokalturneringen, 11929 tllllge med et juniorhold, men dette blev atter 
opgivet på grund af de I Sundby ldrætsparlt uheldige forhold for cricketspillets udøvelse. 11927 startede 
klubben en turnering om "Sølvgærdet" mellem Frederiksberg Cricket Club, Jydsk Cricket Club og A.C.C. 
"Sølvgærdet" vandtes det første år af J.C.C., 11928 af A.C.C., 11929-30-31 af F.C.C., hvorefter 
turneringen afsluttedes. 
Om en til klubben af firmaet K.K.K.K. skænket pokal er der en tumenng løbende mellem B.93, Frem, 
F.C.C. og A.C.C. 11931 gæstede klubben Esbjerg med et af 3 spillere fra K.B. forstæfl<et hold. Kampen
fandt sted 1. pinsedag og vandtes af Esbjerg efter 1. halvleg. Med sjællandske byer som Næstved, Køge,
Roskilde, Ringsted, Sorø og Kalundborg har klubben stået i livligt samkvem, ligesom den ofte har været
repræsenteret på K.B.U.s hold I lnter-Unions kampe og kampe mod andre repræsentative hold. Siden 1930
har fabrikant P. Jagd været formand for A.C.C., afbrudt af en 2-årig periode 11932-33, hvor
formandsposten beklædtes af inspektør L. Simonsen. - her følger A.C.C.s gærderekorder. A.C.C. fejrede
sin 10-årige beståen ved at vinde en pokal, hvorom klubben har kæmpet med Ringsted. Det var A.C.C.s 
tredie sejr I fire kampe. 
K.B.UJjublaurnsl,/aj/f 1928. side 112 og 142: 
Ikke medlem af unionen, men deltager 1928-27 I cricketturneringen. Opgave over klubbens placering I 
turneringen 1926 og 1927. 
K.8.U.s}uMæUmssluill fSl53, lide 991100: 

Jydsk Cricket Club gik op i Amager Cricket Club . ... A.C.C. har forstået at klare skærene trods 
besvænigheder, ikke mindst I krigens Ar, hvor klubben var helt uden træningsmullgheder. Selv om A.C.C. 
aldrig har været fremme i allerførste række, har den dog ofte givet de stærke klubber en hård og 
spændende kamp, ja, af og til endog en afklapsning. Efter først at have spillet I B.93 har L. Simonsen I 
mange år været grundpillen i A.C.C.s hold, en dygtig gærdespiller, hvis favoritslag var cufet, som blev 
udført med elegance. Som en anden støtte kan nævnes Enevold Jensen, der kan rose sig af at være den 
eneste K.B.U.er, som har scoret century mod S.B.U. Af andre gode gærdespillere kan nævnes August 
Jørgensen og E. H. Petersen. PA bowlesiden husker man fra omkring 1930 P. Jagd og P. Madsen, et 
udmærket par, der supplerede hinanden på bedste måde. Desuden Molbech og Arnold Larsen, samt fra de 
senere år E. H. Petersen og Gøsta Larsson. 
Clicl<ef 1965. - 96, fnl L018111z Simonsens etindiinger. 
I 1926 flyttede jeg til Amager og meldte mig Ind I A.C,C., som Horsted havde stiftet året I forvejen, og 
bortset fra det første år var jeg med I samtlige 35 sæsoner, klubben eksisterede, deraf var jeg formand I ni 
Ar. Nogen dominerende position I dansk cricket Indtog vi nu aldrig. Ikke få kampe gik efter recepten 20-30 
points til os og 300 til A.B. eller K.B. Men vi havde vores guldalderhold med to glimrende kastere Poul 
Madsen og Peter Jagd og klubbens bedste gærdespiller Enevold Jensen, og da kunne vi vinde over selv de 
bedste. Jeg husker, at vi - I en af de fem-seks sæsoner, hvor der spilledes med halvlege på 2½ time -
tavede 310 for 8 og troede den hellige grav vel forvaret, men B.93 sned os ved at tave 320. En anden gang 
måtte vi se os slået af sejrsikker A.B. med to sølle points. Jeg beholdt keeper pladsen lit A.C.C.s bitre ende, 
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Cncket 1D46. side 2, uddragfTa ldubbens 20 ,r., lr,dsø/sdag 1945: 
A.C.C. har ikke under krigen haft særlige blide kir. Straks efter besættelsen begyndte tyskeme at bygge
barakker og opstille luftskyts omkring klubbens spilleplads pi den tidligere flyveplads ved Kløvermarksvej.
der efterhinden blev mere og mere indskrænket. 11943 måtte klubben flytte sin spilleplads til en anden
kant af Kløvermarten, men klubhuset mitte efterlades. si et redskabsskur med plads til 2 mand ad
gangen måtte gøre det af som omklædningshus. Efter kapitulationen viste det sig, at klubhuset var blevet
fuldstændig ødelagt af tyskeme, hvorfor det for klubben var særdeles velkomment, at englænderne
forærede klubben en tysk barak, der var større og bedre end det tidligere klubhus, og som også fik en
bedre beliggenhed. I løbet af sommeren fik klubben huset flyttet, sat i stand og møbleret, så medlemmerne
igen kunne have det hyggeligt.
Den på Amager garnisonerede afdeling af R.A.F. har benyttet klubbens spilleplads til træning og har spillet
flere "friendly matches• med A.C.C. Tre af de engelske spillere deltog I fødselsdagsfesten (8.12.1945); Mr.
Wilson takkede klubben for husly og godt sportsmanship. Som et tungt slag for klubben kom nu I efteråret
meddelelsen om. at der skulle bygges en stor flygtningelejr på Kløvermarten, der herefter vil være
uanvendelig som spilleplads for A.C.C., som for de øvrige boldklubber, der holder til her. Om det
nyerhvervede klubhus kan bevares er tvivlsomt, ligesom klubben endnu er i uvished om, hvor den vil
komme til at spille I den kommende sæson.
Cncket 1950, side 27, uddrag fra artikel om ldubbens 25 "8 jublaum:
•.• Vi skal blot nævne de 6 spillere, der har ledet klubben si godt gennem de første 25 år. Del er: 
Th. Horsted, P. Jagd, L. Simonsen, P. Madsen, Enevold Jensen og Jens Jensen. 
PS: A.C.C. har endelig I ir fået overladt en bane I Sundby Idrætspark, hvor der er anlagt træningspilch og 
opstillet et nyt net, udført af medlemmeme I deres fritid, således at klubben nu atter kan byde nye 
medlemmer gode forhold. 
Cncket 11J/U, side 21: 
A.C.C. deltager Igen i den københavnske mellemrække.
Cllt:llet 1966, side 122, ved Mldleld 111. Hotsleds død:
Han var en af stifterne af Amager Cricket Club i midten af tyverne, og han spillede på A.C.C.s førstehold, 
til han var langt over de tres. 
Cdcket 1964, side 33 og)ublæumsnummer 1918. lide 46: 
Klubben underD.C.F. med lidt historie og statistik. ••• Nåede i D.C.F.særa kun at spille 19 kampe i 1954, 
55 og 56, hvoraf kun een eneste blev vundet. A.C.C. burde vel have heddet Old Boys, da flertallet af 
spllleme var over 50 år. 

APOLLO 
,.,.,,.,_, ldlalsbog 1800, side 668: 
Apollo stiftet 12. juni 1887. 23 medlemmer I oktober 1889. Spillede cricket og fodbold. 
K.S.U.s jublleumsslvtlt 1928, side 112:
Boldklubben Apollo optaget i K.B.U. 6.9.1904. Udtrådt af K.B.U. 22.12.1909. I fodboldtumerlng 1904 og
1905 samt 1906-09. Ikke I cricketturnering.

ARBEJDERNES KRICKETKLUB 
Ros/rid& Bo/dldub ef 1906 jublæumssluill 11158. side 40: 
Roskilde Motionsklub optog spillet i 1927 og købte materialerne af den nystartede "Arbejdernes Cricket 
Club" i København, som mitte ophøre efter en sæsons virte (91emmerlkb med ap1ysnqieme rra kllcbt 1930 og 1950 
nedenfor!) på grund af svigtende tilslutning. 
Cdcket 1950, side 28: 
A.K.K. spillede i B-rækken I 1929. 
KJfcket 1930. e/de 27, 58 og 85: 
29.6.1930 vandt Arb.K.K. med 9 gæroer over K.F.U.M. (li hold). 
10.8.1930 vandt Arb.K.K. over A.B. uden kamp (li hold). 
Den nydannede klub A.K.K. klarede sig hædertlgt, Idet den• bortset fra sejren over A.B., som opgav 
kampen - vandt 3 kampe, den ene over B.93, som senere trak sit hold tilbage. (li holds turneringen}. 

ARBEJDERNES LÆSESELSKABS SPORTSKLUB 
Dansk Spo,ts/ldendø 1889, llide 219, 243 og 267: 
Mellem Cigararbejdemes Sportsklub og Arbejdemes Læseforenings Sportsklub afholdtes søndag den 23. 
f.m. (elvs Juni) kricketkamp med det resultat, at c.s. vandt med 65 + 48 mod 47 + 59 pts. Gribningen lod
meget tilbage at ønske .... Arbejdernes Læseselskabs Boldklub mod Skræddernes Sportsklub 21". S.S. 
vandt 47 + 27 mod 22 + 25 .••. Arbejdemes Læseselskabs Sportsklub mod Frems li hold 11/8. Frem vandt 
med halvleg+ 103. 
IMlm8t ldnelsbog 1890, side 869: 
Arbeidemes Læseselskabs Sportsklub tabte 2/8 til Skomagernes Sportsklub med en halvleg + 33 points. 
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ARROW 
Dansk 5po,ts/kJelld& 1889, sid& 243: 

Arrow mod Dana 21/7. Arrow vandt med 63 pis. i en halvleg mod 20 + 35. 
Dansk Sportslidende 1890, sid& 258: 

Arrows 2. hold mod Danas 2. hold 2017. Arrow vandt med 1 point. 
Illustreret ldr.løtsbog 1890, sid& 669: 

Arrow nævnes. 
Dansk SportsJidende 1893, side 166 og 248: 

Arrow tilmeldt D.B.U.s kricketturnering 1893. A.B.11 mod Boldklubben "Arrow" 25. juni. A.B.1127 + 161. 
Arrow 45 + 144 for 9. 

BAGERNES (KRICKEDKLUB 
Tldss/<Jilf for Sport 1887, sid& 47B: 

Under nye kricketklubber nævnes arbejderklubben Bagerne. 

B.93
C#cl<et 1936, side 51, uddrag af Thor S/cl<.Peletsens elfndlinger. 

... Den gamle "ØSlerbros Boldklub" opløstes året efter (1893), hvilket også var tilfældet med "Melchiorianer
Boldklubben", og stammen af disse to klubber stillede "Cricketklubben af 1893". 
Politik.en 17.5.1993, (uddrag}: 

Den 19. maj 1893 mødte 23 idrætsglade personer, med speciel interesse for fodbold og cricket, på Cafe 
Petersborg i Odensegade, der var en af de mondæne restauranter på Østerbro I København. Det var et 
stiftelsesmøde af en ny klub. Trods modstand fra de fodbold-interesserede vedtoges det kun at tage cricket 
på programmet, og klubbens navn blev "Cricketklubben af 1893", med Gottfred Klint, tidligere formand for 
den opløste Melchiorianer Boldklub, som formand. 
11896 blev fodboldspillet indført. og på generalforsamlingen 17. maj 1897 ændredes klubbens navn til 

"Boldklubben af 1893" .•.. "Boldklubben af 1893 - En idrætsklubs liv og levned gennem 100 år", et fyldigt 
jubilæumsskrift, fortæller om Østerbro-klubbens op- og nedture . ... 
Dans}( SportsJidønde 1893, sk1e 166, 236, 289 og 350: 

"Cricketklubben af 1893" tilmeldt D.B.U.s kricketturnering 1893 . ... 25. juni vandt Cricketklubben sin første 
kamp med 6 pls over Frem I, Brummerstedt ialt 11 for 24 .... C.K. blev nr.1 i kricketturneringen med 2 
vundne og 1 tabt kamp . ... CK vandt mod udvalgte spillere fra A.B., Frem og K.B. med 3 pts. 
Dansk SportsJidønde 1B94 side 202: 

K.B.s nye bane benyttes til turneringskampe (også f.eks. andre klubber som A.B. mod 93). 
Klicl<et 1933, side 41, uddrag frø Bltil<e/ om 40 fJrs jubiafft 
Fotografi af vinderne af det københavnske mesterskab 1893 ••.. Begyndte sin tilværelse på Fælleden som 
en lille beskeden klub, "Cricketklubben af 1893" .... Valdemar Brummerstedt var holdets bedste kaster, 
frygtet af "fjenderne• for sine flade, stærkt skruende, underarmsbolde, som indledtes med en række 
ejendommelige hop. Klubben startede sin virksomhed omtrent samtidig, som overarmskastningen blev 
indført herhjemme, og det nye system ændrede i væsentlig grad cricketspillets karakter. I Harald Simonsen 
havde klubben iøvrigt selv en af de første overarmskastere herhjemme. 
Kricket har formået en af veteranerne (J. C. Tjærby) fra året 1893 til at fortælle lidt om klubbens start. og vi 
bringer nedenfor hans "Minder om cricketklubbens første sæson": 
19. maj 1893 startedes "Kricketklubben", der senere som B.93 har indlagt sig så stor berømmelse og gjort
en betydelig indsats i dansk sportsliv. Det var unge spillere fra "Melchiorianeme• og "Østerbro Boldklub",
der dannede den nye klub. Dens ledende navne var G. Klint og V. Ibsen; formand - kasserer! Holdet - for
der var ikke stort mere end eet hold - ses på billedet. Blandt de øvrige medlemmer - der var ialt 24 - kan
nævnes: Arnesen. Johs. Gandil, Aug. Lange og "Sorte Ole". De blev stjerner på fodboldholdet! Den ene
endda en fiksstjerne! Vort klublokale var en havestue i en gammel villa på hjørnet af Nørre Alle og
Tagensvejl Der klædte vi os oml Der spiste vi vort medbragte smørrebrØd til et glas øl. Det var ikke
storslået - men hyggeligt! Vor festplads - tumeringspladsen - var lige udenfor på Fælleden. Jeg ser den
endnu for mig gennem "Holger Danskes Briller", der den dag i dag spores i de små Fælledsøer. Det var
der, det foregik! Hver søgnedags aften fra kl.6 og søndag formiddag. Træningen var en fest. Det er ikke
enhver givet at blive en dygtig kaster, batsmand eller keeper; dertil kræves særlige anlæg, men en god
markspiller kan enhver ved flid og træning blive. Det lagde vi an på, og det var da også på dette felt, vi
vandt vore sejre .. I marken var Strflmann ubetalelig. Hans hurtighed, hans humør var smittende, både til
daglig og under kamp, når vognen hældede. Når det daglige spil var ophørt, tog vi ofte et kvarter. spredt I
marken. Der blev slået høje eller lange bolde. Vi skulle løbe til, gribe og hurtigt stikke til gærdet, hvor
"Gine" stod og tog Imod. Mindst 2 bakkede op. Intet måtte foræres bort! Den alvor, hvormed vi trænede,
fremmede egenskaber, der er brugbare, når man senere skal deltage i større spil på helt andre baner i det
praktiske liv. Som statistikken viser, vandt vi turneringen og over et sammensat hold. Det var kun små
sejre. Dog blev vi modtagne med respekt, når vi kampdagene mødte op I sluttet trop, ensklædte og i rette
tid. Som slutning på sæsonen foretog vi en udflugt til Ringsted efter indbydelse af Sorø Amts klubber.
Dampmøller Frandsen og hans sønner forestod arrangementet. Det virkede fortrinligt. (Her følger "Resultaterne
af kampene 11893", "Spillere me<t mind5110 før51ehold&-kampe ror B.93" og "B.93 gærderekorclef").
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K.B.U.s jubllæumssklilt 1928, sid& 75, uddrag rn, Vakl. Brummelsledts artikel: 

... Østerbros Boldklub, der senere slog sig sammen med Melchiorianeme til Crieketklubben af 1893, nu 
B.93 . .•. Det er trist at tænke på, al denne klub, der stiftedes som eksklusiv cricketklub. og som vistnok
havde de mest fanatiske cricketlilbedere iblandt sine medlemmer, nutildags har største besvær med al 
stille et blot nogenlunde godt 1ste hold på benene til ganske få kampe. - men vi kommer lidt for langt frem 
i tiden - Blandt de mest kendte i den nye klub må nævnes først og fremmest Godtfred Klint, B.93s
formand. Han var den fødte leder, og efter min mening en af de bedste anførere, et crickethold nogensinde
har haft. Han var en udmærket all-round spiller og havde fuldkomment herredømme over holdet, der følte 
sig som hørende til en stor familie. hvis hoved han var. Efter ham må nævnes Aage Buntzen, der har
udrettet et meget stort og uegennyttigt arbejde for sin klub, hvis kasserer han har været i en lang årrække
og endnu er. Den glade, gemytlige Strømann, en fænomenal markspiller, hvis frækhed som short slip
grænsede til det utrolige. Viggo Petersen (tykke Viggo). som alle var på fornavn med, og som var holdets
bedste underarmskaster. Desuden Frederik Nielsen, en lang senet fyr, der hurtig blev en god 
overarmskaster, og som var den bedste "point", jeg har set. Omtales må også Georg Nielsen (kaldet
Gine), en udmærket spiller, og Harald Simonsen, nu den kendte trælastgrosserer. Desuden den urokkelige
Jensenius og Tjæreby Rasmussen, der, trods et stift håndled, næsten altid fejede sig nogle points til. Året 
efter fik B.93 sig et nyt medlem, der kom til at spille en stor rolle i klubben og i K.B.U., hvis sekretær han 
blev. Del var den kendte Katberg. Han var en fin underarmskaster, havde udmærket forstand på 
markopstilling, og var en rigtig god anfører fra 1898-1905.
Endelig løjtnant lpsen, som var materialforvalter og sørgede for, at alt var i orden. Han stillede den
betingelse, at man kun kunne spille på holdet, hvis man anskaffede klubdragten: Hvidt flonelstøj, hvid hue
med et blåt skjold, blåt bælte og helst hvide støvler. Hvad denne fordring betød for os ret ubemidlede unge
mennesker. kan man nok forstå. Det kneb hårdt, men skaffes skulle dette udstyr, og forældrene måtte
rykke ud med pengene. Men vi var også meget fine. da vi første gang rykkede I marken. og det er
unægtelig rart at se et godt og ensartet klædt hold. Det skær mig i øjnene, når jeg ser de rædsomme
kostymer, mange spillere nu møder I. 
B.93 havde en flot start og vandt alle sine kampe på nær mod A.B., der vandt med 2 points; foruden
slutkampen mod et udvalgt hold af "Resten•. Kampen mod K.B. spilledes i en utrolig hede, og hvis jeg
ikke husker fejl, varede den til henad kl. 7 om aftenen fra 10 formiddag. Man holdt ingen frokostpause
dengang. man spiste. når der var tid. sit medbragte smørrebrød, som var varmt og ækelt, skyllede det ned
med en ligeså varm bajer, som serveredes af den kære, gamle Madam Petersen. der med sin lille
trækkevogn holdt til hos cricketspilleme. Jeg husker den raedsel, der greb os, da hun en dag fik en
brandhård bold lige i panden. hvor der fremkom en mægtig bule. Al hun overtevede den behandling var
gådefuldt. men hun tog det som en helt . 
... Vi, der ikke havde tæppe, var I begyndelsen meget misfornøjede dermed. Jeg erindrer, at det næsten
var umuligt for os, der var vante til at kaste på en græsbane. blot at holde en nogenlunde god længde.
Tæppet virkede ganske forvirrende. Dertil kom, at det første tæppe var meget smalt, således at vi, der
anvendte meget stærkt skruede underarmsbolde, havde den overraskelse at se vore bolde ramme
tæppekanten. hvorved de gik lige til vejrs og blev sendt ud over grænsen. Man måtte lave sin kastning helt
om. Men naturtigvis måtte de andre klubber hurtig følge trop og anskaffe magen til K.B.s tæppe. men for
os var det ikke så behageligt, fordi vi skulle transportere dette klenodie hver dag fra "de elegante 
klublokaler" i nærheden af Fælleden over til spillepladsen. Det var et skønt optog. En fodboldmålstang blev 
stukket igennem tæpperullen; så tog vi stangen på skuldrene, to mand stærk, og vadede af med det tunge
uhyre. som vippede op og ned på skuldre, der ikke var vante til at bære byrder. Man kunne få rigtig pæne
vabler deraf. En anden spiller bar hammer og jernpløkke, nogle boldtræer og skinner, og endelig bar en
anden mand en skovl. hvis anvendelse sikkert er noget gådefuldt for læserne. men som var et meget
vigtigt og nødvendigt redskab. Skovlen brugtes nemlig til at fjerne de fedeste og fugtigsle kokasser fra
spillepladsen. Fælledkøerne syntes at have en uforståelig og meget beklagelig forkærtighed for at bruge
vor kastebane som WC. Det var et tillidshverv al bruge skovlen, men det var ikke stærkt eftertragtet.
Manden med skovlen var altid genstand for mange spøgefulde og saftige bemærkninger fra Fælledens
stampublikum, som vi forøvrig stod på en meget god fod med. Mange af "bisserne• var uhyre grinagtige og 
erhvervede sig gennem årene en god forståelse af spillet, og var meget strenge kritikere ved vore kampe. 
De var på fornavn med adskillige af spilleme . 
... Ølhalvlege var en udmærket kampform. Man delte sig I to partier og valgte hver sin modstander i 
kampen om øllet. Det tabende parti skulle traktere. Som der blev løbet mellem gærdeme ved disse dyster! 
Man halsede af, så snart der var den mindste chance. blot for at partiet kunne tjene tilstrækkelig mange 
points til at sejre. Og alt det slid for en sølle bajers skyld - og så naturligvis for æren. En bajer kostede
dengang kun 8 øre, så den pekuniære risiko var ikke stor . 
... Boldklubben af 1893 havde i 1903 den mærkelige oplevelse, at dens første hold overhovedet ikke 
kunne blive placeret i rangforordningen, idet 3 af de 4 kampe ikke kunne spilles færdig. Klubben havde
ellers i nogle kampe et meget stærkt hold, idet det var lykkedes at få 3 unge englændere fra legationen til
at deltage. Det var de to brødre Goschen, sønner af gesandten her i København, den mand, der havde det
pinlige hverv at overrække Englands krigserklæring til Tyskland under den sidste store krig, desuden Mr.
Peto, legationssekretæren, der var en udmærket spiller, som scorede i en lynende fart, I modsætning til
Mr. E. Goschen, der var stilfuldheden selv og meget sikker ved gærdet. Den yngste, en Eton-boy, var kun
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jævnt god. Jeg husker, at vi var meget opsatte på at få Mr. E. Goschen med mod Frem. men da jeg 
forhørte Mr. Peto, fik jeg det svar, at han ikke kunne love det bestemt, da Goschen var bortrejst, men han 
mente, at han kom tidsnok. Jeg troede, det drejede sig om en mindre rejse og blev unægtelig overrasket, 
da det viste sig, at han var i Tanger (Nordafrika). Men søndag formiddag kom han pludselig ind ad porten I 
ØSter Alle, fulgt af sin tjener, der bar den store crickettaske. Han var kommet til København lørdag aften 
og stillede efter løfte på banen. Det kan man kalde interesse for cricket. De 3 elegante englændere havde 
en meget heldig indflydelse på B.93s hold. Alle spilleme gjorde sig umage for at være så nette og 
civiliserede som vel muligt, og der blev trænet usædvanlig meget. De deltog I vore små aftengilder ude i 
B.93s lysthus og var rent ud begejstrede for den danske Rødgrød (et navn, de forgæves forsøgte at 
udtale), og for den Punsch, der blev brygget Jeg husker, at et gilde var så livligt og trak så længe ud. at
beboerne i Lægeforeningens boliger Indsendte en velbegrundet klage. Det endte ganske vist også meget 
sent med en improviseret fakkal-krigsdans ude på spillepladsen, og Mr. Peta var en af de livligste. Han
havde kun skyggen af sin stråhat på hovedet. da han vendte hjem. Jeg tror vi morede os fuldt så godt den
gang, som de nu gør ved de store festmiddage, og så kostede det lkka klubben noget. Hver festdettager
betalte 1 kr.SO øre. Ingen skat!
K.B.U.s}ubll#umsslaitl 1921, � 11009142: 

Klubben optaget I K.B.U. 29.4.1903 .••. I cricketturneringen 1903-27 •••• I, li og juniomolds placeringer 
1903-27. 
�Ilet 19311, &de 35, Strølan/l9r. 

Nu da Duus er rejst fra B.93 til USA, har klubben fået en kærkommen forstærkning i Werner Sørensen. 
Der er ingen tvivl om, at hans tilstedeværelse på B.93s hold vil gavne spillets udvikling. B.93 har ellers haft 
en god sæson i år. A.B. måtte se sig slået, og netop fordi et par af klubbens andre sejre var yderst knebne, 
har kampene virket som god propaganda. Koncentration og en virkelig sejrsvilje har givet B.93erne 
overtaget, og mon ikke disse to ting alene kan få lukket øjnene op på visse herrer, der gerne ser cricket 
nedlagt. Her skal Ikke opremses alt det, som gør cricket til "the king of games•, men blot lige gøres 
opmærksom på et par småting, som må have interesse for en klub som B.93 • for resten startet som 
cricketklub- der skal beskæftige hundreder af fodboldspillere I den varme sommertid, hvor banerne er 
jemhårde - man kan vist gå ud fra, at det efterhånden er slået fast. at det er umenneskeligt at spille fodbold 
om sommeren - og Intet må være naturligere end at spille cricket, Især da det!.17 spil i udpræget grad 
tvinger sine udøvere til at se på bolden - det vigtigste I ethvert boldspil, lkka mindst fodbold,• og desuden 
meget ofte stiller spilleme over for opgaver - jævnfør de omtalte kampe - hvor del er nødvendigt at bide 
tænderne sammen, og hvor ansvaret hviler på den enkelte som på hele holdet Yderligere ved man jo af 
erfaring, at fodboldspiHere, som ikke får tilstrækkeHg hvile om sommeren, meget ofte bliver fodboldtrætte 
hen på efteråret, eller hvad der måske er værre, får skader, som kan føres tilbage til sommerens hårde 
baner. Mon man derfor ikke i B.93 skulle tænke lidt dybere over tingene, Især nu, hvor klubben har et hold 
af unge lovende spillere - Werner Sørensen, Brødrene Bk>ck-Jørgensen, Brødrene Nielsen, Erik Sørensen, 
Børge Hansen m.fl., der med årene sikkert vil danne et meget stærkt hold. Men Ikke mindst har det vel 
betydning, at fodbold-drenge, der om sommeren spiller cricket, får "bedre øje" - til gavn for deres 
fodboldspil. 
Cllcllet 1943, &de 19, uddrag fra I/fik.el om 50 Ilts }ublæet: 
I dagspressen er det også beskrevet, hvorledes klubben opstod af Melchiorianer Boldklubbens og Ø.B.s 
ruiner, idet cricketspillerne fra disse to klubber hurtigt enedes om at starte en ny klub, hvor de kunne dyrke 
deres kære cricketspil. Navnet kunne man blot ikke blive enige om, men efter sigende var det Harald 
Simonsens søster Marie, der gjorde en ende på diskUSSionen ved at foreslå navnet "Cricketklubben af 
1893", hvilket så i 1897, efter at fodbolden var taget på programmet, naturligt blev forandret til del 
nuværende. 
Klubbens første lokaler fandtes I den gamle villa Nørre Alle 49, hvor man formedelst 10 kr. månedlig fik 
overladt 3 små stuer og køkken på 1. sal samt adgang til et stykke af haven, hvilket havde sin betydning, 
for I havens lille overgroede lysthus samledes spilleme efter træningen for at drøfte såvel de sportslige 
som de økonomiske problemer. 1. januar 1901 lejede klubben af Københavns Kommune et areal ved Set. 
Jacobskirken på hele 4 ha., hvor man havde planlagt et yderst moderne idrætsanlæg bestående af 2 store 
fodboldbaner og ikke mindre end 23 tennisbaner, et foretagende, der var kalkuleret tll ca. 50.000 kroner, 
og da kassebeholdningen på det tidspunkt udgjorde Kr. 89,63 (I), forstår man, at det var folk med initiativ 
og mod på opgaven, der sad i B93s bestyrelse dengang! Hoveddrivfjederen var dog klubbens senere 
mangeårige formand, I. C. Gandil, og stor støtte, såvel rådgivende som finansiel, ydedes af tømrermester 
C. A. Tesch, som til tak udnævntes til klubbens første æresmedlem på den ekstraordinære
generalforsamling 19.9.1901. Allerede søndag den 28. april Indviedes de nye baner med en fodboldkamp
mod Frem, men den egentlige indvielse fandt først sted den 15.9.1901. Den 22.1.1904 vedtoges det 
eenstemmigl at overgive et andragende til magistraten om at få overladt et areal af Fælleden til opførelse
af 2 overdækkede tennisbaner, men det kostede dog 8 års utrætteligt arbejde - hvor I. C. Gandil havde en
glimrende og formående støtte i geheimeetatsråd Emil Vett, Magasins mægtige direktør - før hallerne blev
færdige, men I februar 1912 fandt den højtidelige Indvielse sted I overværelse af kronprins Christian og 
kronprinsesse Alexandrine, der forøvrigt senere som dronning Alexandrine havde sin faste spiHetid i haHen. 
Allerede en måned efter klubbens start spilledes den første kamp mod Frem, en kamp, man gik til med
bange anelser, men navnlig takket være et fortræffeligt markspil lykkedes det at vinde denne kamp med 6
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points, idet Frem ialt scorede 87 points, medens B.93 nåede - 93! Men ikke nok hermed, klubben slog 
også K.B. og hjemf11Jrte titlen som årets cricketmester, og i en afsluttende kamp vandt B.93 over et 
kombineret hold fra A.B., K.8. og Frem. Flot start af en ny klub. Derefter gik der imidlertid 16 år, før B.93 
igen vandt et mesterskab, nemlig i 1909. Også 1910 vandt B.93 mesterskabet, men siden har klubben ikke 
haft held til at erobre det, selv om man mange gange har været lige ved. B.93 er således blev nr.2 i årene 
1894, 1895, 1897,1899,1904, 1905, 1906,1912,1913,1914,1921, 1923,1925, 1926,1928,1929, 1932, 
1934 og endelig 1941, en imponerende række af andenpladser. 11908 delte B.93 desuden førstepladsen 
med A.B., i 1933 vandtes K.B.U.s pokalturnering, og endelig vil det erindres, at B.93 lfjor spillede omkamp 
mod K.B. om retten til at møde A.B. i finalen. Egentlige svaghedsperioder har B.93 kun haft i årene 1915-
20 samt 1935-39, de sidste år som bekendt grundet på den svage kastning, som ikke kunne opveje det 
gode gærdespil. 
Der er tre navne, der i særlig grad trænger sig på, når talen er om B.93s cricketspillere gennem tiderne, og 
det er Harald Hansen, George Peel Harvey og P. H. Wiinstedt. Harald Hansen, der vel ikke huskes af den 
nuværende generation, var hitteren af guds nåde, og hans betydning for B.93, dansk fodbold og cricket i 
tiden fra 1905-191S var stor. Mest berømt, ja næsten udødelig, er hans bedrift i kampen mod de skotske 
amatører fra Royal High Schoot Cricket Club i 1910. Efter at skotterne havde scoret 169 i første halvleg, 
og det udvalgte københavnske hold havde svaret med 242, lukkede skotterne på kampens 3. og sidste dag 
med 163 for 7, og københavnerne skulle altså kun score 91 for at vinde. Men der var det lille aber dabei, at 
der kun var 30 minutter tilbage! Altså en praktisk talt uløselig opgave. Men den blev løst takket være 
Harald Hansens vidunderlige hitning. På 25 minutter knaldede han 76 runs sammen, og "the winning hit" 
blev scoret i sidste øjeblik. Harald Hansens score blev aftrykt i cricketbladene verden over og beundrende 
kommenteret, og vi kan ikke nægte os den fornøjelse at gengive den her: 4, 2, 4, 4, 2, 4, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 6, 
2, 1, 6, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 2, = 761 Skotterne var så begejstrede, at de tog kuglen, der var spillet med, med 
hjem og returnerede den til Harald Hansen monteret i sølv og ibenholt. 
Ingeniør Harvey, der var englænder af fødsel, spillede for B.93 i over 25 år (1903-1928) og var i mange år 
holdets fortræffelige kaptajn. Han var en af vore farligste kastere og tog I årenes løb ikke mindre end 364 
gærder for et gennemsnit af 9,91. Harvey var desuden et habilt gærde og en fortræffelig markspiller og 
spillede også en tid venstre wing på B.93s fodboldhold. Ingeniør Harvey døde desværre i marts måned i år 
i en alt for tidlig alder. 
P. H. Wiinstedt var ikke som de to foran nævnte den fødte boldspiller med de store naturlige anlæg, men 
har ikke desto mindre i den menneskealder, han har spillet for B.93, været af måske større betydning for 
klubbens cricket end nogen anden. Wiinstedt spillede sin fflrste kamp på 8.93s førstehold i 1911 mod 
Fredericia, og endnu den dag i dag, 32 Ar senere, er han en af holdets støtter. Han var altid, og er stadig, i 
stand til at holde det ene gærde, og utallige er de kastere, han I tidens løb har gjort ked af del, således at 
de efterfølgende gærder har haft let spil overfor de trætte bowlere. Wiinstedt er sikkert, efter Th. Morild, 
den ældste aktive førsteholdsspiller i Danmark, ag lige så sikkert den, der har spillet flest sæsoner på 
førstehold. Han er desuden den eneste B.93er, der har scoret over 2000 points; hvor mange han egentlig 
har lavet, ved han ikke engang selv, det interesserer ham, som han selv siger, Ikke. For Wiinstedt har 
holdets resultat altid været det afgørende og hans egen indsats kun en af de medvirltende faktorer til 
resultatet. 8.93 - og vi andre - er ham stor tak skyldig for hans storartede indsats. (her følger 11ere spillere). 
En artikel om B93 er ikke fuldstændig, uden at den har nævnt den mand, som måske mere end nogen 
anden har præget klubben og dens indsats, Johs. Gandil, alle tiders bedste danske højre wing. Det var 
fodbolden, der var hans hjertebarn, men han har alle dage interesseret sig stærkt for cricketafdelingen og 
dens resultater. Johs. Gandil blev medlem ved B.93s stiftelse og har siddet i dens bestyrelse uafbrudt 
siden 1895, altså i fulde 48 år, en rekord, der sikkert vil blive umulig at slå, og som kun Gandil selv kan 
forbedre! Johs. Gandil fejrede altså 50 års jubilæum sammen med sin klub - som fortængst har udnævnt 
ham III æresmedlem - , og blev naturligvis hyldet efter fortjeneste, ligesom også Hans Majestæt Kongen 
viste sin påskønnelse af hans lange og glimrende gerning I sportens tjeneste ved at udnævne Gandil til 
Ridder af Dannebrog. 
Odense Boldklubsjublæumsskml 1937, side 18 og 20: 

7.7.1895 spilledes mod B.93 på Blegdamsfælleden (O.B. 36 + 48- B93. 76 + 9 for 0) .... 1896 vandt O.B. 
over B.93 i Odense . ... Sorø Amts Boldklubber vandt over 8.93 den 2.8.1896. 
K.B. U.s }ublæumsslulft 1953, uddrag fra Bølge Pockendahls beretning: 

11950 overraskede B.93 hele det cricketinteresserede Danmark. ved at vinde både K.B.U.s turnering og 
danmarksmesterskabet. Helt tilfældigt var det nu ikke. I årene forud havde der pludselig i klubben vist sig 
en stor interesse for spillet, og resultatet af det ihærdige træningsarbejde udeblev ikke. 8.93s styrke ligger i 
et solidt gærdespil, et fremragende markspil og to gode bowlere i Palle 81och-Jørgensen og Hans 
Rasmusen. Esserne i gærdestaben er Ove Jensen, Kaare og Palle Bloch-Jørgensen, Erik Christensen og 
Jørgen Petersen. Ove Jensen har altid hørt til Københavns bedste gærdespillere. I årene 1940-45 var han 
blandt de øverste i statistikken, men så optog fodbold ham for meget. De sidste år er han imidlertid vendt 
"frygtelig" tilbage.11951 slog han således Svend Morilds danmarksrekord i individuelt score ved at tegne 
sig for 252 not out. Erik. Christensens karriere er nogenlunde lig Ove Jensens. Også han har været borte 
fra B.93s cricket nogle år, men er igen kommet tilbage ag har styrket både sin klubs gærdespil og bowling. 
Topscorer blandt 93erne er Kaare Bloch-Jørgensen, der siden 193S har hørt til vore førende gærdespillere. 
Som et stædigt, solidt 1. gærde er han hovedhjørnestenen på B.93s hold, en gærdesptuer, som de andre 



228 
klubbers bowlere ikke bryder sig om at bowle til. Lige modsat spillefacon har broderen Palle. Han gør ikke 
megen væsen ud af sit spil, slår til af hjertens lyst; men i de senere år er der dog kommet mere system over 
hans spil, således at han nu må regnes for at høre til K.B.U.s bedste gærdespillere. Hans mange store 
halvlege de sidste år, bl.a. et century mod F:B:U:, er bevis herpå. 
Det er dog først og fremmest som B.93s hovedbowler, at han har indlagt sig fortjeneste. Sit hidtil bedste 
resultat opnåede han i 1950, hvor han ved at tage hele 99 gærder havde en meget stor andel i, at 
danmarksmesterskabet havnede på Østerbro. I de senere år har han fået kultiveret en særdeles ubehagelig 
legskruer, som han med held slikker ind Imellem sine hårde bolde. B.93s anden hovedbowler i dag er 
Hans Rasmusen, et af de mange alenter fra Sorø Akademi. "Mus" er endnu ung og har meget at lære, men 
har stof i sig til at blive en ny Bronlle. - Men så bliver det også nødvendigt at huske lid1 mere på længden og 
farten! En spiller, der Ikke gør meget væsen af sig, er Jørgen Petersen. Hverken hans gærdespil eller hans 
langsomme bowling ser ud af meget, men han scorer altid gode halvlege og tager mange gærder. I årene, 
hvor B.93 var den evige 3er, havde klubben i Lage og Wiemann et par gode bowlere. Johs. Wiemann 
bowlede i den ægte jyske stil - ganske som broderen fra Fredericia - og tog mange gærder på sine luske
bolde. Stædig som de jyder nu engang er, kunne Wiemann blive ved at "fodre" en gærdespiller med den 
samme bold, hvis han havde sat sig i hovedet, at gærdespilleren var "svag" for en vis type bold. I reglen fik 
han held med at tage gærdet, men bed gærdespilleren sig fast ændrede Wiemann ikke taktik, og så blev 
det jo dyrt. Niels Lage var lige modsat. både hvad bowling og temperament angik. Han bowlede hårdt og 
var til tider meget ubehagelig, fordi han på grund af sin lave aflevering .kunne få boldene til at blive nede, 
især på B.93s bane, hvor han vidste, hvor den "bløde" plet var, - og røg pindene, opførte Lage en sand 
krigsdans af glæde. Morsomt nok har både Lage og Wiemann opnået det sjældne at tage 4 gærder på 4 på 
hinanden følgende bolde. 
B.93s bedste gærdespillere for 20-25 år siden var Poul Zølck, Henry Nielsen og P. H. Wiinstedt. Den også
fra fodbold så kendte Ze,lck var en stor bluffmager. Hans gærdespil var solidt, men altid præget af et
mægtigt teater- et utal af "midtfor", standsning af bowlingen, fordi der ikke var ro i marken o.s.v. - o.s.v. -
alt sammen for at distrahere bowleren. Lige omvendt, når det var Zølck, der bowlede. Så skulle 
gærdespilleren duperes. Zølck havde et frygtindgydende tilløb å la en "fast"-bowler, isprængt alle mulige
rejehop, for så, når han kom op til gærdet, pludselig at standse op og aflevere en ble,d bold. Henry Nielsen
var spilleren efter de store linier. De år, han var med, lå han altid i toppen både som gærdespiller og bowler. 
Endelig må Wiinstedt nævnes, fordi han I mange Ar var sjælen i B.93s cricket og bolværket, som ved sit
kedelige, men fornuftige spil reddede mangen en 93-innlngs fra sammenbrud. 11942 opnåede Wiinstedt sin
største triumf ved at score 102 points mod Næstved. 
Flere jyske spillere har givet gæsteoptræden I B.93 og derved præget cricketspillet i klubben. Dette gælder 
således Aage Dam og Werner Sørensen, som begge bragte den jyske stil til de unge på Østerbro og som 
var med til at opdrætte gode spillere som Svend Petersen, Kaare Bloch og Ove Jensen. Selv viste de to
jyder fint gærdespil her I byen. Werner Sørensen havde I 1938 stor succes ved i dette Ar at score hele tre
centuries. En særpræget langsom bowler fra denne periode havde B.93 I Hjalmar Hansen, der især på egen
bane tog et hav af gærder ved simpelthen at kaste bolden "op i solen•. Der var ikke megen skruning på
"Hjalle"s tårnhøje bolde; men gærdespilleren gik meget ofte helt galt øf dem.
Cricket 1964, side 34 og}ublæumsnummer 1979, side 47: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik .•.. 11958 gik det galt - fodboldspillerne brød sig Ikke om 
pitchen på fodboldbanen og gravede den op - hvis cricketspilleme ville spille kampe, måtte de finde en 
anden bane. Fodboldtræningen skulle de ihvcrtfald Ikke genere. Det blev cricketspilleme for meget, og de 
nedlagde afdelingen I protest mod beslutningen. 

B.1903
Den Danske ldtætsbog 1935, side 1072: 

1903 kom til med cricket 1911 og fortsatte til 1914. 
K.B.U.sjubilæumsslUill 1928, side 111 og 142: 

Optaget I K.B.U. 18.8.1906. Deltog i cricketturneringen 1911-15. Placering i li holds rækken 1911, 12, 13 
og 14. 
K.B.U.sfubllallumss/aifl 1953, sid• 16: 

Boldklubben 1903 var "Fælledklub". 

BALLERUP CRICKET CLUB 
Cncket 1964, side 34: 
Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Crlckøtjubilæumsnummer 1979, side 4:J: 

Ballerup Cricket Club startede næsten som et barn af D.C.F. Klubben spillede sin første kamp I A-rækken I 
1955, men desværre måtte den kapitulere i 1973. Der kan ikke være tvivl om, at det var det manglende 
ungdomsarbejde, som bevirkede, at der ldag Ikke spilles cricket i Ballerup. Man forsøgte ganske vist en 
overgang, da klubben holdt til i Damgårdsparken, at stable ungdomshold på benene, og et ganske lovende 
juniorhold med navne som S. Grannell og Kaj Petersen (nu i Glostrup) så dagens lys. Men manden, der 
kunne opflamme ungdommen i Ballerup til at gå ind for cricket, manglede, og seniorafdelingen måtte 
fortrinsvis klare sig på tilgang udefra. Harry Møller gjorde i en årrække en heroisk indsats for Ballerup!! 
trivsel. Som en solid gærdespiller reddede han mangen en halvleg for den ellers ikke overbevisende 
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gærdeside, og havde hans kastning været af samme kvalitet, kan man Ikke udelukke, at klubben i nere Ar, 
end det ene det blev til, havde opholdt sig i 2. division. Kaj Petersen - medium lefl arm - var langt 
Ballerups største gærdesluger. Men 155 mand måtte strække gevær for Erik Nielsens farlige off-kugler. 
Han står• på trods af en ikke ganske mobil slagmark - i front blandt Ballerups kastere. Denne eventyrer 
såvel på som udenfor cricketbanen fortjener i høj grad en smuk reveille. Et af dansk crickets store 
talenter, Otto Jacobsen, fandt eller B.93s sørgelige fald et ståsted I forstadsklubben, men indfriede dog 
ikke ganske de forventninger, som hans åbenbare talent måtte medføre, at man nærede. Sine sidste år 
tilbragte Ballerup C.C. på den nye Ballerup Idrætspark, men det åbne og forblæste tenæn gjorde det ikke 
nemmere at skabe samling om klubben. Banen ligger der dog endnu, træerne vokser op, og byen vokser 
frem derude. Lad os håbe, at Ballerups first string på lederfronten, Ole Peitersen, får lysten igen og 
genoptager sin uegennyttige og ikke altid taknemmelige opgave med at skabe cricket et sted, hvor der 
ungdomsmæssigt skulle være en god basis. Her også lidt statistik. 

BOLDEN 
Dansk Sportslklende 1890, side 248, 25B og 330: 

6f7: "Bolden• mod C.B. - Bolden vandt med 18 points .•.. 20n: Gammelholms Boldklub mod Boldens 2. 
hold - G.B. vandt med 1 stående gærde .•.• 17/8: Kricketkamp mellem boldklubben "Rap• og boldklubben 
"Bolden• - vandtes af Bolden med 1 halvleg + 21 points (regnalcabJ. 
Dansk Spom;lklende 1891, side 373: 

Frem li vundet over "Bolden• med 3 stående gærder. 

BRØNSHØJ BOLDKLUB 
(Stiftet 15. maj 1919) 
Ctlcl<et 1946, side 8: 

Ved et møde af de københavnske crlcketklubber 15.3.1948 udtalte Erik Rasmussen, Brønshøj Boldklub, at 
hans klub gerne ville optage cricket på sit program, og mente, at såvel seniores som Juniores ville 
Interessere sig for det. Men det kneb med at afse 800-800 kroner om året til spillet, og han håbede, der 
kunne ydes klubben et tilskud, ihvertfald til Igangsættelsen. 
Cdcl<et 1947, s/de 1/J: 

Brønshøj anmelder hold I år til 2. holds turneringen. Man har formået K.B.U. til at yde fornødent materiale 
til udstyr af Lersøbanen og cricketrekvisitter til starten af den nye klub. Efter forhandling har man opnået, at 
D.B.U. har givet bevilling til den daglige vedligeholdelse af Lersøparken, foreløbig for Indeværende sæson. 
K.B.U.sjublæumssluflf 1953, side 101: 

Spørgsmålet er, om den unge divisionsklub vil forstå at få Interesseret sine drenge for at dyrke spillet, 
således at Brønshøjs crickethold ad Are kommer til at bestå af "Brønshøj"ere og Ikke som nu for største
delen af indvandrede spillere.
Clfclcet 1956. side 19: 

Brønshøj Boldklub har trukket sit seniorhold fra kreds 21 og sit Juniorhold fra kreds 41 for turneringen 1958. 
Ctlcl<et 1964, side 37 ogjublaumsnummer 1979, llldtl 47: 

Klubben under D.C.F med lidt historie og statistik. bl.a.: 
Da sæson 1955 gik over al forventning med den bedste placerfng I mange Ar, kom det som et lyn fra en 
klar himmel, at pltchen ville blive nedlagt, og cricketafdelingen i Brønshøj Boldklub ville blive en saga blot. 
Brønshøj fik allerede ved D.C.F.s stiftelse sit grundskud. Her forfod to så vitale støtter som Kaj Hjorth (til 
Frem) og Hans Jeppesen (til K.B.) klubben, nok fordi Brønshøjs cricketafdeling mest bestod af 
fodboldspillere med cricket som en behagelig sommerbeskæftigelse. Året efter viste dog en vis fremgang, 
men så endte sagen ligesom I B.93 - fodboldafdelingen manglede plads og gravede pitchen op. Erik 
Rasmussen, K.B.U.s senere mangeårige formand, var Brønshøjs bedste gærdespiller under D.C.F. 

CHARLOTTENLUND BOLDKLUB (FIiiai af l<,løbenhavns Boldklub) 
Dans#< Spotistidende 1888, side 20/J: 

(29.6.1888) I søndags kamp Østerf:>ros Boldklub og Charlottenlund Klub - Ø.B. vandt med 93 mod 80. Ch.B. 
har kun spillet cricket en ganske kort tid. Ch.K. synes at skulle blive meget virksom på cricketspillets 
område - foruden denne kamp har den i Ar spillet en match mod en klub I Ordrup og har berammet en 
kamp næste søndag mod "Lynet". 
/lustmet Jdfætsbog 1890, side 669: 

Desuden skulle vi nævne Charfottenlund Boldklub, der er en filial af Kjøbenhavns Boldklub. 
Dansk Sporlslldønde 1890, side 313: 

K.B.s Charfottenlund Afdeling mod Frederiksens Skole i Ordrup den 1419 på Grøndalssletten. 
Dansk Spom;lklende 1891, side 153: 

Under K.B.s generalforsamling henvises til "Filialen I Charlottenlund". 
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CHRISTIANSHAVNS BOLDKLUB (I) 
Illustreret ldrætsbog 1890, side 668: 

Stiftet 1. maj 1888. 40 medlemmer i oktober 1889. Under D.B.U. 
Den Danske ldtætsbog 1935, side 1061: 
1887(?) oprettedes C.B. - opløst 1897 (?). 
Dansk Sportslidende 1889, side 243 og 261: 

21/7: Christianshavns Boldklub vandt over Diana med 80 + 47 mod 36 + 47 . ... 18/8: Dana mod 
Christianshavns Boldklub. 
Dansk Sportslidende 1890, side 190 og 248: 

C.B. med i den københavnske turnering . ... an: Bolden vandt over C.B. med 16 pts.
Kricket 1930, side 76: 

C.B. (Christianshavns Boldklub) deltog i første københavnske turnering 1890. Fik Imidlertid kun spillet to
kampe, hvorefter den opgav videre deltagelse.
Dans/< Sportstldende 1891, side 145 og 181: 

Christianshavns Boldklub, der længe har ført en tarvelig, hensygnende tilværelse, fjernt som den lever fra 
Blegdamsfælleden med dens rigere sportsliv, vil fra 1. maj ophøre at existere. C.B. udtrådt af D.B.U.

CHRISTIANSHAVNS BOLDKLUB {Il} 
Dansk Sportstldende 1895, side 201: 

Ny boldklub: Da der i lang lid på Christianshavn har været følt savnet af en boldklub, idet spilleme har 
været henvist til Nørrefælled, har nogle spillere sluttet sig sammen og dannet en boldklub under navnet 
"Christianshavns Boldklub". Spillepladsen er på Amagerfælled, hvor turneringen til cricket på søndag tager 
sin begyndelse, og da der allerede er indmeldt en snes medlemmer, vil denne klub snart komme med. 
Dansk Idræt gennem 50 år, side 50: 
Christianshavns Boldklub ved kontorist R. Henningsen medstifter af D.I.F. 14.2.1896. 
Den Danske ldtætsbog 1935, side 1061: 

1887 (?) oprettedes C.B. • opløst 1897. 

CIGARARBEJDERNES SPORTSKLUB 
Tidsskllft for Sport 1887, side 478: 

Skud på cricketspillets område omfatter bl.a. Cigararbejderne. 
Dansk Sporistidende 1889, side 219:: 

Mellem Cigararbejdernes Sportsklub og Arbejdernes Læseforenings Sportsklub afholdtes søndag den 23. 
f.m. (elvs Juni) kricketkamp med det resultat, at C.S. vandt med 65 + 48 mod 47 + 59 pts. Gribningen lod 
meget tilbage at ønske. 
/lustrøret ldtælsbog 1890, side 669: 

Cigararbejdernes Sportsklub nævnes. 

DANA (Efterslægtens Boldklub) 
Tldss/uilt for Sport 1887, side 478: 

Skud på cricketspillets område omfatter bl.a. Efterslægtens Skole. 
Cricket 1937, sid• 86 og Den Danske ldnillsbog 1935, side 1061: 

Efterslægtens Skole dannede Dana . ... 1887 dannedes klubben Dana .... Efterslægtens Boldklub oprettet 
1887. 
Dansk Sportsildende 1889, side 243, 261 og 267: 

21ll: Arrow vandt over Dana med 63 points I en halvleg mod 20 + 35 . ... 11/8: Dana vandt over Diana med 
en halvleg og 16 points . ... 18/8: Dana mod Christianshavns Boldklub. 
/lustrøret ldrætsbog 1890, side 668: 

Dana stiftet 5. juli 1888. 40 medlemmer I oktober 1889. 
Dansk Sporlstidende 1890, side 258: 

20n: Arrows 2. hold vandt over Danas 2. hold med 1 point. 
Dans/< Sportslidande 1893, - 166: 
Efterslægtens Boldklub tilmeldt D.B.U.s cricketturnering 1893. 
Dansk Sportstidende 1894, side 220, 280 og 298 og Odense BoldkJubsjublæumssktift 1937, side 16: 

Efterslægten med i D.B.U.s 1. holds turnering .... O.B.s bane indviedes rigtigt 19.8.1894 ved en 
cricketkamp med Efterslægtens Boldklub, København, fremragende hold fra hovedstaden. Havde 
overarmskaster Katberg . 
... Søndag 19/8: I Odense Efterslægtens Boldklub/O.B. på den nye bane fra kl. 11 til 3,46, vundet af O.B. 
med 15 points. Kl. 5 holdtes hos værterne en animeret middag og kl. 9 samledes man til bal på hotel St. 
Knud, og her gik så dansen med liv og lyst til kl. 3. Kl. 4 tog E.B. tilbage til København fulgt på 
banegården af værter og værtinder. Da toget satte sig i bevægelse istemtes af E.B.s medlemmer et 
rungende hurra for O.B. som en tak for den sjældne gæstfrihed og venlighed, hvormed man var bleven 
modtaget. E.B. vil længe bevare mindet om denne tur og alle klubbens spillere var enige om, at trods 
nederlaget havde de aldrig tilbragt en fornøjeligere dag .•.. E.B.11 vandt over A.B.jr, med 24 + 53 for 7 mod 
48 + 28. For A.B.jr. præsterede Jtun Charles Buchwald noget godt (23 ej ude), 
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K.B.U.s jubilæumssl<rlfl 1928, side 110: 

Dana optaget i K.B.U. 24.8.1906 og udtrådt 6.2.1909. (Spillede øjensynlig kun fodbold - og da kun i 
190617). 
Cricket 1935, side 101: 

E.B. (Efterslægten) deltog i 1. holds turneringen 1894. Dana deltog i 1. holds turneringen 1897 og 1898. 
(?? Det er Ikke klart, men noget tyder pa at Dana og Efterslaagtena Boldklub� to IO!Skelllge klubber??). 

DE FORENEDE KIRKESKOLER 
Tidsskrift for Sport 1885, side 273: 

I De forenede Kirkeskoler er i afvigte år (1884) ligeledes påbegyndt boldspiløvelser (kricket og langbold) 
under ledelse af skolens lærere; 32 drenge har deltaget i øvelserne, der er afholdte på Blegdamsfælleden i 
eftenniddagstimer. 
København rør og nu - og aldrig 1988, bind 4, side 508: 

Nørregade 37: De forenede Kirkeskoler. 

DE UNGES BOLDKLUB 
/lusberet /drætsbog 1890, side 668: 

Stiftet 29. maj 1887. 30 medlemmer i oktober 1889. Spillercricket og fodbold. 

DEN KJØBENHAVNSKE BOLDSPIL-KLUB 
Hflndbog for Crtclcet, Langbold og Fodbc/d, 3. oplag, uclgvet af l<Jøbenhavns Gymnas/ilcfon,n/ng. Forordet af V. Hosklær begynder: 

11866 udarbejdede jeg, i forening med grosserer Harald Hansen og fuldmægtig i krigsministeriet Fritz 
Schumacher, en "Haandbog i Cricket og Langbold", som blev udgivet af "den KJøbenhavnske Boldspil
Klub", der var stiftet samme år. 
Crtclcet 1966, side 121, "Den første criclcellcamp• s/u8vel af R. E. Brtnclcer samt uddrag fra Ktfclcet 1932, side 109: 

... I hvert fald var det ikke nogen grøn ungdom, der bragte spillet til Danmark, eller rettere til København, 
men derimod folk i moden alder, som selv havde lært og øvet spillet i England, og nu ville forsøge at 
interessere deres landsmænd for det nye spil. Det var først og fremmest daværende ingeniørkaptajn V. 
Hoskiær, de tre brødre, Dr. Edmund Grut-Hansen. grosserer Harald Hansen og grosserer Gustav Hansen 
samt disses svoger, Dr. Peter Plum, kejserinde Dagmars senere livlæge. Disse såkaldte "engelske 
Hansener" tilhørte en københavnsk patricierfamilie, som både forretningsmæssigt og gennem slægtskab 
var knyttet til England og engelsk ånd. Der har måske også været andre ligeså nidkære pionerer for spillet, 
men deres navne er glemt, og først i 1866 er man i stand til at fastslå to fuldstændige 
holdsammensætninger ved den første kendte officielle cricketkamp I Danmark . 
... Det københavnske hold var ikke et sammenspillet klubhold af den gode grund, at et sådant fandtes ikke, 
men det lykkedes at samle følgende spillere, der dyrkede spillet på Østerfælled, hvor de vistnok havde 
dannet en slags klub. Holdet bestod af følgende spillere: Edm. Hansen Grut, anfører (senere professor i 
oftalmologi), grosserer Harald Hansen (senere etatsråd, landstingsmand), grosserer Gustav Hansen 
(senere etatsråd), stud.theol. A. Fr. Mandix Schou (senere overlærer I Holbæk), assistent i finansministeriet 
E. Brorson, From (senere læge), Kampmann (senere læge i Jylland), Otto Buhl (senere kammerherre og
hofchef), Georg Bull (senere amtsforvalter), fuldmægtig i krigsministeriet H. Schumacher, cand.theol. 
Bang (senere skolemand). 
De soranske spillere var: Victor Redøhl, anfører (senere præst i Ousted), Emil Holstein-Rathlou (senere 
hofjægermester, Rathlousdal), Sophus Hauberg (senere direktør for A/S Titan, Soransk Samfunds fonnand 
1908-20), Valdemar Kochen (senere godsejer i Ungarn), Emil Schlegel (senere tekstilfabrikant i Helsingør), 
Valdemar Hilarius-Kalkau (senere ejer af Søholm og Gundsøgaard). Carl Kombech (senere oberstløjtnant), 
v.d. Aa. Kiihle (senere direktør for Carlsberg Bryggerierne), Axel Ræder (senere ejer af Baadesgaard, 
Lolland), Otto Begstrup Hansen (senere præst i Aalborg), Julianus Høstrup (senere forpagter af 
Bonderupgaard og inspektør ved Oringe).
Dommere var ingeniør-oberst V. Hoskiær og overlærer Eugen Ibsen.
Københavnerne modtoges kl. 9.20 på landstationen og blev I både, pyntet med flag, roet over søen fra 
Andebugten. Ved ankomsten til Akademiet indtoges på 1. sal i rektorboligen (rektor var P. H. Tregder) en 
let frokost, der blev serveret i tre værelser, som beboedes af Axel Thortsen (senere oberst), Hjalmar de
Bang (senere ejer af Haraldskjær ved Vejle) og Sophus Hauberg, Redøhls værelse fungerede som
anretterværelse. Kampen begyndte kl. 12.00 og var færdigspillet "inden middag•. Soranerne opnåede 80
points (33 + 47) og københavnerne 114 points ( 58 + 56), altså tabte soranerne med 34 points. - Efter
middagspausen enedes man om at spille endnu en kamp, og den vandt soranerne med 51 points, idet de
opnåede 100 points (43 + 57) mod københavnernes 49 points (29 + 20). Soranerne gjorde så det, at de 
lagde de to kampes resultater sammen, hvorefter de kom til det resultat, at de havde vundet med 17 
points, nemlig 180 points mod københavnernes 163 points. Københavnerne protesterede naturligvis og 
hævdede, at hver havde vundet sin kamp, og at de havde vundet den første, som det jo mest kom an på, 
da det udelukkende var for at spille den, at de var taget til Sorø, medens den anden var en ekstra og
uforudset foreteelse - klag ville vi have kaldt den en "friendiy match". • Men hver part holdt på sit, dog -
som det står i referatet- "man skiltes i venskab", men meningsudvekslingen derom pågik i flere år. 
Kejserinde Dagmars livlæge, Peter Plum (død 2.3.1915) havde udsat et af ham kort ti<! forinden vundet
boldtræ som præmie til den soraner, der opnåede flest points. Det tilfaldt Hauberg som topscorer med 39 
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points (18 + 21). Københavnernes topscorer var Mandix Schou (student fra Sorø 1863). (Regnkab ror kampen 
findes under Sorø Akademi) 
Endnu et års tid eller to derefter læser man om cricketkampe. men efter de engelske ingeniørers bortrejse 
sygnede spillet hen, væsentlig som følge af manglende forståelse hos pædagogerne, slette pladsfomold og 
vel ogsA på grund af den I landet manglende forståelse for Idrættens betydning. - Spillet overlevede 
imidlertid på Sorø Akademi, takket være adjunkt lbsens forståelse af dets opdragende egenskaber, og 
herfra spredtes det sA atter ud over landet ved gamle soranere. 
Haandbog I Ctlckøt og l.anQbold 1866, llkle 47: 

Love for "den Kjøbenhavnske Boldspil-Klub". 
1. Bestyrelsen bestaaer af 3 Medlemmer og vælges aartlgen af den første Generalforsamling, der med 8
dages Varsel afholdes I Mai Maaned. Bestyrelsen vælger selv sin Formand, der har den executlve Magt,
og sin Kasserer, sammentræder øen Gang maanedligt og fremlægger et aarligt Regnskab den sidste
Lørdag I September Maaned. 
2. Saisonen begynder den første Lørdag I Mal og ender den sidste Lørdag I September, og som Spilletider 
fastsættes Onsdag og Lørdag Eftermiddag fra Kl.5½ - I September fra Kt.5, - medens Lørdag Eftermiddag 
ansættes som den egentlige Klubaften. Hvert Medlem, der først møder paa Pladsen over ½ Time efter den
fastsatte Spilletid, erlægger en Mulet af 4 Skilling til Klub-Kassen.
3. De, der ønske at optages som (passive eller active) Medlemmer I Klubben, kunne skriftligt indmelde sig
hos Bestyrelsen, eller kunne foreslaaes af et Medlem en Klubaften og optages derefter som Medlemmer
den følgende Klubaften, hvis det forlanges, ved Ballottation, ved hvilken Ballottation da mindst 6 
Medlemmer mase være tilstede. Een sort Kugle af hver Fem, der afgives, udelukker fra Adgang. Enhver,
der Indmelder sig I Klubben, har Lov til, indtil hans endelige Optagelse er skeet, at deltage I Spillet uden at
være Medlem. 
4. Der betales et Indskud af - Rdl. ... og et aarllgt Kontingent af - Rdl ••.. , hvilke Beløb Indbetales inden den
1ste Juni hvert Aar.
I modsat Fald kiæves de skriftligt af Bestyrelsen, og forsaavldt de ikke maatte være betalte Inden d. 1ste
Juli s. A •• udslettes Vedkommende som Medlem, hvilket bekjendtgøres den paafølgende Klubaften.
5. Medlemmer, der optages under Selsonen, skulle betale Indskud og Kontingent inden 1 Maaned efter
deres Optagelse; I modsat Fald er Optagelsen ugyldig. De som Indtræde I Klubben efter den 15de Juli,
betale kun - Rdl ...• i Kontingent for det indeværende Aar.
6. Rejsende kunne uden Betaling indføres paa en Maaned I Klubben af et Medlem. 
7. Udmeldelser maae inden den 1ste Mal skriftligt tilstilles Bestyrelsen; I modsat Fald betales Kontingent
for det løbende Aar. Medlemmet taber ved Udtrædelse enhver Ret til Andeel I Klubbens Ejendom, men
erlægger ikke nyt Indskud, naar han gjenoptages.
8. Et Medlem kan excluderes, naar 5 Medlemmer Indsende en skriftlig Anmodning derom til Bestyrelsen,
og der ved en derpaa følgende Generalforsamling er Majoritet for Exeluslonen. - Medlemmet taber ved
Exclusionen enhver Ret tll Andeel I Klubbens Ejendom. 
9. Et Medlem, der er excluderet for ikke at have betalt Kontingent, kan, naar han foruden sin Gjæld 
erlægger nyt Indskud, gjenoptages i Klubben under iøvrigt samme Betingelser som nye Medlemmer. 
1 o. Enhver, der er Indmeldt, tilstilles strax efter sin Optagelse et Exemplar af Klubbens Love, og først naar 
de ikke maatte være remitterede til Bestyrelsen Inden 8 Dage, fra de ere ham tilstillede, betragtes han som 
Medlem.
11. Klubbens Redskaber opbevares I et Lokale I Næmeden af Spillepladsen, - hvor Medlemmernes private 
Cricket-Redskaber ogsaa kunne opbevares, - og et Sæt udleveres kun til et Medlem mod Aflevering af 
hans Billet, hvilken Billet igjen udleveres til ham, naar han forsvarligen har afleveret de modtagne 
Redskaber. Billetten maa ikke, under Fortabelse af Medlemsrettighed, udlaanes til Ikke-Medlemmer. For
hver 22 active Medlemmer, Klubben tæller, anskaffes mindst et Sæt Cricketredskaber, bestaaende af 2
Boldtræer, 1 Bold og 2 Gjærder. Naar 1 o eller flere Medlemmer maatte ønske at spille Langbold, ville de
hertil nødvendige Redskaber blive anskaffede.
12. ForandrInger i Lovene kunne foretages, naar de med 2/3 stemmers Majoritet vedtages paa en med 8 
Dages Varsel sammenkaldt Generalforsamling.
Dtm Danske ldratsbog 11135, aidø 738 og 741: 

... Disse engelske ingeniører skal imidlertid ikke alene have æren for cricketspillets Indførelse I Danmark.
Allerede dengang sendtes fra København en række unge mænd til England for at studere handel eller
videnskab hos de store verdensfirmaer og på de engelske universiteter, og fra deres Englandsophold
medbragte de den Interesse for spillet, der gav sig udslag I oprettelsen af "Kjøbenhavnske Boldspil Club•,
Man har lov til at antage, at denne sammenslutning har været af en mere privat og eksklusiv natur, sA den 
på ingen måde har kunnet sti mål med vor tids vidt omspændende klubliv. Men savner man diedes
oplysninger om selve klubben og det liv, der har udfoldet &lg Indenfor dens rammer, finder man dog
navnene på en lang række af de mænd, der skulle blive cricketspillets pionerer i Danmark. Af disse kan 
nævnes daværende ingeniørkaptajn V. Hoskiær, Dr. Peter Plum, som senere blev livlæge hos kejserinde

. Dagmar af Rusland, og sidst og ikke mindst bradretrioen "de engelske Hansener", Dr. Edmund Grut-Hansen
&amt grossererne Harald og Gustav Hansen.
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(7.10.1866) ••• under matchen I Aalborg (Aalborg/Randers) Indløb et telegram fra den københavnske klub med 
meddelelse om matchen i Sorø, samt at man ad åre ønskede at få en match med jyderne i København. 
Denne match kom Imidlertid forholdsvis hurtig I stand, idet den fandt sted allerede næste sommer den 
22.9.1887 på ØSterfælled. Det var dog ikke Aalborg, men Randersholdet, der var den udfordrende part, og 
man havde fra den side foreslået at kalde matchen "Jylland contra Sjælland". Desværre får man Ikke 
gennem de efterretninger, der er om denne match, nogen nærmere opklaring på, om man virkelig kunne 
tale om et "All Jylland", derimod meddelte modparten allerede før matchen, at man ikke turde udgive sig 
for at være repræsentanter for hele Sjælland, hvorfor man hellere så, at den som modstandere betegnedes 
"Den Kjøbenhavnske Boldspil Club". 
Dans/I ldrælsForbundsjublæumssluilt 1971, side 29, bilede medfølgende tekst: 

Den første match I Danmark mellem Jylland og København blev splllet i cricket. På Østre Fælled vandt 
jyderne I øsende regnvejr d. 22. september 1887 en stor sejr. 
J.8.U.s jublaøumssktilt 1945, side 819, bilede fra ,,,,,.,,_,., Tidende 29.9.1867 med teluit: 

Randers C.C./Kjøbenhavns Boldspil-Club 22.9.1867 på Østre Fælled. Det første cricket-kapspil ved 
København den 22. september 1887. Bag på billedet har oprindelige ejer skrevet: Randers Cricket-club 
udfordrede den Kjøbenhavnske Boldspilklub til det første cricket-kapspit: Spillet blev afbrudt kl. 3 på grund 
af regnskyl. Jyderne havde blå, københavnerne røde huer. Stor jysk sejr. 
Stik (fotokopi al det ownfor natmte fra lllust1elwt Tidende) modtaget at s.,.n Nissen, D.C.F. Tekst: 

Cricketkamp mellem de kjøbenhavnske og jydske Spillere den 22de September 1867. Tegnet af P.C. 
Klæstrup. 
Kapspillet mellem den kjøbenhavnske Boldspilclub og de jydske Cricketspillere. Endeel Medlemmer af 
Randers Cricket-Club sendte I Juli den "Kjøbenhavnske Boldspll-Club" en Udfordring til et Crlcketkapspil, 
som de foresloge at kalde "Jylland contra Sjælland", og tilbøde at møde med deres "Elleve• samt Dommer 
og Tæller i Kjøbenhavn en Dag I September efter nærmere overenskomst. 
Klubbens Bestyrelse var først I Tvivl om, hvorvidt den burde modtage Udfordringen; thi den havde vel den 
7de October lfjor under ugunstige Forhold vundet en smuk Seir over "Sorø Akademi", men den kunde Ikke 
fordølge for sig selv, at dens Spillere, da de paa Grund af det vedvarende ugunstige Veir I Begyndelsen af 
Sommeren laer havde havt usædvanlig ringe Leilighed til Øvelse, kun vilde have særdeles slet Udsigt til et 
gunstigt Udfald af en Kamp mod de Jydske (eller engelske} Spillere, som næsten Alle vare saa at sige 
opvoxede med Boldtræet I Haanden, og som I deres Midte talte Enkelte, hvis Virtuositet I det smukke Spil 
man tidligere havde havt Leilighed til at gjøre Bekjendtskab med. 
I en Forsamling af Klubbens ledende Medlemmer blev man Imidlertid enig om, at man hellere burde falde 
med Vaaben I Haand, end afslaae Udfordringen, som derfor modtages; men da man selvfølgelig Ikke 
ansaae sig for berettiget til at optræde som Repræsentant for hele Sjælland, maatte Kapspillet kaldes 
"Hele Jylland" contra "Den Kjøbenhavnske Boldspilclub". Prælimlnarleme bleve aftalte, og den 22de 
September fastsat som Kampdag. Paa Østerfælled blev en Plads udseet, som delte Solen lige Imellem 
Spilleme, og som blev Indhegnet for at holde TIiskuerne I tilstrækkelig Afstand; to Telte, som velvilligt vare 
overledte af Krigsministeriet, vare opstegne I Nærheden. 
Desværre kan man Ikke sige, at "Festen begunstigedes af det skjønneste Velr"; thi det stormede hele 
Morgenen, og kort efter at Spillet var aabnet, omtrent Kl. 11, begyndte det at regne "Skomagerdrenge• 
ned, hvormed det vedblev hele Dagen til stor Ulempe for Spillet, og det tør vel ansees som et slaaende 
Beviis paa, hvormegen Interesse Cricket formaaer at afvinde sine Dyrkere, at de troligen holdt ud indtil 
Kampen var afgjort, trodsende Kulde, Storm og Regn, der hurtigt gjennemblødte dem til Skindet I deres 
lette Dragter - Flonelskjorter med Ærmerne opsmøgede til over Albuerne. 
Ved "Plat eller Krone• imellem Capitalneme tilfaldt det "Hele Jylland" - blaa huer - at vælge om de først 
vilde være "Inde" eller "ude"; de foretrak at lade den "Kjøbenhavnske Boldspilclub" - røde huer - gaae "ind" 
først. 
Det synes som om et særeget Uheld denne Dag forfulgte det Parti som var Inde - saavel de "Blaae•, som 
dog navnlig de "Røde" - og Overvægten var derfor afgjort paa Kasternes og Gribemes Side; I den første 
•omgang" gjorde saaledes de Røde Ikkun 39 Points, nemllg 37 ved Boldtræ og 2 Extra·s, medens de
Blaae opnaaede 58, hvoraf 46 ved Boldtræ, 12 ved Extra's; et Udfald, som de Røde vistnok maae ansee
for særdeles tilfredsstillende og hæderligt. 
Eflerat den første Omgang var udspillet, Indtages I Teltene, under den Taffelmusik, som Regnen
trommede dertil, en tarvelig Frokost, ved hvilken Skaaler udbragtes masseviis, og, trods den meget
udvortes Væde, den llvllgste Stemning fremkaldtes, hvis Indflydelse lagde sig for dagen i den flotte Maade 
- I Modsætning til den tidligere noget ængstelige - hvorpaa efter endt Frokost anden Omgang spilledes; det
kan ikke negtes, at for den cricketvidenskabelige lagttager tabte Spillet noget I Interesse derved, ligesom
ogsaa ved, at Grunden Imidlertid var bleven saa opblødt, og Bold og Boldtræ saa vaade, at de vanskeligt
kunde holdes fast, saa at Tilfældet kom til at spille en større Rolle end tilbørligt; dette viste sig navnlig ved, 
at nogle af de Rødes bedste Spillere strax mistede deres Gjerder ved •revet ud" og "Been for" uden at
have gjort nogen Nytte. Man gik ogsaa glip af det fine spil, man havde glædet sig til hos de Blaaes
Virtuoser. 
De Røde fik I anden Omgang ikkun lidt over 40 Points; de Blaae gik det derimod bedre, men saasnart de 
havde opnaaet flere Points end de Røde, medens de endnu havde adskillige Gjerder tilovers, og Seiren 
saaledes var afgjort til Fordeel for "Hele Jylland" omtrent Kl.3½, blev man enig om at hæve Spillet, og
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overlade Valpladsen til de himmelske "Skomagerdrenge•, der vedbleve at styrte ned som om det gjaldt 
om, hvem der kunde komme først til Cricketmarken. 
Saaledes endte det første Cricket-Kapspil ved Kjøbenhavn; vi haabe, at det maa være Forløber for mange 
lignende. Det var vel, om Boldspil-Clubbeme overalt paa Sjælland vilde lægge sig med saamegen Iver 
efter det ædle Spil, at de kunde sende saa dygtige Spillere ad Aare, naar "Hele Sjællands" Elleve skulle 
mødes med Jyllands, at disses Seir ikke forud saagodtsom kunde ansees som vis. 
Cricket 1940, side 37: 

Oberst Hoskiær hjembragte spillet fra England kort efter krigen 1864 og var med til at oprette den første (?l 
cricketklub herhjemme i 1866, Københavns Cricketklub (?). 

DIANA 
Dansk Sportslidende 1889, side 243 og 267: 
21ll: Christianshavns Boldklub vandt over Diana med 80 + 47 mod 36 + 47 .•.. 11/8: Dana vandt over 
Diana med en halvleg og 16 points. 
mustretet ldrætsbog 1890, side 669: 
Diana nævnes. 

DRAGØR BOLDKLUB 
Cricket 1947, side 14 og 16: 

Efter nedsættelsen af Københavns Cricket-Udvalg lod Dragør Boldklub forstå, at man der agtede at optage 
cricket på programmet. ... Dragør anmelder hold i år til 2. holds turneringen. Man har formået K.B.U. til at 
yde cricketrekvisitter. 
Cricket 1948, side 36, 1949, side 30 og 1950 side 22: 
Drage,r Boldklub med I turneringen. 
K.B.U.sfubilæumssktilt 1953, side 101: 

Dragør Boldklub forsøgte sig i 1947 med cricket, men måtte hurtigt give op. 

DÆK (senere Kjøbenhavns Kricketklub (li)) 
Cricket 1941, side 16: 
Ludvig Sylow, V. C. Petersen (= Kaptajn Palslev), Emil Holm og E. Wesche, alle soranere, fik (1879) et par 
boldtræer overladt af den hensygnede Kjøbenhavns Kricketklub (I). De indmeldte sig i K.B. og håbede at få 
cricket Indført 1880. 
Kjøbenhavns Boldklubs fubilæumsskdlt 1926, side 16, uddlag fra artikel skrevet af Sytow: 

... Da den nye bestyrelse efter vor mening Ikke Indrømmede cricketspillet den plads i klubbens øvelser, 
som vi mente tilkom det, tog de soranske spillere kun ringe del i spillet på Eksercerpladsen, men Indmeldte 
sig, uden derfor at forlade K.B., I en cricketklub (Dæk}, som det foregående år var bleven dannet, og hvis 
øvelsesplads lå på Blegdamsfælleden. Soranerne, der nu var bleven suppleret med flere af deres andre 
kammerater fra Sorø, erobrede fuldstændig den ny forening, særlig fordi de var de bedste spillere, og de 
andre tilmed var noget ængstelige for de stærke bolde. Om efteråret skaffede soranerne da også klubben 
en eklatant oprejsning i Birkerød for et nederlag fra det foregående år. Foreningen var nu døbt om til 
Kjøbenhavns Kricketklub (li) og bestod for største delen af soranere, som længtes efter at komme til at 
prøve kræfter med Sorø Akademis Kricketklub. Det lykkedes da også I foråret 81 at få bragt i stand en 
kamp i Sorø, men denne, som var den første, Kricketklubben spillede, blev også den sidste, thi i foråret 82 
besluttede foreningen, efter forslag af Kjøbenhavns Boldklub, at gå op i denne. 

EFTERSLÆGTENS BOLDKLUB (Se DANA) 

rn 
o.n Danske ldrætsbog 1935, side 1062: 

I 1890eme kom Fix til. 
Kticket 1930, $klø 64: 

Buchwald scorede som junior 102 not out mod Boldklubben Fix. 
Kticket 1932, side 4: 

I 1896 scorede Ch. Buchwald 102 not out for A.B. mod Fix I en juniorkamp. 

FLINK 
Illustreret ldrætsbog 1890, side 669: 

Flink, København, nævnes. 
Den Danske /drætsbog 1935, side 1062: 
I 1890eme kom Flink til. 
Cricket 1937, side 86, fra Chr, Knauors etindllngor: 
... Jeg husker begyndelsesstrofeme til en vise sunget ved et sold I A.B., der giver en god Ide om datidens 
klubber, den lyder således: 

A.B., Ø.B., Frem og K.B.
Flink, Hygæla, Lynet, H.B. (Haabet) 



FREDERICIA-STUDENTERNES KRICKETKLUB 
J.B.U.s jublæUmSsluilf 1920, side 22: 

I. M. Andersen skriver om at spille sammen med medlemmer af F.S.K. 118831 deres sommerferie I 
Fredericia. 
Akademisk Bddldubs }ublaumsskrifl 1964, side 7: 
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I begyndelsen af 80eme var cricketspillet nået til Fredericia, indført af nogle Jembaneingeniører, og man 
begyndte at dyrke det ædle spil I latinskolen. Men da størsteparten af de unge sportsentusiaster blev 
studenter 11883 og rejste til København for at fortsætte studierne, savnede de deres fornøjelige motion, og 
I fon\ret 1884 besluttede de at stifte en klub under navn af Fredericia-studenternes Kricketklub. I 
begyndelsen stod den kun lliben for cricketspillende Fredericia-studenter, men i 1887 optoges fodbold pA 
klubbens program, og samtidig blev der givet adgang for Indmeldelse af studenter fra andre skoler. 
Ctlclcet 1937, side 86, uddrag fla Chr. Knaueta etlndtinger. 
Imidlertid havde Interessen for cricket bredt sig blandt datidens skolemyndigheder. Der startedes 
skoleklubber, hvis medlemmer kastede sig over cricket med en Iver, som Intet lod tilbage at ønske for KB. 
Af disse klubber skal nævnes Melchiorianerklubben (fra Melchiors Skole på Nørregade) og 
Fredericiastudentemes Boldklub (Studenter fra Fredericia - den nuværende A.B.) som de mest 
fremtrædende. 
Tldssklfl!IOrSpo,t 1886, s/de 87,440,441 ag 449: 
I København er boldspillet her nu genstand for øvelse i en af Fredericianere dannet Kricketklub .... 
Kjøbenhavns Boldklub har kæmpet med Fredericianeme. K.B. sejrede med en halvleg og 82 points (2 
halvlege) . ... Fredericianeme spillet match med Frederiksberg Boldklub . ... I indeværende Ar ventes endnu 
afholdt I København to matcher, nemlig mellem Frederiksberg og Fredericianemes Klub og mellem 
Melchiors Skoles Klub og Fredericianemes Klub. 
Tidsskift! ror sport 1u1. s/de 32, 33, 387, 389, 475 ag m: 
De to cricketkampe mellem Frederiksberg og Fredericianemes Klub og mellem Melchiors Skoles Klub og 
Fredericianeme fandt sted henholdsvis den 19. og 25. september (1886) med det udfald, at Fredericianeme 
sejrede over Frederiksberg Klub med 184 mod 90 points, og at Melchiors Skoles Klub sejrede over 
Fredericianemes Klub med 75 points og med 5 sta!iende gærder . ... Endvidere er spillet en match mellem 
Kjøbenhavns Boldklub og Fredericianeme den 3. oktober, I hvilken Fredericianeme fik 100 points forud 
med det resultat, at Kjøbenhavns Boldklub I 1ste halvleg opnåede 237 (1) points (det største antal points, 
klubben hidtil har opnået i en halvleg) medens Fredericianeme i 1ste halvleg fik 35, i 2den 66 p., altså lait 
med forgaven 201 points, så at K.B. sejrede med en halvleg og 36 points. (regnskab for kampen) . ... 
Cricketkampen den 12. Juni 1887 på Blegdamsfælleden mellem Fredericianerklubben og et parti af ældre 
og yngre spillere af Kjøbenhavns Boldklub. Beskrivelse og regnskab fra kempen, som KB. vandt med 1 
sta!iende gærde . ... Cricketkampen mellem Fredericia- studenternes Kricketklub og Melchiorianemes 
Boldklub søndagen den 11. september 1887. Uddrag fra beskrivelsen: I september 1888 kæmpede disse to 
klubber første gang sammen, og resultatet blev da en sejr for Melchlorianeme (M.B.), Idet de fik 8 points 
mere end Fredericianeme (F .S.K.), men den lille differents kunne Jo kun opfordre F .S.K. til en 
revanchekamp, og med en sådan for øje havde de også arbejdet hele sæsonen. Denne kamp 
udkæmpedes den 11. september på Blegdamsfælleden. M.B. mødte med væsentlig det samme hold 
spillere som forrige Ar, hvorimod F .S.K. stillede et langt bedre hold end sidst, idet de dels havde fået deres 
ringere spillere erstattet med betydelig bedre, dels havde arbejdet deres bedre kræfter op til langt større 
sikkemed i spillet ved gærdet, således at udsigterne pA tomånd var for F.S.K. Resultatet blev altså en 
sejr for F .S.K. med 125 points mod 84. Herefter følger kampens regnskab. Det kan bemærkes, at dette er 
første gang, at M.B. er bleven besejret i nogen cricketkamp, samt at F.S.K. nu må betragtes som den 
dygtigste cricketklub I landet næst efter Kjøbenhavns Boldklub, da soranerne næppe ville kunne tage det 
op med dem. 
Dansk Spotlslfdende 18118, side 183 og 315: 
Fredericia Studentemes Kricketklub vandt pA Blegdamsfælleden 10. Juni over Melchlorianer Boldklubben 
med 158 mod 138 .... Fredericiastudentemes Kricketklub har valgt følgende ny bestyrelse: M. E. Pagh 
formand - H. Forchhammer - H. C. Lund - E. Faber - 0. Hasse. 
Dansk Spo,tslklende 1889, side 79: 
Frederlciastudentemes Kricketklub extraordinær generalforsamling 26/2: 
Det vedtages efter forslag af bestyrelsen at forandre klubbens navn til "Akademisk Boldklub", der 
formentes bedre end det gamle navn at svare til klubbens sammensætning. Det vedtoges endvidere at 
give lige ret til Indmeldelser til enhver, der har taget adgangseksamen til universitetet eller polyteknisk 
læreanstalt. Til formand genvalgtes stud.theol. Pagh og til medlemmer af bestyrelsen studiosi med. E. 
Faber, H. Forchhammer og H. C. Lund. I stedet for fuldmægtig O. Haase, der Ikke så sig I stand til at 
modtage genvalg, valgtes efter forslag af bestyrelsen stud.theol. H. Blrch. Fredericlastudentemes 
Kricketklub stiftedes i foråret 1884. I to Ar førte den en ubemærtet tilværelse, indtil den i foråret 1886 for 
første gang optn\dte i konkurrence med andre klubber. Begyndelsen var ikke heldig, Idet klubben blev 
overvunden først af Frederiksberg Boldklub (128-71 pis.), dernæst af Kjøbenhavns Boldklub (333-59 pts.). 
Vel lykkedes det klubben I en revanchematch at besejre F.B. (184- 90 pts.), ligesom den i Svendborg 
sejrede over den derværende Sportsklub (181 - 105 pis), men endnu Inden sæsonens udløb blev den slået 
af Melchiorianemes B. (83-75 pis.), og en gentagelse af kampen mod K.B. førte til et knusende nederlag 
(K.B. vandt 273 (1) pis. og en halvleg mod 101 pis.). 



236 
I 1887 dellog klubben i følgende cricketkampe: 

30. maj i Nakskov mod Nakskov Boldklub. F.S.K. vandt med 53 pis. og en halvleg mod 26 pis. 
12. juni mod et yngre hold af K.B. K.B. vandt med 173 pis. og et stående gærde mod 170 pts. 
31. juli i Svendborg mod Svendborg Sportsklub. F .S.K. vandt med 102 pts. og 1 halvleg mod 57 pis. 
11. september mod Melchiorianemes Boldklub. F.S.K. vandt med 123 pis. mod 84 pis. 
11888 har klubben kun deltaget i 2 cricketkampe, nemlig:
1 0. juni mod Melchiorianemes Boldklub. F .S.K. vandt med 158 pts mod 138 pts. 
23. september mod Østerbros Boldklub. (4 af F.S.K.s bedste spillere var udelukket fra deltagelse). Efter
2den halvleg stod kampen uafgjort med 60 pts. for hvert parti. Der spilledes da en 3die halvleg, hvori
F.S.K. vandt med 50 pts. mod 17 pis.
Fodboldspillet har det sidste år i langt overvejende grad lagt beslag på foreningens kræfter. Det spilledes
første gang i foreningen den 6. oktober 1887 og kendtes da kun af få af medlemmerne. Her følger liste
over fodboldkampe, 1 i 1887 og 13 i 1888.
Antallet af aktive medlemmer den 1. januar 1889 var 91. 
Cricket 1939, side 41: 

De første år var det under yderst primitive forhold, spillet og træningen foregik, nemlig på Fælledens 
ujævne marker, og rekvisitterne opbevaredes I en sæk hos en af de daværende "bommænd", som 
passede leddene ind til Fælleden. Imidlertid fik klubben hurtigt god tilgang af unge og lovende spillere og 
viste sig snart stærk nok til at besejre samtlige datidens klubber, ene med undtagelse af K.B. Man fik også 
Indrettet et lille klublokale i Elmegade, men da nu også fodbolden kom til og ret snart viste sig at 
fuldstændig overgå cricket i popularitet, blev forholdene for små, og man fik lejet et større lokale I 
Helgesensgade. Samtidig gjorde også den store tilgang af Ikke-Fredericianere, at man syntes, klubbens 
navn efterhånden var noget misvisende, og på et spillermøde pli "La Reine• den 26. februar 1889 enedes 
man da om, tilligemed en sammenslutning med den yngre "Polyteknisk Boldklub"(?), at forandre klubbens 
navn til "Akademisk Boldklub". 
Kjøbenhavns Boldklubs jublæumsskrift 1926, side 22: 

Ved oversættelsen af de engelske love for cricket og fodbold i 1887 blev Markmann fra K.B. bistået af 
blandt andre Herr Holger Forchhammer af Fredericia Studenternes Klub. 
The Story of Continenta/ Cricket 1969, side 128 (ove,aal): 

F.S.K. spillede mod Nakskov, Svendborg og Herlufsholm. 

FREDERIKSBERG BOLDKLUB m
Tidsskrift tor Spott 1885, side 571: 

Boldklub på Frederiksberg. 
Torsdag den 3ote juli afholdtes i Cafe •st. Thomas• efter forudgllet indbydelse til c. 400 yngre mennesker 
på Frederiksberg og Vesterbro et møde med det formål at søge oprettet en boldklub på Frederiksberg. En 
af indbyderne Hr. C. V. Hansen meddelte de foreløbige vedtægter for foreningen. Kontingentet var 
foreløbig ansat til 50 øre, indskuddet 1 krone. Som det allerede var meddelt, havde Kommandantskabet 
tilladt foreningen at afholde de påtænkte øvelser ved Frederiksberg Slot, og det var meningen at afholde 
disse lørdag eftm. kl. 6 og søndag morgen kl. 8. Øvelserne skulle foreløbig bestll af langbold og cricket, 
senere mbke fodbold og lawn tennis. 
Cand.polyt. Wesche supplerede den foregllende talers meddelelser og gjorde rede for Kjøbenhavns 
Boldklubs stilling til sagen, idet han fremhævede betydningen af, at der i en by som København fandtes 
flere selvstændige boldspillende foreninger, hvilket kunne muliggøre jævnlig afholdelse af kampe og 
derved forøge interessen for boldspillet. Sluttelig anbefalede han den nye forening til de tilstedeværende 
og bad dem virke hver i sin kreds for at skaffe medlemmer. 
Derefter fik cand.jur. Markmann ordet og pllviste i et længere interessant foredrag boldspillets betydning 
for legemets udvikling. Som friluftsøvelse stod det i denne henseende på højde med gymnastikken, 
navnlig da tiden til dets udøvelse faldt væsentlig om sommeren, hvor antallet af gymnastikkens dyrkere 
svandt ind til et minimum begrundet pli varmen. Taleren dvælede ved de indvendinger, der ofte rejstes 
mod boldspillet, at det er interesseløst og meningsløst at løbe der frem og tilbage og slå til en bold o.s.v., 
og belyste, hvor1edes den slags indvendinger mod sporten oftest hidrører fra ubekendtskab med og 
fuldstændig misforståelse af spillets karakter og de åndelige momenter, der ved siden af den rent 
legemlige bevægelse giver det dets tiltrækning. Til slutning omtalte taleren den overordentlige rolle, som 
navnlig cricket spiller i England, og anførte som støtte herfor en del statistiske data om engelske klubbers 
medlemstal, antal, budgetter, afholdte kampe o.s. v. 
Efter nogle bemærkninger af Hr. G. Petersen om den nydannede forening og en opfordring om at med det 
samme at indtegne sig som medlemmer, afsluttedes mødet, der var besøgt af 30-40 deltagere. Derefter 
iiidtegnectes nogle medlemmer, således at foreningen begyndte sine øvelser ll'lrdag den 1 ste august mecl 
et antal af 23. Nye medlemmer kunne indmeldes hos den foreløbige bestyrelse, der består af D'Hrr. G. 
Petersen, Danmarksgade 13 • 2, C. V. Hansen og o. Diederich, såvel som ved øvelserne. I slutningen af 
september eller begyndelsen af oktober vil der blive afholdt en generalforsamling til vedtagelse af love, 
valg af bestyrelse o.s.v. 
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Tidsskrift for Sport 1886, sldo 440: 
Frederiksberg Boldklub sejrede over Fredericianeme med c. 50 points. 
En cricketkamp mellem Frederiksberg Boldklub og Melchiorlanemes Kricketklub afholdtes søndag d. 22de 
august kl. 10 fm. på Frederiksberg Exercerplads og endte med en sejr ror Melchlorlaneme, der opnåede 
119 points mod Frederiksberg Boldklubs 69 points. 
Kjøbenhavns Bcldldubsjubilæumssktift 1951, s/dr, 109: 
Midt i firserne var der også en klub, som hed Frederiksberg Cricketklub. (Dette er rorkert og en """8ksling med 
Frederiksberg Boldklub (I)) 
Tldssktift for Sport 1887, side 32-34: 

19. september 1886 vandt Fredericianeme over Frederiksberg Klub med 184 mod 90 points. Beskrivelse af 
kampen . ... Cricket-Præmiespil er afholdt af Frederiksberg Klub. 
Dansk Sportslidende 1888, side 223 og 315: 

Søndag 8. juli: Frederiksberg Boldklub mod Frem .... Søndag 16. september afholdtes kamp på 
Frederiksberg Slots Eksercerplads mellem Metropolitanskolens Boldklub og F.B. 
Dansk Sport:;lidende 1889, side 79 og 283: 
Da Fredericiastudenterne I foråret 1888 ror første gang optrådte i konkurrence med andre klubber blev de 
overvundne af Frederiksberg Boldklub (128 - 71 pts), men I en revanchekamp vandt Fredericiastudenterne 
(184 - 90 pis) . ... 25/8 vandt Frem på Frederiksberg over Frederiksberg Boldklub med 18 pts. 
llustnHet ldtætsbog 1890, side 668: 

Stiftet 27.7.1885. (?) 38 medlemmer I oktober 1889. Spillede Cricket, fodbold og langbold. 
Th• Smry of Conlinental Cricket 1969, side 128 (ow,sat}: 

Foruden K.B. og F.S.K. spillede I hovedstaden i 1886 bl.a. også Frederiksberg Boldklub. 
K.B.U.sjubllæumssktift 1953, side 14: 

K.B.U. omfattede ved sin start (1903) 10 klubber, af hvilke 6 endnu lever i bedste velgående, medens de 
øvrige 4, deriblandt Frederiksberg Boldklub, er gået ind. 

FREDERIKSBERG BOLDKLUB cm
Stiftet 29.9.1912. 
Cdcket 1941, side 17: 

F .c.c., som nu hedder F .B., dellager i andetholdsrækken. 
Crlcket 1942, side 8: 

Ved opløsningen af F.C.C. gik størsteparten af spilleme ind under fodboldklubben Frederiksberg Boldklub I 
en nyoprettet Cricketafdeling. 
Ctlcket 1945, s/de 30: 

Spilleme fra F.B. (tidl. F.C.C.) slået sig sammen med Frem·eme i Ar, og man mener F.B.eme helt vil 
overgå til Frem, hvilket sikkert vil medføre, at Frem beholder spillet på programmet. 

FREDERIKSBERG CRICKET CWB 
l<jøbenhavns Boldlllubs jublæumssluftr 1951, side 109: 

Midt i firserne var der også en klub, som hed Frederiksberg Cricketklub. (Delta er fOr1ært og en loMlkSlfng med 
Frederiksberg Boldklub (I)) 
K.B.U.s}ublæumss/ulft 1928, s/de 111 og 142: 

Optaget i K.B.U. 25.2.1926. Spillede Cricketturnering 1925-27. Placeringer i Crickettumeringer 1925-27. 
K.B.U.ajublæumssluflt 1953, side 99: 

F.C.C. holdt stand i mange Ar, men bukkede til sidst under, gik en overgang ind under Frederiksberg 
Boldklub, for endelig at gå op i Frem. 
Kdcket 1931, side 59: 
F.C.C. har vundet Sølvgærdet til eje ved sine sejre 1929, 30 og 31. Det var en lille privat pokalturnering 
Indstiftet 1927 med J.C.C. (JydskCrk:ketClub), A.C.C. og F.C.C. som deltagere. J.C.C. vandt 1927 og A.C.C. I 
1928. 
Crlcket 1935, side 46. uddrag Ila A.C.C.s 10 n]ublæum: 
... den lidt ældre Frederiksberg Cricket Club. ... I 1927 startede klubben en turnering om "Sølvgærdet• 
mellem Frederiksberg Cricket Club, Jydsk Cricket Club og A.C.C. "Sølvgærdet" vandtes del første Ar af 
J.C.C., i 1928 af A.C.C., i 1929-30-31 af F .c.c., hvorefter turneringen afsluttedes . ... Om en til klubben af
firmaet K.K.K.K. skænket pokal er der en turnering løbende mellem B.93, Frem, F.C.C. og A.C.C. 
Crlcket 1940: 
F.C.C. spillede på den interimistiske bane bag K.B.s anlæg (grundet bygning ar en skole var F .C.C.s gamle 
bane ikke tilgængelig). 
Cdcltet 1941, side 3: 
Det har været en offentlig hemmelighed længe, at Frederiksberg Cricket Club, trods sin sukcesrige sæson i 
1939, hvor klubben vandt pokalen og nåede slutkampen I den københavnske turnering, havde store 
økonomiske besværligheder at kæmpe med, og budskabet om F.C.C.s ophævelse kommer derfor I 
grunden Ikke overraskende. Så meget mere glædeligt er del, at klubbens lille, ufortrødne stab af spillere 
måske ved en overenskomst med Frederiksberg Boldklub kan sikre sig mulighed for et fortsætte med 
deres kære sport under denne klubs auspicier. Cricketspilleme vil her kunne danne deres egen afdeling og 
deltage i den københavnske turnering under F.B.s navn. Ved hjælp af F.B.s juniores, hvoraf flere allerede 
dyrker spillet, vil de gamle F.C.C.ere måske kunne fA gennemført den tilgang af unge spillere, som det 
ikke, trods pekuniære ofre, lykkedes dem i F.C.C. Alle tidligere F.C.C.ere med undtagelse af Jørgen Friis, 



som har ønsket at stå frit, vil fortsætte i F.B. og har i et spillermøde valgt Oscar Poulsen til formand for 
spilleudvalget i 1941. 
K.B.U.s jublæumsskri/11953, uddrag fra Børr,e Pockendahls beretning: 
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På Københavns bedste cricketbane, Frederiksberg Stadion, havde F.C.C. de bedste betingelser for al 
vokse sig stor og stærk. Klubben nåede dog aldrig de store højder, selv om den ligesom A.C.C. af og til var 
i stand til at yde A.8. og K.B. glimrende modstand. F.C.C.s værste problem var at skabe fornyelse til at 
anøse de gamle spillere, idet man ikke havde noget juniorhold. Et forsøg på at få fat i de unge blev gjort 
ved at gå ind i F.B., men krisen blev ikke løst herved, og fra 1945 flyttede F.C.C.eme ud i "Frem•. Fra 
F.C.C.s første år lige indtil for få år siden i "Frem• har H. C. Larsen været et solidt, godt spillende gærde, 
som selv de bedste bowlere havde besvær med at få taget. Hovedbowlerne i begyndelsen var Viggo 
Nielsen af den lidt langsomme type og Storm P.s navnkundige barber Aage Sørensen - "Søren Sævekop•, 
som tog mange gærder, ikke mindst fordi han kunne få sine halvhårde bolde til at trille på grund af den lave
•round-arm" aflevering. Også Georg Rasmussen, senere "Frem", havde succes i disse år. I 1932, hvor han 
tog 34 gærder for 337 points, opnåede han som den fjerde bowler herhjemme at tage 4 gærder på 4
hinanden følgende bolde, ialt 5 gærder i en maiclan-over. Foruden disse husker man de hårde bowlere 
Oscar Hansen og Sv. Aage Hansen. Et par unge cricketspillere lykkedes det F.C.C. at opdage. Hans 
Rasmussen og Jørgen Friis udviklede sig til et par gode gærdespillere, der begge opnåede at komme på 
K.8.U.s bedste hold. Friis var tillige en højst ubehagelig bowler, fordi han, stik imod hvad der ellers er 
sædvane med left-handere, skruede off. Tillige kunne han få sine bolde til at •stå" i luften. 

BOLDKLUBBEN FREM 
/lustreret ldrætsbog 1890, side 667: 

Stiftet 17. juli 1886. 88 medlemmer i oktober 1889. Spiller cricket og fodbold. 
Tldssluill for Sport 1887, side 246: 

Fremskridisklubbens Kricketklub afholdt fredagen den 20. april sin halvår1ige generalforsamling. 
Formanden, Hr. Jul. Heilbuth, fremlagde regnskabet og afgav beretning om klubbens virksomhed. I stedet 
for de to i vinterens løb fratrådte bestyrelsesmedlemmer valgtes d 'hrr. lærer Clemmensen og assistent V. 
Petersen. Under den påfølgende diskussion om klubbens anliggender opfordrede formanden indtrængende 
medlemmerne til at give talrigt og flittigt møde ved spillet, idet han beklagede den i forhold til 
medlemstallet ringe tilslutning. Spilletiden fastsattes foreløbigt til hver søn- og helligdags formiddag kl. 9, 
senere tillige torsdag og fredag eftermiddag fra kl. 7-9. 
Dansk Sportslidende 1888, skle 183, 206 og 223: 

På Blegdamsfælleden vandt Frem over Skomagernes Sportsklub med 1 O stående gærder . ... Frem vandt 
over Hygeia med 8 stående gærder . ... Frem spillede søndag 8. juli mod Frederiksberg Boldklub. 
Dansk Sportslidende 1889, side 217, 234, 267, 283 og 307: 

30/6 vandt Frem over Haabet med 48 + 49 mod 48 + 39. ... 14fl vandt Ø.B. over Frem . ... 14fl vandt 
Frem Jun. over Melchiorianeme jun. med 80 + 76 mod 73 + 42 . ... 11/8 vandt Frem li over Arbejdernes 
Læseselskabs Sportsklub med en halvleg+ 103 points . ... 25/8 vandt Frems Yngre Hold (under 16 år) over 
ø.B.s Yngre Hold med 10 stående gærder .... 25/8 vandt Frem på Frederiksberg over Frederiksberg 
Boldklub med 16 points . ... 1/9 spillede Frem mod Melchiorianeme . ... 15/9 vandt KB.jun over Frem jun 
med 104 points. 
Dansk Sportslidende 1890, side 211: 
Frem vandt over Skomagernes Sportsklub. 
Dansk Sportslidonde 1891, side 303, 331 og 373: 
Uddrag Ira referat al kamp mellem M.B. og Frem: Fælleden har næppe før været så slet til afholdelsen af 
cricketkampe som I denne tid. Store og små søer fandtes overalt og ikke uden adskillige omgående 
bevægelser lykkedes de få ihærdige tilskuere at nå spillepladsen, hvor man fra et højtliggende sted havde 
et godt overblik over spillet og over de på pladsen jævnt fordelte søer, der af og til opsnappede bolden og 
hurtigt fik standset dens fart. Der blev under disse uheldige forhold spillet ganske godt, navnlig i marken. 
Frem har næppe før vist så godt markspil og Melchiorianeme var som altid Hinke i marken. "Battingen" var 
derimod som følge af den bløde jord mindre god. M.B. vandt med 29 points . ... Frem tabte (som forrige 
årl) alle sine unionskampe . ... Uddrag al referat Ira Frem& halvårlige generalforsamling 10. aklober: Endvidere havde 
Frem li spillet mod "Bolden• og vundet med 3 stående gærder. Medlemstal: 83 aktive og 22 passive. 
Dansk Sportstidene 1894, side 202. 211 og 313: 
Læserbrev der påtaler usportslig optræden af Frems keeper I kamp mod 93, underskrevet "En gammel 
cricketspiller". Brevet senere besvaret af A. S. Bang, der kritiserer læseren og hans anonymitet. •.. Frem, 
der vandt 1. holds turneringen spillede mod et hold udtaget af de andre I turneringen deltagende 1. hold. 
•oe forenede" sejrede med 69 points. 
Fromsjubilæumsskrilt 1936, uddrag: 

Jeg (Louis w;11a<1-,) har selv været med, selv om det kun var som dreng, til at slæbe målstænger, 
hjørneflag, criekettæppe og andre cricketrekvisitter over Blegdamsvejen et langt stykke Ind på 
f31egdamsfælleden for efter endt kamp at gøre den samme tur tilbage til det lille, mørke baglokale på Ny 
Blegdamsvej eller Helgasensgade til ca. Kr. 17 per måned, der på een gang gjorde det ud for 
rekvisitkammer, omklædningslokale, opholdslokale og undertiden ved højtidelige lejligheder som 
præmieuddeling som festlokale. Sin tilblivelse skylder Boldklubben Frem de politiske forhold, som rådede 
I Danmark i midten af firserne. Estrup og Bahnson - Hørup og Berg perioden erindres Jo af de ældre. Bitter 
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var kampen for og imod parlamentarismen, så bitter, at højre- og venstremænd på alle måder, økonomisk 
som selskabeligt, boycottede hinanden. Dette gjaldt også den unge fremrykkende sport. 
Fremskridtsklubben i København måtte, for at unge venstremænd kunne have el sted, hvor dens politik 
kunne arbejde sammen med sport, danne en forening med disse formål ror øje. Den stiftedes, og klubbens 
navn blev "Fremskridtsklubbens Cricketklub" med stiftelsesdag den 17. juli 1886, og blandt stifterne var 
cand.jur. E. Staal, fuldmægtig Emil Rex, læge Clod-Hansen og fuldmægtig Jul. Heilbuth, som blev 
klubbens formand. Til at begynde med gik det kun småt med sportsarbejdet; klubben havde ingen 
sagkyndige medlemmer, og hvem ville hjælpe venstremænd? På generalforsamlingen den 9. december 
1887 skete der Imidlertid det, at man oprettede en yngre afdeling, og klubben skiftede navn til 
"Boldklubben Frem• stiftet af Fremskridtsklubben. Det upolitiske var nu betonet, og man kunne samle 
kræfterne om det rent sportslige arbejde. Blandt de ledere, som omkring 1889-92 trak læsset, må nævnes 
bogholder Viggo Bang, Holger Unmack (nuværende landstingsmand), Carl Johansen, som for kort lid siden 
døde i Veflinge som præst. Om alle tre dette, at de var eller fungerede som formand. 
Cricket, hvorom der berettes andetsteds, var også I glædelig fremgang, men så kom et trist år for os; 1895. 
Banecyklesporten var blevet al anden idræt en skarp konkurrent. Vi lå i dette år helt stille; af de mange 
klubber, som hidtil havde spillet på Fælleden, var tilbage A.B., K.B., B.93 og en ny Ø.B. Axel Byrval og 
Peter Mikkelsen spillede i B.93, andre af vore medlemmer i Ø.B., men da vi atter kaldte på dem, kom de 
tilbage, og 11896 begyndte vi forfra. 
Efterhånden som vore konkurrenter blandt storklubbeme forsvandt fra Fælleden, kunne vi selvfølgelig ikke 
lade være at sysle med tanken om også at blive baneejende klub. Trods vore små pengemidler gik vi til 
magistraten og søgte om en indhegnet plads på en ar Fællederne. Man kunne desværre ikke hjælpe os, 
der var projekteret diagonalgader over Blegdamsfælleden. Der kom Imidlertid en ændring I kommunens 
ledelse; ovennævnte projekt ændredes til den nuværende pragtfulde Fælledpark, og vor chance kom 
omtrent samtidigt. På Enghavevej blev der anlagt en kommunal lsbane, og magistraten tilbød os den 
tilleje. Vi modtog med tak tilbudet og fik nu travlt med at skaffe de fornødne midler. Vor egen kapital var 
Kr. 1300, men vi fik gaver fra J. Hellbuth, fra vor senere afdøde ven skibsreder Johnsen, C. Bast og flere. 
Mange medlemmer tegnede sig for extrakonlingent, og alle vore spillere fulgte med fra ø til V. Til slut 
måtte bestyrelsen garantere et lån for at få banen indhegnet. I de første åringer måtte vi alle arbejde på 
anlæg af gangstier, slå banerne o.s.v. Det var en pragtfuld lid. Ungdommen bør misunde os, at vi tumlede 
med, men dog overvandt, vanskelighederne; dog har forfatteren (Julius Ancte111e11) så stor tillid til vor 
nuværende ungdom, at han tror, at også den ville have ordnet grejerne. Banen kom efterhånden op på 
siden af A.B.s og B.93s, men den store bebyggelse på Vesterbro, fortidens mangel på sans for åbne 
pladser gjorde, at skolerne måtte tage banerne l brug. Børn fra 9-10 skoler har i årevis tumlet sig på banen 
fra 8 morgen til 5-6 aften. Hvor der var plads til een bane, måtte der laves 2 eller 3. Græstæppet måtte 
delvis forsvinde, og der kan kun blive virkelig græsbane, dersom den ligger i ro 2-3 år. Men ser man bort 
fra klubbens interesser, kan man Jo glæde sig over, at børnene har haft et sted at ty hen. 
Af samtidige spillere (1890eme) på Frems hold var nogle ypperlige, således Axel Byrval, både som 
markspiller og gærdespiller, andre som Zander, Vilh. Petersen, ørsted, var jævnbyrdige med datidens 
fleste 1. holds spillere. Axel Byrval, der som fodboldspiller betød så meget for klubben, var ikke af mindre 
betydning som cricketspiller. Som gærdespiller rangerer han blandt landets bedste, han havde en sikker og 
smuk batføring både til on og off, var rolig og beregnende I sit gærdespil og som markspiller blandt de 
allerbedste, dansk cricket har skabt; som griber fandtes ingen mere sikker, og selv de længste og højeste 
bolde sad sikkert i hans hænder, når de blot var nogenlunde Indenfor det store markområde, han 
beherskede. Han spillede på klubbens 1. hold fra 1891 til 1901, de fleste år som holdets kaptajn, hvor han 
ved sine udmærkede egenskaber virkede belærende, opmuntrende og æggende som få andre. Med 
Byrval, Hughes, Chr. Knauer, Harald Knauer, Vilh. Petersen, Ørsted og Zander som de væsentligste 
bærere af holdet blev Frems 1. hold i 1894 vinder af D.B.U.s turnering, og klubbens digtere, A. S. Bang og 
Emil Nehm, havde godt stof og derfor travlt med at omsætte præstationerne og resultaterne I viserne, som 
var mange og undertiden ret træffende. Da Hughes f.eks. en søndag mødte med tandpine til en kamp, 
lavede de verset: 

Så hoven, så hGven I morges mødte HugheS, 
men næppe havde han lllet en bold mellem hænder, 
før del gik <Nel I hanses lænder, 
Tolv gærder, tolv gærder han log for 17 løb. 

Jeg mindes endvidere stroferne: Folk stod på alle kanter, og klappede af Zander. Samt verset: 

Er de fleste gærder nede, 
kommer Ind 10 anersidst, 
vores lange, evigglade, 
ganske tynde materialist, 
han har slået en firer før, 
bare han del tiere gør. 

(Materialisten var Vilh. Petersen). Sådan blev der lavet vers om hver enkelt spiller, når han præsterede 
noget af betydning for holdet, og viserne blev sunget årene igennem, når der var nogen anledning dertil. 
De gjorde sædvanlig samværet fomi,jeligt og overfli,diggjorde mange banale taler. Arene gik, vi gik trange 
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perioder igennem, men med Axel Byrval som midtpunkt for spillere som Niels Nielsen, Alfred Nielsen, Emil 
From og Valdemar Andersen havde klubben sidst i 90eme atter et spilledygtigt, stærkt hold. Blandt 
gærdespilleme fra den tid mindes man med glæde Niels Nielsen. Han gik sædvanlig fl!lrst til gærdet, og 
ved sit forsigtige spil skaffede han holdet mange points og trættede som regel modstandernes kastere, så 
andre mindre sikre gærdespillere fik bedre basis for deres spil. Hans broder Alfred Nielsen var som 
cricketspiller lige hans modsætning. Niels var nærmest lille, og da han bl!ljede sig stærkt ved gærdet, 
syntes han endnu mindre; Alfred var kraftig, nærmest hl!lj, i det hele flot bygget, han kastede en kraftig, 
uregelmæssig bold med skruning på, gjorde sig ofte som vexelkaster, men da han ikke var sikker i at holde 
længden, risikerede han ofte at give modstanderne for mange points og blev derfor sædvanlig kun brugt 
som vexelkaster. Som gærdespiller havde han et hårdt, langt slag, skaffede som regel en del points i en 
fart, helst firere og seksere, men skl!lnt han egentlig havde næsten alle betingelser for at blive en fuldendt 
gærdespiller, så var han for temperamentsfuld, og han opnåede derfor kun sjælden de resultater, som man 
tiltroede ham. Emil From var også en meget talentfuld spiller med en smuk batfl!lring, navnlig hans slag til 
cover-point og point var smukke og virkningsfulde. Som wicketkeeper var han fremragende, en af de 
bedste vi har haft herhjemme, hurtig på hænderne og i bevægelse, sikker i gribning og stakning, og dertil 
ganske fri for dårlige "tricks", som skæmmede mangen anden wicketkeeper. Desværre var hans periode 
for kort, da han rejste til udlandet. 
Med de lige omtalte spillere plus Hughes, Victor Vilager, Valdemar Petersen, Axel Henriksen, Louis Ørsted 
og Jørgen Andersen på holdet vandt vi atter turneringen i 1898 efter sejr over KB. med 9 stående gærder, 
A.B. en halvleg og 20 pts., og Ø.B. og B.93 begge med 10 stående gærder. Til spillernes opmuntring blev 
der uddell præmier, Axel Byrval fik et bat for højeste scoring, From et bælte for godt markspil og Vakt. 
Petersen en Fremmerhue for flittig træning. Fra det år stammer visen på melodien "Holmens faste stok". 
Foravrigt vandt også Il hold turneringen det år. 
Cricket har siden klubbens stiftelse været det ene af de to boldspil, som foreningen dyrker, og det var 
egentlig det, som fl!lrst samlede medlemmerne. Det er da rimeligt, selv om det er trådt en del i baggrunden 
for fodbold, at det får sin omtale ved 50 års jubilæet. (Perioden 181!6-1912af Louis ØSINp): Cricketspillet foregik 
naturligvis som omtrent alt andet boldspil I sin begyndelse på Blegdamsfælleden. Her var stor plads, lys og 
luft, sommetider rigelig med blæst, men man befandt sig vel i den friske luft, og solen kunne rigtig få lov til 
at brune ansigt og arme. Når en sommeraften de mange klubber trænede spredt ud over den store Fælled, 
afgav den et helt festligt skue. Så var der som regel også mange tilskuere til spillet, dels virkelig 
interesserede og andre, som trak ud fra byen om aftenen for at tilbringe nogle timer I den frie natur. Hver 
klub udSl!lgte sig sin spilleplads, og når man først havde sikret sig en sådan, respekteredes retten dertil af 
de andre klubber, og der var vist aldrig nogen strid i den forbindelse. Egentlig var der i det fl!lrste tidsafsnit, 
80erne til hen i 90erne, forbavsende mange gode spillepladser, ret jævne og med fyldigt, blødt og stærkt 
græs. Det kunne vel nok Ul tider være rigeligt hl!ljt, men det hjalp derpå, når køerne og hestene blev sat ud 
på græs, og da det flere hundredårige græsdække var ret elastisk og uden sten, foregik spillet under ret 
gode vilkår. Senere hen i årene, da det store dyrskue tog hele Blegdamsfælleden i brug, blev den 
desværre gjort så godt som ubrugelig til cricket, men oprindelig var den altså ret upåklagelig, og de fleste 
gamle cricketspillere i København har sikkert mange gode minder om træning og spændende kampe fra 
den tid, da Blegdamsfælleden var det sted, der, aften efter aften, søndag efter Sl!lndag, trak dem Ud til 
morsomt og kammeratligt samvær under cricketspillets tegn. Nu er ungdommen vist ikke så nøjsom (i 
grunden et dårligt udtryk for den glæde og gavn man havde af livet derude), at den ville finde 
tilfredsstillelse ved at spille cricket i de omgivelser og under de forhold, som Fælleden da bød på, men 
dengang formåede spilleme endda at udvikle spillet i ganske overordentlig grad med mange dygtigheder, 
og minderne om de gamle cricketheroer blegner ikke ved de senere tilkomne yngre. 
Da Frem begyndte spillet, var spilleme ud over den alder, da man i England begynder at lære spillet; det 
skal som bekendt helst læres i drengeårene, men klubben fik dog ret hurtigt samlet el respektabelt hold, 
der deltog i kampene med de andre klubber. Da kastningen dengang udelukkende bestod af 
underannsbolde, var det forholdsvis lettere end nu at opnå points, og dette bidrog naturligvis til at holde 
interessen vedlige. God instruktionshjælp fik klubben også fra KB., som var ældre i cricket, dygtigere, 
mere kendt med god stil og færdighed i gærdespillet, og lidt ener lidt fik Frem da også samlet sig en del 
habile spillere. Jeg mindes således Holger Unmach, Viggo Bang, P. Laursen, Lauritz Jensen, Viggo 
Petersen, Julius Olsen og J. A. H. Poulsen fra de fl!lrste tider. 
Det var dog egentlig først med John Hughes· og Sam Sykes· tilstedekomst på cricketholdet, at Frem kom 
op i allerfl!lrste række som modstander for de andre store københavnske klubber, og med disse to spillere 
indfl!lrtes I virkeligheden en ny æra I dansk cricket; Overarmsbowling. Hughes kom hertil fra Dansk 
Vestindien (St. Croix) og Sykes fra England. Naturligvis havde man set overarmskastning, fl!lr disse to 
spillere optrådte, men kun sporadisk, og det blev disse to spillere, der medfl!lrte forandringen fra 
underarms- til overarmskastning herhjemme. Hughes var både som kaster og gærdespiller blandt de mest 
stilfulde cricketspillere, vi har set herhjemme. Han kastede en god, middelstærk bold med stadig god 
længde og retning, havde en smuk holdning i tilll!lb og aflevering, og skl!lnt bolden ikke skruede særligt, 
opnåede han sædvanlig forbløffende resultater. I tiden fra 1891 til 1899 spillede Hughes 26 kampe. Hans 
kasteregnskab viser 236 gærder for 950 points, en average af 4,03 points per gærde. Som gærdespiller 
var han også stilfuld og et godl gærde. Han havde et blødt, smidigt håndled, en god, smuk batføring, og 
når han gik til og fra gærdet, var han altid fulgt af en beundrende skare. Skl!lnhedsmæsslgt set var Sykes 
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en modsætning til Hughes, meget kortbenet med en stor, kraftig overkrop, men med fingre på hænderne, 
der kunne få bolden til at skrue både fra leg og off, som han ønskede del. Han var en mellemstærk bowler, 
der dog kunne kaste hårdt imellem, men hans bowling krævede en god wicketkeeper. Det havde klubben 
også samtidig i Kristian Knauer, og samspillet mellem Sykes og Knauer skaffede da også sædvanlig god 
høst blandt modstandernes gærdespillere. 
Året 1901 bød på en ret enestående begivenhed i dansk crickelliv, da det vist er eneste gang, at en dansk 
klub alene har indbudt et udenlandsk hold til at spille en cricketkamp. Den 18. august spillede vi på B.93s 
ret nye bane en kamp mod "Preussen• fra Berlin. Del tyder på en stor interesse fra klubbens og spillernes 
side, al en sådan kamp lod sig gennemføre. Nu kunne ingen drømme derom. Vi vandt kampen med 9 
stående gærder. "Preussen" scorede 46 og 67 points, vi 82 plus 31. Østrup tog i "Preussen"s første halvleg 
7 gærder. Fra tyskernes side var kampen tildels en skuffelse, de havde desværre ikke kunnet møde med 
deres stærkeste hold, som var Tysklands bedste. Sjælen i klubbens cricketliv var englænderen Dutton, 
som var med på holdet, og desuden deltog på "Preussen"s side vort gamle medlem Valdemar Andersen. 
som var udvandret til Bert in. (Fotogfllfl at holdene Preussen/Frem side 27). 
I de nærmest påfølgende år skiftede Frems hold på ny udseende. Ingen af de gamle spillere deltog mere, 
men nu dannedes stammen af brødrene Edwin og Georg Gielfeldt. og på sin vis var det fuldgod erstatning. 
Mere energiske og interesserede cricketspillere end disse to bnldre har vel næppe existeret i Danmark, og 
begge opnåede da også fortrtnlige resultater. Den mest talentfulde var Edwin Gielfeldt. Han lærte sig op til 
at beherske omtrent alle slag og blev tillige en god kaster og markspiller. Som eksempel på den interesse. 
han tog træningen med, kan anføres. at da han havde tilbøjelighed til under parade til leg at føre venstre 
ben ind foran gærdet, anskaffede han en lænke og dom, lænkede venstre ben fast til Jorden og opnåede 
på denne måde at undgå at få "ben for". Georg Gielfeldt havde alt andet end medfødt talent som 
crtcketspiller, var nærmest ret stiv og kantet. men grundet på sin store energi og interesse blev han både 
en dygtig gærdespiller og sikker markspiller. De to brødre var et godt første gærde. som endda på et 
tidspunkt sad inde med rekorden for første gærde; den opnåedes I en kamp mod Ø.B. I året 1903 og var 
129 points. En meget bemærkelsesværdig kamp, hvor bl.a. disse to brødre også deltog, spilledes i året 
1905 mod K.B. På K.B.s hold var alle de kendte dygtigheder som Mouritzen. Peter Petersen, Thor Sick
Petersen. Kjergaard, Marius Poulsen, Thorvald Petersen, Henning Leopold og andre gode spillere, som 
ikke var ukendt med de højere pointsantal. Vi gik først til gærdet og opnåede 68 pts. Topscorer var Aage 
Rasmussen (Røde Ras) med 24 points. Ved god kastning og godt markspil fra vor side fik vi taget K.B. for 
152 points. I vor anden innings scorede vi 132 points, deraf Marius Andersen 21 pts., Aage Rasmussen 18, 
Edwin Gielfeldt 15 og Georg Gielfeldt 14. K.B. skulle således lave 49 points for at vinde, og det skulle 
egentlig have været en let sag for deres udmært<ede hold at gøre dette, hver enkelt spiller var egentlig god 
for dem hver for sig • Men nu gik det helt anderledes. VI forbedrede om muligt vor kastning og markspil fra 
første halvleg. K.B.s 3die gærde faldt for 32 points og hele holdet var ude for 45 points, således at vi vandt 
med 3 points, ganske uventet og uforståeligt for dem, der ikke overværede kampen, men der blev fra vor 
side i anden halvleg ikke kastet en eneste løs bold eller stoppet fejl I marken end sige tabt en gribechance. 
Vore kastere var som sædvanlig I den tid Edwin Gielfeldt og Østrup, og de har vist ikke før eller senere 
kastet med så stort resultat. Foruden allerede nævnte spillere bestod holdet den dag af Chr. Beck. Jul. 
Andersen, Sophus Nielsen, Axel Henriksen, Chr. Jensen og Robert Jensen. 
Fra mine sidste år som aktiv cricketspiller trækker to spillere sig frem i min erindring: Brødrene Sophus og 
Hans Hansen, hvoraf den første jo også blev kendt som måske den bedste målmand, Danmark nogen 
sinde har halt. Han var som cricketspiller en særlig dygtig markspiller. hurtig og sikker på hænderne, men 
ved gærdet havde han for meget temperament til at kunne bide sig fast. Han lavede dog sædvanlig points, 
hurtigt. ved friske. kraftige slag, og I den tid, han spillede på klubbens 1. hold, må han henregnes blandt 
klubbens bedste spillere. Hans Hansen var mere rolig og arbejdede sig op til at blive et af de mere sikre 
gærder. Han scorede næsten altid en del points, havde en smuk batføring, men var næppe aggressiv nok 
til at opnå så mange points, som han måske burde. Anførte navne vil vise, at klubben har haft et 
cricketnavn og en god cricketære, som den se tilbage på med glæde. Men Indtil da havde den frem for alt. 
et crickelliv, særtig da i perioden 1900-1912, med en interesse og sammenhold fra spillernes side, som 
næppe har været bedre i nogen anden klub. 
Perioden 1912-36 (af Louis WHladsen): Jeg kan desværre ikke skjule den kendsgerning, at cricketspillet i den 
periode, som denne beretning dækker, ikke har siddet så stærkt til højbords hos os som I tidligere år. 
Enkelte år deltog vi ikke med I. hold, andre år foretrak vi I forsøg på at holde sammen på de få 
interesserede kun at stille med hold i li. holds turneringen, og vi har ikke oplevet mange 
generalforsamlinger i de senere år, hvor man ikke har talt for og imod cricket på vort program. Men andre 
klubber har vist haft de samme vanskeligheder for at holde liv I spillet. 
Når vi til trods for alle genvordigheder alligevel har bevaret cricket på vort program, så skyldes det ikke, at 
vi som stor klub "ikke kunne være andet bekendt". men nok så meget den omstændighed, at vi gennem 
årene havde en lille trofast stab, der holdt sammen om spillet, og at der I denne stab var talentfulde 
spillere, der gav løfter om bedre tider for spillet i klubben. Vi var efterhånden hærdet til at tage kløene og 
måtte stå for mangen hånlig latter fra vore "sportskammerater" I klubben af den type, der kun var noget 
væ:'d i medgang, og som ikke har kunnet forstå at vurdere tilfredsstillelsen med en god gribning, en god 
stopning, sammenspillet mellem kaster og markspillere i bestræbelserne på at tage modpartiets 
gærdespillere, alle de "småting• enhver cricketspiller, der ikke er skabt til de store halvlege ved gærdet, 



kan glæde sig over på egne og holdkammeraters vegne. Statistik samlet af H. Philipson, K.B. Den 
første drengekamp i cricket spillede Frem 14.7.1889 mod Melchiorianemes Boldklub. 
Frems jubilaumssluilf 1D48, � 75: 
11938 engagerede klubben en engelsk amatørtræner, Mr. Wouton. 
Frems jubl/æumssJuifl 1961, (uddrag}: 
I 1895 kunne der ikke anmeldes hold til deltagelse I turneringen 1895-96, og der blev derfor afholdt en 
ekstraordinær generalforsamling til afgørelse af spørgsmålet, om man skulle opløse klubben straks eller 
forsøge at få liv I klubben igen til foråret 1896. Med stemmer 8 mod 1 (hvilken tilslutning) blev det 
vedtaget, at man skulle forsøge Igen I 1896. Det er for resten ret talende, at klubbens fonnand og 2 
repræsentanter uden videre udeblev fra generalforsamlingen. 
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Efter at man var kommet I gang Igen, ville man jo atter gerne have et klublokale• del havde vi haft før. 
Vanskelighederne var selvfølgelig overvældende. Rekvisitter manglede man, og ligeledes penge. Man 
lejede en lille 2-væretses lejlighed på Ny Blegdamsvej 3 si. Til den fonnidable leje af 12 kr. per måned. 
Bestyrelsesmedlemmerne måtte som lån til lejen yde 2 kr. pro persona per måned, så klubben selv kun 
skulle betale 2 kr. per måned. Til rekvisitteme måtte man søge lån, og dette fik man hos vekselerer Jul. 
Hellbuth, som beredvillig lånte klubben 50 kr., der skulle tilbagebetales med 15 kr. kvartalet. I fon\ret 1905 
overtog klubben banen på Enghavevej. Efter det etablerede samarbejde med F.B. i 1945, som nævnt I 
sidste jubilæumsskrift, og med den nye engelske fodboldtræner R.C. Mountfords engagement kort efter 
krigens slutning lykkedes det imidlertid Igen efter et par års nedgang at få cricketafdelingen ud af 
dødvandet, og vi oplevede nogle gode år, der kulminerede i 1951, hvor vi hørte til de stærkeste hold I den 
københavnsk-sjællandske turnering. Det år havde vi et virkelig stærkt hold, måske det stærkeste vi 
nogensinde har haft, både hvad kastning og gærdespil angår. Vi satte således mod det stærke hold fra 
Nykøbing Falster ny gærderekord med 291 points for 9 gærder. Fotografi af side I regnskabet for 1893 
der bl.a. viser priser på cricl<etrekvisitter etc. 
Cl/cloJl 1939, sk»S1: 

Frem medstifter af D.B.U. 18.5.1889 
Klicket 11130, side 76: 

Frem spillede I københavnske turnerings 1. år 1890. 
K.a.U.s }ubllæumsslutlt 11128, side 79, BO, 111 og 94: 

1893 kom der gang i overarmskastningen, og adskillige spillere lærte ret hurtig den nye metode. Det var en 
generende overgang for os (B.93), der kun havde stået for underarmskastning hidlit, og halvlegene blev 
pinlig små. De bedste kastere af den nye type havde Frem, der både rådede over Hughes, en pragtfuld
bygget mulat fra Vestindien, og over Sykes, en engelsk dværg - en stor dværg ganske vist, med små bitte
ben, en kraftig overkrop og et par usædvanlig lange anne. Han var sendt herover som montør fra England 
for at stille nogle nye maskiner op for Goldschmidt & Nordholms faivarier. Efter sigende ødelagde han det 
hele, så de måtte have ham erstattet af en ny og bedre mand. Han havde en stor fedtknude på sin venstre 
kind, og han benyttede sig af sit venskab for mig tit at få den opereret bort hjemme hos mig. hvor 
nuværende over1æge Rahlff og jeg forskønnede ham. Han tog sig et ordentligt glædesbæger efter
operationen. Han var en sjov fisk. De to kunne kaste, og vi stakler, der skulle forsøge os mod dem, var 
lykkelige for at få nogle ganske få points. Frem stiller ikke mere med noget førstehold, og Interessen for 
cricket er minimal. Optaget I K.B.U. 29.4.1903. Spillede I cricketturneringen 1903-05, 1907-17 og 1920-
27. I., li., og juniorholds placennger I turneringen. 
På Frems hold brillerede (omkring 1893) Axel Andersen (nu Byival), som var en af datidens ypperligste
spillere både i cricket og fodbold. Desuden en stor, stærk. lidt fedleden spiller, som gik under navnet
"Balle-Pedersen•. Han kunne slå seksere, så det kunne blive til noget. Jeg husker en morsom episode fra
en kamp, hvor Balle-Pedersen løb sin lillebror Hans ud på en tåbelig måde. Kalkau, "Kaptajnen", som var
tilskuer, sagde til ham "Hr. Pedersen (han sagde virkelig "Hr.;, der var absolut ikke løb, og De skulle Ikke
angive løbet". Hvortil Balle-Pedersen svarede: "Det ved jeg Ikke noget om. Jeg gav ham bare "prajet", så 
bliver det sgu hans sag at komme indl". Stor jubell
Man må også nævne de to små brødre Nielsen, der spillede godt i hjemmelavet stil, og From, der af
mange regnes for den bedste wicket-keeper, vi har haft. Endvidere træffer man navnet Westenh<>lz, denne
ejendommelige dansk-engelske medborger, der efter at have spillet i Frem og B.93 havnede i A.B. Omkring
1903: På Frems 1. hold støder vi på navne som Georg og Edvin Gielfeldl, et af de hurtigste par, der 
nogensinde har været ved gærdet sammen. De stjal ved frække løb masser af points. Edvin G., der døde 
ung af tuberkulose, var en af de ivrtgste cricketspillere, vi har haft. Et godt gæroe, en rigtig god kaster og 
god markspiller. Dernæst selveste D.B.U.s fonnand Østrup, der spillede på 1. hold fra ca. 1895 til 1913. 
Han begyndte allerede at spille som lille bitte dreng, og blev han end aldrig noget godt gærde, så blev han 
en særdeles fin kaster. Den akkuratesse, der altid har kendetegnet Østrup, viste stg også i hans kastning.
Han kunne være yderst generende, og han varierede sine bolde udmærket. Rigtig dårlige bolde kom der
Ikke ret ofte fra ham. Julius Andersen spillede også gerne cricket, men fremragende blev han ikke,
S.B.U.sjubi/æumssluifl 1952. side 26: 

30.8.1903 vandt Frem stort over s.e.u. hold.
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Frcms Jubilæumsskrift 1961, (uddrag): 

Endelig lysnede del i efteråret 1904, idel borgmester J. Jensen ved en personlig henvendelse fra klubbens 
formand havde oplyst, al man pil Vesterbro arbejdede med en isbane pil Enghavevej, og borgmesteren 
henstillede, at man fra klubbens side ansøgte om leje af denne plads . ... I foråret 1905 overtog klubben så 
banen, og Frem var indtrådt I de baneejende klubbers rækker .... Året 1942 blev et nyt mærkeår for klubben 
nemlig ved flytningen til Valby Idrætspark. 
Cricket 1942, side Z1: 

Frem trækker sit 1. hold ud af turneringen. 
Cricket 1952. side 2: 

Mindeord over Frems gode spiller Leif Nielsen, der døde 45 llr gammel. ... Endvidere følgende i anledning 
af Louis Østrups død: Generalkonsul Østrup var jo en hel generation ældre end Leif Nielsen, og 
hovedparten af hans virke indenfor sporten lå på et andet felt, del administrative, selv om han spillede 
mange kampe pil førsteholdet i såvel fodbold som cricket i årene omkring århundredskiftet. Sammen med 
afdøde Julius Andersen var han Frems store mand, og efter dennes død Frems "grand okl man". Medens 
Julius Andersen næsten alle årene i bestyrelsen var formand, var Østrup lige så regelmæssigt kasserer, og 
det var disse to, der bar arbejdet for klubben på deres skuldre og derved blev af uvurderlig betydning for 
klubben. Men Østrup, der vel nok var den smidigste forhandler af de lo, gik ret hurtigt ind i K.B.U.s 
bestyrelse, derfra som næstformand til D.B.U. fra 1911-17, og endelig fra 1917 helt til 1935 indtog han den 
ansvarsfulde og betydningsfulde post som dansk fodbokls og crickets førstemand. I det lange spand af år 
udrettede Østrup et stort og fortjenstfuldt arbejde for D.B.U. og dansk idræt, hvor han med sin noble og 
rolige fremtræden altid var i stand til at nå til et resultat, selv hvor meningerne stod skarpt mod hinanden. 
Cricketspillet havde dog hans hjerte, og han sluttede sig da også straks til Dansk Cricket Ring, hvoraf han 
var medlem til sin død, og hvor vi altid med glæde så ham til generalforsamlingerne og med udbytte hørte 
hans vel underbyggede indlæg, prægede som de var af hans kærlighed til spillet. Æret være hans minde. 
K.B.U.s jubilæumsskrift 1953, uddrag fra Børge Pockendahls beretning: 

... I min juniortid var vor værste modstander næsten altid "Frem", der i Leif Nielsen og Kjell Galt havde et 
par dygtige cricketspillere, som trak en mængde andre "Frem"er drenge med ind i spillet. Alt tydede således 
på, at Vesterbroklubben ville gå en gylden tid i møde. For selv om "Frem• før i tiden har haft gode hold og 
fremragende spillere - Østrup, Edvin Giefeldl, Andersen Byrval og Hans Hansen - så var det, ligesom man I 
"Frem• kun åndede fodbold. I de sidste 5-6 år er interessen for spillet igen blevet større, ikke mindst fordi 
klubbens sympatiske engelske fodboldtræner, R. C. Mountford, dels ved sit dygtige gærdespil og sin gode 
bowling fik ført "Frem• op i 1. plan, dels fordi han ved hele sin noble fremfærd ikke kunne andet end være 
en god propaganda for cricket. Mountfords erhverv var fodbold, men som cricketspiller var han gentleman, 
og han lagde ikke skjul på, hvor højt han satte cricket. 
... Det kan være, at dette har givet ledelsen i "Frem" visse spekulationer. Mærkværdigt er det i hvert fald, at 
en klub som "Frem" med en af de største ungdomsafdelinger i København ikke sætter mere ind på at give 
sine hundreder af drenge en gavnlig afveksling i sommermånederne i den evindelige "sparken" fodbold - og 
her ligger cricket Jo så ligefor . 
... Medens Kjell Galt som senior forsvandt fra "Frem", fortsatte Leif Nielsen og erobrede hurtigt en plads 
blandt de bedste. Han var en god all-round spiller, der, hvis han havde spillet i en stærkere klub, ville være 
nået endnu højere. Leif var en god sportsmand, som altid var sin klub tro og troligt fulgte den i med- og 
modgang. Han er den ene af de to, som har spillet 25 unionskampe for K.B.U. - og det er særlig 
bemærkelsesværdigt, at mange af disse kampe er opnået, medens "Frem" spillede i li-holdsrækken. Leif 
Nielsen er den eneste "Frem"er af vor periode; der kan siges at have været af absolut klasse som 
cricketspiller . 
... Omkring 1930 havde "Frem• et par gode bowlere i Kai Hansen, der bowlede hårdt, og Carl Christensen, 
hvis force var den gode længde på de mere langsomme bolde. Endvidere må nævnes Georg Rasmussen, 
der havde evnen til at lægge sine bolde netop der, hvor gærdespilleren nødigst ville have det. I 1946 fik 
"Frem• en del spillere fra F.B., tidligere F.C.C. Af disse var Jørgen Friis, Hans Rasmussen, H.C. Larsen og 
Nelved de mest fremtrædende. 
Ctickøt 1948, sldø 23: 

K.B.U. har tilladt Frems professionelle fodboldtræner, Mr. Mountford, at deltage i crickettumeringeme på 
Frems hold, idet Mounlford, som skal være en særdeles habil cricketer, kun har dyrket dette spil som 
amatør. 
Cricket 1g60, side 26: 

Gærderekorder. 
Fremsjublæumssluifl 1961, side 48. 52, 87-98: 

Artikler om cricket 1886-1961. 
Cricket 1964, side 37 ogjubilæumsnummer 1979, side 18: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cricket 1972, side 22: 

Artikel af Louis Willadsen i anledning af 85 års Jubilæet 



FULVIA 
Dansk Sportslidonde 1889, side 234: 

Skomagernes Sportsklub vandt over Fulvia med 20 + 44 mod 33 + 29 points. 
Dansk Spo,tslldcnde 1890, side 157: 

11889 vandt Skomagernes Sportsklub over Fulvla den 14ll og den 4/8. 
/lustrørot /dnJotsbog 1890, s/ds 669: 

Fulvia nævnes. 

GAMMELHOLMS BOLDKLUB 
Dansk Sporlslidende 1890, side 258: 

2on vandt Gammelholms Boldklub over Boldens 2. hold med 1 stående gærde. 

GJENTOFTE BOLDKLUB 
/lu$betet ldlmlsbog 1890, side 668: 

Stiftet 24. maj 1888. 36 medlemmer I oktober 1889. Spiller kun cricket 
Dansk Sportsliånde 1890, side 268: 

21n vandt Gjentofte Boldklub over Typografernes Sportsklub på Ermelundsplænen med 5 stående 
gærder. 

GLOSTRUP CRICKET CLUB 
Oplysninger fra /llubben p6 skema 1967: 

Stiftet 2. april 1959 af E. Damgaard Pedersen og Knud Peter Petersen. Vundet A-rækken 2 gange, 
mellemrækken 1 gang (1963). Spiller på banen ved Nordvangsskolen, Glostrup. 
Cticket 1964, side 42: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cdclcot 197711, side 21: 
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Glostrup har fået et nyt, dejligt klubhus. Prisen 470.000 kr., hvoraf 170.000 er gået tll lednlngsarbejder. Det 
hele er skænket af Glostrup kommune, og det blev overdraget ved en festlighed 19. april, hvor 3/4 af 
Glostrups kommunalbestyrelse var blandt hædersgæsterne. Glostrup C.C. fik ved samme lejlighed 
mangen et hyldeslord med på vejen. Ikke mange husker det nu, men klubben er faktisk et "protestbarn". 
Under Glostrup Idræts Clubs auspicier startede cricket I Glostrup i 1956, men efter et stridsspørgsmål I 
G.I.C. meldte cricketafdelingsformanden, Eigil Damgaard Petersen, sig ud sammen med mange af
medlemmerne. Et år kørte der to konkurrerende cricketklubber i Glostrup, Indtil alle samledes i Glostrup 
C.C., der allerede var stiftet året forinden, 2. april 1959.
Men det varede ikke længe, før •protestbarnet• udviklede sig til at være et sted, hvor man havde det rart.
Til gengæld tog det nogen tid, inden resultaterne begyndte at komme. Det tog man dog ikke så nøje den
gang - Damgaard Petersen og de folk, der samledes i hans klub, glædede sig ved spillet og samværet og 
lagde ikke den store vægt på resultaterne. Økonomien var håbløs, bestyrelsen dækkede underskuddet
hvert år. Med Thor Jensen som inspirator fandt klubben ud af at satse på ungdommen, og E. Damgaard
Petersen var glad for i 1970 at kunne overlade roret til sin egen "kronprins•.
Med to baner i Solvangsparken, udmærkede træningsforhold, et klubhus så dejligt som man kan ønske sig
det og et par danske mesterskaber I de seneste år I ungdomsrækkeme, har Glostrup placeret sig som en af
de førende klubber i dansk cricket. Ved Indvielsen takkede Thor Jensen kommunen og fortalte de mange

'indbudte gæster lidt om spillet. Frilidskonsulent og medlem af kommunalbestyrelsen, Gunnar Jørgensen,
overlod på kommunens vegne formelt huset til Glostrup C.C. efter at have fortalt, at cricket på Glostrups
bane I Solvangsparken i begyndelsen kun var ment som en overgangsordning. Men de mange gæsteholds
tilfredshed med de idylliske omgivelser og fremgangen på ungdomsfronten havde overtalt kommunen til at
gøre cricketbanerne permanente. Eigil Damgaard Petersen, Glostrups stifter og æresmedlem, udtrykte
smukt sine følelser og sin taknemmelighed over at se, hvad der nu er kommet ud af hans ide om at spille
cricket I Glostrup. Han takkede sin efterfølger, Thor Jensen, for dennes indsats.
D.C.F.s repræsentant, næstformand Søren Nissen, takkede kommunen på hele den danske cricketfamilies
vegne, hvor de fleste før eller senere vil få glæde af huset I Glostrup. Nissen hyldede særligt Gloslrups to
formænd, Damgaard Petersen og Thor Jensen: - De har l sandhed efterlevet det gamle ord om, at et spil,
der ikke er værd at kæmpe for, Ikke er værd at spille. Nissen fremhævede desuden, at følgende citat gjaldt
for Glostrup, uanset om tiderne har været gode eller dårlige: En virkelig sportsmand kendetegnes mindre
af de gode resultater, han opnår, end af den ånd i hvilken han opnår dem. Søren Nissen tog derefter en
anden hat på og takkede på naboklubben svanholrns vegne for et eksemplarisk samarbejde gennem
Arene.
I rækken af hyldesttaler kom den største sensation dog nok, da formanden for storebroderen Glostrup I.C., 
Arno Norske, indledte et større frieri for at få Glostrup C.C. tilbage Indenfor folden i Glostrups største
Idrætsforening .... Skoledirektøren I Glostrup sluttede med hårrejsende minder fra skolecricket i Aarhus 
omkring 191 0, men mente dog, at hvis spillet virkelig er det gentleman-spil, som flere af talerne gav udtryk 
for, måtte man omgående se at få det indført I skolerne, 
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Cricketjubilæumsnummer 1979, side 19: 

De første mange år i G.C.C. varetog Damgaard Petersen stort og småt i den lille klub, bistået af Knud 
Petersen og på den spillemæssige front Knud Jørgensen, en allrounder, hvis gærdespil og kastning altid 
var underholdende. I Hartmann Petersens bror Carl havde Glostrup en solid offspinner, der ligeledes har 
gjort trofast tjeneste i henved 20 år. Men det er først i de senere år, at Glostrup spillemæssigt har hævet 
sig over mellemrække- og 3. divisionsstadie!. Al det er lykkedes, hænger sammen med en stor og energisk 
Indsats på ungdomsfronten. Her har ikke mindst Thor Jensen, Gloslrups nuværende formand, haft en stor 
andel. Med placeringen i 1. division I 1978 har Glostrups seniorhold foreløbigt sat kronen på værket, og 
holdet klarede sig over al forventning. Oprykningen kunne dog have været en kendsgerning allerede i 
begyndelsen af halvfjerdserne, hvor Glostrup spillede oprykningskampe mod B.1909 og mod Nykøbing 
Mors. Måske er det godt, at det først er sket nu. Det er bevist, at overlevelsesmulighedeme er der. 
Gærdesiden dengang var præget af tju-bang cricket med liden bredde blandt kasterne, men til gengæld 
med en anfører i Jørgen Nordkamp, der næsten fik mere ud af materialet end det indeholdt. 
Nu har Glostrup ved egen avl skabt et hold, som vil kunne hævde sig som en selvskreven 1. divisions
repræsentant. Her må håbes på brødrene Steen - klubbens første landsholdspiller - og Rene Thomsen, Ole 
og Søren Roland, og i kulissen står endnu et brødrepar, nemlig Søren og Lars Mikkelsen. At det kan nytte 
at dygtiggøre sig, giver Per Hansen tydelige beviser på. fra at være en ganske ordinær spiller stilles nu 
meget store forventninger til denne hårdtslående og lidt uortodokse åbner. Gennem næsten alle år har 
Thor Jensen såvel med bat som med bold og som leder været med helt fremme. Han har lavet nesl points, 
taget flest gærder, været med til at skaffe de fleste penge, skaffet landets dyreste klubhus og skaffet 
foreningen fra de ikke overvældende gode forhold på Nordvangsskolen til luksustilværelsen i 
Solvangsparken. Men glemmes må ej heller folk som Jørgen Hansen og Knud Nordkamp, der - såvel på 
det høje som på det lave plan - har kunnet gøre sig .... Lidt statistik. 
Cricket 198411, side 6: 

Glostrup Cricket Club kan i år fejre sit 25 års jubilæum, foreningen blev stiftet 2.4.1959. Det er rygtedes, at 
Thor Jensen i den anledning vil udsende et jubilæumsskrift. 
Ctlcket 1985'6, side 12 og 14: 

Artikel I forbindelse med at hundeejere klager over, at de ikke kan vide sig i sikkerhed for hurtigflyvende 
cricketbolde, når de lufter deres hunde i Solvangsparken . ... Man har også set en fuglerede blive skudt 
ned, og en bold siges at have havnet på et frokostbord på en terrasse! 
Fotografi fra Solvangsparken med følgende tekst: Sådanne kulisser får cricket i Glostrup ikke i 1986. En 
divisionskamp, hvor Glostrups keeper Per Hansen står parat, har den dejlige park Solvangsparken som 
smuk baggrund. I 1986 må Glostrup flytte til Albertslund med sit 1. og 2. divisionshold, fordi der skal 
lægges ledninger ned gennem parken. Bane 2 kan dog fortsat benyttes. Nedlægningen af ledninger har 
den fordel for Glostrup, at det lidt ujævne græs i outfielden erstattes af en helt nyanlagt plæne, således at 
det bliver bedre forhold, Glostrup vender tilbage til i 1987. 

GLOSTRUP IDRÆTS CLUB 
Danske ldrætsjublæumsskrilter 1992, side 17: 

Stiftet 17. april 1918. 
Cricket 1956, side 36: 

Den nystartede klub Glostrup Indledte sin tilværelse med at besejre Roskilde li med 1 halvleg og 65 points. 
Cricket 1961, side 20. 

Glostrup I.C., A-række hold i kreds 31 og Juniorhold i kreds 41, trukket fra videre deltagelse i turneringen. 
Cricket 1964, side 42: 

Med Gerhard Hilckelkamp som den drivende kraft trådte Glostrup I.C. i 1956 ind blandt de cricketspillende 
klubber, og omkring sig havde han en flok urutinerede cricketers med Knud Jørgensen, Boye Larsen, Knud 
Andersen og Carl Petersen - Hartmannn Petersens broder - i spidsen. Også den unge Jørgen Nordkamp 
formåede dog ind imellem at gøre sig bemærket. Uden at nå de store højder leverede dette mandskab 
mange underholdende og seværdige kampe i Mellem- og A-rækkeme, indtil der 11959 opstod sådanne 
uoverensstemmelser i geledderne, at en spaltning af klubben måtte blive en naturlig følge. Den nye klub 
Glostrup c.c. fortsatte med de fleste af I.C.s støtter, og efter et år med to konkurrerende klubber i den 
københavnske forstad, opgav I.C. totalt ævred. Gerhard Hilckelkamp var, indtil han i 1960 tog tilbage til 
Sorø, rygraden i Glostrup I.C., såvel i kastningen som i gærdespillet. ... Lidt statistik. 
Cricketjublæumsnummer 1979, side 48: 

G.I.C. var foregangsmændene for cricket i Glostrup. Ole Hilckelkamps far, Gerhard, var den drivende
kraft, da holdet fra 1956 til 1960 spillede 22 A- og Mellemrækkekampe og vandt 11 sejre. En 
uoverensstemmelse medførte imidlertid en splittelse i klubben, udbrydere dannede Glostrup C.C., hvortil 
de fleste af G.I.C.s spillere søgte . ... Lidt statistik.

GO-ON 
Illustreret /drætsbog 1890, side 668: 
Stiftet 30. september 1888. 48 medlemmer I oktober 1889, Spiller cricket og fodbold. 



HEBE 
Danslc Spa,tslidonde 1888, side 21/l og 223: 

1. juli vandt Skomagernes Sportsklub over Hebe med 7 stående gærder . ... Søndag 8. juli kl. 2 spillede
Hebe igen cricketkamp mod Skomagernes Sportsklub.

HELLERUP BOLDKLUB/H.1.K 
Einar Dam (nu afdød bekendt): 

Oplyste at han spillede cricket I Hellerup Boldklub omkring 1908. 
Cricket 1941, side 11: 
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Man omgås I H.1.K. med planer om at starte en cricketafdeling, og sjælen heri er den tidligere B.93er, Erik 
Christensen. 
Cricket 11147, side 14: 
Københavns Cricket-Udvalg henvendt sig til H.I.K. med anmodning om at yde deres bidrag ved at optage 
spillet; en henvendelse, som imidlertid faldt negativt ud • 

.l::!Y9Æ!A 
/luslren:I ldtætsbog 18/IO, side 668: 

Hygeja stiftet 13. maj 1887. 28 medlemmer i oktober 1889. Spiller kun cricket. 
Den Danske ldlælsbog 193/l, side 1061: 

Hygeia (en sammenslutning af studenter, oprettedes 1887. 
Tidssluifr for Spott 1887, side 478: 

Årets skud på cricketspillets område omfatter bl.a. I København en af studenter dannet klub Hygeia. 
Dansk Sportslidende 1888, side 183: 

Frem vandt over Hygeia med 8 stående gærder (Side 191 rettet 11120 p1a og aet.gi). 
Cricll.et 1937, side 88, fl'II Chr. Knauers etlndlinger. 
Jeg husker begyndelsesstrofeme til en vise sunget ved et sold I A.B., der giver en god Ide om datidens 
klubber, den lyder således: 

A.B., Ø.B., Frem og K.B.
Flink, Hygæia, Lynet, H.B. (Haabet)

� 
/luslm8t ldtætsbog 1890, side 668: 

Stiftet 2. maj 1887. 45 medlemmer I oktober 1889. Spillercricket og fodbold. Under D.B.U. 
Cticl<el 1937, side 88, fl'II Chr. Knauers 9/indtinflflt: 

Jeg husker begyndelsesstrofeme til en vise sunget ved et sold I A.B., der giver en god Ide om datidens 
klubber, den lyder således: 

A.B., Ø.B., Frem og K.B.
Flink, Hygæia, Lynet, H.B. (Haabet)

Den Dans/ca /d/altsbo{I 1935, side 1061: 

... Haabet optog fodbold i 1887-holdt op 1891. 
Cricll.el 1939, side 51: 

Boldklubben Haabet medstifter af D.B.U. 18.5.1889. 
Dansk Sportslidende 1889, side 217,267,283 og 307: 

30/6 vandt Frem over Haabet med 48 + 49 mod 48 + 39 . ... 11/8 vandt Ø.B. over Haabet med 1 halvleg + 
25 pis (regnskab) .... 25/8 vandt Skomagernes Sportsklub over Haabet med 9 stående gærder . ..• 15/9 
vandt Frem over Haabet med 9 stående gærder. 
Kdc/cet 1930, side 76 og Cdckel 193/l, side 101: 

"Haabel" deltog 11. københavnske turnering 1890. 
Dønsk Spo,tslidende 1890, side 248 og 297: 

Skomagernes Sportsklub mod Haabet. ... Søn. 24/8 kl. 11: K.B. spillede turneringskamp mod Haabet. 
Dansk Spo,tslidendt, 1891, side 111: 

Haabet med I den københavnske turnering. 

JSHØJ CRICKET CLUB 
Cdt:kcl 1976, side 106: 

Ny klub i 19TT bliver måske Ishøj Cricket Club. Det VII D.C.F. I hvert fald gøre sil III, men forinden har de 
Interesserede selv gjort en masse. 15-20 spillere, fortrinsvis pakistanske Indvandrere, har sommeren 
Igennem spillet cricket for sig selv på en fodboldbane, hvor de er blevet mødt med nogen mishag af 
fodboldfolket. Spilleme har selv købt rekvisitter for et beløb af 10-15000 kr. Da forbundet fik nys om dette, 
gik der straks ansøgning til kommunalbestyrelsen I Thorslunde-Ishøj om, at spilleme kunne få en bane 
stillet til rådighed, samtidig med at forbundet også rent organisatorisk tager spilleme under sine vinger, 
således at der stiftes en cricketklub I området, åben for alle. Da den, de første år ihvertfald, fonnentlig 
næsten udelukkende kommer til at tælle udenlandske statsborgere som spillere, er det forbundets 
Indstilling, at klubben skal deltage i en af D.C.F.s tumeringsrækker, men uden mulighed for at rykke op. 
Der er spillermateriale nok til et seniomold, og hvis klubben får egen bane, så der kan anlægges pltch, er 
D.C.F. Indstillet på, at klubben skal deltage I mellemrækken, men som sagt på dispensation og uden
mulighed _for at rykke op. Hvis klubben Ikke får egen bane, er D.C.F. Indstillet på, at <!en skal deltage I den 
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københavnske A-række og så spille alle sine kampe ude. Men spændende bliver del at se, om der bliver 
noget ud af dette forsøg, man skal ihvertfald ikke ud at samle spillere sammen først. 
Clfcket 197911, side 20: 

Ishøj C.C. har vist sin levedygtighed, men Ishøj kommune har fortsat ikke vist sin leveringsdygtighed i 
form af en cricketbane. lshøjs spillere har fået lov at indrette en træningsbås, men må stadig spille alle 
sine kampe på udebane. Man fristes til at sige, at det kniber med de gode viljer i forstadskommunen. 
Clfcketjublæumsnummer 1979, side 26: 

De pakistanske gæstearbejdere i Ishøj kommune havde mere end et år spillet cricket i Ishøj, uden at nogen 
havde vidst det, og uden selv at have tænkt på at komme med i turneringerne. De blev jaget fra sted til 
sted og kunne intet blivende sted få. I slutningen af 1976 kom der en klub op at stå. Men den velvilje, som 
kommunen udadtil ønsker at vise overfor sine gæstearbejdere, har overfor lshøjs entusiastiske 
cricketspillere kun resulteret i en masse ord. Den bane, som blev stillet i udsigt, blev hverken virkelighed i 
1977 eller 1978 og er nu skudt langt ud i fremtiden. På den baggrund må man nok spørge, om den velvilje, 
kommunens borgmester fremviste overfor gæstearbejderne i diverse tv-interviews, er andet end fede ord 
og valgflæsk. 
Uden træningsfaciliteter og uden bane var Ishøj håbløst handicappet i sin første sæson. Men spillernes 
interesse for spillet og deres glæde over at være med lyste ud af alt. Det er længe siden, de fleste af lshøjs 
spillere har spillet "rigtig" cricket, og det var til at se. Ishøj kunne nå ind to gange, selv i de korte 
mellemrækkekampe - og ud igen. Men M. lqpal viste nogen kvalitet ved gærdet, og Shah var ikke nogen 
dårlig kaster. Det er lshøjs agt at blive en cricketklub for alle, og det kunne være dejligt, om 
gæstearbejdernes entusiasme kunne give stødet til en stor og sund cricketklub i den børnerige kommune. 
Det er det, initiativtageren og kraften bag klubben, Asmat Ullah, håber på. Foreløbig har Ishøj fået en 
træningspitch og har gennemført to sæsoner på udebane upåklageligt. 
Cricket 1985/ll, side 8: 

Det gav anledning til en del snak mellem repræsentanterne på mødet i Vejle, at Ishøj kommune havde 
udsendt en skrivelse til samtlige klubber med henblik på en opfordring til at kommunens cricketklub, der 
vandt 3. division øst - uanset at holdet anvendte for mange udenlandske statsborgere - skal have adgang 
til 2. division. Formanden, Lars Kruse, havde i et brev overfor kommunen meddelt, at dette ikke var muligt 
for så vidt angår 1986, og havde iøvrigt redegjort for de hensyn, der ligger bag D.C.F.s regler om at 
maksimere antallet af udenlandske statsborgere på holdene i de bedste rækker, herunder især ønsket om 
en integration. Ingen repræsentanter fandt !øvrigt anledning til at kommentere sagen officielt. Der er Ikke 
fremkommet forslag om at ændre reglerne, således at tilstanden i hvert fald for 1986 turneringen er 
uændret. 
Cricket 198713, side 3: 

"Jeg har oplevet meget i mine 40 år på cricketbanerne, men dette er dog det værste•. Sagt af den erfarne 
umpire P.W. Jensen, som søndag den 16. august blev tvunget til at afbryde kampen i 3. division øst 
mellem Ishøj og Soranerne på førstnævntes bane. Årsag: lshøjs spillere var gerådet i et Internt slagsmål, 
hvor bl.a. gærdepindene blev brugt som våben. Sagen befinder sig nu på turneringsudvalgets bord. Dels 
skal man søge at rede trådene ud for, hvad der egentlig skete, dels skal man finde frem til en passende 
sanktion. 
Efter det foreløbigt oplyste var Ishøjspilleme, der er pakistanske indvandrere, blevet yderst frustrerede 
over ikke at kunne få Soranerne ud. Ishøj har store ambitioner om oprykning, og en sejr ville være med til 
at holde håbet i live. Pludselig tog pokker ved to af spilleme. Den ene af dem rev gærdepinden op og ville 
påbegynde et internt slagsmål, beretter P. W. Jensen til Politikens medartJejder Søren Nissen. Nogle af 
holdets andre spillere blandede sig heri, antagelig for at skille de to første ad. Anføreren gjorde en Ihærdig 
Indsats for at skaffe ro. Det lykkedes da også en kort overgang, men pludselig gik det hele amok igen med 
adskillige Ishøj spillere involveret. Jeg tog de resterende gærdepinde og meddelte, at nu kunne det være 
nok for i dag. Soranerne var de måbende vidner til det pakistanske opgør. De blev ikke generet af Ishøj
spillerne, men da det just ikke var slagsmål, de var kommet for at overvære, havde de besluttet sig til at 
tage hjem uanset dommerens afgørelse. Anfører Peer Nørgaard: "Når den slags sker, ja så står vi ar. Og 
Soranernes Poul Poulsen, der stod ved gærdet, da balladen startede: • Jeg var bare tilskuer, men jeg 
foretrak altså at komme væk i en vis fart. Man kan jo aldrig vide, hvad den slags udvikler sig til". 
Turneringsledelsen har bedt Ishøj om en forklaring. Samtidig er man i Ishøj gået i tænkeboks for at finde 
ud af, hvordan selvdisciplinen kan højnes. Der er for store cricketmæssige kvaliteter i klubben til, at man 
bør sidde en sådan udskejelse overhørig. 

JERNBANEARBEJDERNES CKRICKEnKLUB 
Tidssl<Jifl r,,, Sport 1887, side 478: 

Skud på cricketspillets område omfatter bl.a. Jernbanearbejderne. 



JONSTRUP SEMINARIUMS BOLDKLUB 
S.B.U.sjublæumsskrift 1952, side 10: 

stiftet 3/9 1889. 
Dansk Spo,tslidande 1889. side 307: 

En boldklub er oprettet mellem eleverne på Johnstrup seminarium efter opfordring af deres 
gymnastiklærer, Herr sergent Frederiksen. Nu ca. 35 medlemmer, og er såvidt bekendt den første 
boldklub, som er oprettet på seminarier. 
/lusfnJtel ldtælsbog 1890, side 668: 
stiftet 3. september 1889. 35 medlemmer I oktober 1889. Spiller cricket og fodbold. 

JUBILÆUMS-BOLDKLUBBEN AF 1977
Ctlcket 197715. side 25: 
Næste år får D.C.F. en ny medlemsklub. Som omtalt i sidste nummer har den britiske ambassade i 
København ønsket at deltage i mellemrækkens kreds 31 på samme måde som Ishøj, altså uden egen 
bane. Klubben emu blevet optaget under navnet • Jubilæums-Boldklubben af 1977", der vil optræde I 
turneringen som J.B. 77 - og som en åben klub, hvilket vil sige at også danske statsborgere kan deltage. 
Sålænge der er mere end fem udenlandske statsborgere på holdet, kan det ikke komme i betragtning til 
oprykning. Ishøj og Lund (SvangeJ spiller iøvrigt under de samme betingelser. 
Cncketjublæumsnummør 1979, side 26: 
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Den nyeste cricketklub i Danmark er J.B. 77. Startet af ansatte på den engelske ambassade, men åben for 
enhver. Holdet er et såkaldt "wandering team• uden egen bane. Holdet spillede i 1977 en del kampe mod 
forskellige sjællandske hold. Noget rigtigt indtryk gjorde kun klubbens initiativtager, Stephen O. Wassel. I 
1978 deltog holdet i mellemrækken, og der er Ingen som helst tvivl om, at hvis den entusiasme, der 
lægges for dagen, kan opretholdes, vil klubben blive en af dem, der holder. Gærdemæssigt var der flere, 
som i mellemrækken viste overordentlig god standard .•.. Lidt statistik. 
Clfcket 197911, side 20: 

J.B. 77 har ingen bane, men tanken med klubben har været at lave et vandrehold. Medlemmerne tæller 
fortrinsvis udlændinge fra den engelske og australska ambassade. Stifteren, Stephen Wassel, er vendt 
tilbage til England og har overladt tøjlerne til Michael Langran. 

JYDSK CRICKET CLUB 
Kricket 1931, side 59 og Cdclæt 1935, side 46: 

J.C.C. (Jydsk Cricket Club) deltog I lille privat pokalturnering indstiftet 1927 med A.C.C. og F.C.C. og 
spillede om "Sølvgærdet". J.C.C. vandt meget overraskende i 1927. A.C.C. vandt 1928. F.C.C. vandt
1929, 30 og 31 og sikrede sig den smukke pris. 
K.B.U.sjublæumsslaflt 1928, side 112 og 142: 

Ikke medlem af unionen, men deltager 1927 i cricketturneringen . ... Klubbens placering 111 holds 
turneringen 1927. 
K.B.U.sjublæumssktill 1953, side 99: 

J.C.C. gik op i A.C.C.

K.F,U.M.s BOLDKLUB 
Danske ldra:tsjubllæumsslulller 1992, s/dø 89: 

Stiftet 4. juni 1899. 
Dan Danske ldtælsbog 1935, side 1072: 

1911 kom K.F.U.M. til med cricket og fortsatte til 1914. 
K.B.U.sjubllæumss/uilf 1928, side 112og 142: 

Optaget i KB.U. 29.4.1903 .... Spillede i cricketturneringen 1911-14 og 1927 .••. Klubbens placering i li 
holds turneringen 1911, 12, 13 og 14. 
K.B.U.sjublæUmSSluill 11153, side 99: 

K.F.U.M. deltog i 1927. Opgav hurtigt spillet. 
Kricket 1930, side 67: 

K.F.U.M. med i Københavns li holds statistik 1930 med N. Weiss øverst i gærdespil, Ove Nilsson nr. 3. I 
kastning H. Eckmann øverst. 
Kricket 1931. side 47 og 103: 

K.F.U.M. med i Københavns li holds turnering . ... K.F.U.M. med i 1931 li holds statistik med Sv. 
Christensen nr. 5 i kastning. 
Cm:l<et 1947, sldo 14 og 31: 

Repræsentant for KF.U.M., R. Hansson, mødt til Københavns Cricket-Udvalg møder 15. marts og 3. april 
1946 . ... K.F.U.M. har taget under overvejelse at begynde Igen. 
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KJØBENHAVNS BOLDKLUB 
(Klubbens historie meget fyldigt dækket I jubilæumsskrifter fra 1901, 1926, 1951 og 1976, hvoraf kun korte 
uddrag er taget med nedenfor sammen med oplysninger fra andre kilder) 
KB.s jubllæumsskJltt 1926 (uddrag}: 

Stiftet 26. april 1876. Stifterne var bogtrykker Levison, grosserer E. Semler, grosserer Carl Møller og 
kasserer på Tuborg Aug. Nielsen. De første tre år øvedes udelukkende langbold .... Det første 
æresmedlem var oberst Hosskler, der under et ophold i England lærte cricketspillet at kende og efter sin 
hjemkomst satte al sin energi Ind på at bringe det frem herhjemme, så at han altså kan siges at være fader 
til det her I landet. 
... I foråret 1882 besluttede "Kjøbenhavns Kricketklub", efter forslag af K.B., at gå op I denne. Fra dette 
tidspunkt kan man regne Indførelsen af cricketspillet i K.B. Markmann, som havde fået Ideen til 
kricketklubbens Indlemmelse I K.B., havde nu nået sit foreløbige mål - at skaffe klubben en fast stab af 
cricketspillere. Samtidig havde Markmann realiseret en af hr. Semler udkastet tanke om oprettelse af en 
ungdomsskole I K.B. Gennem cirkulærer til skolebestyrere, lykkedes det at interessere disse for 
ungdommens deltagelse i boldspillet og 9. maj 1881 begyndte klubbens bestyrelse, bistået af nogle af de 
dygtigere spillere, sin virksomhed for at føre boldsporten frem ved skoledisciplene. Det første Ar blev de 
unge kun beskæftiget med langboldspillet, men senere også med cricket, og dette spil vandt nu mere 
terræn på langboldspillets bekostning. 
I firsernes begyndelse var K.B. ene om at drive cricketspillet I København. Den årlige kamp I Sorø, hvor 
københavnerne som oftest led nederlag, var den eneste virkelige kamp, klubben kunne få. Indbyrdes 
kampe mellem de ældre og mellem 1ste hold og 15-20 spillere af de unge var i flere år alt, hvad der kunne 
arrangeres I hovedstaden. Derimod gik K.B. sin sejrsgang gennem nogle af Danmarks provinsbyer, som 
havde indført spillet • 
••• Indtil 1886 afholdt K.B. næsten udelukkende sine øvelser og alle kampe på Rosenborg Eksercerplads, 
som var alt andet end egnet til cricket. Endvidere var trangen til flere øvelsesdage end de to ugentlige 
blevet større hos spilleme, og det følgende Ar blev Blegdamsfælleden derfor klubbens fremtidige 
øvelsesplads . 
... Markmanns navn er uløseligt knyttet til KB.s udvlklingshistorie. I tillæg til ovennævnte ungdomsarbejde 
stiftede han 1883 Foreningen til Indkøb af Boldrekvisltter, og 1867 tog han Initiativet til oversættelsen af de 
engelske love for cricket og fodbold. Endelig stiftede han "Dansk Boldspilunion", hvis første formand han 
blev. Lang tid før K.B. fik sin egen bane, havde Markmann arbejdet hen derimod. 
Cnc/let 1941, side 16, uddlag fra Cllckelpotlnet owr L S)law, sknlnt el R. E. Blfncker: 

Da Sylow efter endt skolegang var kommet til København, mødte han tilfældigt en sommertlag 11879 en 
anden gl. soraner, V. C. Petersen (den nylig afdøde kaptajn Palslev), og de enedes om at genoptage 
crlcketspillet. Men der fandtes Ikke nogen klub, hvor spillet dyrkedes. En anden gl. soraner, daværende 
premierløjtnant, senere oberstløjtnant Hilarius Kalkau, havde et par Ar forinden stiftet "Kjøbenhavns 
Kricketklub", men denne førte, efter at Kalkau var blevet forflyttet til Helsingør, en hensygnende tilværelse. 
Klubben overlod de to unge, Ivrige soranere et par boldtræer, som efter nutidens fordringer måtte kaldes 
mere end tarvelige, og sammen med yderligere to ligesindede, Emil Holm og E. Wesche, Indmeldte de sig I 
Kjøbenhavns Boldklub, der var blevet stiftet 11878 med langbold som hovedidræt. Der trænedes på 
Rosenborg Eksercerplads, som dog var alt for ujævn til, at man kunne dyrke spillet tilfredsstillende. De fire 
soranere meldte sig derfor også Ind I en 11879 stiftet cricketklub "Dæk", som trænede pA 
Blegdamsfælleden. Der kom flere soranere til, og klubben omdøbtes til Kjøbenhavns Kricketklub, men I 
1882 gik den op I K.B., og fra nu af kom der rigtig gang I cricketsplllet I K.B. 
Clfcket 11137, side B6, uddrag h Chr. #Cnau8f8 MIHlngør. 
Hertil (Blegdamsfaølleden) flyttede da den nystiftede Kjøbenhavns Boldklub og lejede et lokale på lille 
Blegdamsvej. Det var en herskabelig 10 værelsers lejlighed med køkken. I det bageste, gårdværelset, var 
omklædningsrummet forsynet med skabe, knager og bænke, køkkenet var "badeværelse", og I stuen ud til 
gaden var der et "elegant• opholdsrum. Omkring et mægtigt voksdugsbeklædt bart! stod nogle havebænke 
og stole. Der var galtliner for vinduerne, og pA væggen hang fotografier I glas og ramme af klubbens 
berømte spillere og hold. Men stuens pragtstykke var dog en stor fotogravure af en cricketkamp I England, 
hvorpå man så flere af cricketspillets berømtheder; således så man den frygtelige kaster mr. Spofforth, der 
kaldtes djævlekasteren, ved gærdet så man Englands great, old cricketspiller, dr. Grace, og blandt 
tilskuerne var Prinsen af Wales. Dette billede er jeg vel nok masser af gange faldet i beundring over. En 
hængelampe I loftet fuldendte stuens herskabelige udsmykning. 
O.n Danske ldnafsbO(I 1935, side 725: 

1887-97 spillede K.B. 9 kampe mod engelske skibshold, hvoraf de 8 var mod Prince ofWales Yacht 
"Osbome". K.B. vandt 7, gæsterne 2. Gæsterne hentedes pi Toldboden og transporteredes gennem byen i 
en stor omnibus. Dengang foregik spillet på Fælleden. Et stort telt til frokost og ly fra regnen var eneste 
bekvemmelighed. 
I/IUSllet8t ldratsbog 1890. side 603, 667, 669, 670 og 671: 

Stiftet 26. april 1876. 262 medlemmer i oktober 1889. Spiller cricket, fodbold og lawn-tennls. Under D.B.U. 
Charlottenlund Boldklub er en filial af Kjøbenhavns Boldklub . 
... K.B. spillede i begyndelsen langbold på Fælleden. 11878 for1ages øvelserne til Rosenborg 
Exercerplads, og samtidig blev fodbold optaget på programmet.11881 oprettedes en yngre afdeling 



(aldersgrænse 17 år), og i 1882 optoges også cricket, idet klubben forenede sig med "Kjøbenhavns 
Kricketklub", der væsentlig bestod af tidligere soranere . 
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... Cricket drives nu udelukkende på Blegdamsfælleden . ... Cricketøvelser afholdes 4 gange ugentlig om 
sommeren. Fra 1882 til 1888 har klubben hvert år spillet 1 eller 2 kampe mod sorø Akademis Kricketklub; 
i 1882-84 blev den slået, i 1885 vandt den den ene, men tabte den anden kamp, og siden den tid har den 
ikke tabt nogen kamp mod andre danske klubber. Mod engelske spillere har den spillet 3 cricketkampe og 
deraf vundet 2, den sidste kamp spilledes den 19de juni 1889 mod et crickethold fra den engelske eskadre, 
som gæstede København; K.B. vandt med en halvleg og 21 points. Regnskabsside viser følgende 
spillernavne: Knudsen (8) • Strømann (7) - H. Buchwald (17). Sylow (44). Kalkau (6) - A. Kalko (6). E. 
Buchwald (6) • J. Nielsen (9) • E. Petersen (16) - Harboe (0) - Jørgensen (0 n.o.) - extra (9). 
Siden 1881, da den yngre afdeling dannedes, har klubben Indlagt sig stor fortjeneste af boldspillets 
fremgang, idet det var på dens Initiativ, at ikke få skoleforeninger dannedes, og den skænkede endvidere 
cricketrekvisitter til 14 skoler; i 1887 udvirkede den, at samtlige landets lærde skoler fik leveret de 
nødvendige cricketrekvisitter. Klubben har dernæst ydet en mængde skoler og foreninger vejledning I 
boldspil og har ved oversættelse af de engelske regler for cricket og fodbold bidraget til indførelsen af 
bestemte spilleregler. Den har bistået andre foreninger med anskaffelse af rekvisitter, og den "Forening til 
lndkjøb af Boldrekvisiter", som klubben dannede i 1887, har forsynet samtlige boldklubber her i landet med 
cricket- og fodboldrekvisitter til ca. 2/3 af handelsprisen; hvilken betydning denne virksomhed har haft, kan 
ses af, at Indkøbsforeningens omsætning 11887-89 har været ca. 10.000 kr. Endelig har klubben 
foranstaltet den første her afholdte cupmatch og har haft en væsentlig andel I dannelsen af "Dansk 
Boldspil-Union", som stiftedes i foråret 1889 . ... Klubben har efterhånden modtaget en stor tilgang af 
fortrinlige spillere fra Sorø Akademis Kricketklub, men har også selv uddannet sådanne i sin yngre 
afdeling. (F. Markmann). 
Tidssklift for Sport 1884, side 164-66, 2W-30, 540, 541, og 579: 

Cricketspillet dyrkes her i landet ved Sorø Akademi, af Kjøbenhavns Boldklub og af et par mindre klubber 
med yderst ringe medlemstal . ... De bedste cricketspillere her i landet er udgåede fra Sorø (Akademi), 
således er de fleste medlemmer ar K.B. forhenværende soranere, som dog desuagtet led et svært 
nederlag ved den bekendte kamp i Sorø denne sommer (1883). Dette nederlag oprettede boldklubben 
imidlertid ved kampen i Horsens den 8. juli mod Horsens Bold- og Kricketklub, hvor den ganske vist stod 
overfor modstandere, der først i en senere alder havde hengivet sig til spillet, og som kun havde dyrket det 
i 2 år. I den formening at det muligen kan interessere tidsskriftets læsere at erfare noget nærmere om 
denne kamp, skulle vi I korte træk hidsætte nogle af kampens enkeltheder. Uddrag fra et længere &lykke: ••• Med 
hensyn til placeringen af griberne, lagde man mærke til, at K.B. havde afskaffet den såkaldte "wicket 
keeper" og i stedet for anbragt en bagstopper i ca. 20 skridts afstand fra gærdet. Hvor der ikke haves en 
meget sikker "wicket keeper", må den ovennævnte fremgangsmåde sikkert foretrækkes; man sparer en 
mand derved, og man opnår betydelig større sikkerhed for, at bolden stoppes af bagstoppeme; i så 
henseende havde boldklubben al ære af sin bagstopper, der med en forbavsende sikkerhed tog selv meget 
vanskelige bolde. Disciplinen var for begge parters vedkommende aldeles upåklagelig, endskønt 
dommerne åbenbart ikke var deres stilling fuldstændig voksne; man hørte aldrig nogen knurre, man bøjede 
sig øjeblikkelig for dommerens kendelse. Kampens resultat blev følgende: 

1. omgang

2.omgang 

Kjøbenhavn 
Horsens 
Kjøbenhavn 
Horsens 

1 Ume 91 points 174 bolde 
35 min 29 do 78 do 
30 min 66 do 90 do 
25 min 20 do 51 do 

Højeste points havde I: 
1. omgang Postasslslent L Sylow med 

2.omgang 

Ueutenant Olsen • 
Stud. pclyt. E. Wesche • 
Adjunkt Sleenberg • 

43 painls (Kbhv) 
li do (HOfS) 
18 do (Kbhv) 
8 do (Hors) 

Kjøbenhavns Boldklub har således gennemsnitlig for hver kastet bold 0,62 points, Horsens 0,38 points. Om 
aftenen samledes deltagerne til en munter lille Sexa ved Stensballegaard, og næste dag rejste 
københavnerne tilbage, sikkert i høj grad tilfredse med deres ophold I Horsens, der for en ikke ringe del 
skyldtes den elskværdige gæstfrihed, hvormed Horsensianerne modtog dem . 
... K.B.s historie ... I sommeren 1881 oprettedes en "yngre afdeling• (17 år max). Crlck.etspillet er 
efterhånden gået over til at blive "ældre afdelings" hovedspil, mens "yngre afdeling"s øvelser deles 
omtrent lige mellem langbold og cricket. ... medlemstal 30/6 d.å. 84 ældre afd., 64 yngre afd., kontingent 
kr. 6 og kr. 2. For begge afdelinger afholdes årlige præmieboldspil .... Fuldkomne regnskaber fra 
S.A.K.IK.8. sønd. 20/5 (188 + 61) • (31 + 92) og Horsens Bold• og Kricketklub/KB. 8. juli ((29 + 20) • (91 +
66) . 
... K.B. begyndte sin sommersæson lerd. 19. april. Der spilles ligesom tidligere Ar langbold og cricket, Idet
hovedvægten dog lægges på sidstnævnte spil I den forventning, al der I sommerens løb vil kunne 
foranstaltes cricketkampe afholdte i Sorø og nogle jyske byer. Øvelserne afholdes på Rosenborg 
l:xercerplads (lørdag eftermiddag kl. 5 og søndag formiddag 8-12, langbold 8-9½, derefter cricket) samt på
131egdamsfælleden (fra maj måneds begyndelse tirsdag og torsdag eftermiddag kl. 6). For at udbrede
Interessen for boldspillet blandt skoleungdommen er der af to af ltlubbens medlemmer stillet et pengebeløb 
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til disposition, for hvilket der skal anskaffes boldspilrekvisitter, som agtes uddelt til forskellige skoler I 
København. De skoler, der navnlig vil komme i betragtning, er sådanne, som søges af mindre bemidlede 
folks bøm, for hvem måske kontingentet er en hindring for at indtræde i boldklubbens "yngre afdeling" • 
•.. K.B. efholdt 22. maj præsentation af boldspiløvelser pA Rosenborg Exercerplads, der overværedes af 
noget overeoo tilskuere. 9½-10½ langbold• 10½-11½ cricket-derefter til kl. 12 pA opfordring fodbold . 
... Cricketkamp i Sorø mellem S.A.K. og K.B. 2 halvlege. S.A.K. sejrede med 170 mod K.B.s 147 points. 
Tldsslutll forSpott 1885, side 110-111, 518, 5111-23, 566-71 og 57)-78: 
Om præmiespil I langbold og cricket pA Rosenborg Exercerplads søndag 28/9 (1884) med regnskaber og 
navne samt præmier • 
.•. Om K.B. (ar E.W. � Wesche?) (uddrag): ... øves som vanligt langbold og cricket lørdag eftenniddag og 
søndag fonniddag pA exercerpladsen, tirsdag og torsdag eftermiddag pA Blegdamsfælleden. Endvidere har 
der I maj mAned været afholdt øvelser i cricket pA pladsen foran musikpavillonen I Østre Anlæg, som af 
magistraten velvillig var overladt klubben om morgenen indtil kl. 9. Disse øvelser har imidlertid kun været 
meget begrænsede pA grund af pladsens ringe størrelse og omgivelsernes natur, idet det I magistratens 
skrivelse var sat som en udtrykkelig betingelse, at skrAningeme eller græsplænerne ikke mAtte betrædes, 
en betingelse, som ikke let lod sig overholde, da ethvert stærkt kast eller slag næsten uundgåeligt bringer 
bolden det ene eller det andet sted hen, og de giver den ikke altid tilbage, navnlig Ikke plænerne. Imidlertid 
mAtte man jo hjælpe sig, som man kunne; trænes skulle der I anledning af den forestående cricketkamp I 
Sorø, og exercerpladsen kunne ikke således som ifjor fås til afbenyttelse om aftenen, da militæret benytter 
den Indtil mørkets frembrud . 
••. Beskrivelse af cricketkamp I Sorø 31.5.1885 mellem S.A.K. og K.B. med fuldt regnskab . .•• Kampen tog 
sin begyndelse kl. 12 (spillet mA først begynde ved den tid, begrundet pA kirkens nærhed ved 
spillepladsen) • 
... Til sammenligning anføres her resultaterne af de sldsle 5 Ars cricketkampe I Sorø mellem 
københavnerne og soranerne: 

Aar Kjøbenhavns Kricketklub •) Sorø Akademis Kricketklub 

.1Jllg. 2..blsL. §Ym 1...lll!l. 2...llJg. §!!Dl 

Forskjel 

1881 55 p. 88 141 80 53 113 28 
1882 84 p. 37 101 44 95 139 38 
1883 31 p. 92 123 188 81 249 128 
1884 78 p. 71 147 91 79 170 23 
1885 31 p. 112 143 61 66 127 16 

•) Kjøbenhavns Kricketklub sammensmettedes I begyndelsen af 1882 med Kjøbenhavns Boldklub • 

..• Fra "Rønne Kricketklub" er der udgAet en udfordring til K.B. til en cricketkamp mellem de to klubber . 
•.. Beskrivelse og regnskab fra cricketkamp pA Rosenborg Exercerplads søndag 12.7.1885 mellem K.B. 
(67 + 16) og S.A.K. (26 + 65). Indeholder forklaring pA en rigtig ben for dom, men dommeren dømte uden 
appelll ... F.M. (Marlcmann) kommer med følgende bemærkninger I anledning af denne kamp: Det blev en 
sejr for soranerne; efter I 1ste halvleg at have afholdt 26 points mod københavnernes 67 points, sendte de 
I 2den halvleg københavnerne ud med 16 points og opnAede selv 85 points, hvoraf 32 for de 2 sidste 
gærder, efter at 8 gærder, der forsvaredes af deres bedste spillere, var faldne for lait 33 points. Hvad der 
særlig har Interesse ved denne kamp, er lmldlertlc:I ikke det således foreliggende resultat, men de 
betragtninger den ved en nænnere undersøgelse giver anledning til. Det vil da ses, at pA begge sider er de 
spillere, der ansås for de dygtigste, giet ud med meget fA points, medens en forholdsvis betydelig 
pointssum er skaffet af partiernes mindre stærke spillere; det vil endvidere ses, at soranernes sejr ikke 
væsentlig skyldes deres gennemgående dygtighed, men særlig en enkelt spillers kastefærdighed (Harboe toø 
1a1113gaarder), idet han med stærkt skruende jordstrygende bolde sendte spiller pA spiller af københavnernes 
parti ud. Noget lignende har man også i tidligere jr erfaret, Idet københavnerne er gAet rask ud for 
soranernes kastere, medens disses bolde, nAr soranerne efter at have forladt akademiet her har deltaget I 
K.B.s regelmæssige øvelser, Ikke har vist sig særlig vanskelige at behandle. 
Forklaringen heraf ligger formentlig I, at vore boldspillere mangler den fornødne øvelse til at værge sig 
overfor ukendte kasteres angreb, at enhver ny mAde at kaste bolden pA volder spilleme vanskeligheder og 
hyppigt et hurtigt fald af gærdel Det er et forhold, der vanskelig kan afhjælpes ved stærkt forcerede 
øvelser; det viste sig ialfald ved den sidste kamp, at spillere af K.B. der anses for at høre Ul dens bedste 
spillere, uagtet de i rigt mAI havde dettaget I de for de sidste uger ansatte daglige morgen- og aftenøvelser, 
gik ud ligeså hurtigt som andre spillere, der Ikke I samme omfang havde benyttet disse øvelser< o. Kalko 
11+0. A. Kalko7+2.J. Hughaso+o, L 5y1øw0+1, E. Boyao+o, E. WescheO+0). Det ligger da nær at søge fejlen, som 
utvivlsomt er tilstede, Ikke hos den enkelte spiller, men i uddannelsesmAden, og det vil i og for sig ikke 
være mærkeligt, om der i denne måtte være væsentlige fejl, da cricketspillet vel oprindelig er indført og 
Indøvet hos os af engelske spillere, men derefter er udviklet og fortsat pA det givne grundlag uden fortsat 
vejledning udefra og sAledes I alt væsentligt har mAltet arbejdes op fra nyt, og ligeså vist som spillet ikke 
kan læres af bøger alene, ligeså vist trænger de praktiske øvelser til et Jævnligt korrektiv, for at Ikke 
grundfejl skulle snige sig Ind og give øvelserne en fejl retning. Man har gjort denne erfaring hos os I andre 
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sportsarter, således roning; man holdt sig overbevist om sin metodes fortræffelighed, lige indtil man 
stilledes overfor modstandere, der havde arbejdet efter et andet system, og de nederlag, der blev lidt, førte 
til, at man skaffede sig den fornødne vejledning gennem engelske trænere, hvis virksomhed vistnok nu i 
høj grad påskønnes ar idrættens udøvere. 
Jeg går altså ud fra, at der i cricketuddannelsen for tiden er fejl, som bør og kan afhjælpes: og uden at 
være i stand til at angive, hvori de består, skal jeg fremhæve nogle forhold, der gør det sandsynligt, at de 
virkelig forefindes. Det blllr vel antages, at de cricketspillere, som vi anser for vore dygtigste, har anvendt 
lige så megen tid og flid på deres øvelser som de engelske amatør-spillere; men, ser man da hen til 
resultatet af denne virksomhed, vil straks et moment falde I øjnene, nemlig den tid, en cricketkamp i 
England kræver, og den tid, en sådan kræver hos os. De sædvanlige engelske cricketkampe (også 
skolekampene) medtage 2 å 3 dages spil (å ca. 6 timer daglig), medens en cricketkamp hos os kan 
påregnes at være tilendebragt efter ca. 3 limers fortøb; dette antyder en mangel i spillets soliditet, der 
sikkert kun er en følge af fejl i metoden. Et andet forhold, jeg skal pege på, er kastenes beskaffenhed; der 
kastes i England langt kraftigere til gærdet end hos os, hvad man allerede kan slutte deraf, at "strikers• I 
England altid bruger benskinner og handsker, "wicket-keeper" handsker, medens disse utensiler ikke 
anvendes hos os. (i K.B. haves sådanne, men de benyttes ikke); og da næppe nogen vil beskylde 
englænderne for at være mere blødagtige end vi, må grunden vel søges i, at kastets kraft er langt større. 
Hertil bidrager vel den i England almindelig anvendte •overarm• og "roundarm bOwllng"; men hvis 
•underarm bOwling• (som næsten udelukkende anvendes hos os) giver svagere kast, bør vore kastere 
øves I at kaste "round" og "overarm•, da det jo gælder om af de tilladte angrebsmidler at anvende de mest
virkningsfulde, men indøvelsen ar disse kastearter kræver atter en instruktion, som kun kan meddeles af
spillere, der er øvede i dem. og sådanne haves ikke her.
Cricketspille! har, særtig i de sidste 2 år, vundet så meget terræn såvel I som udenfor København, at det
allerede på grund af sin udbredelse nu fortjener en større almindelig opmærksomhed end tidligere, men
skal det værges mod at komme i et fejlt spor og I sin udøvelse befris for det tilfældighedens præg, der for
tiden hviler over det, er en vejledning fra kompetent side nødvendig; den billigste og vistnok bedste måde
til at skaffe denne vejledning ville formentlig være at sætte en yngre dygtig spiller med så megen energi og 
interesse for spillet, at han kan ventes at ville påtage sig et sådant hverv, i stand til at opholde sig en 
månedslid i England for der ved personlig deltagelse I en større klubs øvelser under vejledning af dennes 
professionelle trænere at tilegne sig, hvad han da atter kunne lære andre (at lade en engelsk træner
komme hertil ville af forskellige grunde være mindre nyttigt og ialfald langt mere bekosteligt); men
tilvejebringelsen af det hertil fornødne beløb ville efter cricketklubbemes økonomiske tilstand være umulig
for disse - for K.B. kan regnskabet kun balancere ved en særdeles vidtgående økonomi (således vil de I år 
afholdte cricketmatcher rimeligvis medføre, at de sædvanlige præmieboldspil for ældre afdeling Ikke finder
sted), og for de øvrige klubber er forholdet mindst ligeså slet. Cricketsporten har derfor næppe andet at
gøre end at afvente. at den, ligesom rosporten og andre idrætter, finder en velynder, der forstår, at 
øvelserne har en videre betydning end den at være til øjeblikkelig fornøjelse for deltagerne, og som har 
evne og vilje til at bringe et offer for dens fremme. Gid den snart måtte finde en sådan!
T/dsSkJtft for Spo,t 1886, side 37, 39-42, 45, 61-64, 441, 443, 444, og 447-49: 

En påtænkt kricketkamp I Helsingør mellem Kjøbenhavns Boldklubs yngre afdeling og den derværende 
skoleklub, som var bestemt til at afholdes den 27de september (1885), men blev udsat på grund af 
koppeepidemien, har nu definitivt måttet opgives for i år af samme grund . 
... Kjøbenhavns Boldklubs Præmiespil 13. september på Exercerpladsen .... Cricketspillet om præmier for 
ældre tog derefter sin begyndelse ca. kl. 11 ½. Der spilledes af 4 på hvert parti og fuldstændig efter match
regleme. Partiet "Rød" (anfører C. Boye) kom først Ind og opnåede 62 points, derefter kom "Hvid" (anfører 
J. Hughes) ind og skaffede 83 points. I 2den halvleg viste "Hvid" sig endnu mere overtegent, idet det
opnåede 148 points mod "Rød"s 79 points og sejrede altså med 243 (7) points mod 141 points, eller 102
points overvægt. Fra "Hvid"s side kastedes der 219 bolde, fra "Rød"s 316. 
Præmierne tilfaldt følgende: 

J. Hughes (Hvid) 
A. Kalko do
0. Kalko do
V. Petersen do
C. Boye (Rød) 

72 points 
36 -
31 • 
21 -
21 -

1ste præmie: 
2den 
3die 
4de 
5te 

en forgyldt sølvmed. 
en sølvmedaille 
en bronzemedaille 

do 
do. 

Spillet var som helhed særdeles vellykket, noget af det bedste, der er præsteret I lang tid, navnlig hvad 
sikkerheden i at forsvare gærdet og tange slag angår. Der var ingen af spilleme, som slet ingen points 
opnåede, og en enkelt spiller, Hughes, spillede navnlig fortrinlig I 2den halvleg, Idet han kom ind som nr. 4, 
og da han kom godt "i slag•, holdt han sig Inde hele resten af "inning•en, hvorved han alene skaffede 54 
points. Det tog naturligvis tid, og klokken blev 4, inden det sidste gærde faldt, så efter de godt fire timera 
anstrengelser sporedes der Jo hos adskillige nogen slaphed mod slutningen. 
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Endelig kunne cricketspille! om præmier for •yngre afdeling• så begynde. Der var 11 på hvert parti, og der 
blev spillet efter match-regleme. Partiet "Rød" (anfører C. Ralhsack) havde først "inning" og opnåede 58 
points, medens "Hvid" (anfører Joh. Nielsen) kun gjorde 42 points. 2den halvleg påbegyndtes så uden 
ophold, men da de første spillere af "Rød" holdt sig godt inde, og det derfor var at forudse, at spillet ikke 
kunne !ilendebringes på grund af mørkets frembrud, måtte det afbrydes, til stor ærgrelse for dem, der 
allerede havde skaffet sig en del points, thi der skulle jo så begyndes forfra på 2den halvleg. Denne 
spilledes på lørdag den 19de september kl. 4, og resultatet blev, al "Hvid" sejrede med 112 points mod 
"Rød"s 101 points. "Hvid" spillede sig nemlig udmærket op i 2den halvleg. Anføreren skaffede i denne for 
sit vedkommende alene 40 points ... og der var ikke mindre end 5 af spilleme, som slet ikke opnåede 
points, men nogle af disse havde ganske vist også kun spillet en sæson, medens kasterne havde flere års 
øvelse. De udsatte præmier tilfaldt: 

C. Rathsack ('Rød") 
J. Nielsen (Hvid) 
o. Haase do 
Strømann do 
Dahl (Rød)
Brummerstedt do
Kroll do 

52 points 
46 
26 

12 
11 
9 
9 

1ste præmie: 
2den 
3die 
4de 
5te 
Ble 
7de 

bøger 
et cricketboldtræ 
bøger 
et cricketboldtræ 
en kniv 
et cricketbælte 

do 

... Præmiespillene overværedes kun af en del af klubbens medlemmer, repræsentanter for pressen og 
enkelte særlig indbudne; der var ikke udstedt adgangskort til el større publikum, da man ikke tiltroede dette 
tålmodighed til at overvære f.ex. et 4 timers cricketspil, og det måske ville være til skade for sporten, hvis 
man gør folk kede af at se på den. 
Kjøbenhavns Boldklubs efterårsgeneralforsamling 30te oktober. Medlemmerne nu 82 hvoraf 1 
æresmedlem - tilgang 21 • afgang 10. I yngre afdeling havde tilgangen været 11 O - afgang 23 - så antallet 
nu 115. Der havde været afholdt ordinære spilleøvelser 80 gange, dels på Rosenborg Exercerplads, dels 
på Nørrefælled. Det vedtoges at forhøje kontingentet for aktive medlemmer til 75 øre månedlig, mens 
passive medlemmer betale mindst 50 øre månedlig og eleverne i yngre afdeling 3 kr. årtig. (E.W.) 

... Efter indbydelse fra Rønne Kricketklub afholdtes søndag den 20de september(1885) en cricketkamp i 
Rønne mellem klubbens spillere og Kjøbenhavns Boldklub, hvis spillere lørdag aften var rejst fra 
København med dampskibet "Hjalmar", som søndag morgen førte dem ind i Rønne havn, for de flestes 
vedkommende i en af overrejsen meget medtaget tilstand. 
Ved ankomsten modtoges københavnerne (11 spillere, en regnskabsfører, en dommer og en reserve) af 
deres værter og glemte snart, da de havde fået fast grund under fødderne og ved værternes omsorg var 
anbragt ved frokostbordene, de udslåede genvordigheder, medens de truende udsigter til dårligt vejr 
derimod ikke undlod at vække bekymring. Da tiden til kampens begyndelse nærmede sig, var det begyndt 
at regne så småt, og tillige var vinden, som under overrejsen var blæst op, nu taget stærkt til; da spilleme 
kl. 11 ½ samledes på cricketpladsen, hvor dommeren havde gjort 'all klart til kampen, var en mindre byge i 
fuld virksomhed. 
Efter forslag af Rønne Kricketklub enedes man om forinden kampen at spille et prøvespil, hvori hvert parti 
skulle være 20 min. inde; da dette var forbi, var bygen trukket over, og kampen fandt derefter sted uden 
yderligere forstyrrelse af regn. Ifølge lodtrækning gik Kjøbenhavns Boldklub først ind kl. 12,37 min. og fik i 
en 1½ times halvleg 180 points (deraf 58 points for sidste gærde). Efter 10 min. ophold begyndte Rønne 
Kricketklub sin 1ste halvleg og opnåede i denne 25 points i 35 min. Efter et ophold, hvorunder spilleme 
blev fotograferede i el samlet billede (Delle bollede kan ses I KB.• Jubilæurnsslaift 1951, side 110 øverst), fortsattes 
kampen kl. 3½, idel Rønne Kricketklub gik først ind til 2den halvleg, der efter 27 min. endte med et 
pointsantal af 25. Da Rønne Kricketklub således lait havde 50 points mod københavnernes 180 points i 
første halvleg, var kampen hermed endt, idel københavnerne sejrede med 130 points og 10 gærder 
stående. For at udnytte tiden i sportens interesse spilledes endnu af nogle spillere fra begge klubber et 
øvelsesparti indtil henved kl. 5, da den ventende middag bragte spilleme til al sige spillepladsen farvel. 
Spillet overværedes af et meget betydeligt antal tilskuere, der trods regn og blæst holdt ud fra først til sidst 
og syntes at følge spillet med megen interesse. Nedenfor gives et uddrag af spilleregnskabet. Som 
dommere fungerede for Rønne Kricketklub herr borgmester Olivarius, for Kjøbenhavns Boldklub hr. 
Brandstrup. 
At resultatet af kampen blev en endogså ret betydelig sejr for københavnerne kan ikke forundre, thi Rønne 
Kricketklub, der har taget arv efter en tidligere afdød cricketklub på øen, har kun i indeværende år afholdt 
øvelser og havde blandt sine spillere, såvidt vides, kun en, der tidligere havde øvet denne idræt; desto 
mere må det imidlertid påskønnes, at de havde optaget kampen, og at de navnlig i deres færd i marken, 
der I det hele var upåklagelig, har bragt del så vidt, som det ved kampen viste sig at være tilfældet; den 
væsentligste grund til, at Kjøbenhavns Boldklub opnåede forholdsvis så mange points, var vistnok, at 
boldene, der kastedes mod deres gærder, ikke kastedes med den kraft, som kun en længere tids øvelser 
giver, og kun sjælden var "skruede"; det blev derfor forholdsvis let at parere dem eller at benytte gode 
bolde på fordelagtigste måde; omvendt gjorde det også Rønne Kricketklubs spillere forsvaret særdeles 
vanskeligt, at angrebene med bolden skete med en for dem uvant kraft og med anvendelsen af alle de 
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finesser, som kun den øvede kaster kan anvende. Rønneboernes "mark" var, som nævnt, i det hele 
upiklagelig; københavnerne opnåede i deres halvleg pi 180 points kun 3 "byes"; 2 af deres spillere blev 
grebne ud, og flere kraftig slåede bolde blev standsede så nær ved gærdet, at de Ikke gav points. 
Efter middagen, der indtages hos værterne, samledes værter og gæster til et livligt punschegilde i "Hotel 
Rønne•, indtil man kl. 11 skiltes for at udhvile sig efter dagens anstrengelser og forberede sig til den til 
næste dag berammede udftugt til Jons Kapel og Hammershus. Den næste dag foretoges denne tur, idel 
københavnerne tilligemed deres værter kl. 7½ om morgenen kørte fra Rønne til de nævnte punkter, hvoraf 
Bornholm med rette er så stolt; for deUagemes materielle fornødenheder sørgedes der ved i det grønne 
arrangeret frokost ved Jons Kapel og et middagsmåltid ved Hammershus, der var festdagens kulinariske 
glanspunkt; kl. 9 om aftenen var københavnerne ombord pi "Hjalmar", men blæsten, der nu havde antaget 
karakter af storm, hindrede damperens afgang, og en del af københavnerne modtog derfor deres værters 
tilbud om at tilbringe endnu en dag hos dem, medens resten I dampskibets køjer afventede dets afgang, 
der fandt sted om morgenen kl. 5. (Se 1campena 1911f18Ub under R- Krickelklub) • 
••• Regnskaber for: 
16/5: I Sorø, K.B. mod SA.K. - K.B. sejrede med 117 mod 84 points. 
30/5: K.B. mod Fredericias K.K. - K.B. sejrede med halvleg og 82 points. 
15/7: på Blegdamsfælleden, K.B. mod SA.K. - K.B. sejrede med 223 mod 107 points, og kampen 

beskrives fuldt af F. Markmann - her i uddrag: 
..• Soranerne ankom hertil med 1ste tog fra Sorø og modtages strax ved ankomsten med det budskab, at 
spillet ikke ville kunne afholdes pi Fælleden, da kommandanten I København pA grund af en formfejl fra 
bestyrelsen for Kjøbenhavns Boldklub havde nægtet tilladelse til, at den fornødne plads Indhegnedes m.m. 
Ved pe,sonJig henvendelse til kommandanten, hvis venlige imødekommen overfor øvelserne klubben 
oftere har haft lejlighed til at piskønne, lykkedes det imidlertid bestyrelsen at forskaffe tilladelsen, så at 
den begåede fejl ikke medførte andre følger for spilleme, end at spillet måtte begynde en time efter den 
fastsatte tid. 
Efter dagens program blev soranerne modiagne af medlemmer af Kjøbenhavns Boldklub og indtog frokost 
hos disse, hvorefter alle spillere kl. 11 samledes pA spillepladsen - Kjøbenhavns Boldklubs sædvanlige 
øvelsesplads pi Blegdamsfælleden - hvor en bane pA 200 x 180 alen blev indhegnet med ffag for at give 
spilleme den fornødne frihed og afværge fare for tilskuerne ved kampen. For spilleme og 
regnskabsføreme var oprejst 2 telte • 
... En del af spilleme havde for et år siden kæmpet mod de samme modstandere på Rosenborg 
Exercerplads . 
... Endelig må det som medvirkende grund til resultatet nævnes, at Kjøbenhavns Boldklub første gang 
efter lang tids forløb benyUede "wicket-keeper" (kaldes den mand, der har plads umiddelbart bag det 
gærde, hvortil der kastes, og har til særlig opgave at standse de bolde, der ikke rammes af spillernes slag, 
for at kaste dem I gærdet, hvis spilleren under slaget er kommen udenfor staglinien, og derved bringe ham 
ud.), der i fuld reglementeret dragt med benskinner og handsker stod truende bag gærdet og tvang 
soranerne til at anvende megen forsigtighed i slagene for ikke ved at komme uden for slaglinien (4 fod 
foran gærdet) at udsætte sig for at blive •stokket ud" af ham. Det tør ventes, at soranerne ved næste 
match også møde med "wicket-keeper", der vistnok i al fald første gang vil kunne gøre en god høst af 
gærder, da en del af Kjøbenhavns Boldklubs spillere er meget villige til at løbe langt frem i deres slag. 
Dommerne var bogholder 0. Diderich for københavnerne og cand.jur. F. Markmann for soranerne. 
Spillet overværedes af henimod 600 tilskuere, hvoraf en del medlemmer af de herværende cricketklubber. 
At antallet ikke var langt større, må af hensyn til sporten beklages, men hvis tilskuerne fra kampen har 
medbragt det indtryk, at det vel har været ulejligheden værd at overvære den, vil tallet vel vokse ved 
fremtidige kampe . 
•. Efter kampen afholdtes et fællesmåltid, hvortil Soranene var indbudne, og dagen sluttede I Tivoli ved en 
bolle punsch . 
... Beskrivelse af kampen mellem K.B.s ældre og yngre afdeling på Rosenborg Exercerplads 29. august, i 
uddrag: 
Ældre afdeling stillede 11 spillere mod 15 af yngre afdeling, og denne sidste erholdt desuden 50 points 
forud. Ældre afdeling vandt med 9 gærder slående . 
•.. For yngre afdelings medlemmer var der som kamppris udsat 5 medailler, 2 for slag, 2 for spil I marken 
og 1 for kastning. De 2 slagpræmier tillaldl J. Nielsen og Strømann, markpræmieme G. Nielsen og 
Simonsen, idet dommerne bemærkede, at de etter G. Nielsen anså Strømann for dygtigst i marken, men 
at den derfor udsatte medaille ej kunne gives ham, da han alt havde erholdt slagpræmien; kaslepræmien 
tilfaldt J. Siesby efter en sær1ig kastekonkurrence, der afholdtes efter kampens slutning, hvor hver af yngre 
afdelings 15 spillere kastede 5 bolde mod uforsvaret gærde. 
I Kjøbenhavns Boldklub er begyndt øvelser i kastning round-arm og over-arm, der i England anvendes 
langt hyppigere end den her anvendte under-arm kastning (lobs) og, som det allerede af de afholdte 
l'JVelser synes at fremgå, giver et kraftigere kast. 
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Tld:Jsl-J/lt for Spo,t 1887, side 32-34, 37-38, 328-32, 387, 389-90, 403-7 og 472-13: 
Der er spillet en match mellem Kjøbenhavns Boldklub og Fredericianeme den 3. oklober(t88G). i hvilken 
Fredericianeme fik 100 points forud med det resultat, at Kjøbenhavns Boldklub I 1ste halvleg opnåede 237 
points {det største antal points, klubben hidtil har opnået i en halvleg) medens Fredericianeme i 1ste 
halvleg fik 35, i 2den 66 p., altså iall med forgaven 201 points, så at K.B. sejrede med en halvleg og 36 
points. (regnskab for kampen) • 
••. 29.10.1886 holdt K.B. ordinær efterårsgeneralforsamling. Premierløjtnant Kalkau bliver medlem af 
bestyrelsen. Efter forslag fra bestyrelsen vedtoges det at anskaffe emblemer, for at medlemmerne kunne 
få adgang Indenfor spillebanen ved klubbens offentlige boldspilkampe; endvidere nedsattes et udvalg for at 
søge tilvejebragt en praktisk spilledragt for medlemmerne. Halvårsregnskab viste en udgift af ca. 700 kr. 
mod indtægt af ca. 400 kr. Et forslag fra et medlem om at oprette en kvindelig afdeling - særlig til lawn
tennis øvelser - så bestyrelsen sig allerede af mangel på plads og af pekuniære grunde ude af stand til for 
tiden at yde sin støtte . ... K.B.s match resultat I 1886: 4 matcher mod andre klubber, nemlig 2 mod S.A.K. 
og 2 mod Fredelicianemes Klub, og sejret I dem alle. (herefter tabeller visende tallene). Klubben har den 
29.8.1886 afholdt cricketkamp for sin ældre afdeling mod yngre afdeling samt den 19/9 mellem 2 partier af 
ældre afdeling. 
Cricketkampen mellem K.B. og S.A.K. den 22.5.1886 (uddrag): 
..• I år mødte for første gang begge partier med ."wicket-keeper", hvis plads på Sorø banen iøvrigt er 
temmelig vanskelig, da banens grusede beskaffenhed gør boldens opspring omtrent uberegnelig, når 
spillet har varet en tid. Det må håbes, at spilleme, I all fald I kampen Sorø-København. fremtidig også, når 
de er inde for gærdet. vil benytte de efter spillet tilladelige og I England stadig anvendte dækningsmidler. 
benskinner og handsker; det ville give spilleme en større sikkertled for gærdet og befri kampen for 
sådanne uheld, som ellers sA hyppig kunne finde sted, f.ex. at en spiller strejfer sit ben med boldtræet eller 
rammes af bolden på ømtålelige steder {knæ eller ankel) af benet eller på hånden. Udgiften til disse 
dækningsmidler er ikke særdeles stor, og de kunne uden andre omkostninger end almindelige reparationer 
gøre tjeneste I lang tid • 
••• som betegner en fremgang I spillet og en heldig forandring fra soranernes tidligere traditionelle 
•stagspil", hvor der blev slået til alle bolde, uden hensyn til om de efter kastets beskaffenhed egnede sig
dertil eller ej. medens parader kun rent undtagelsesvis blev anvendte •
••• En af soranerne blev i 1ste halvleg ramt af bolden, så al han I 2den halvleg Ikke var i stand III at løbe 
mellem gænleme {en følge af, at benskinner ikke anvendtes af vedkommende spiller, medens han var 
inde) . 
•.. Ifølge en vedtagelse på K.B.s sidste generalforsamling. hvorefter den spiller af klubben, der i en
cricketkamp opnår mindsl 1/5 af partiets samlede pointsantal, dog ikke under 30 points, ertlolder
foreningens sølvmedallle. tildeles denne G. Hattensen (43 points) og E. Holm (42 points). idet 1/5 af K.B.s
samlede pointsantal var 39 . ... Regnskab fra kampon, som vandtes af K.B. med 193 mod 168 points.
Cricketkampen den 12. juni 1887 på Blegdamsfælleden mellem Fredericianerklubben og et parti af ældre
og yngre spiUere af Kjøbenhavns Boldklub. Beskrivelse og regnskab fra kampen, som K.B. vandt med 1 
stående gænle.
Om "Love for Kricket og Fodbold" udgivet af K.B. i lommeformal: Oversættelsen fra engelsk af medlem af
K.B., revideret af 2 medlemmer af klubbens bestyrelse og derefter gennemset af en engelsk spiller. Pris 8
øre per eksemplar når 25 eksemplarer tages. 1000 solgt på ca. 14 dage, og 2det optag foreløbig solgt 500.
- 34 klubber har købt.
Cricketkampen mellem S.A.K. og K.B. på Blegdamsfælleden onsdag den 13. juli 1887. Fuld beskrivelse 
(uddrag): 
..• For 3die gang gæstede akademiets kricketklub K.B. for efter endt eksamen at prøve en dyst i det ædle 
spil, for hvilket de to klubber for tiden hos os står som de ypperste repræsentanter. SOm sædvanlig 
modtages soranerne på banegålden af deres københavnske værter, der på bedste måde søgte at 
tilfredsstille de unge soraneres trang til legemlig styrkelse efter morgenturen fra akademiet for derefter at 
føre dem til den udvalgte kampplads, der ved nogen lilspilnlng de foregående dage, vanding m.m., var 
bragt i så god tilstand, som det efter omstændighederne var muligt. Pladsen frembød i det væsentlige kun 
den ulempe at være noget glat, navnlig mellem gæl"lleme, en ulempe, der atter viser nødvendigheden af 
helt at arbejde efter engelsk mønster, hvor spilleme har deres sko forsynede med jernspidser, som skaffer 
dem sikkert fodfæste. For kasternes vedkommende var terrænets glathed særlig generende, da de måtte 
passe ikke at glide under tilløbet og navnlig I kastets øjeblik, hvor legemet kastes stærkt frem hvilende på 
og trykket frem af højre ben alene; el par gange snublede kasterne til liden både for deres kast . 
••• Københavnerne mødte ved denne kamp første gang i deres nye spilledragter af hvidt flonel med 
rødthvidt cirkelslribode huer, der tog sig sænleles godt ud; et rødt eller sort slips og et rødt skærf ville 
sikkert gøre dragten endnu mere klædelig . 
•.. hvorefter A. Kalko gik ind. Denne udmærkede spiller, der både i marken og for gældel altid præsterer 
noget fortrinligt, blev inde med resten af partiet og opnåede i 35 minutter 28 points, deriblandt en 6 i et 
slag. som vistnok er det største. der endnu er præsteret hertljemme • 
•.. Halvlegen endte kl. 1,40 (begyndte 12,15) med et samlet pointsantal af 133 . •.. K.B. sejrede således 
med 1 halvleg og 33 points, den største sejr, den endnu har vundet over soranerne, men, hvad der 
samtidig bør bemærkes, ikke så stor som den, soranerne i 1883 vandt over K.B. 
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... kl. 5½ samledes spilleme og nogle andre medlemmer af klubben til en middag, hvortil K.B. havde 
indbudt soranerne, og som formanden for Viborg Kricketklub gjorde klubben den fornøjelse at deltage i. 
Her gjorde deltagerne sig tilgode på bedste måde efter den varme kamp, og taler og skåler fulgte rask på 
hverandre. Efter forslag af K.B.s formand, hvortil de tilstedeværende gav deres lydelige bifald, afsendtes 
telegrammer til oberst Hoskjær og overtærer Ibsen i Sorø med tak for deres virksomhed til indførelsen af 
cricket her i landet, og dagen sluttede i Tivoli, hvor deltagerne endnu tilbragte nogle fornøjelige timer med 
hverandre. (her følger regnskab over kampen). 
Cricketkampen mellem K.B. og Royal Yacht Osborne Kricketklub på Blegdamsfælleden den 31. august 
1887. Beskrivelse af A.K. og F.M. (uddrag): 
... Da den engelske eskadre i oktober U. gæstede København, var det K.B.s ønske at prøve en dyst med 
englænderne i cricket, men den fremrykkede årstid og det kolde vejr gjorde dette umuligt, og i stedet for 
cricketmatchen foranledigede klubben derfor, at englænderne ved en indbyrdes fodboldmatch gav 
københavnerne lejlighed til at se Rugby-football praktisk udført • 
.. . Ved "Osborne•s ankomst hertil i midten af forrige måned henvendte klubben sig til skibets chef, og stor 
var glæden, da man erfarede, at skibet ikke blot kunne stille et hold til cricketmatch, men at det endog 
havde en særlig og sammenspillet klub blandt sin besætning, der førte alle til spillet nødvendige rekvisitter 
med sig og jævnligt afholdt kampe, når skibet lå i havn i England. Da K.B. ikke før ved månedens slutning 
kunne samle sit bedste parti, aftaltes det, at der den 22. skulle spilles et øvelsesparti, hvori K.B. skulle 
stille 7 spillere, der i forening med 4 af •osbome•s klubs skulle spille mod 11 af samme klub. Denne 
øvelseskamp afholdtes til den fastsatte tid og gav til resultat, at det dansk-engelske parti sejrede med 93 
points i 1. halvleg mod 87, idet den ikke fuldendte 2. halvleg - hvori del blandede parti med 2 faldne 
gærder havde opnået 45 points, medens modpartiet for 10 faldne gærder havde 86 points- efter spillets 
regler ikke medregnedes. Da de 4 spillere fra "Osbome• på det blandede parti kun havde skaffet 1/5 af 
partiets points, og da Sylows og A. Kalkos kastning havde vist sig meget virksom, var det med godt håb 
om et hæderligt resultat, at K.B. imødeså den til den 31. s.m. berammede endelige match, hvor klubben 
med fuldt parti skulle spille mod •osborne•. 
Fra begge sider trænedes der med iver i de mellemliggende dage, snart hvert parti for sig, snart i blandet 
spil. Under disse øvelser bemærkedes det imidlertid, at "Osbome• havde en trumf på hånden, som ikke 
var udspillet ved prøvekampen, idet Mr. Hinchcliffe her viste sig som en fortrinlig kaster, der navnlig en 
aften ved kast mod uforsvaret gærde sendte "roundarms• bolde med en kraft og en sikkerhed, som vakte 
almindelig forbavselse blandt tilskuerne og bragte model til at synke nogle grader hos de københavnske 
spillere; man havde længe ønsket at se, hvad man i England kalder "fast bowling", men man ønskede just 
ikke første gang at gøre bekendtskab med den i en virkelig match. Mr. Hlnchcliffe gav Imidlertid - hvad 
meget må påskønnes - de følgende dage klubbens medlemmer lejlighed til nogen øvelse overfor hans 
kastning, og uagtet der ikke herved blev erhvervet fornøden øvelse til "free hitting• overfor hans bolde, 
rn�edes dog nogenlunde sikkerhed I parader overfor dem . 
... Kampdagen kom den 31. august; klubbens spillere var dagen forud kommet hjem fra Aalborg, hvor de 
havde sejret I en kamp mod de 16 delegerede fra 5 jyske klubber og derved erhvervet det 10. sejrstegn til 
klubbens fane. Tirsdagen var bestemt til en sidste træning, men en voldsom regnbyge afskrækkede vore 
spillere fra at møde - •osborne• holdt deres øvelser uden at vige for vejret -, og da onsdagen oprandt med 
del samme grA regnsvangre udseende, var det just ikke med det bedste hAb om en fornøjelig dyst, at man 
sA kampen i møde. Forinden kampen faldt dog kun en mindre regn, og den faldne væde havde bragt 
gærdeme i en efter vore forhold god tilstand . ... K.B. vandt efter første halvleg med 10 points. (Dette stemnw 
Ikke med regnskabet vist I Cricket 1957, side 30? ). 
Dansk Sportsadende 1888, side 13, 71, 173, 183, 215, 223, 236-7, 240, 283 og 360: 
Regnskab for K.B./S.A.K. 4.9.1887 . ... Regnskab for kampen K.B./Royal Yaehts Osbome Cricket Club på 
Blegdamsfælleden 18.9.1887- K.B. 95, R.Y.O.C.C. 108 points . ... Fuld oversigt over K.B.s spillede kampe, 
spillernes pointsantal og kasteresultater . ... Kampe mellem Sorø/København siden 1866- Sorø vundet 8, 
København 9. (2052- 2164 points og 1 halvleg) . .•. Regnskab for kampen K.B./S.A.K. 27.5.1888 som K.B. 
vandt med 206 mod 154 points . 
... K.B. har fra Hull fået et tilbud fra enoelske spillere om at komme herover til cricketkamp; af pekuniære 
gnmde har klubben dog set sig nødsaoet til at give afslag pA dette tilbud . 
... Artikel med regnskab for kampen S.A.K./K.B. 14. juli, som K.B. vandt med 6 stående gærder . 
... Referat og kommentarer om cricketkamp mellem 11 spillere af K.B. og 16 af Ø.B. søndag 22. juli. K.B. 
vandt med 102 i en halvleg medens Ø.B. i sine to halvlege fik 27 og 42, lal! 69 points . 
... Annonce for K.B. indeholder "Kricketøvelserne afholdes MED NET 5 gange ugentlig" • 
... Cricketkamp i Odense søndag 19. august mellem 11 af K.B. og 15 af Odense og Svendborg 
Kricketklubber. K.B. 155 points 11. halvleg, modspillerne 8 + 26- K.B. vandt med 1 halvleg og 121 points. 
Dansk Sportslidende 188!1, side 124,291, 337 09358-59: 
K.B.s ordinære forArsgeneralforsamling afholdes fredag den 28. april kl. 8½ I klubbens lokale lille 
Blegdamsvej 13 st . 
... 15. september unionskampen Frem juniores mod K.B. Juniores • 
... Fra Berliner Cricketklub vom Jahre 1883 har K.B. modtaget Indbydelse til Cljcketkamp I Berlin,.. Den 
berlinske klub ifølge engelsk "Cricket" stiftet af engelske studerende ved Berlins universitet, 
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•.. K.B.s halvArlige generalforsamling 25110: Afholdle crtckelkampe (alle vundne) var 1) mod engelske 
flAde, 2) K.8.11 mod Ø.B.I, 3) K.B. Jun mod Frem jun. Det bemærkes: •.. beklagølse over, at der Ikke havde 
været lejlighed for klubbens 1ste hold til at mAle sig med de øvrige under unionen hørende klubber •.. 
Gennem unionens bestyrelse havde man tilstillet samUige unionsklubber tilbud om kampe med et 1ste eller 
2det eller yngre hold og endogsA havde tilbudt med sit 2det hold at spille med hver enkelt klubs 1 sle hold 
og med sit 1ste hold at spille mod et udvalgt hold af alle de øvrige unionsklubber. Dens tilbud var kun 
modtaget for 2det og yngre holds vedkommende (som ovenfor 2) og 3)) 
Dandc Spo,tslidende 1890. Sldo 1511, 114, 1IO og 291: 
Navne på Berliner crieketklubbens hold og K.B.s hold. Det nævnes at K.B. vil mangle bl.a. "vore hjemlige 
clieketspilleres nestor kapilain i fodfolket Harald Kalkau. Han anses almindelig for den sikreste batsman I 
K.B . ••• Kalkau har været med ved splllels førsle indførelse her I landet 11868". Kampen afholdes pA 
Tempelhof Exercerplads • •.• Telegram fra Berlin: "K.B. 70 + 99- Berlin 46 + 45" . ... Stor artikel med referat 
og regnskab fra kampene K.B./Berlin •
... Søndag 2418 llvligt pA Fælleden (K.B. stillede ikke mindre end 36 spillere IU kamp). Kl. 10: D.B.U.s
københavnske klubber en crleketkamp mod deres jydske kolleger. Kl. 11: K.B. juniores og klubbens
seniores en turneringskamp mod Haabet. Kl. 2: K.B.s Charlottenlund afdeling startede en fodboldkamp
mod Falken og endelig Kl. 5 afholdt Hermes en langboldkamp mod Olympia. 
DM!SkSportslldMde 1n1. side 125, 153,221, 31110fl331: 
K.B. har inviteret "Berliner Crleketklub von Jahre 1883" • 
..• Under K.B.s generalfor.iamling henvises til "Filialen I Charlottenlund". 
K.B. var i forbindelse med Det Danske Travselskab angAende leje af den Indvendige del af den nye bane 
ved Charlottenlund. 
••. I kampen A.BJK.B. scorede Sylow 92, løbet ud {forblev enkelnwlde J9lcard Indtil tllOO) ••• Referat og regnskab 
fra K.B. og "Osbome" den 2818, som K.B. vandt med 28 points . ... Oversigt med statistik fra de 
københavnske klubbers unionskampe, hvor K.B. vandt alle sine 4 kampe. 
Datl!:k Spo,fsf/dende 1nz. side 130. 2211 og 384: 
K.B. fik meddelelse om, at engelsk crlekethold bestAende af genllemenspillere (amatørØI) gerne vil gæste 
København og Be11in, men f.:,,ianger at rejseudgifter pA ca. 200 Pund afholdes af de to byer i forening. K.B. 
kan Ikke skaffe tilnærmelsesvis 1800 kroner. Har vendt forsleget om, sAledes at K.B. pA de samme 
betingelser spille mod gentlemen I England. 
••• K.8.s generalfo1S&mling 30. maj: Medlemstal per 1.4.1892 var 388 . ••• Klubben havde af D.B.U. 
modtaget en præmie som sejrherre I de københavnske unionskampe . ... K.B.I vandt med 52 points over 
udvalgt hold fra A.B./Ø.B. K.B.11 vandt med 4 points mod udvalgt hold fra A.B.I1/Ø.B.II og Skomagernes 
Sportsklub. 
D4111s11 Spollsfldendl 1893. lide ffl 2ff og 317: 
K.B.s generalfo1S&mling 7. april: Fik tilladelse tll at mAtte leje ca. 50000 kvadrat alen af Ladegaardsmarken 
for en sum af 1800 kr. Artig .••. K.B.s nye bane ved Forchhammersvej Indvies ved et p,æsentatlons.�I I 
lawn tennis onsdag 19. juli kl. 6 eftm. for en kreds særlig Indbudte . ..• Annonce pA bagsiden: "Torsdag 20 
ds. Ahnes K.B.s nye lawn tennis baner Ved Forchhammersvej (Indgang lige overfor Car1 lunds Fabrikel)" • 
... Osbome Royal Cricketklub mod K.B. pA K.B.s nye bane. En skuffelse. Osbome 28 + 65- K.B. 142 
points. 
Dansl< Spo,fstldollå 1194, åle 194, 202 og 297: 
10. juni vandt A.B. over K.B. med 1 haMeg og 7 points •••• K.B.s nye bane benyttes tll turneringskampe 
(ogsA f.eks. andre klubber som A.B. mod 93) . ... K.B.11, der var gAet ud som sejrherre af 
andenholdstumeringen, skuUe derefter kæmpe mod et hold sammensat af udsøgte spillere fra A.B.11, Frem 
li og C.K.93 li. Resultatet blev, som man kunne vente, en stor sejr til K.B.11. Referat og regnskab. 
Dansl< � 18115, åle 111: 
K.B.s generalfo1S&mling: Klubben har 522 medlemmer (449 aktive og 73 passive). 
K.B.sµ,bumssluflt 1951, lldø21ogff: 
... 11893 flyttede K.B. med fodbold, cricket og tennis til "banen• ved Sankt Marcus All6, og dette Ar vU 
derfor altid væra et af de betydeligste I klubbens historie. Navnet "Granen•, som det senera kom til at 
bæra, kommer af det engelske "the ground", og det er sikkert Sylow, der har lavet denne fordanskning. I 
1925 mAlle K.B. fol1ade dette "heUige sted" • 
•.• 1924 købte K.B. arealet ved Peter Bangs Vej. Efter mange Ar under dårlige forhold indviedes K.B. 
Hallen og dermed hele anlægget 22. april 1938. 
A.SS /flblæumSsklill 1935, side 14: 
Om K.B. 11 mod Jylland 15 med navne m.m. (1887?) 
Knckot11134.åle24: 
Gærderekorder. 
Cllcket 1938, $/d9 51-53, uddra(laf ThorSk:lc-,,.,.,_,,s edndtfn(ler. 
I slutningen af firserne og I begyndelsen af halvfemserne tilbragte jeg meget af min fritid med al overvære 
boldsplllemes crickettræning pA den gamle Blegdamsfælled og fik ikke sjældent en tjans med både ho.-. 
K.B.s og Melchiorianemes juniores; men først I forAret 1892, umiddelbart efter min konfirmation, fik jeg mil 
store ønske opfyldt og blev medlem af K.B.s Yngre Afdeling. som den hed. Juniores var meget Ivrige 
dengang og undlod derfor aldrig at overværa de kampe, som 1ste hold spillede mod de andre klubber; thi 
det gjaldt jo om at lære sA meget som muligt, og her var virkelig meget at se og lære for os unge knægte. 
Og sAledes blev jeg da i sonvneren 1892 vidne til, at K.B. i en kamp mod den gamle Østerbros Boldklub 



258 
led sit første nederlag i cricket. Det var en meget spændende kamp, som blev spillet ud til sidste mand, og
K.B. tabte med 5 points. K.B.s sidste gærde var wicket-keeperen Axel Jiirs, og selv om man vidste, at han 
ikke var nogen sikker batsman, var han dog som gammel soraner et håb endnu. Han gik da også frejdigt 
ind, trak lidt op i bukserne, som del var hans vane, og battede løs med det samme under stor jubel fra os 
drenge, - men ak! - da han havde lavet 22 points, var han færdig, og kampen var tabt. Regnskabet viste: 
Ø.B. 57 + 101 og K.B. 73 + 80. Topscorer for K.B. blev Sylow med 34 i første halvleg, men O i anden 
halvleg, hvor han blev grebet ud af Brummerstedt helt ude ved snoren. Fr. Nielsen fra Ø.B. fik 11 + 27. Af 
K.B.s kastere fik Emil Buchwald 5 gærder for 35 og Knud Møller 5 for 13. For Ø.B. havde Viggo Petersen 
10 gærder for 51 og Smidt 6 for 61. Det skal bemærkes, at alle kastede underarmsbolde. Efter kampen 
fulgte vi drenge med over i omklædningslokaleme - en lille stuelejlighed på lille Blegdamsvej - og her 
kunne vi ikke undlade at bemærke den matte stemning, der mod sædvane herskede. Da spilleme var 
omklædt, blev der sendt en deputation for at lykønske Ø.B., som havde til huse længere nede på 
Blegdamsvejen, men da deputationen kort efter vendte tilbage, forlod alle lokalerne, og sorgen var så stor, 
at den obligate kasse øl stod urørt . ... Herefter spillede Jeg uafbrudt på 1. hold i 28 år og oplevede mange 
herlige kampe, 123 ialt. Blandt andet havde jeg den glæde at være med den 12. juli 1898, da K.B. kastede 
Frem ud for 9 points i en halvleg. Thorvald Petersen var min makker som kaster, og jeg fik 6 gærder for 9. 
Og senere i 1901, den 7. juli, hvor K.B. fik sin største halvleg 427 mod B.93. - Begge disse resultater står 
som rekorder endnu. 
K.B. vandt 1935 den af grosserer H. Klitgaard udsatte pokal til ejendom. 
Cticket 1937, side 3, H. PMpsons erindringer (Uddrag): 

Den spiller på K.B.s hold, der blev protesteret imod, var negeren Walker (fornavn ubekendt), og episoden 
fortjener et lille kapitel tor sig selv. Mange vil sikkert blot ved at se Walkers navn på tryk erindre sig 
tilfældet, ganske særlig de spillere på begge hold, der deHog i den sensationelle kamp. Histolien formede 
sig således. En aften (i 1913) dukkede Walker op på K.B.s bane og fortalte, at han gerne ville spille clicket i 
klubben. Han var netop kommet til byen med en omrejsende cirkus (Jack Joyce var det vist), havde spillet 
en del i England og ville nu gerne prøve her. Selvfølgelig indbød man ham til at træne med, og det viste 
sig hurtigt, at han kunne kaste. I England havde han fået en del øvelse ved at kaste til de profeSSionelle 
spillere i nettene. Det vakte en del jubel, at han tog en pare med Mouritzen om, at han kunne tage denne 3 
gange i træk og virkelig gjorde det - først "leg"-pinden, dernæst midlerpinden og endelig "off"- pinden. Det 
gjaldt nu om at få ham med i en kamp, så man kunne se, hvad han virkelig var værd. Vor næste kamp var 
mod B.93 på denne klubs bane, og eftersom det hurtlgt sivede ud, at Walker var noget ud over det 
almindelige, blev kampen imødeset med en del spænding i begge klubber. Ville nu holdets "dark horse" 
svare til sil ry? Ud på banen træder Walker sammen med alle os andre, og da K.B. skulle først i marken, 
bliver det ham straks betroet at åbne kastningen. En neger i skinnende hvidt tøj er forresten ikke noget 
uskønt syn! I løbet af tre kvarter var B.93 ude tor 30 points, og Walker havde taget 8 gærder for 12, 
hvoraf de 5 points var på eet slag, som Volmer Sørensen dristede sig til at slå. I anden halvleg havde han 
ikke så stor succes. Anton Olsen og Michael Rohde havde nemlig besluttet sig til at spille det eneste spil, 
der duer mod en langsom kaster af Walkers type, nemlig at gå frem og slå, og Walkers analyse blev denne 
gang 7 gærder for nogle og halvfems. Anton Olsen fik 57, Rohde 36. Dette sidste indtryk af Walker fik så 
folk til at påstå, at han alligevel ikke var nogen særlig god kaster, og at hans succes i første halvleg mest 
skyldtes gærdespillemes frygtsomme spil. Dette var nu ikke rigtigt! Vel var B.93eme godt bange den dag, 
men Walker var mange gange for god til dom. Hans bolde skruede temmelig meget, men hans bedste bold 
var den med top spin, som holdt lidt lavt og gik meget hurtigt igennem. Det var en sådan bold, han tog 
Anton Olsen på i første halvleg, og jeg kan se den endnu. Bagefter blev det opklaret, at Walker ikke havde 
været medlem af K.B. i 30 dage, før han spillede kamp, hvilket reglerne dengang fordrede, og protesten -
samt kampen, blev således vundet af B.93. En anden ting i forbindelse med den kamp er værd at omtale. 
K.B.s champion fra årene omkring 1904, Peter Petersen, viste sig igen på holdet efter en fraværelse på 7 
år, som han vistnok havde tilbragt i Fredericia - dog uden at spille. Uden således at have spillet i disse 7 år 
gik han ind uden nævneværdig træning og scorede en ualmindelig smuk halvleg på 55. Han spillede ikke 
mere end den ene sæson • men ifjor, efter atter 23 års forløb, begyndte han igen i Old Boys og viste, at 
han stadig har det gode spil i behold. 
K.B.U.s Jubllæumss/ai/11928, skrevet Bf tæge Vsld. BrummerstBdl (uddrsg): 
Hvis man ville deltage i boldspil, var valget mellem klubber ikke svært; der var nemlig kun Kjøbenhavns 
Boldklub, da jeg selv begyndte som lille dreng i 1883. Spillepladsen var Rosenborg Eksercerplads, en 
ganske rædsom plads. Det var grus og sten overall, oplivet af enkelte grønne oaser. Omklædningsrummet 
var et hæsligt værktøjsskur, hvor man dårlig kunne blive vasket, og det kunne såmænd gøres nødig, da 
der faldt mange skrammer af, når man faldt på den hårde plads • 
... Sjælen i det hele var cand. juris. Marl<mann, som tog fat på det store arbejde med glødende iver. Det 
var ham, der fik fat på skoleungdommen og gav os den første undervisning. Vi lyttede andægtigt til hans 
ord både på spillepladsen og i hans hyggelige hjem I Aabenraa, hvor vi fik os mangen en samtale med vor 
kære lærer. Vi begyndte med langbold, men opgav det snart til fordel for cricket. De mest fremragende 
personer på spillepladsen var Sylow, brødrene Buchwa/d, hvoraf den ældste er kammerherre Bucowald, 
der endnu har bevaret sin kærlighed for spillet, og som giver møde ved næsten alle kampe her i byen, 
desuden brødrene Kalko, der var ypperlige spillere og I mine øjne nogle meget imponerende personer. 
Man lærte hurligt at lystre uden at mukke, ellers var der ikke langt til en vel anbragt lussing. Vi små måtttt 
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altid spille i marken og samle de bolde op, som de store slog I alle retninger. Det var en god øvelse, men 
man kunne jo ogsll godt tænke sig at forsøge lidt gærdespil. Det blev der ikke noget af. Jeg husker, at jeg 
spurgte den yngre Buchwald en aften, om jeg ikke måtte komme til gærdet lidt tidligere. Det venlige svar 
lød således: "Skrub du derned ved lokumeme og lær at stoppe, gribe og stikke ind, så skal jeg nok fortælle 
dig, når du skal til gærdet". Jeg var lige glad, men dog tilfreds med, at min artige moder ikke hørte den 
salve, for så havde det vist været slut med mit boldspil. Sådan har Charles Buchwald sikkert aldrig svaret. 
Man kom sidst ind. En, højst to brandhårde bolde kom susende og sil raslede gærdet ned. Benskinner og 
handsker kendte man ikke til, så vi stod med livet i hænderne. 
Vi spillede på den stenørken til 1886, så flyttede vi ud til bedre forhold på Fælleden. Det var i virkeligheden 
en rigtig god spilleplads, når blot boldspilleme havde haft en del af den for sig selv. Men byens befolkning 
var en gruelig plage for os - og vi for dem. Midt under spillet kunne en mand og en kone med barnevogn 
komme ugenert spadserende hen over spillepladsen, sil vi måtte holde op af hensyn til det uskyldige 
afkom. Derefter nogle nysgerrige køer og galopperende heste, så en afdeling af borgerbevæbningen, der 
selvfølgelig dirigeredes lige hen over gærdepladsen, kort sagt, det var spil med forhindringer. Men 
Fælleden med sin hundredårige græstørv og gode lysforhold var alligevel et paradis mod eksercerpladsen • 
... K.B.s hold vandt altid, det var overtegent på alle områder, men endelig lykkedes det gamle Ø.B. i 1892, 
sit sidste selvstændige leveår, at vinde over de almægtige modstandere. Jeg spillede selv med mod min 
tidligere klub, og jeg kan endnu erindre den jubel, der ll!ld, da vor wicket-keeper lynhurtig stokkede dets 
sidste mand ud på en af mine lumskere. Sejren blev kun på 5 points • 
•.• Jeg vil lige omtale, at K.B. i 1887 fik arrangeret en kamp på Fælleden mod officerer og mandskab fra 
"Osbome", Princen af Wales Yacht. Det var en uhyre begivenhed i vore øjne, og vi ventede naturligvis, at 
disse rigtige, indfødte englændere ville pulverisere K.B.s hold, som ovenikøbet måtte suppleres med 3 af 
fjenderne; al det ikke var de bedste K.B. fik, vil jeg lige antyde. Del gik Imidlertid rigtig godt, K.B. vandt en 
beskeden sejr. Sylow og de bedste københavnere klarede sig ganske godt overfor den hos os ukendte 
overarmskastning. Det var små halvlege den gang. Bolden og markspille! havde overtaget over boldtræet; 
det markspil, der præsteredes, var aldeles glimrende, der blev ikke tabt ret mange bolde, som kunne nås, 
og indstikningen var utrolig hurtig og sikker. Det var unægtelig en overraskelse, at K.B. vandt. 
Den næste englænderkamp 2 år senere mod engelske marine officerer blev også vundet af K.B., denne 
gang med en halvleg. Crlckelspilleme har som bekendt aldrig stået på en god fod med vejrguderne. Det 
havde ikke regnet i 6 uger, men selvfølgelig kom regnen netop, medens kampen var igang. Det var en 
fuldstændig tropisk ·regnskyl; selv den indtørrede Fælled kunne ikke opsuge al den væde, der væltede ned. 
Der dannede sig hele søer i løbet af kort tid. Heldigvis havde man sørget for et mægtigt, vandtæt telt, og 
frokosten blev trukket længe ud. Kampen blev spillet færdig, men det var en ren vandpantomime. Blandt 
K.B.s spillere var af kendte navne, såvidt jeg da husker rigtigt, foruden Sylow, den mest fremragende af 
alle den tids spillere, Axel Kalko, den ældste Buchwald (nu kammerherre B.), Frederik Knudsen, som har 
gjort sit navn berømt ved sine grundige studier af boldspillet lige fra oldtiden, og som nu er leder af statens 
kursus for "Boldspil og ordnede Lege•, en stilling i hvilken han har udrettet et imponerende arbejde. 
Desuden Harboe (kaldet Steiner), en gammel soraner, og af de yngre Johannes Nielsen, en af de 
eleganteste cricketspillere, vi nogensinde har haft. Som wicket-keeper fungerede en herboende 
englænder, Mr. Smart, efter hvem den lille Lindgreen fik navnet •smart•, fordi han på alle måder forsøgte 
at efterligne sit store forbillede . 
... 8.93s kamp mod K.B. spilledes i en utrolig hede, og hvis jeg ikke husker fejl, varede den til henad kl. 7 
om aftenen fra 1 o formiddag. Man holdt ingen frokostpause dengang, man spiste når der var tid, sit 
medbragte smørrebrød, som var varmt og ækelt, skyllede det ned med en ligeså varm bajer, som 
serveredes af den kære, gamle Madam Petersen, der med sin lille trækkevogn holdt til hos cricketspilleme. 
Jeg husker den rædsel, der greb os, da hun en dag fik en brandhård bold lige i panden, hvor der fremkom 
en mægtig bule. At hun overtevede den behandling var gådefuldt, men hun tog det som en helt. 
•.. Som rimeligt var, faldt det i K.B.s lod at få den første bane på det kendte sted i Set. Marcus Alle: 
Anlægget begyndtes i 1893, og banen blev indviet 8. juli 1894 med en kamp med C.K.93 (nu 8.93). At K.B. 
fik sin bane anlagt skyldtes væsentligst Markmanns dygtighed og forudseenhed, idet han i 1883 havde 
stiftet "Indkøbsforeningen•, som blev en lille guldgrube. K.B. har altid haft udmærkede ledere, og det betød 
selvfølgelig uhyre meget at kunne sætte benene under eget bord. Under de nye og forbedrede forhold 
blomstrede cricketspille! op, og K.B. havde snart en udmærket stab af unge energiske spillere. Kaptajn 
Kalkau tog sig af deres opdragelse og trænede dem med hård hånd. Han var besjælet af en glødende iver 
for cricket, som han satte over alt andet, og han tålte ingen sløjhed, ingen mukken i geledderne. Hvad han 
I løbet af få år fik ud af sine cricket-rekrutter, var i sandhed imponerende • 
•.. K.B. anskaffede efter kaptajn Kalkaus råd det første crickettæppe. Det var en hel begivenhed, og følgen 
af denne forbedring af "pitchen• blev, at kastningen ikke mere havde overtaget over gærdespille!. Man 
kunne nu ganske andertedes beregne sit spil, man fik ikke mere en en bold, der "shootede", medens den 
næste strejfede ens øre. Faremomentet ved gærdespille! blev formindsket. 
••• J K.B. havde han (Ch. Buchwald 1ra A.B.) en konkurrent i den ganske unge Peter Petersen, der debuterede I 
1889, og som også var en fortrinlig gærdespiller, i besiddelse af urokkelig ro, det rigtige temperament for 
store halvlege. Peter Petersen var ikke så alsidig som Buchwald, hans repertoire af slag var ikke så stort, 
men han var dog den, der kom Buchwald nærmest. De to sloges om rekorderne i flere år, hvilket ikke altid 
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var til gavn for holdet, da dette rekordjageri kunne medføre, og også medførte, "en drawn match", hvor 
sejren ellers havde været ganske oplagt . 
... Blandt de mange gode klubhold, vi har haft, vil jeg fremhæve K.B.s hold fra 1899, som aHid har 
forekommet mig at være et af de bedste, mest homogene og bedst trænede hold . 
... Hvem husker ikke de morsomme aftener, vi tilbragte på K.B.s hyggelige bane I Sd. Marcus All�. når 
Sylow præsiderede ved bordet i det største lysthus og beordrede nogle sifoner (øl) på bordet. De K.B.ere 
var nogle glade svende, der brugte den vidunderlige K.B.-jargon, en blanding af dansk og engelsk, som 
Sylow var fader til. De kunne allesammen sproget og søgte at overgå hinanden i vanvittige påfund. Skade, 
at det sprog ganske er uddød. De brugte det også udenfor banen, og jeg kan endnu se det forbavsede 
ansigt, en meget stilfuld tjener på Nimbs gamle restaurant satte op, da han fik følgende ordre: "Hør Hr. 
Dinglevandsseivitør, ka'e De seivere os 6 "skiver" for viderekomner. Ja, det var glade dage dengang, 
erindringer, som man har cricketspillet at takke for • 
•.. Det er ikke meningen, at jeg vil skrive cricketspillets historie fra 1882 og op til vore dage: det ville være 
et arbejde, der kunne tage Ar, og dog vllle det blive meget ufuldkomment, fordi ingen har en hukommelse, 
der kan rumme alt det nødvendige stof. Og "kildeskrifter" at 111se af er få og splittede. Man må vel huske, at 
vi ikke I den tid havde en dagspresse og en sportspresse, der bragte udføriige referater af noget, man ikke 
havde nogen videre interesse for. Det, der blev skrevet, var lidt og dårtlgt. 
••• K.B. optaget I K.B.U. 29.4.1903. Deltog I cricketturneringer 1903-08 og 1910-27. Klubbens I., li., og 
junior holds placeringer 1903-27. 
KB.U.s ,pblæumssluitt 1953, uddrag fla 8"'1111 Pocksndah/s berølnlng: 

Kjøbenhavns Boldklub har klart været K.B.U.s stærkeste cricketklub I første halvdel af unionens anden 25-
års periode. Fra 1928 lndtll 1943 vandt K.B. 10 gange mesterskabet og erobrede tillige pokalturneringen 7 
gange I disse år. 
Det var de ovenfor nævnte gamle, rutinerede spillere Leopold, Bendixen og Brystlng, der sammen med 
Blicher, Vald. Laursen, Phllipsoneme samt Lave Nørgaard. Jørgen Cold, Traugott Elberth og Børge 
Pockendahl dannede et meget stærkt hold, fortrinsvis et frygtindgydende gærdehold. Omkring 1930-34 var 
det nænnes! et uheld, hvis åbningsgærdet scorede under 100 points, og klubbens halvlege lå i reglen aldrig 
under 200-250 runs. næsten altid kun for de 5-6 af gærdeme. Leopold, Bendixen og Brysting var jo 
omkring 1928 "gamle" og havde allerede da slået deres navne fast som hørende til de førende 
cricketspillere i København. Leopold, der i sine unge dage var hård bowler med et flot tilløb, gik på 
slutningen af sine kaniere over til at bowle langsomme, bløde bolde med succes. Hans gærdespil var til det 
sidste flot anlagt, specielt hans cut var besnærende, og jeg lægger Ikke skjul på, at han på dette område 
var min læremester og store forbillede. Bendixens force var det aggressive, men lkka særlig stilrene 
gærdespil, der Imidlertid gav ham points. Hans halvlege skæmmedes næsten altid af et hav af "liv", som 
han slap godt fra, fordi chancerne faldt ned midt Imellem markspilleme. til stor fortydelse for disse. Som 
bowler fejrede han tit triumfer, takket være sin fine længde på de hurtigt opspringende halvhårde bolde. FA 
har været besjælet af en illdhu til cricket som Bendixen. Sammen med Harold Phllipson var han med til at 
stifte Københavns Kricket Ring og udførte, ligeledes I kompagni med Philipson, som redaktør af "Ringen"s 
blad "Kricket" et stort og banebrydende arbejde ved gennem sine Instruktive artikler at udbrede kendskabet 
til spillet og give dets udøvere nye Impulser. Han var nemlig en ihærdig læser af engelske cricketbøger og 
gjorde alt for at bringe sin viden videre. Brystlng vil huskes som alle tiders point. Hans gærdespil var altid 
morsomt. Der skete noget, når "Danmarks Georg• var ved gærdet. Hvem glemmer nogensinde hans 90 
points 11933? • et fyrværkeri af slag I rekordtid. Han reddede derved K.B.U. for et oplagt nederlag til J.B.U. 
Størst betydning fik han dog som bowler. Brysting er den, der har taget flest gærder for K.B., og han må 
betegnes som en af vore få virkelige spin-bowlere. Få var som Brysting I stand til at variere sine bolde, 
uden at gærdespilleren kunne opdage det på afleveringen. Hans bedste resultat er 4 gærder på 4 på 
hinanden følgende bolde. En anden fortrinlig bowler fra denne periode var Lave Nørgaard, der I timevis 
kunne kaste sine off-skruere uden at miste længden. Som en god afløsnlngsbowler fik den kejthåndede 
Jørgen Cold en masse gærder på sine langsomme legskruere. Decideret slowbowler var Cokl ikke, men 
hans bolde, der kom højt oppe fra på grund af hans store højde, snød tH gærdespilleren. Blicher, Laursen 
og Elberth var de solide støttespillere midt i gærdeordenen. De supplerede på hver sin måde de førende 
balsmænd. Laursen er måske den bedste 1. slip, vi har haft hert1jemm1J. Blicher var I sine bedste dage et 
godt aggresivt gærde, medens Elberth glimrede ved at være manden, man altld kunne sætte Ind at agere 
plankeværk. Harold Philipson nåede ikke de store højder som spiller. Hans Indsats for cricket lå på andre 
felter. På slutningen af sin kaniere keepede han med bravour, først og fremmest takket være sin medførte 
"angelsaksiske" stædighed og uforfærdethed. Endelig er jeg vel nødt til at nævne, at K.B. også havde 
Pockendahl. 
De gamle støtter faldt eflerhi'lnden fra, og I de sidste 1 O Ar har K.B. mAttet se A.B. dominere københavnsk 
cricket. I denne periode hæfter man sig blandt de nye ansigter i K.B. særiig ved Eigil Nielsen, der er den 
helt store cricketspiller. Som elev af Chaplin fra drengeårene I Esbjerg lærte Eigil som så mange andre 
jyder kun rigtigt at spille fremad; men takket være sit fænomenale øje, sit gode benarbejde og sin hurtige 
reaktionsevne kan han nøjes med et begrænset slagrepertoire og alligevel præstere de store halvlege. Som 
l>owler og markspiller er han også helt I toppen. Desværre har Eigil Nielsen Ikke deltaget nævneværdigt I 
cricket de sidste 5-6 år på grund af sin gåen helt op I fodbOldspiliet. Han har ikke turdet udsætte sig for at 
l>live skadet I cricket og derved gå glip af landskampe, rejser og olympiske lege, Mon ikke Martens (A.B.1 
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�rde kaster) skulle have en lille andel heri? K.B. har savnet Eigil hårdt, men der er vel håb om, at han nu, da 
fodbolden er lagt pA hylden, igen vil hellige sig cricket og fortsætte sine triumfer her til gavn for sAvel K.B.s 
som københavnsk cricket. 
Fra Jylland har K.B. fået et par gode bowlere i Knud Ludvigsen og Karl Morild. Førstnævnte har nu lagt op 
efter i en Arrække at have været K.B.s hovedkaster, medens "Kalle" for øjeblikket mA regnes for 
Københavns bedste spinbowler. Særlig hans Indsats i fjor i K.B.s kamp mod M.C.C., hvor han tog 7 gærder 
for 53 points, var fremragende. Endelig kan Christian Kruse som wicketkeeper til tider nA de store højder. 
Ctlcket 1972, tslde � uddrag Ira artikel af Jørgen Cold om Geo,p &ys(ing: 
•.. Jeg husker en kamp I 20eme, hvor vi ærlig talt var godt "på spanden•. Alle vore sikre gærdespillere, 
Henning Leopold, Hakon Bendixen, Børge Pockendahl og Willy Philipson. var røget, og vi havde kun et 
halvthundrede points. Jeg selv var ikke just decideret gærdespiller, men derimod slow bowler, og kom så 
ind sammen med Brysting for at dæmme op for derouten. Brystlng var helt klar over, at han skulle spille 
forsigtigt, og at vi skulle samle alle de små sikre runs sammen. Jeg agerede naturligvis "plankeværk" og 
sørgede for, at Georg fik flest mulige stød, og det lykkedes os villtellg at få taget "brodden• af kastningen. 
Marken blev efterhAnden noget halvsur, og man skiftede stadig kastere .. Georg og mit makkerskab varede 
en time og fem minutter, da Jeg blev løbet ud. Men vi havde da scoret 77 points, Brysting lavede de 70 og 
Jeg de 7. Selvfølgelig vandt vi kampen, og vi satte ovenikøbet en klubrekord for 8. gærde, der stod en halv 
snes år. 
Jeg har afleveret alt mit cricketmateriale til K.B.s museum, men Jeg tror nok, at Georg spillede 128 kampe 
for K.B. og scorede ca. 2500 points. OgsA som kaster var Brysting i topktassen. I sine samlede kampe tog 
han over 500 gærder for et gennemsnit af 11, 15. I en kamp tog han fire gærder i træk. Hans ret varierede 
kastning var vanskelig at modstå i det lange løb. Han var den første herhjemme, der kunne kaste en 
"googlie", men glem ikke, at vi trænede om vinteren i Forum, hvor vi I dyre domme havde lejet et 
netophængt hjørne. Jeg husker, at den kendte magnat, trælasthandler Harald Simonsen, der var en 
virkelig og ægte cricketelsker, en tidlig morgen kom pA besøg I hallen og bad om - som gammel kaster - at 
fA lov til at stikke Brysting et par "lamskere•. Georg var fiffig nok til ved en skæv parade at rive sig selv ud 
på en af de første bolde. "Guldharakl" var naturligvis stolt over at have taget Brystlngs gærde, og Jeg tror 
aldrig, at han opdagede Georgs lllle bluffnummer. Harald Simonsen var nemlig ikke bange for at give os 
en økonomisk håndsrækning, nAr lejen af Forum skulle betales. Men det er en anden historie! Georg 
Brysting havde sine succes'er I en tid, hvor verden var mindre, men sporten ædlere. Han blev fejret, 
klappet, beundret og tiljublet som fA. Han var ikke bange for at tage nattoget eller en dæksplads pA 
AalborgbAden, nAr vi - for private midler - skulle spllle en kamp I Hjøning eller Aalborg, for atter at starte 
hjemturen ved 17-tiden for at kunne nA sin embedsgeming på Købmagergades Posthus tidligt mandag 
morgen. 
Og atter husker Jeg en kamp i 1927 mod vore venner I Hjøning, hvor Georg blev tiijublet, da han gik til 
gærdet. Bifaldet varede ved, mens han tog "midt-midt", og mens gamle Thomas Morild kastede sin første 
kugle. Og det lød endnu, da Georg vandrede sindigt tilbage til pavillonen; for han gik nemlig på 
selvsamme første boldt Den bold har han og Thomas diskuteret mange gange senere. Den gang - I 
20eme - blev københavnske sportsfolk oftest modtaget som fjender, når de kom til en provinsby. Jeg skal 
ikke nævne navne, men blot fortælle, at Nykøbing Falster, Aalborg, Hjørring og Fredericia havde en 
avanceret sportskultur. D6r var vi venner, ligemeget hvordan det gik. Når vi f.eks. skulle på vor Arlige tur til 
Hjørring, stod vore venner fra Aa.B. med Niels Madsen og Oskar Jørgensen I spidsen og ventede os ved 
landgangen for at sige "goddag", og når vi skulle tilbage, var de der Igen for at sige "farvel". Det var dejlige 
sportsmænd og dejlige tider. 
Ctlcket 1964, tslde 49 og}ublaumsnummer 1979, side 28: 

Klubben under O.C.F. med lidt historie og statistik. 

KJØBENHAVNS KRICKETKLUB 
KJiclret 1935, li/de 4, uddrag fnl 8lfilæ/ øm ølJelS/løJln8nl H. Hnrlu&-Kalllau: 

Da Kalkau - efter at være blevet student 11871 - kom til hovedstaden, stiftede han straks "Kjøbenhavns 
Cricketklub", som bestod af gamle soranere, og stillede sig I spidsen for den lille flok, der søndag efter 
søndag mlltte kæmpe sAvel med politi og magistrat som med Fælledens publikum for at øve sit kære spil. 
Der var jo dengang mere uberørt og idyllisk pA Fælleden end nu, og det nævnte ambulante stampublikum 
følte sig I sA høj grad forstyrret I sin sommerlige Idyl, at det efter gentagne klager over den hårde bolds 
idelige angreb pA madkurvene villtelig til slut opnAede, at spillets pionerer forvistes til tenænet ved 
Lammefælleden, hvor det dog lykkedes at fll en forholdsvis brugelig spilleplads. Kalkau var utrættelig I sit 
arbejde for at forbedre klubbens kAr og hverve nye medlemmer. Ikke alene soranere, men ogsA 
københavnerne fik han interesseret I spillet, og alt tydede pA, at klubben ville vokse sig stor og stællt. 
11876 kom der en indbydelse fra rektor Forchhammer, Herlufsholm, til at spille en kamp mod kostskolen, 
og den 8. oktober drog det københavnske hold med Kalkau i spidsen af sted til kampen med 
herlovianerne. Det blev en meget spændende kamp, som københavnerne kun vandt med eet point (57 + 
23 mod 43 +36). Kalkaus andel af holdets 80 points var 62 - meget blev der ikke til deling mellem de andre 
• medens her1ovianemes anfører, den engelske Mr. Green, opnllede 41 points af sit holds 79. Da Kalkau I
1878 blev udnævnt til premierløjtnant, blev han forflyttet til Helsingør, og klubben blev et par Ar efter
ophævet.
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Kjøbenhavns Bo/dklubs jubilæumsskrift 1926, side 15: 

... Men at finde en cricketklub, i hvilken man kunne indmelde sig, var ikke så let en sag i de dage (1879) • 

Der eksisterede nemlig ingen. Den gamle "Kjøbenhavns Kricketklub" var gået ind. Sjælen I den, 
nuværende kaptajn og chef for Hærens Gymnastikskole, Harald Kalkau, var bleven forflyttet til Helsingør 
ved sin udnævnelse til premierløjtnant, og klubben, der således så sig berøvet af sin leder, havde ikke 
livskraft nok til at bestå uden ham. 
(Boldklubben Dæk blev 1881 omdøbt til "Kjøbenhavns Kricketklub" og gik 1882 Ind I Kjøbenhavns Boldklub) 

KVIK 
Dansk Sportslidende 1888, side 21: 

Boldklubben "Kvik" stiftet 15.4.1887 af L. Nohrmann. Spillede langbold og cricket. 4.9.1887 kamp mod 
Boldklubben "Snap", revanche 9.10.1887 (fuldt regnskab). Første kamp vandt Kvik 117 mod 93. Anden 
vandt Kvik med 9 pts. + 5 st. gærder. 
/Pustrøret ldrætsbog 1890, side 667: 

Kvik, København, stiftet 1. april 1887. Spiller cricket og fodbold. 

KØBENHAVNS CRICKETKLUB 
Den Denske ldtælsbog 1935, side 1072: 

I 1909 syntes interessen at vågne for spillet, idet der dannedes en speciel klub for cricket. Det var 
Københavns Cricketklub. - opløstes allerede 1911. 
K.B.U.sjublæumssJuill 1928, side 112 og 142: 

Optaget i K.B.U. 24.6.1909. Udtrådt af K.B.U. 1.6.1912. Deltog I cricketturneringen 1909-11. Klubbens 
placeringer i li. holds turneringen 1909-10-11. 

LYDIA 
K.B.U.sjubilæumssktift 1928, side 86, 110 og 142: 

... På 2. hold deltog foruden de nævnte fem klubber tillige "Lydia". Optaget I KB.U. 29.4.1903. Udtrådt 
af KB.LI. 1.6.1912. Deltog i cricketturneringen 1903/4, 1906 og 1911. Klubbens placeringer i li. holds 
turneringen 1903, 04, 06 og 11. 

LYNET 
Tldssluill for Spo,t 1885, side 273: 

Nørrebros Latin- og Realskole har de sidste 13 år spillet langbold på Blegdamsfælleden. 
T/dsskJtft for Sport 1886, side 90: 

Nørrebros Latin- og Realskole har på denne tid af året ombyttet gymnastikøvelser med boldspiløvelser. 
Densk Sportslidende 1888, side 183, 206 og 223: 

Ø.B. vandt over Lynet med 19 points . ... Charlottenlund Boldklub har berammet en kamp næste søndag 
mod "Lynet". . .. "Lynet" vandt søndag 8. juli over Metropolitanskolens Kricketklub. 
Dansk Sporlslidende 1889, side 191: 

Mandag 10/6 vandt Ø.B. over "Lynet• med 1 halvleg og 86 pts. 
Cricket 1937, side 86, uddrag fra Chr. Knsuers erindringer: 
Elever fra Nørrebros Latin- og Realskole dannede "Lynet• ø 1880eme) . ... Jeg husker begyndelsesstrofeme til 
en vise sunget ved et sold I A.B., der giver en god ide om datidens klubber, den lyder således: 

A.B., Ø.B., Frem og K.B. 
Flink, Hygæia, Lynet, H.B. (Haabet)

MELCHIORIANERNES BOLDKLUB 
Tldssktift for Sport 1886, side 38, 45, 440 og 449: 

En cricketkamp fandt sted 30.7.1885 på Nørrefælled mellem elevforeningerne I Melchiors Skole og det v. 
Westenske Institut. Melchiors Skole sejrede efter 2 halvlege med 72 points mod 54. Kampen var, når man 
tager i betragtning at de pågældende foreninger kun havde spillet i denne sæson (enkelte spillere havde 
dog flere års øvelse), meget respektabel. 
... Uanset disse mangler ved spillet må man dog glæde sig over den afholdte kamp, og der har været grund 
til at omtale den noget udførligt, idet det er den første kamp, som I al fald under boldspillets nuværende 
udvikling, har været afholdt her I byen mellem skoleforeninger. De to nævnte foreninger har dannet sig 
væsentlig efter eget initiativ; Kjøbenhavns Boldklub har ydet dem såvel moralsk som materiel bistand i 
deres begyndelse, men siden har de spillet sig selv op, idet de hele sommeren har drevet spillet med 
overordentlig stor iver og Interesse, og man må ønske, at de efter at have nået så smukt et resultat efter en 
enkelt sæsons forløb ad åre kunne drive det så vidt, at der dog I København fandtes et par skoleforeninger, 
som på lidt nær kunne måle sig med mønstret, således tør man vel nok kalde den, for de danske 
skoleforeninger: Sorø Akademis Kricketklub. Og gid mange københavnske skoler ville følge eksemplet. 
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... I de r111mævnte skoleforeninger, Melchiors Skole og del v. Weslem;,ke Institut, har der I efteråret (1885) 
værel Afholdt præmiespil såvel I langbold som cril'.ket. 
... En cricketkamp mellem Frederiksberg Boldklub og Melchiorianemes Kricketklub afholdtes søndag 
22.8.1888 kl. 10 rm. pA Frederiksberg Exercerplads og endte med en sejr forMelchiorianerne, der opnåede 
119 poinls mod Frederiksberg Boldklubs 69 points. I indeværende Ar ventes endnu afholdt i København 
en match mellem Melchiors Skoles Klub og Frederlcianemes Klub. 
Cllckot 1937, s/do S6 og 86: 
Omkring 1887 fik Slagelse Boldklub en kamp I stand med Melchiorianeme . ... Uddrag fra Chr. Knauers 
erindringer: Imidlertid havde interessen for cricket bredt sig blandt datidens skolemyndigheder. Der 
startedes skoleklubber. hvis medlemmer kastede sig over cricket med en iver. som intet lod tilbage at 
ønske for K.B. Af disse klubber skal nævnes Melchiorjanerklubben (fra Melchiors Skole på Nørregade} cg 
Fredericiastudentemes Boldklub (Studenter fra Fredericia - den nuværende A.B.) som de mest 
fremtrædende. 
T/dUIUft for Sport 1887, dd8 32, 332. 475 011471: 

Cricketkampen mellem Melchiors Skoles Klub og Fredericianeme fandt sted den 25.9.1886 med det 
udfald, at Melchiors Skoles Klub sejrede over Frederlcianemes Klub med 75 points og med 5 stående 
gærder . 
... 22. maj 1887 afholdtes I Birkerød en kricketkamp mellem Birkerød Skoles Klub og Melchior Skoles Klub. 
Birkerød klubben fik I 1ste halvleg (29 minutter) 24 points, I 2den halvleg (41 minutter) 40 points. 
Melchiorlaneme opnåede I 1sle halvleg (60 minutter) 82 points, så at de sejrede med en halvleg og 18 
points. Spillebanen var langtfra god og vanskeliggjorde spillet meget. 
... Cricketkampen mellem Fredericia- Studenternes Kricketklub og Melchiorlanemes Boldklub søndagen 
den 11. september 1887. Uddrag fra beskrivelsen: I september 1886 kæmpede disse to klubber første 
gang sammen, og resuHatet blev da en sejr for Melchiorianeme (M.B.), idet de fik 8 points mere end 
Fredericianeme (F.S.K.), men den lille differents kunne jo kun opfordre F.S.K. til en revanchekamp, og 
med en sådan for øje havde de ogsA arbejdet hele sæsonen. Denne kamp udkæmpedes den 1 t. 
seplembtlr på Blegdamsfælleden. M.B. mødte med væsentlig det samme hold spillere som forrige år, 
hvorimod F.S.K. stillede et langt bedre hold end sidst, Idel de dels havde fået deres ringere spillere 
erstattet med betydelig bedre, dels havde arbejdet deres bedre kræfter op til langt større sikker11ed I spillet 
ved gærdet, diedes at udsigterne pA forhAnd var ror F.S.K. Resultatet blev altsA en sejr for F.S.K. med 
125 points mod 84. Herefter følger kampens regnskab. Del kan bemærkes, at dette er første gang, at M.B. 
er bleven besejret I nogen cricketkamp. 
Dansk Spo,t:;fidende 1888, sidt: 183 og 236/l: 
Fredericia Studenternes Kricketklub vandt 10 juni over Melchiorianer Boldklubben med 158 points mod 
138 . ... Artikel om S.A.K.s nedertag til Melchlorlanerldubben 15. juli med referat og regnskab. 
Dansk Spotl3tldende 1889, side 135, 191, 199, 206, :Z34 og 252: 
Melchlorlaner Boldklubbens ordinære generalforsamling 9/4 (uddrag): Havde (11888) afholdt 2 cricketkampe 
-10/6 mod Fredericiastudenterne, som sejrede med 20 points og 15/7 mod Sorø Akademis Kricketklub, 
hvor M.B. sejrede med 1 halvleg + 4 points. Endvidere havde yngre afdeling afholdt et præmiespil. 
Sæsonen ophørte meget tidlig p.g.a. træningen til den nationale sportsfest. Ny bestyrelse: Formand G.
Klint, viceformand G. Strømann, kasserer V. Jensen, O.Knauer og 0. Dahl. (afgåede: kontorist Johannes 
Nielsen og cand.polyt. o. Møller). Medlemsantal 91 . ... 16/6 unionskamp mellem M.B. og A.B., referat og 
regnskab. De mellem de 2 klubber hidtil afholdte kampe har givet følgende resultat: 

1886: M.B. vandt med 5 st.g. 
1887: M.B. tabte med 39 points. 
1888: M.B. tabte med 20 points. 
1889: M.B. vandt med 69 points. 

Juniors af Frem vandt 14ll over juniors af Melchiorlaneme 80 + 76 mod 73 + 42 points .••• En kamp vil 
blive afholdt søndag 21n I Ringsted mellem Melchiorlaneme og et parti sammensat af spillere fra Ringsted 
Klub, Sorø Klub af 1887, Slagelse og Korsør Klub (Sara Arnis Bolcldubbert) . ... 2Bn vandt Skomagernes 
Sportskluh over Melchioriønemes 2del hold med 8 stående gærder. 
Fmns }ublæum$S/ulft 1936, side 106: 

Den første drengekamp I cricket spillede Frem 14.7.1889 mod Melchiorlanemes Boldklub. 
Dans/< Spo,tslidendo 1890, sit» 125 og 2ff: 
Melchiorianer Boldklubbens cricketkampe 1889: 

1. hold: 

2. hold: 
Yngre afd: 

16/6 M.B. vandt over A.B. m 68 p. 
21n M.B. vandt m 1 halvl. + 63 over Sorø Amts klubber 
25/8 M.B. vandt over Ø.B. m 4 st.g. 

219 M.B. vandt m 1 halvl. + 8 over Frem 
2en M.B. tabte til Skomagernes Sportsklub 8 g. + 1 pt. 
14ll Frem slog M.B. m 41 p. 

17.8.1890 vandt M.B. på Blegdamsfælleden over S.A.K. med 10 stående gærder. 



Cricket 1939, side 51: 

Medstifter af D.B.U. 18.5.1889. 
mustreret tdnietsbog 1890, side 667 og 671: 

Melchiorianer Boldklubben stiftet 10. marts 1885. 116 medlemmer per oktober 1889. Under D.B.U . 
... A.B. (forhen Fredericiastudentemes Kricketklub) og Mefchiorianerboldklubben har stadig kæmpet om 
pladsen som nr. 2 (efter K.B.). Heldet har vekslet ved disse kampe . 
... Mefchiorianerboldklubben, hvis medlemmer er tidligere og nuværende elever fra Melchiors Skole, har 
vundet en smuk plads blandt Københavns klubber ved den iver og interesse, hvonned den har omfattet 
boldspillet; den sejrede bl.a. i den første i København afholdte skolekamp i begyndelsen af firserne. 
Dansk Sportstidcnde 1891, side 303: 

Uddrag fra referat af kamp mellem M.B. og Frem: 
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Fælleden har næppe før været så slet til afholdelsen af cricketkampe som i denne tid. Store og små søer 
fandtes overalt og ikke uden adskillige omgående bevægelser lykkedes de få ihærdige tilskuere at nå 
spillepladsen, hvor man fra et højtliggende sted havde et godt overblik over spillet og over de på pladsen 
jævnt fordelte søer, der af og til opsnappede bolden og hurtigt fik standset dens fart. Der blev under disse 
uheldige forhold spillet ganske godt, navnlig I marken. Frem har næppe før vist så godt markspil og 
Mefchiorianerne var som altid flinke i marken. "Battingen" var derimod som følge af den bløde jord mindre 
god. M.B. vandt med 29 points. 
Dansk Sportslidende 1892, side 120: 

Efter forlydende vil bestyrelsen for Mefchiorianerboldklubben på næste generalforsamling foreslå klubbens 
ophævelse. Flere af dens fremragende medlemmer har allerede meldt sig ind i andre klubber. 
Ctickel 1936, sida 51, uddrag fra Thor Slck-Pcto,sons etindtlnger: 

I slutningen af firserne og i begyndelsen af halvfemserne tilbragte jeg meget af min fritid med at overvære 
boldspiflernes crickettræning på den gamle Blegdamsfælled og fik ikke sjældent en tjans med både hos 
K.B.s og Melchiorianernes juniores ••• Den gamle østerbro Boldklub opløstes året efter (1893), hvilket også 
var tilfældet med Melchiorianer-Bofdkfubben, og stammen af disse to klubber stiftede Cricketklubben af 
1893 (senere 8.93.). 
København før og nu - og a/dtlg. bind 4, side 508: 

Nørregade 33: Melchiors Borger- og Realskole. 

METROPOLITANSKOLENS KRICKETKLUB/BOLDKLUB 
Tidssklift for Sport 1887, skle 478: 

Skud på cricketspiUets område omfatter bl.a. Metropolitanskolen. 
Dansk Sportslidende 1888, side 223, 235 og 315: 

Søndag 8. juli vandt "Lynet" over Metropofitanskolens Kricketklub . ... Søndag 16. september afholdtes 
cricketkamp på Frederiksberg Slots eksercerplads mellem Metropolitanskolens Boldklub og F.B. 
Dansk Spot/slidende 1890, side 360: 

Cricketspille! i Metropofitanskolen: 40 deltagere anmeldt i det fortøbne år. - drevet som tidligere. 
11/uslrerøl ldrælsbog 1890, side 669: 

Metropofitanskolens Boldklub nævnes. 

NØRREBRO CRICKET CLUB 
Cticllel 1980/7, side 19: 

Nørrebros Cricket Club (pakistanere) startet. 
Cricket 198113, side 15: 

Da Akademisk Boldklub i sin lid forlod sin gamle bane på Nørre Alle i København og tog sit nye domicil i 
Bagsværd i brug, var der vist ingen, som drømte om, at der atter skulle spilles cricket på Nørre AUe. Men 
sådan kom det ikke til at gå. I juni 1981 blev banen genindviet til cricket med en kamp mellem Ishøj og det 
svenske hold fra JonkOping. Dagen efter spillede banens rette indehaver, Nørrebro Cricket Club, sin første 
turneringskamp på anlægget • mellemrækkematchen mod Slagelse li gav endda sejr. Der er etableret to 
excellente træningskastebåse, og pitchen er blevet anlagt omkring 10 meter fra det sted, hvor en forhøjning 
i jorden stadig antyder, at der i tidligere tider er spillet mangen en cricketkamp. Alt I alt har eventyret 
omkring retableringen kostet lidt over 60.000 kr. Når de har kunnet skaffes, skyldes det en fantastisk velvilje 
dels fra kulturministeriet, dels fra Danmarks Højskole for Legemsøvelser ved rektor Ivar Berg Sørensen. 
Ministeriet har bevilget den væsentligste del af beløbet, og højskolen er gået med for at få faciliteter til også 
at kunne tage cricket med på programmet for uddannelse af gymnastiklærere. Ole HOckelkamps sertøse 
arbejde med skolecricket har dannet baggrund for højskolens interesse. Nørrebro C.C. tæller overvejende 
pakistanske gæstearbejdere, men et par danskere har allerede fundet Ind I klubben, og et klart behov for en 
cricketbane I det Indre København er nu opfyldt, 
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OLD BOYS CRICKET CLUB 
Cricket 1943, side 1: 

11929 stiftede en kreds af ældre cricketentusiaster. nemlig de herrer Harald Simonsen, Halfdan 
Hendriksen, Thor Sick Petersen, H. Qvistgaard, Vigo Andersen og Ove Berg, Cricketklubben Ok! Boys 
med del Ideelle formål at muliggøre det for gamle cricketspillere fortsat • under gode forhold - at kunne 
dyrke deres yndlingssport. 
Kricket 1930, side 88: 

•.. Spillet vandt for et par år siden nyt tenæn ved, al direktør Harald Simonsen tog initiativet til at samle 
forhenværende spillere i en "Old Boys" Cricket Club. Det har ogsi'I været en glæde for spilleme selv at tage 
det hvide tøj op af skuffen, hvor det har ligget at! for længe og aldrig burde være gemt; en misforsti'lelse 
fra gamle dage, da man troede, man mi'ltte holde op at spille, ni'lr man ni'lede 35-40 i'lrs alderen. Det 
lykkedes Harald Simonsen at samle nogle af de bedste cricket navne herhjemme. Spillere, som i deres tid 
var selvskrevne pi'! det udvalgte hold. Ja, hvorledes skal man kunne bringe en omtale af de enkelte pi'! den 
begrænsede plads, når i virkeligheden hver især fortjener en særlig artikel, og "Kricket" mi'! nøjes med her 
foreløbig at bringe nogle få navne og enkelte data. Harald Simonsen spillede for B.93 og KB. 1893-95 og 
tog i denne periode 77 gærder for 357 points. Vistnok den første danske overannskaster. 
Thor Sick-Petersen K.B., 8.93 og K.8.U., har spillet 113 kampe, scoret 1862 points og taget 313 gærder. 
Desuden wicket-keeperi mange i'lr. Ove Palsby, 8.93 og KB.U. 1907-11 scorede i disse fi'I år842 points I 
25 afsluttede halvlege. Indehaver sammen med Harald Hansen af rekorden for 2. gærde, 163. En af de 
slilfuldeste spillere i dansk cricket. L. Palsby, B.93, spmede, ligesom sin broder, lwn i få år, nemlig 1903-
11. Opnåede ialt 503 points i 25 afsluttede halvlege, bl.a. 94 mod K.B. i 1904. Har taget 65 gærder. Vigo
Andersen, Ø.B., 8.93 og K.B.U. 1896-1912, har deltaget i ca. 60 kampe og taget ca. 150 gærder. Bedste
halvleg 61 mod A.B. I 1909. Endelig tre ny tilkommende "Old Boys•, der alle har kastet glans over dansk 
cricket: F. C. Mouritzen, Odense Boldklub, K.B., 8.93 og K.B.U. 1894-1919, har spillet 88 kampe. scoret 
2274 points (deriblandt 2 centuries) og taget 388 gærder. L. Sylow, Sorø, K.B. og 0.8.U. 1877-94, dansk
cricketspils •grand old man•, spillede 70 kampe, scorede 1465 points og tog 307 gærder. Indehaver af
enkeltmandsrekorden 92 fra 1891 til 1900. Johs. Nielsen, K.B. og D.B.U. 1885-1904, spillede 85 kampe, i 
hvilke han opnåede 1232 points, bl.a. 95 mod 8.93 i 1901. Som sædvanligt sluttede "Old Boys• sæsonen
med nogle kampe, hvoraf den mod AB.li vandtes, men mod Sorø Akademi blev det til et lille nederlag,
medens kampen mod B.93 ti1 en afveksling endte uafgjort, Idet hvert hold opnåede 129 points. Vil man se
den bedste fonn for cricket, hvor det ikke gælder livet eller berømmelsen, men spillet af entusiaster, tag da 
en lørdag eftenniddag ud til B.93s bane, men kom med et smil og et bon mot pi\ læben, for således er
ånden, hvor "Old Boys" spiller.
Kricket 1931, side 98: 

Harald Simonsen, formanden for "Old Boys" klubben i København, fik opfyldt et længe næret ønske, da 
han samlede klubbens medlennnertil en kamp på sine enemærker i Taarbæk. Fra villaen "Fjern og Nær" 
drog selskabet til en bane, som i dagens anledning var anlagt ved Trepilelågen, og selv om banen bar 
præg af at være anlagt i hast, og vejret ikke var det bedste, fik man dog en dags god cricket. Dagen 
sluttede med en animeret sammenkomst. 
Kricket 1932, side 52 og 115: 

..• Old Boys cricket er taget op i de sidste år. København, Aarhus, Horsens, Aalborg og måske flere byer 
har deres Old Boys klubber. 
Københavns Old Boys spiller hver lørdag eftermiddag på 8.93s bane. I sæsonens løb spilles der et par 
kampe, bl.a. er kampe i Sorø mod akademiet og mod Herlufsholm Kostskole vist ved at indgå som fast led 
I programmet. Veteranernes Cricket Club har afsluttet sin 4. sæson, og forholdene har vist, at det var en 
god ide, at klubben blev startet. Fra begyndelsen af maj har de herrer haft •a very fine game• hver lørdag 
eftermiddag pi'! 8.93s bane, og deltagelsen har været særdeles tilfredsstillende. Direktør Harald Simonsen 
er stadig sjælen i foretagendet, som må siges at være af ikke ringe betydning for cricket i det hele taget, 
Idet klubben dels vil kunne fungere som tilflugtssted for spillere, der træder tilbage fra aktiv deltagelse i 
K.B.U.s klubber, dels indirekte vedligeholder og fremmer Interessen for cricket. Sæsonen sluttede med en 
kamp i Odense mod O.B., der blev besejret, og der er desuden spillet kampe i Nykøbing Falster samt I 
Sorø mod gymnasiasterne. At de gamle drenge kan endnu, viser et par tal: direktør o. Palsby har scoret 
69 points i 2 halvlege (den ene not out) og direktør H. Dahl 77 i 2 halvlege. Vekselerer L. Palsby har 83 i 4 
halvlege (deriblandt 39 og 42) og har taget 1 O gærder for 57 points. Direktør Harald Simonsen har taget 5 
gærder for 36 (i en kamp 4 for 15) og direktør Vigo Andersen 4 for 33. 
Kricket 1934, side 102: 

Old Boys, København spillede den 2. september en kamp I Odense mod O.B.s Old Boys og fik revanche 
for nederlaget I fjor. 
Ciicl<el 1938, side 84: 

Artikel om Old Boys I Paris med navne og regnskab. 13/9 spilledes mod cricketklubben •stade Francais", 
dannet af englændere bosat i Paris. 
Cricket 1939, side 53: 

1 O års jubilæumsfest. 
Cricket 1943, side t: 

Artikel om Old Boys 1929-42 med navne, statistik og gærderekorder. 
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Cricket 193B, side 31 og 1975, side 84 og 96: 

Artikel om kampen Old Boys mod udvalgt hold fra Berlin, som tyskerne vandt med 75 points. Fotografi af 
spilleme. 
Cricket 1967, sid• 48, uddrag at læserbrev fra 0. Berg: 

... En hel anden sag, omend den har såvel direkte som indirekte betydning for spillets trivsel, er, at såre 
mange cricketers alt for tidligt lægger bat og bold på hylden. Cricket kan til stor fornøjelse dyr1<.es højt op i 
årene (50-60 år). Tempoet bestemmer man jo selv. Jeg ved godt, at der nogle steder er Old Boys teams, 
således i A.B. i København, men de er vistnok meget sjældne. Der bør være mange flere! - El godt 
eksempel er, eller var, Old Boys Cricket Club i København, der beklageligvis gik ind for ca. en halv snes år 
siden. Clubben stiftedes af en kreds ældre cricketers, der i en årrække morede sig kongeligt på 
cricketbanen eller rettere banerne, for clubben turnerede hvert år såvel her i landet (Aalborg, Aarhus, 
Viborg, Randers, Odense, Korsør, Slagelse, Køge etc., ikke at forglemme Sorø (Akademiet), hvortil der 
hvert år i september var en herlig heldagstur (søndag)) som i udlandet (Paris, Haag, Berlin). I O.B.C.C. 
samledes praktisk talt all, hvad der var i byen og omegn af datidens kendte cricketers. I 30eme havde 
clubben et anseligt hold, der talte koryfæer som Thor Sick-Petersen, Peter Petersen, L. Nørgaard, H. 
Leopold, Brincker, Henr. Andersen, Saabye, 0. Rygaard, L. & o. Palsby, Harald Simonsen og mange 
andre. - ialt i tidens løb 70-80 medlemmer. Sidstnævnte var fra stiftelsen clubbens fonnand i en årrække. 
Han, der i denne periode var holdets kaptajn i alle kampe, var en uforbederlig entusiast, der i høj grad viste 
sin tro i sine gerninger. Kulminationen nåedes, når han (flere gange) samlede 2 hold indenfor clubben på 
sil landsted i Taarbæk til festligt heldagssamvær med match på Eremitagen. Noget sådant, der er 
almindeligt i England, er vist aldrig før eller siden set her I landet. - H.S. holdt også den årlige 
generalforsamling under festlige fonner i palæet på Østerbro, og endelig oprettede han et legat på 10.000 
kr., hvis renter skulle dække omkostninQeme ved den llrlige afslutning af drengekampene. Legatet 
administreres af D.C.F. - Det kan, meget betegnende for en club af Old Boys, bemær1<.es, at clubben ikke 
havde andre love end cricketloven, der blev nøje overholdt. Men også uden en mæcen som H.S. vil Old 
Boys overalt more sig storartet ved at genoptage legen, der gør drenge til mænd og mænd til drenge. Tag 
derfor fat, Old Boys, og lad en række klubber af denne art opstå i by og på land. 

OLYMPIA 
Den Danske ldra:lsbog 1935, side 1061 og 1067: 

Olympia oprettet 1887 og holdt op 1909. 
Dans/< Sportslidende 1891, side 181: 

Boldklubben "Olympia" af København udtrådt af D.B.U. 
K.B.U.sjubJ/æumsskrllt 1928, side 86, 110 og 142: 

På 2. hold deltog foruden de nævnte fem klubber tillige "Lydia" og "Olympia", en rigtig god Fælledklub, der 
vandt denne turnering (1903) og derfor træffes på første hold året efter. Optaget i K.B.U. 29.4.1903. I 
cricketturnering 1903-1907. Udtrådt af K.B.U. 30.9.1909. Klubbens placeringer i I. og li. holds 
turneringerne i 1903-07. 
Kricket 1930, side 64: 

Buchwald scorede mod Olympia 82 (1904), 142 n.o. (1905) og 115 (1906). 
Frems jubilæumsskrift 1936, side 33: 

Gode kastere havde vi for en snes år siden I Hjalmar Christensen og Ole Larsen, som begge kom fra 
"Olympia". 

ORDRUP LATINSKOLES BOLDKLUB 
S.B.U.sjubiæumssl<tift 1952, side 10: 

Snar! bredte cricketspille! sig ud over hele Sjælland, og klubber oprettedes således (bl.a): Ordrup 
Latinskoles Boldklub, stiftet 20. august 1888. 
/J/ustrorot /drætsbog 1B90, side 66B: 

Stiftet 20. august 1888. 38 medlemmer I oktober 1889. 

PAKISTAN CRICKET CLUB 
Cricket 198315, side 14: 

Stiftet af pakistanske spillere I danske klubber - kun for al spille mod udenlandske hold, i A-rækken og 
indendørs. 

RAP 
Illustreret /drætsbog 1890, side 668; 

Stiftet 15. oktober 1888. 
Dansk Sports6dandø 1890, side 330: 

Regnskab fra en cricketkamp 17/8, hvor Boldklubben "Bolden• vandt over Boldklubben "Rap• med 1 
halvleg og 21 points. 
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SCHNEEKLOTHIANERNE 
(Torben Jensen spillede en meget fremtrædende rolle, både administrativt, akli'II og økonomisk, I denne klubs trivsel, hvilket ikke fremgår ar 
nedenstående oplysninger, da de for en stor del stammer fra ham!) 
Ctickct 1947, side 60: 

Først I år taget spillet på programmet. 
Cticket 1948, side 59: 

Cricketklubben "Ertandshaab", som Schneeklothlanemes Cricketklub af og til kaldes under hensyn til deres 
energiske anfører og firs! string Ertand Denckert. 
K.B.U.sjubilecumss/aitr 1953, side 101: 

Endelig startedes i 1948 på initiativ af Ertand Denckert, en af A.B.s unge cricketspillere, 
Schneeklothianemes Cricketklub (som en afdeling ar schneekfothlanemes Haandboldklub)- som navnet antyder 
rekrutteret af elever fra Schneekloths Skole. Den unge klub har utvivlsomt en fremtid for sig, fordi man fra 
starten var klar over, at det vigtigste var at bygge klubben op nedefra - straks sørge for at få en stærk 
ungdomsafdeling. Dette må siges at være tykkedes, idet Schneekloth ifjor vandt K.B.U.s juniorturnering. 
Foruden Denckert, der er en god all-round spiller, og som sådan er grundpillen på holdet, har klubben ifjor 
erhvervet Jørgen Friis og englænderen Gordon Wheeler. Den sidstnævnte er en meget stærk cricketspiller 
og blev da også udtaget til K.B.U.s udvalgte hold. 
T,,. Cticket Quarte,ty, volume 4, number 1, skJe 12: 

Schneekloth 0uniors) i Holland 1953. 
Cticket 1954, side 110, 1955, side 91 og 1956, side 120: 
21.8.1954, 20.8.1955 og 3.9.1956 spillede Statsgymnasiet Schneekloths Skole mod Nykøbing Mors 
Kommunale Gymnasium. 
Clicket 1956, side 104, inllæg fra Torben Jensen: 

Som vist de fleste ved, kunne kun elever fra Schneekloths Skole blive medlemmer af Schneeklothianemes 
cricketafdeling. I enkelte år, hvor tilgangen af nye medlemmer fra skolen har svigtet, har det været følt 
som et savn, al der ikke var mulighed for at optage et mindre antal drenge, der ikke gik på skolen, som 
medlemmer. For at rede bod herpå er Schneeklothianemes cricketafdeling nu blevet omdannet til en 
selvstændig cricketklub med navnet "Svanholm Cricketklub". Det er stadig tanken at rekruttere 
medlemmerne fra Schneekloths Skole, men der er nu en mulighed for, når forholdene taler for det, også at 
optage andre end skolens elever som medlemmer. 
Svsnholm Clicketldubs jublæumssluilf 1981 (uddrag): 
Cricketafdelingen startet med sæsonen 1947, da Boldklubben Frem lod afdelingen deltage som et lukket 
hold. 1948 deHog afdelingen som sig selv og fik lov at anlægge en træningsbås i Valby Idrætspark og spille 
hjemmekampe på Frems bane. Flyttede til Baunehøj 1954. Grundet dårtig tilgang fra skolen, mens mange 
drenge fra •gården• havde lært spillet af Torben Jensen og slog et hold fra skolen, bestemtes det, at 
cricketafdelingen skulle udskilles som en selvstændig klub. Dette blev nedstemt på en generalforsamling 
og resulterede i, at cricketspilleme samledes 4.10.1956 og stiftede Svanholm Cricketklub. Vartegnet 
(svanen ved en holm) stammer fra Svanholm Forberedelsesskole (senere Niels Hjort Skolen), og 
Schneekloths Skole hed en overgang Svanholm Gymnasium. Muligvis er Schneeklothianemes 
cricketafdeling ikke formelt opløst, men den blev stendød 4.10.19561 

SCT. ANDREAS KOLLEGIETS BOLDKLUB, Ordruphøj. 
Dansk Sportslidende 1890, skJe 157: 

St. Andreas Kollegiets Boldklub stiftet 1887. 
/6ustreret ldrælsbog 1890, side 668: 
St. Andreas Kollegiets Boldklub stiftet 4. september 1887. 44 medlemmer I oktober 1889. Spiller cricket, 
fodbold og lawn tennis. 
S.B.U.sjubilæumss/uilt 1952, side 10: 
Set. Andreas Kollegiets Boldklub stiftet 4.9.1887. 
J.8.U.s)ubilæumss/uilt 1920, side 32: 

P. Nielsen , Fredericia beretter: Min første offentlige optræden i fodbold og cricket var på Grøndalssletten 
ved Chartoltenlund 11885. Jeg var dengang elev på Set. Andreas Kollegiet Ordruphøj.

SKOMAGERNES SPORTSKLUB 
llustreret ldtætsbog 1890, side 667: 
Skomagernes Sportsklub stiftet 1. april 1887. 31 medlemmer i oktober 1889. Spiller cricket og fodbold. 
Den Danske ldrætsbog 1935, side 1061: 

Skomagernes Sportsklub oprettet 1887, 
Cricket 1937, side 86: 
Senere kom forskellige faglige klubber til, således dannedes "Skomagernes Boldklub". 
Tldssktilf for Sport 1887, side 478: 

Skud på cricketspillets område omfatter bl.a. Skomagerne I København. 
Dansk Sportslidende 1888, side 206, 215, 223 og 290: 
På Blegdamsfælleden vandt Frem over Skomagernes Sportsklub med 10 stående gærder. 1n vandt 
Skomagernes Sportsklub over "Hebe" med 7 stilende gærder. Pil søndag kl. 2 afholder de 2 klubber på ny

en kamp. Søndag 8/7 vandt Skomagernes Sportsklub over "Hebe", 26/8 vandt Skomagernes K.K. over 
Typografernes K.K. med 7 stående gærder. 
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Dansk Sportslidende 1889, side 234, 252, 283 og 292: 

Skomagernes Sportsklub vandt over Fulvia med 20 + 44 mod 33 + 29 points. Skomagernes Sportsklub 
vandt 28/7 over Melchiorianemes 2det hold med 8 stående gærder. Skomagernes Sportsklub vandt 25/8 
over Haabet med 9 stående gærder. Skomagernes Sportsklub vandt over Typografernes Sportsklub med 
59 points. Skomagernes Sportsklub har, såvidt vi erindrer, vundet i alle de kampe, den i år har spillet. 
Dansk Sporistidende 1890, sJde 157,211, 248, 273 og 321: 

Skomagernes Sportsklub har 1889 spillet følgende cricketkampe, alle vundet af S.S.: 14/7 mod Fulvia, 
2817 mod M.B.11, 4/8 mod Fulvia, 23/8 mod Haabet og 1/9 mod Typografernes Sportsklub . 
... Frem vundet over Skomagernes Sportsklub. Skomagernes Sportsklub mod Haabet. Skomagernes 
Sportsklub vandt 2/8 over Arbeidemes Læseselskabs Boldklub med en halvleg + 33 points. Skomagernes 
Sportsklub og Typografisk Sportsklub er optagne I D.B.U. som een gruppe. 
Dansk Spo-nde 1B92, side 384: 

K.B.11 mod A.B.11, Ø.B.11 og Skomagernes Sportsklub- K.B. vandt med 4 points. 

SKRÆDDERNES SPORTSKLUB 
Tidssluilt for Sport 1887, side 478: 

Skud på cricketspillets område omfatter bl.a. Skrædderne. 
Dansk Sportsfklende 1889, sJde 243: 

Skræddernes Sportsklub vandt 21/7 over Arbejdernes Læseselskabs Boldklub med 47 + 27 mod 22 + 25 
points. 
/fus/leret /draelSbog 1890, sJde 669: 

Skræddernes Sportsklub nævnes. 

SLOMANNS SKOLE 
Tldssluifl for Sport 1887, side 478: 

Skud på cricketspillets område omfatter bl.a. Slomanns Skole, der er begyndt med cricketøvelser. 

SNAP 
Dansk Sporlslidende 1888, side 21 og 183: 

Boldklubben "Kvik" stiftet 15.4.1887 af L. Nohnnann. Spillede langbold og cricket. 4.9.1887 kamp mod 
Boldklubben "Snap", revanche 9.10.1887 (fuldt regnskab). Første kamp vandt Kvik 117 mod 93. Anden 
vandt Kvik med 9 pis. + 5 st. gærder .•.. Frem slog (1888) "Snap" med 12 points. 
/lus/teret ldrælsbog 1890, Side 669: 

Snap nævnes. 

SORANERNE 
Cricketklubben "Soranerne", København stiftet 27. oktober 1953. 
Cricket 1954, side 21: 

Soranerne starter som cricketklub - fotografi .... I søndags afholdt Soranerne indvielse på 
Baunehøjanlægget i København. Til denne lejlighed havde man Inviteret hold fra Sorø Akademi, og det er 
meningen, at dette samkvem skal blive en tradition. Inden kampen bød klubben en hel række indbudte på 
vin og kransekage, og fonnanden, sekretær Helge Hørby, takkede alle, der har støttet klubben, for den 
venlighed man overalt har mødt. Museumsdirektør, professor Johs. Brøndsted, der er gammel soraner, 
foretog lodtrækningen og kastede den første bold. På billedet herover ses museumsdirektøren I aktion, og 
det skal for en ordens skyld bemærkes, at han slet ikke havde glemt sine cricketfærdigheder. 
Cricket 1957: 

Soranerne flytter til Gentofte Stadion. 
Cricket 1960, side 26: 
Gærderekorder. 
Cricket 1964, side 38: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cricket 197815, side 15 og 197817, side 16: 

Om 25 års jubilæet (med fotografier) - uddrag: 
Ved receptionen præsenteredes Soranernes jubilæumsfilm. Den har John Jørgensen lavet, og den dækker 
næsten alle 25 år - et crickethistorisk klenodie hvor næsten alle, der har stukket næsen frem i dansk cricket 
t den periode, optræder, ihvertfald I glimt. Men først og fremmest fortæller filmen om det enestående 
sammenhold, der har båret Soranerne oppe. Damernes opbakning af foreningen og deres spillemæssige 
udfoldelser drages sælligt frem. 0. C.F. burde få lavet en kopi af den film, så at man kan fortælle 
efterkommere, hvordan cricketfolket levede I 50eme og 60eme. Bandet historisk klenodie var en samling 
scrapbøger dækkende begyndelsen af 70erne. Det var ikke blot Soranerne, men det meste af den hjemlige 
cricket, der her er samlet klip om. Jørgen Jønsson havde udarbejdet JubilæumsstatiStikken til Soranerne, 
og til alles - bortset fra landsretsdommer Damkiers - fryd, glemt Oamkier på gærdestatistlkken. Damkier 
må trøste sig med, at han er den billigste kaster, Soranernes 1. hold nogensinde har haft. Hans 1461. 
holds gærder har kostet 10,33 i snit, men man må Jo nok sige, at med hensyn til antal, er der ikke mange, 
som kan røre Hans Rasmusen. Med 577 gærder i 176 kampe med et gennemsnit på 1 o, 76 hører han til 
O.C.F.s førende kastere. Dertil kommer så de gærder, han tog for B.93. Halvt så mange gærder og 
næstflittigst har Jørgen Hansen været med 231 gærder, men omkostningerne har været 18,45. Det skyldes 
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markspilleme, siger D.C.F.s tidligere turneringsleder. Gærdemæsslgt har Frank Pearson været flittigst. 
Han har spillet flest halvlege, 241, scoret flest points, 4485, og haft det ret imponerende gennemsnit 20,86. 
Husk på, at han så ofte har måttet bære holdet. Sidney Nørgaard har lavet næstflest points med 3030 1225 
halvlege, til gengæld har han spillet flest kampe (204), mens broderen Peer Nørgaard med 2801 points i 
153 halvlege (snit 22,40) og Jørgen Arnsbjerg med 2642 points i 142 halvlege (snit 21,83) følger efter. 
CricketjlJbHæumsnummer 1979, side 38: 

Soranerne har fejret 25 års jubilæum sammen med D.C.F. Gamle elever fra Sorø stiftede klubben i 1954 
(?). Det var langtfra begyndere. En samling solide cricketers, der havde fået den cricketmæssige baggrund 
på Store Plads på Akademiet, og som derefter havde slået deres folder i forskellige klubber. De fandt først 
et tilholdssted sammen med Schneekloth på Baunehøjbaneme, hvor de to klubber delte bane med et par 
fodbold-ditto. Baunehøjbaneme var af Københavns kommune lovet som cricketspillets højborg, men 
allerede dengang var banen af en sådan beskaffenhed, at Soranerne hurtigt fandt andre græsgange. De fik 
et blivende sted på Gentofte Stadion, der en årrække bød på de bedste forhold for cricket i København. 
Synd med de dejlige omgivelser at man aldrig fik en ungdomsafdeling op at stå. Men det var vel heller ikke 
meningen med klubben. På den anden side var det oplagt - som den manglende tilgang fra Sorø Akademi 
i tresserne blev åbenbar - at hvis Soranerne skulle have fremgang på ny, måtte man skifte standpunkt med 
hensyn til det at være en lukket klub. I realiteten har man åbnet nu - i hvert fald for udlændinge - og havde 
man taget dette skridt før, havde krisen måske ikke været så overhængende, som den er I 
Jubilæumssæsonen. Soranerne fik en forrygende start efter sin stiftelse. Efter blot to sæsoner I 
mellemrækken tilbragtes fem år uhyre nær toppen af 2. division Øst og det store mål, oprykning til 1. 
division, nåedes i 1960. Her var klubben til og med 1973. Bedste placeringer to gange nummer fem og de 
første ti år med nogenlunde afstand fra nedrykningsdramaeme. Men alderen begyndte at trykke, 
kastningen, der til tider havde været et smertensbarn, blev helt ufarlig, og i 1974 stod der 2. division på 
klubben. 11978 er man placeret i 3. division Øst, det laveste siden 1955. Soranerne har vel aldrig været 
tænkt som en "konkurrenceforening• I større stil, men de gode år bød alligevel på spillere helt I toppen. 
Ved B.93s sammenbrud i 1958 fik Soranerne tilgang af Hans Rasmusen. Hans legcutters har i mere end 
15 år været et uvurderligt aktiv. En landsholdsplads lå længe og lurede, men de skiftende U.K.er havde 
ikke tillid til, at Rasmusens kastning kunne opveje hans mindre kvaliteter I de to andre discipliner. Men vi 
husker stadig Rasmusens "skræp" om, at hans gærdeantal ville være fordoblet med en Aa.B.-mark i 
ryggen, og noget er der måske om det. For markspil har nu aldrig været soranernes bedste aktiv. Som 
støtte på kastesiden havde Rasmusen fortrinsvis den præcise seamer Jørgen Hansen, der mangen en 
gang også blev tungen på vægtskålen. Kønnere offdrives, end dem Jørgen Arnsbjerg siden 1955 har 
leveret i Soranerne, gives ikke i delte land. Men det har nu været englænderen Frank Pearson, som i de 
sidste mange år har stået for det mest effektive gærdespil. Sammen med australieren Allan Bloom 
dannede han en årrække en af landets bedste åbningskonstellationer. Brødrene Sidney og Peer Nørgaard 
har bidraget til Soranernes brede gærdeside. Peer Nørgaard er klubbens eneste landsholdsspiller. Men 
gennem tykt og tyndt har særligt Sidney Nørgaard holdt klubbens fane højt og det både på den 
spillemæssige og den administrative front. Han fortjener mest af alle, at Soranerne kan fejre næste runde 
tal i fremgangens tegn. Lidt statistik. 
Cricket 198415, side 18: 

De to klubber Soranerne og Sorø har slået deres seniorafdelinger sammen. Hjemmekampene skal spilles 
med to i Sorø og resten på Gentofte stadion. Efter at Sorø havde måttet erkende, at der ikke længere er 
spillere til et 3. divisionshold, fandt klubben, at en sammenslutning med den klub, hvis spillere har sit 
udspring i Sorø, Soranerne, måtte være det rigtige. Samarbejdet konfirmeredes på Soranernes 
generalforsamling. Soranerne kommer dermed I 2. division, ud over sine sædvanlige folk, til at råde over 
gode folk som Ole Hilckelkamp, Jørgen Eliasen og Jørgen Sarøe m.fl. En klar forstærkning der medfører, 
at klubbens overlevelsesmuligheder I rækken er væsentlig bedre end sidste gang, den var oppe for en kort 
bemærkning. Samtidig faldt tilgangen så heldigt, at Soranerne, der længe har haft lidt for mange spillere til 
eet hold, men ikke nok til to, nu kan stille et 2. senior, således at der kommer el mellemrækkehold mere ud 
af det hele. Sorø vil arbejde videre med sine lilleputter, der nu er drenge, for at bevare cricket I Sorø, og 
klubben vil med sine seniorer afvikle A-rækken i eget navn. 

SVANHOLM CRICKETKLUB 
(Torben Jensen spillede en fremtrædende rolle, b6de admlnislra!M og aktivt, ved denne klubs stiftelse og tri'lsel, hvilket ikke fremgar af 
nedenstaende oplysninger, da de for en stor del stanwer fra ham!) 
Svonholm Cdclcetldubsjubllæumsslailf 1981: 

Klubbens historie meget fyldigt beskrevet med navne, fotografier, resultater og statistik. Her meget kort 
uddrag: 
Grundet dårlig tilgang fra Schneekloths Skole opgav man den lukkede cricketafdeling og stiftede 4. oktober 
1956 Svanholm Cricketklub. Vartegnet, en svane ved en holm, stammer fra Svanholm Forberedelses 
Skole (senere Niels Hjort Skolen). Schneekloths Skole hed en overgang Svanholm Gymnasium. 
Man spillede først på Baunehøj. 
1957 udkom første nummer af klubbens stadig eksisterende blad "Den Grimme Ælling•. 
1967 flyttedes til banen ved Brøndbyøster Skole, en meget lille bane, som andre hold klagede over, 
19.5.1974 tog klubben banen ved Brøndby Stadion i brug. 
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Cticket 1956, side 104, indlæg fra Torben Jensen: 

Som vist de fleste ved, kunne kun elever fra Schneekloths Skole blive medlemmer af Schneeklothianornes 
cricketafdeling. I enkelte år, hvor tilgangen af nye medlemmer fra skolen har svigtet, har det været følt 
som et savn, at der ikke var mulighed for at optage et mindre antal drenge, der ikke gik på skolen, som 
medlemmer. For at rede bod herpå er Schneeklothianemes cricketafdeling nu blevet omdannet til en 
selvstændig cricketklub med navnet "Svenholm Cricketklub". Det er stadig tanken at rekruttere 
medlemmerne fra Schneekloths Skole, men der er nu en mulighed for, når forholdene taler for det, også at 
optage andre end skolens elever som medlemmer. 
Cricket 1977/Z, side 20, 'Ny epoke in<ledr: 

Billedet her er fra Svanholms sæsonpremiere, en pokalkamp der foregik i Solvangsparken mod Glostrup li. 
Det, billedet markerer,er ikke så meget kampen som den omstændighed, at lørdag den 23. april 1977 
indvarslede en ny tid for cricketspille! overalt - reklamens indtog på spilledragten under en offciel kamp. 
Så vidt vides er Dansk Cricket Forbund det første forbund, der har givet tilladelse til, at reklamer må 
anvendes på spilledragten, og så vidt vides er Svanholm den første klub, der har Udnyttet tmadelsen. 
Cticket 198411, side 6: 

Første klub med elektronisk scoringstavle. 
Cricket 198413, side 3: 

Første nederlag i 37 kampe - indtil da ikke tabt til A.B. i 11 årl 

TYPOGRAFERNES SPORTSKLUB 
/lustreret ldrætsbog 1890, side 67: 

Typografisk Sportsklub stiftet 13. marts 1886. 37 medlemmer I oktober 1889. Spiller cricket og fodbold. 
Den Danske Idræts/Jog 1935, side 1061: 

Typografernes Sportsklub stiftet 1887. 
Tidsskrifr for Sport 1887, side 478: 

Skud på cricketspillets område omfatter bl.a. Typograferne. 
Cricket 1937, side 66: 
Senere kom forskellige faglige klubber til, således Typografernes Boldklub. 
Dansk Sportslidende 1888, side 290: 

26/8 vandt Skomagernes K.K. over Typografernes K.K. med 7 stående gærder. 
Dansk Sportslidende 1889, side 292: 

Skomagernes Sportsklub vandt over Typografernes Sportsklub med 59 points. 
Densk Sporlslidende 1890, side 266 og 321: 

21n vandt Gjentofte Boldklub over Typografernes Sportsklub på Ermelundsplænen med 5 stående 
gærder. Skomagernes Sportsklub og Typografisk Sportsklub er optagne i D.B.U. som een gruppe. 
Dansk Sportslidende 1891, side 181: 

Typografisk Sportsklub under D.B.U. 

VAJSENHUSETS SKOLE 
Tlcls$kJil! for Sporl 1885, side 273: 
I Vajsenhusets Skole har boldspil i de sidste 3 år været udøvet under ledelse af en af skolens lærere, kand. 
Frydensberg, således at daglig øvelse ved håndkastning af bolde finder sted I hvert frikvarter, medens den 
derved emvervede øvelse benyttes ved samlet spil hver mandag på Østerfælled i sommermånederne i 
nogle eftermiddagstimer, ligesom småture foretages til steder, hvor boldspil kan øves. Omtrent 36 elever 
har i afvigte år deltaget i disse øvelser, der tidligere kun har omfattet langbold, i afvigte år tillige cricket. 

Y§!:Q 
K.B.U.sjublæumsskrflt 1928, side 110 og 142: 

Optaget i K.B.U. 3.9.1906. Udtrådt af K.B.U. 15.3.1927. I cricketturneringen 1909-13. Placeringer i li 
hold ogjunionække 1909-13. 
Den Danske ldrælsbog 1935, side 1072: 

1909 begyndte Velo også på cricket og fortsatte til 1914. 
Cricket 1936, side 115, uddrag fra H. Phlipsons er/ndring,r. 

1909-1 O spillet cricket og fodbold i "Velo". 

DET VON WESTENSKE INSTITUT 
København før og nu • og aldrig, bind 4, side 504 og 508: 

Nørregade 41 blev opført 1843 som ramme om Det von Westenske Institut, der var oprettet 1799 på 
Vesterbro som en kombineret latin- og realskole . 
... Et af 1800-tallets anselige gymnasier var Det von Westenske Institut i Nørregade 41. Herfra dimitterede 
en række fremtrædende borgere endnu f 1870eme. Skolebestyrer H. G. Bohr• bedstefader til Niels Bohr. 
var rektor fra 1844-73. Her er en anonym tegning af skolegården med den høje skolebygning i gården bag 
Nørregade. Skolen lå ved siden af Folketeatret. Her fik natklubben Adlon senere til huse, nu afløst af 
Jazzhus Montmartre. Den gamle skolegård blev faktisk overbygget til dansesal. 
... Det von Westcnske Institut lukkedes i slutningen af 1800-tallet. 
Tidsskrift for Sport 1885, side 517: 

Af københavnske skoler har det v. W. Institut begyndt selvstændige boldspiløvelser (langbold). Herr F, 
Markmann har sat spillet igang. 
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Tidsskrift for Sport 1886, side 38 og 45: 

En cricketkamp fandt sted 30.7.1885 på Nørrefælled mellem elevforeningerne i Melchiors Skole og det v. 
Westenske Institut. Melchiors Skole sejrede efter 2 halvlege med 72 points mod 54. Kampen var, når 
man tager i betragtning, at de pågældende foreninger kun havde spillet i denne sæson (enkelte spillere 
havde dog flere års øvelse), meget respektabel •... Uanset disse mangler ved spillet må man dog glæde 
sig over den afholdte kamp, og der har været grund til at omtale den noget udførligt, idet det er den første 
kamp, som i al fald under boldspillets nuværende udvikling, har været afholdt her i byen mellem 
skoleforeninger ... De to nævnte foreninger har dannet sig væsentlig etter eget initiativ; Kjøbenhavns 
Boldklub har ydet dem såvel moralsk som materiel bistand i deres begyndelse, men siden har de spillet sig 
selv op, idet de hele sommeren har drevet spillet med overordentlig stor iver og interesse, og man må 
ønske, at de efter at have nået så smukt et resultat efter en enkelt sæsons forløb ad åre kunne drive det så 
vidt, at der dog i København fandtes et par skoleforeninger, som på lidt nær kunne måle sig med mønstret, 
således tør man vel nok kalde den, for de danske skoleforeninger: Sorø Akademis Kricketklub. Og gid 
mange københavnske skoler ville følge eksemplet. 
... I de førnævnte skoleforeninger, Melchiors Skole og det v. Westenske Institut, har der i efteråret (1885) 

været afholdt præmiespil såvel i langbold som cricket. 

ØSTERBROS BOLDKLUB (I) 
/lustreret /dtætsbog 1890, side 668: 

Stiftet 19. oktober 1887. 58 medlemmer i oktober 1889. Under D.B.U. Spiller cricket og fodbold. 
Den Danske ldrætsbog 1935, side 1061: 

Gamle Ø.B. oprettet 1887. 
Cricket 1937, side 86, fra Chr. Kneuers erindringer: 

... som den første bydelsklub var Østebros Boldklub stiftet. 
Dsnsk Sportslidende 1888, side 183, 206 og 237: 

Ø.B. vandt over "Lynet" med 19 points . ... I en kamp mellem Østerbros Boldklub og Charlottenlund Klub 
vandt Ø.B. med 93 points mod 80 .... Referat og kommentarer om crtcketkamp mellem 11 spillere af K.B. 
og 16 af Ø.B. søndag 22. juli. K.B. vandt med 102 i en halvleg medens Ø.B. i sine to halvlege fik 27 og 42, 
ialt 69 points. 
Dansk Sportslidende 1889, side 79, 191, 217, 234, 243, 251-2, 267 og 283: 

23. september 1888 spillede F .S.K. mod Østerbros Boldklub. (4 af F .S.K.s bedste spillere var udelukket fra 
deltagelse). Efter 2den halvleg stod kampen uafgjort med 60 pts. for hvert parti. Der spilledes da en 3die
halvleg, hvori F.S.K. vandt med 50 pis. mod 17 pts . 
... Mandag 10.6.1889 vandt Ø.B. over"Lynet" med 1 halvleg og 86 pis . ... I en unionskamp vandt Ø.B. 
over Frem med 69 + 35 mod 60 + 38 points . ... ø.B. vandt søndag 2117 i Kolding over Kolding Kricketklub 
med 55 +91 mod 60 + 38 points (fuldt regnskab) . ... 11/8 vandt ø.B. over Haabet med 1 halvleg + 25 pts
(regnskab) . ... 25/8 vandt Frems Yngre Hold (under 16 år) over Ø.B.s Yngre Hold med 10 stående gærder. 
Dansk Sportslidende 1892, side 384: 

K.B.I vandt med 52 points over udvalgt hold fra A.B./Ø.B . ... K.B.11 vandt med 4 points mod udvalgt hold
fra A.B.11/Ø.B.ll og Skomagernes Sportsklub.
Cricket 1936, side 6, fra Lars Hansens ellndlinger: 
... (1891) var der K.B., A.B., Frem og Ø.B.
Cricket 1939, side 51 og Ktlcl<et 1930, side 76: 

Ø.B. medstifter af D.B.U. 18.5.1889 og med i københavnske turnering 1890. 
K.B.U.sfublssumsskril! 1928, siden, /8tge V. Brummers/ødt beretter: 

... K.B.s hold vandt altid, det var overlegent på alle omrAder, men endelig lykkedes det gamle Ø.B. i 1892, 
sit sidste selvstændige leveAr, at vinde over de almægtige modstandere. Jeg spillede selv med mod min 
tidligere klub, og jeg kan endnu erindre den jubel, der lød, da vor wicket-keeper lynhurtig stokkede dets 
sidste mand ud på en af mine lumskere. Sejren blev kun pA 5 points. 
Cricket 1936, side 51: 

Den gamle Ø.B. opløstes 1893. Stammen var, sammen med stammen af Melchiorianer Boldklubben, med 
til at stifte "Cricketklubben af 1893" - senere B.93. 

ØSTERBROS BOLDKLUB {li) 
Den Danske ldrætsbog 1935, side 1062 og 1078: 

Stiftet 1.9.1894 og deltog 1895 i 2. holds turneringen i cricket. ... Den nye Ø.B. er fra 1897 {?). 
K.B.U.sjubilæumsskrttt 1928, side 86, 112 og 142: 

1903 finder vi den genopdukkede Østerbros Boldklub. Optaget i K.B.U. 29.4.1903. I cricketturneringen 
1903-06 og 1908-17. I., li., og juniorrække placeringer i crtckettumeringeme. 
Ftemsfublæumssluift 1936, side 11: 

1895 var af de mange klubber, som hidtil havde spillet pA Fælleden, tilbage A.B., K.B., B.93 og desuden 
en ny Østerbros Boldklub. Vi IA stille, og nogle af vore spillere gik i B.93 og Ø.B., men kom tilbage i 1896. 
D.I.F.sjubilæumsskril! 1971, side 18: 

Ø.B. medstifter af D.I.F (1896). 
Kricket 1932, side 3, 1934, side 24 og Cricket 1935, side 62: 

Spillede mod K.B. 1898, 99 og 1900 . ... Spillede i 1. holds turneringen 1900 . ... Spillede mod AaB 1902. 



Aa.B.s jubilæumssktift 1935, side 26: 

1902: fotografier fra Aa.B. mod Ø.B., negeren Hughes (Ø.B.) kaster. Endvidere Joh. Wenneberg ved 
gærdet og Em. Westphall som dommer. 
Fredaricia 8. Posten 1946, side 23: 

Spillede mod Østerbros Boldklubben på Fælleden (Fcia) 1903. 
Danske /drætsjubllæumssktifter 1992, side 89: 
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Ø.B. gennem SO år. Jubilæumsskrift for Østerbros Boldklub. Red. af Hjalmar Aldorf og Aage Køhl 1944, 
68 s., ill. 
B. T. 5.8.1969: 

ø.B. i år 75 år. 

KØGE BOLDKLUB 
S.B.U.sjubilæumssktift 1952, side 10, 17 og 20: 

I 90eme kom endnu flere byer til, bl.a. Køge .... Køge Boldklub stiftet 7. september 1895 .... Blev senere til 
Køge Gymn. og I.F. den 5. april 1907. 
Cricket 1972, side 104: 

Der var cricket i Køge en del år til 1. verdenskrig (1916), hvor spillerne blev Indkaldt til sikringsstyrken, og 
så standsede det. - genoplivet 1931 (se Køge Krtckel Klub). 

KØGE KRICKET KLUB 
Cricket 1941, side 55: 

En af landets yngste, men til gengæld mest energisk arbejdende cricketklubber, Køge Kricket Klub, fyldte 
den 4. september 10 år og fejrede bl.a. begivenheden med at udsende et smukt, og tillige underholdende, 
jubilæumshefte, hvorfra vi har tilladt os at plukke de vigtigste tal og begivenheder ud. Efter at et udvalg, 
bestående af karetmager Niels Lorentzen, købmand Lehrmann Madsen og bogholder K. E. Olsen, havde 
gjort det forberedende arbejde, valgtes d"herrer sammen med Frank Jørgensen og Holger Hansen til 
klubbens første bestyrelse, der konstituerede sig med Niels Lorentzen som formand og Lehrmann Madsen 
som sekretær, hvilke tillidsposter de to herrer indtager den dag I dag, og såvel K.K.K. som dansk cricket er 
de to gode sportsmænd overordentlig stor tak skyldig for deres storartede indsats gennem alle disse år. 
Trods det sene tidspunkt nåede man dog at spille to privatkampe mod Ringsted, og allerede næste år 
deltog man i turneringen og vandt af de 11 spillede turnerings- og privatkampe de 4, et smukt resultat for 
den unge klub. 
I de følgende år vandt K.K.K. et stadig større antal af disse kampe, og den foreløbige udvikling 
kulminerede i 1938, hvor Køge vandt B-rækkens sydkreds og i en dramatisk og meget spændende finale 
tabte knebent til Korsør, som dermed rykkede op i A-rækken. I foråret 1932 vedtog man at købe rekvisitter 
for 350 kroner, men hvoriedes man fremskaffede denne for en lille ny klub enorme sum, melder 
forhandlingsprotokollen intet om, men man aner Jo nok, hvilken offervilje medlemmerne har udvist. I 
vinteren 1931-32 og 1932-33 dyrkede man håndbold for at holde sig i træning, men gik derefter over til 
badminton, hvilken sport hurtigt blev uhyre populær blandt klubbens medlemmer - og deres koner. Med 
den stadig større tilslutning til denne sport gik man i lag med planer om at bygge egen hal, og i sommeren 
1939 var alt klar, men så kom krigen, og man vedtog at udskyde projektet til bedre tider. I begyndelsen 
spillede man cricket på dyrskuepladsen, hvor der var et skur, man kunne klæde sig om i, men da man 
derfra rykkede over på stadion, måtte man hurtigt tænke på opførelsen af eget hus, og takket være et 
kontant tilskud fra 15 medlemmer på 30 kroner fra hver samt gratis levering af diverse materialer såsom 
vinduer og vinduesglas m.m., fik man opført et nydeligt klubhus, som man har haft overmåde megen 
glæde og nytte af. 
Sestyrelsen blev hurtigt klar over, at man måtte se at få drengene til at interessere sig for spillet, og 
allerede i 1932 havde man oprettet en juniorafdeling, som kom udmærket i sving, indtil et mindre uheld 
llevirkede, at forældrene forbød deres drenge at deltage i spillet. Men i 1940 tog man spørgsmålet op på 
ny, og ved en energisk indsats fik man så god gang I træningen, at man i år kunne afholde den første 
j/miorkamp på egen bane. Modstanderen var Nykøbing F., som viste sig at være alt for stærke, men det 
nederiag, man måtte tage imod, har absolut ikke svækket lysten til at arbejde videre med drengene, og det 
skal også nok bære lønnen i sig. Allerede i 1933 havde Køge som den første provinsklub indmeldt sig i 
Oansk Cricket Ring og gav dermed et bevis på sin store interesse for sportens trivsel. Lidt statistik. 
K1øge Kricket Klubs tumeringsprogram for 1971, bagsiden, og Cricket 1971, side 43: 

KK.K. gennem 40 år. I august 1931 samledes en lille flok cricketentusiaster til et møde for at få genindført 
cricketspille! i Køge. Der var før den tid blevet spillet cricket i byen, men da næsten hele holdet 11916 blev 
indkaldt til sikringsstyrken, gik spillet I stå. Mødet r esulterede i stiftelsen af Køge Kricket Klub den 4. 
september 1931. Hovedkræfterne bag stiftelsen af klubben var nu afdøde karetmagermester Nicis 
Lorentzen samt købmand P. Lehrmann Madsen, klubbens nuværende formand. Den første spilleplads var 
Lovparken, som hurtigt viste sig at være for lille. Derfor flyttede vi til den gamle dyrskueplads ved Ølbyvej, 
Her var plads nok, men vi havde vort besvær med køerne og især deres efteriadenskaber. Således kunne 
man nemt bruge to timer inden kampene til at flytte de største kokagcr, men det gik med liv og lyst; cricket 
blev dengang hovedsageligt spillet af "ældre folk" • de yngste var ca. 301 Ungdomsafdeling var et ukendt 
begreb, 
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11937 rykkede vi så ud på stadion, fik eget klubhus og fik startet en ungdomsafdeling. Klubhuset byggede 
spilleme selv, og det økonomiske klaredes ved at 15 mand gav hver 30 kr. til huset. Ungdomsafdelingen 
fik klubben megen glæde af. Holdet beherskede I en årrække totalt den sjællandske juniorturnering • det 
var mens cricket stadig sorterede under S.B.U. - og det gav nyt, tiltrængt blod til førsteholdet. I 1954 (?) 
stiftedes Dansk Cricket Forbund, og Køge kom med I den landsomfattende 1. division, idet hverken Korsør 
eller B.93 ønskede at spille I denne række. Vi klarede den kun I et par sæsoner, så gik turen ned i 2. 
division, hvor vi siden har spillet med skiftende held. Sidste år blev det til en fin placering som nr. 2, men 
den afgørende kamp mod A.B. om retten til en plads I 1. division tabte vi. I år skal vi tage en ny bane I 
brug på stadion, og i den anledning har D.C.F. tildelt os arrangementet af en kamp mellem det engelske 
landshold (?) M.C.C. og et udvalgt københavnsk-sjællandsk hold. Kampen spilles den 15. Juli. Med 
ungdomsafdelingen er det hele tiden gået frem, og ungdomsholdene har I årenes løb hentet adskillige 
mesterskaber hjem til klubben. Vi har nu tre ungdomshold, hvoraf de to har deltaget I en Indendørs 
cricketturnering i vinter I København • Men det koster mange penge at holde ungdomsafdelingen i gang -
rejser, rekvisitter m.m. Derfor er vi glade og taknemmelige for den støtte, vi får fra gamle medlemmer, fra 
byens forretningsdrivende og byens institutioner. 
Kttcl<et 1934, side 35: 

Til trods for det kolde vejr spillede Ringsted og Køge deres sædvanlige påskekamp den 1. april - antagelig 
årets første cricketkamp. Den fandt sted I Køge og vandtes af Ringsted, som scorede 227 for 9 mod Køges 
22 + 42. Skjold Sønderup, Køge tog 6 gærder for 90. 
Crlclcet 1974, side 13: 

Artikel om Lehrmann Madsens 45 år I Køges ledelse. 
Crlcl<et 1911516, side 13: 

Mindeord I anledning af Poul Lehnnann Madsens død 30. oktober 1985. 
Crlcl<et 1964, side 51 ogjubi/æumsnummer 1179, side 29: 
Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 

LEMVIG 
llustnl/111 ldratsbog 1890, side 669: 
Lemvig Sportsklub stiftet 10. juni 1887, men intet om hvilke boldspil man dyrkede! 
S-fra fm Ejmas, Vibo'l15.8.1971, blag 6: 
Side 30 I Viborg Fodsportsforenings jubllæumsskrift 1896-1946: Deltog I tiden fra 1907 til 19131 den jyske 
cricketturnering, som regel I kreds med "Sparta•, Nykøbing Mors, Holstebro og J.mrrdg. 
Nykøbing Mots j,blæumsslultf 1948, side 6: 
..• 11912 gik det bedre. I Lemvig hentede Nykøbing sig en stor sejr på 10 st. gærder. Holdet fik en 
strålende omtale I Lemvigs blade, bl.a. Lemvig Folkeblad. 

LØGSTØR KR!CKETKWB CUMFJORDENl 
KJtclcet 1932, side 17 og 58: 

Også andre steder I Nordjylland er Interessen for spillet stigende, således I Løgstør. Nibe og Holstebro • 
... Privatkamp 8/5: Nykøbing (135) vandt over kombineret Nibe/Løgstør/Aars (19 + 49) med en halvleg og 
67 points. 
Kttcl<et 1933, side 6, 78 og 126: 
De tre mindste cricketbyer i Danmark er utvivlsomt Aars, Løgstør og Nibe, hvor spillet dyrkes lige så Ivrigt 
som I landets store byer. Da ingen af de tre byer deltager i den jydske turnering, var de Ikke repræsenteret 
I sæsonens store statistik, men Kricket har fl'let tilsendt en lille "Himmerlandsstatistik", som henned 
offentliggøres: 

HIMJm._ � Bedste balyleg IQIII � 

H. Søndergaard, Nibe 11 I 79" 342 34,20 
A.FredU, Aars 18 5 60" 2.61 23,73 
Th. Thomsen, LllgSlør 19 3 73" 271 16,94 
M. Holm, N"lbe 12 2 37 147 14,70 
N.Oilan,An 18 2 29 139 9,93 
Hoe Andersen, Løgstør 13 3 21 81 8,10 

Sæsonens bedste gærdepræstationer blev udført af H. Søndergaard, Nibe (tidligere Chang, Aalborg), som 
I en kamp mod Løgstør scorede 103 points (36 + 67) og af A. Fredsø, Aars, som mod Nibe opnåede 96 
points uden at miste sit gærde (60• + 36") . 
... Skønt Løgstør ikke spiller med I den jydske turnering, er der stor Interesse for spillet i den lille by. Under 
et 10 dages ophold I byen var den populære Jørgen Christensen fra Esbjerg spilleme behjælpelig med 
træningen, og han afholdt desuden nogle instruktionskursus, som vakte megen begejstring. Ved afskeden 
indbød klubben Jørgen Christensen til at komme Igen til næste år, en invitation han sikkert vil efterkomme • 
... Som tidligere omtalt spilles der cricket med liv og lyst i Himmerland, hvor byerne Løgstør, Aars og Nibe 
kappes om at være den førende. Løgstør, som den største af de tre, har nemt ved at stille et hold, 
hvorimod det under tiden kan knibe lidt for de mindre byer Aars og Nibe. I sæsonens løb er der udført 
adskillige gode præstationer, af hvilke den bedste må siges at være opnået af Th. Thomsen, Løgstør, som 
I en kamp mod Aalborg Old Boys A-hold opnl'lede 54 points i første halvleg og 107 i anden - det første 
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himmerlandske century. Af den indsendte statistik ror Himmerland fremgår det, at Th. Thomsen, Løgstør 
står øverst blandt gærdespillerne med et gennemsnit på 37,25 i 9 halvlege. 
En privat turnering som i år for første gang blev spillet mellem Hjørring Old Boys, Løgstør og Aars vandtes 
af Løgstør. Sommerens begivenhed var uden tvivl et stævne, hvori deltog hold fra Løgstør, Aars og 
Aalborg Old Boys (2 hold). Det er anden gang, at stævnet holdes, og ligesom ifjor fandt det sted i Aalborg 
den 3. september. Kampene omfatter kun en halvleg fra hver side, og hver halvleg må højst vare 1½ time, 
således at hele stævnet kan !ilendebringes på en dag. I første omgang vandt Aalborg Old Boys A-hold 
over Løgstør, mens Aars besejrede B-holdet, og slutkampen gav til resultat, at Aalborg Old Boys A-hold 
blev "mester". lfjor vandtes stævnet af Nibe, som havde måttet sende afbud i år, da et par af de bedste 
spillere var forhindret i at spille. På det sejrende holds vegne modtog den hædrede Old Boy, bogtrykker 
Arndt, den pokal, hvorom der spilles, og den helt igennem vellykkede dag sluttede med en festlighed, som 
kraftigt understregede det gode forhold, der er mellem cricketspilleme i de pågældende byer. Aalborg Old 
Boys har stor ære af denne tilbagevendende begivenhed. 
KJtcket 1934, side 48, 77 og 101: 

I en privatkamp vandt Holstebro (53 + 74 for 6) over kombineret Aars/Løgstør (98 + 27) med 4 gærder . 
•.. Løgstør, der vist fremtidig må regnes som cricketby, har drengehold i år og inviterer på kampe . 
•.. Løgstørs gode kaster, Hoe Andersen, er ansat som lærer ved det store Ranum seminarium, tæt uden 
for byen, og her forsøger han at indvie eleverne i cricketspillets mysterier. Hoe Andersen har studeret 
spillet i England og er en glødende cricketentusiast. Han bliver sikkert en værdifuld spiller for 
cricketklubben "Limfjorden• Løgstør, når den til næste år deltager i den jydske turnering, og man håber, at 
hans arbejde på seminariet vil skaffe klubben nye, lovende spillere . 
... Den største enkeltmandshalvleg i år blev ikke opnået i en officiel kamp, derimod i en privatkamp 
mellem cricketklubben "Limfjorden" Løgstør og Hjørring Idrætsforenings Old Boys, ved hvilken lejlighed 
Th. Thomsen scorede 174 not out for Løgstør. Desværre blev kampen afbrudt af regn, mens Thomsen 
endnu var ved gærdet; han havde måske ellers nået de 200. Forøvrigt har Thomsen i de sidste år opnået 
mange gode resultater for Løgstør, hvis bærende kraft han sikkert vil vise sig at være, når klubben til 
næste år deltager i den jyske turnering. 
Cricket 193S, side 41: 

Løgstør kommet i Jyske B-række. 
Cncket 1936, side 43: 

Løgstør i 8-rækken. 
Cncket 1946, side 27: 

Løgstør igen med I turneringen efter mange års fravær. (Løgstør f. S). 

MARIBO BOLDKLUB 
/lustletet ldrælsbog 1890, side 668: 

Maribo Boldklub stiftet 1. juli 1887. 34 medlemmer i oktober 1889. Spiller kun cricket. 
Dansk Sportslidende 1888, side 418: 

Under Nakskov Boldklubs årlige generalforsamling 5.12.1888, nævnes at man har spillet cricket med en 
boldklub fra Maribo. 
Dansk Sports6dende 1893, side 208: 

En cricketkamp mellem Nykjøbing F. Boldklub og Maribo Boldklub og Gymnastikforening fandt sted i 
søndags. Nykjøbing vandt med 1 O points og tog således revanche for forrige års nederlag, hvor den tabte 
med 37 points. 

MARIBO GYMNASTIK FORENING 
Kricket 1931, side 57: 
Spillet vinder stadigt nyt terræn her I landet, og det er glædeligt at erfare, at det er blevet indført i Nakskov 
og Maribo, hvilket har medført, at disse to klubber sammen med Nykøbing Falster Kricketklub spiller i en 
turnering for sig, udskrevet af Lolland-Falsters Boldspil Union. En tak må rettes til Arne Arnold-Larsen for 
hans initiativrige arbejde for sagen og til formanden for L.F.B.U., læge Poul Rosengreen, som fik 
unionsbestyrelsen til at nedsætte et cricketudvalg bestående af læge Rosengreen (formand), faktor M. 
Pedersen, farver Jørgensen, Maribo, Robert Larsen, Nakskov og Arne Arnold-Larsen, Nykøbing Falster. 
Forhåbentlig vil eksemplet smitte, således at turneringen kan komme til at omfatte andre byer på Lolland
Falster. 
KJtcket 1934, side 37 og 116: 

Nykøbing F. mod Maribo i 1929 og 1933 . .•. Om Maribos kampe i 1934. 
Cricket 193S, side 53: 

Om Maribo i 1935 - første kampe. 
Cncket 1937, side 43: 

Maribo spiller i Lolland-Falster turnering. 
Cricket 1940, side 59: 

En glædelig meddelelse fra Sydhavsøerne; Maribo har fulgt Vejens (VeJles?l eksempel og igen taget 
cricketspillet på programmet. Den officielle indledning blev gjort den 4. august med en privatkamp mod 
Nakskov, som sidstnævnte selvfølgelig vandt, men de Maribo kastere viste sig stærke nok til at tage 
Nakskovs stabile gærdespillere for kun 75 points I første halvleg, og til næste år vil Maribo nok tale et ord 
med i turneringen. 
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Ctlckel 1941, side 46: 

Maribo var ikke med i år. 2 privatkampe mod Nakskov - vundet den første og kun tabt den anden med 1 
point. 
Ctlcket 1942, side 15: 

Maribo igen anmeldt hold til turneringen. 
Cricket 1943, side 27: 

Maribo også med I Lolland-Falster lyntumerlng (12 overe). 
Cricket 1945. side 16 og 41: 

Maribo Gymnastikforening medlem af Dansk Cricket Ring . ... Maribo I privat nødturnering . ... Maribos nye 
asfaltpitch, bekostet af kommunen, indviet. Første forsøg med asfaltpitch på Lolland-Falster. 
Clickel 1946, side 37: 
Årets mindste seniorhalvleg 30/6: Maribo 7 points i 2. halvleg mod Nakskov, første 7 gærder gik for 0. 
Cncket 1964, side 52 ogjublæumsnummer 1979, side 48: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. Maribo kapitulerede i 1958. 

MIDDELFART CRICKET CLUB 
Clickel 198&'4, side 35: 
To nye klubber har søgt, og fået, optagelse i Dansk Cricket Forbund. Den ene er en genoplivning af en 
cricketklub I en by, hvor der engang har været cricket. Men det er så længe siden, at selv meget gamle 
folk på egnen har svært ved at huske det. Men der har været cricket engarig i Middelfart. Det var nu før 
D.C.F .s stiftelse, og der er ingen fra dengang, der har haft noget med dannelsen af den nye klub at gøre.
Det skyldes brændende cricketinteresse fra Sri Lankanske flygtninge og en dansk kontaktmand, der er 
begyndt at brænde for sagen uden at have nogen som helst cricketmæssig baggrund. Men tingene går
med lynets hast I den nydannede klub, hvor stiftelsen skete I begyndelsen af sommeren, og hvor man 
håber at have træningsbåse og kampbane klar til næste sæson. 
Cricket 198913, side 8 og 11: 

Fortaget Myren klær· Middelfart Cricket Club i 89. (fotografi af holdet). Der er godt skub I den nye 
cricketklub i Middelfart. Kommunen har stillet en velbeliggende grund til rådighed, og klubbens medlemmer 
slider i sommervarmen med at få lagt pitch og få opført udenoms-faciliteter. Heller ikke en sponsor 
mangler. Som det ses, er det lokale, myreflittige folk, som har været på tøjindkøb. Og så er det ovenikøbet 
sat på tryk. 
... Der er energi og gå på mod I nystartede Middelfart, der i år for første gang deltager i turneringerne. 
Klubben har fået tilsagn om et pænt beløb fra en kulturmlnisterlel pulje til ny Initiativer og har selv inden da 
bygget et klubhus på klubbens bane. Niels Dalager, formand og smækfyldt med virketrang og Initiativ, 
siger: "Hvor er det dog hårdt at komme igang. Men det er sjovt. Nu er vi ved at få bane, klubhus og 
trænlngsnet I orden. Så kommer det spillemæssige. Jeg er glad for, at Torben Hirtz, tidligere B.1913, vil 
give os en hjælpende hånd, og vi har også en tidligere Koldingmand, der før har spillet herhjemme. Men 
ellers står vi jo alle som nyfødte I hjemlig cricketsammenhæng, så vi er mere end spændte". 
Clicket 1989115, side 26 og 27: 

Dagen var lørdag den 5. august. Bygevejr og råkoldt. Flagalleen var oppe. Stedet var et •græsareal" ved 
siden af Middelfart Gymnasium. Til stede var 93 personer - heraf en borgmester, kommunale 
embedsmænd, journalister, en flok venner og medlemmer og Ikke mindst to crickethold fra h.h.v. 
Middelfart og Esbjerg. Årsagen til denne - for borgerne I Middelfart - mærkelige forsamling, hvoraf flere bar 
lange hvide benklæder, hvid skjorte og hvid sweater, var, at der efter en pause på 54 år, atter skulle spilles 
cricket i byen. "Cricketarealet• havde på godt 6 måneder, fra det blev overdraget Middelfart Cricket Club, 
gennemgået en vis forandring. Der var rejst 3 kastegårde, et klub/redskabshus, og der var anlagt en pitch. 
Dette cricketanlæg var den direkte anledning til den megen festivitas. "Det er altid en stor glæde for en 
kommune at kunne byde velkommen til en ny idrætsgren", indledte borgmester Steen Dahlstrøm, "Men det 
er med en lidt større glæde, jeg gør det ldag. Det fordi, at initiativet til cricketklubben er kommet fra en 
gruppe nye Indbyggere i vores kommune, nemlig tamilerne. De har sammen med en håndfuld danske 
venner slidt hårdt i det i knap 18 måneder, og resultatet er dette Imponerende anlæg, som jeg skal åbne 
klag. Jeg har forstået gennem min snak med spilleme, at målet for klubben, udover at de kan dyrke deres 
sport, er at lære ungdommen i byen det dejlige spil. Jeg synes initiativet er fremragende og håber, det kan 
være med til at fremme forståelsen mellem to kulturer". Herefter blev snoren klippet. En hilsen fra Esbjergs 
Kurt Hansen med håbet om en levedygtig klub, og så blev den første bold fyret af mod gærdet, stilfuldt 
afsendt af borgmesteren. På trods af vejret blev der vist fin cricket. Middelfart Indkasserede et "hæderligt" 
nedertag, men stemningen omkring kampen var fin. ... I skrivende stund er sæsonen slut hvad angår de 
udendørs aktiviteter. VI vil fra Middelfart Cricket Clubs side gerne sige tak til de klubber, som vi har spillet 
mod. Resultatmæssigt er det blevet til 8 nedertag og to sejre, men hvem tænker på det i en debutsæson. 
VI har spillet gode og spændende kampe. Vi har fået en erfaring, som vi vil bygge videre på i de 
kommende år. Vi har fået tilgang på drengesiden, så stor at vi I 90 kan stille med et hold i drengerækken. 
Ikke så tosset endda, men uden hjælp fra D.C.F. og vore naboklubber var det ikke gået. Tak for den, og

vel mødt i 1990. Middelfart Cricket Club er ikke en "døgnflue• . ... Middelfart Cricket Club har 33 
medlemmer, heraf er de 22 tamiler, uden dem var der næppe blevet startet en klub ... Middelfart Cricket 
Club er en klub domineret af flygtninge, men målet er efterhånden at få så mange danske medlemmer, at 
det bliver en klub med ligevægt mellem danskere og udlændinge. (Niels Da/aget) 



MIDDELFART GYMNASTIK OG IDRÆTSKLUB 
Danske ldrætsjubilæumssluifter 1992, side 26: 

Stiftet 25. maj 1900. 
Brev fra Kertenin<M 28.1.1968: 

Kerteminde spillede mod Middelfart omkring 1900. 
O<Nns• Bo/dklubsjubilæumsskrilf 1937, side 26-28, 30og61: 
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Ved idrætsfesten I l\4iddelfart (1902) vandt 0.8. med halvleg+ 35 . ... Omkring 1907 vandt O.B. i Middelfart 
med halvleg+ 31 . ... 1922 vinder O.B. turneringskamp over Middelfart med 8 stående gærder . ... 0.8. 
fandt det 1933 (7) livsfarligt at spille i Middelfart på en meget hård bane . ... 0.8. spillede turneringskamp 
mod Middelfart G. og I.K. 3ll 1933 på O.8.s bane. 
F.B.U.sjubi/æumsskrill 1954, side 66 og 71: 

Middelfart spillede omkring århundredskiftet. .•• Middelfart hører også til de byer, som deltog i begyndelsen, 
men gennem flere år kneb det, så derfor deltog holdet kun 11910, 11, 12, 22, 30-34 og sidste gang i 1936s 
turnering. Den spiller, der bedst erindres, var "tømreren•, Einer Nielsen, som var en virkelig dygtig kaster 
og gærdespiller. Han meldte sig i 1935 I B.1913, men blev kun een sæson, hvorefter han spillede for 
B.1909 Indtil 1940. Bogbinder Rasmussen gjorde et energisk arbejde for at bevare cricketspille! i 
Middelfart, men det lykkedes desværre ikke. 
Fredericia Boldklub Posten 1946, side 23: 

Spillede mod Middelfart omkring århundredskiftet. 
Kricket 1934, side 69 og 108: 

Kampen mellem Odense Boldklub og Middelfart den 1. juli fik en noget brat afslutning, idet 0.8. efter kort 
tids forløb nægtede at fortsætte under henvisning til, at "pitchen" var livsfarlig at spille på. Kampen 
spilledes i Middelfart, hvor pitchen var så hård, at boldene sprang i hovedhøjde, og det var, efter at flere af 
deres gærdespillere var blevet ramt i hovedet, at 0.8. nægtede at fortsætte. F.B.U. skal nu tage stilling til 
protesten . ... Sæsonen for Middelfart i turneringen. 
Cricket 1935, side 42: 

Man vil savne Middelfart i turneringen. De har antagelig heller ingen brugbar bane til rådighed. 
Cricket 1936, side 56: 

Middelfart har fået en ny bane. Desværre ser det ud til, at holdet netop nu er meget svagt, men da der 
findes en ualmindelig cricketinteresseret ungdom i byen, ser man nu, da baneforholdene er forbedrede, lyst 
på fremtiden. 
Cricket 1937, side 51: 

Middelfart er ikke med i år. 

NAKSKOV BOLDKLUB Cl) 
/lustreret ldrætsbog 1890, side 668: 

Stiftet 17. juli 1886. 101 medlemmer i oktober 1889. Spiller cricket, fodbold og langbold. 
Cricket 1946, side 6: 

For 60 år siden startedes den første boldklub i Nakskov, og vi gengiver følgende morsomme småpluk fra 
den første vanskelige tid: 
Mandag den 19. juli samledes 18 unge mennesker i Nakskov for efter indbydelse at danne "Nakskov 
Boldklub". Foreningens mål skulle være "at udbrede Kjendskab til og Færdighed I Boldspil". Desuden 
reklameredes der med, at "om kort Tid vil ankomme til Omegnen 2 dygtige Kricketspillere, som har lovet at 
assistere ved de første Øvelser". Ved et møde hos commis A. Wiboltt blev denne bemyndiget til hos 
Kjøbenhavns Boldklub at indkøbe de nødvendige cricketredskaber, der beløb sig til følgende: 

2 stk. boldtræer Nr. 3 6 8.50 
1 kaulschuk bold 
1 sæt gærder 

lal! 

17.00l<r. 
5.50 • 
l.QQ..: 

29.50Kr. 

Det var jo særdeles beskedne startudgifter, og der synes åbenbart ikke at have været behov for skinner, 
eller også har man lavet dem selv. Foreningens første bestyrelse bestod af følgende 3: Formand commis 
A. Wiboltt, Casserer fuldmægtig H.f. Hansen og Viceformand commis o. Friis. Den 22. juli udsendtes et
sålydende cirkulære: "Herved tillader vi os at meddele, at da Requisiteme ere komne, afholdes første 
øvelse i Aften præcis 7.3/4 paa Hr. Proprietær L. Larsens Mark ved Svingelsvejen". 
Endvidere var der træning bl.a. hver tirsdag morgen fra 6-7½. Dengang kunne man altså komme op om
morgenen. Foruden proprietær Larsens mark havde klubben fået tilladelse til at benytte redaktør 
Frederiksens eng ved Byfogedsøen. I 1887 var der 124 aktive og 24 passive medlemmer, og man dyrkede 
foruden cricket også lawn-tennis og - kroquet. Den 25. februar 1887 modtog klubben indmeldelse fra
greven på Juellinge, Den lød således: "Som Svar på Deres ærede Indbydelse af Dags Dato til at blive 
Medlem af Nakskov Boldklub, skal jeg herved tjenstligt meddele, at Jeg gjæme tegner mig som akliv1 
Medlem under Forbehold af, at jeg venter med at give Møde ved Deres Øvelser, Indtil jeg er bleven lidt 
traineret. Hvis Klubben skal faa Vanskelighed ved at bestaa af Mangel paa Driftskapital, skal det være mig 
en Glæde efter Evne at støtte samme•. Grevens bemærkning om støtte har sikkert ikke på det tidspunkt 
været uvelkommen! 
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Ovenstående er hentet fra Nakskov Boldklubs forhandlingsprotokol fra 1886, der er I den daværende 
formands, nu købmand Alfred Wiboltts besiddelse. Herr Wlboltt er den eneste overlevende fra klubbens 
start. 
Dansk Sportslidende 1888, side 418: 

Nakskov Boldklubs årlige generalforsamling 5.12.1888: ... For at vække interessen for boldspillet, havde 
man fået dannet et crickethold i Friskolen, og dette havde derefter deltaget i en match med klubbens yngre 
afdeling, som dog selvfølgelig havde sejret. ... Det nævnes, at ældre afdeling havde målt kræfter med 
boldklubber fra Maribo, Saxkjøbing og Nykjøbing, hvor Nakskov viste sig at være de andre klubber 
overlegen. 
Dansk Sports�dende 1889, side 79: 

11887 spillede Fredericia-Studenternes Kricketklub, København, den 30. maj i Nakskov mod Nakskov 
Boldklub. F.S.K. vandt med 53 pis. og en halvleg mod 26 pts. 

NAKSKOV BOLDKLUB Clll 
Danske ldrætsjubi/a,umsskrifler 1992, side 100: 

Stiftet 1. juli 1919. 
Crlcket 1950, skJe 9: 

Da Nakskov Kricketklub for et par år siden måtte indstille sit virke, udtrykte vi her I bladet håbet om, at 
man ville finde udvej for at genoptage spillet i Nakskov, og nu er vore forhåbninger gået i opfyldelse, idet 
Nakskov Boldklub har optaget spillet på sit program, efter at den gamle cricketklubs resterende spillere har 
indmeldt sig i klubben. Afdelingsformand for cricketafdelingen er Crickets tidligere korrespondent, herr Carl 
Andersen, som vi igen har bedt om at fungere som sådan. 
Crlcket 1952, side 1: 

Artikel om Oskar Bech-Jensens virke i Nakskov, i anledning af hans 60 års fødselsdag. 
Crlcket 1964, skJe 52 ogjubRæumsnummer 1979, side 48: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. Spillet Jagt på hylden 1962. 

NAKSKOV KRICKETKLUB 
Krlcket 1931, side 57: 

Cricket indført I Nakskov og Maribo, som sammen med Nykøbing Falster spiller i en turnering for sig under 
L.F.B.U. Robert Larsen, Nakskov medlem af Kricket Udvalget. 
Krtcket 1933, side 24: 

Otto Dam-Larsen in memoriam . ... Forholdene førte ham til Nakskov, og han udviste her sin store 
interesse for cricket, dels ved at spille for den nyoprettede klub i Nykøbing Falster (1924), og dels ved 
senere at Indføre cricketspillet i Nakskov. Han har sikkert bidraget til, at cricket nu har fået så stor 
fremgang i disse egne af landet. 
Crlcket 1940, side 14 og 41: 

Den 14. maj er det 10 år siden Nakskov Kricketklub startedes. I alle disse år har Beck Jensen ydet et stort 
arbejde for cricketspillets trivsel på Lolland, der Jo har det uheld at ligge ligesom lidt uden for lov og ret. Nu 
er der imidlertid håb om, at Nakskov Kricketklub går en gylden tid i møde. Beck Jensen har nemlig fået en 
værdifuld medhjælp I den tidligere Holstebro og Aa.B. spiller Kaj Andersen. Enhver, som kender blot lidt til 
Kaj Andersen, ved, at han går op i cricket med liv og sjæl. Han har da også lovet at tage sig ar de unge, og 
der er ingen tvivl om, at han nok skal få lært lidt "Chaplin" fra sig. Dertil kommer så, at han også som 
spiller vil betyde et plus for Nakskov. 
Den 19. maj fejrede Nakskov Kricketklub sit 10 års Jubilæum med en privatkamp mod arvefjenden 
Nykøbing F ., som fik delvis revanche for sit nederlag I april ved at vinde 1. halvleg, mens spilletiden udløb, 
netop som Nakskov var færdig med sin 2. halvleg. Forøvrigt var klubben genstand for megen hyldest på 
jubilæumsdagen bl.a. også fra såvel Sjællands som Lolland Falsters Boldspil-Unioner. Vi bringer her et 
billede af jubilæumsholdet, siddende foran de to gamle støtter Beck Olsen og Beck Jensen, bagved dem 
Kaj Andersen, hvis arbejde med klubbens unge tilsyneladende allerede har båret frugt. 
Crlckel 1945, side 19 og 21: 

Henvisning til redaktøren af det nye medlemsblad for Nakskov Kricketklub, herr Erik Ludvigsen . ... Den 14. 
maj fyldte Nakskov Cricket Klub 15 år. Klubben blev startet 11930 af en kreds af cricketinteresserede, og 
dens første bestyrelse bestod af følgende: postassistent Christensen, formand, kommuneass. Chr. 
Petersen, kasserer, ingeniør Dam Larsen, forvalter lllemann Larsen og Journalist Carl Nielsen. Måneden 
efter var pitchen I orden, og den 30. august spillede klubben sin første kamp imod Maribo, som blev 
besejret med 9 points. Klubben blev straks indmeldt i L.F.B.U., og fra 1931 til 1938 spillede den sammen 
med Maribo og Nykøbing turneringer under denne unions auspicier, og efter dette år i S.B.U.s B-række, 
hvor den sidste år havde den glæde at vinde sin kreds. Ved klubbens 1 O års jubilæum blev to af 
pionererne K. Bech Olsen og o. Bech Jensen, udnævnt til æresmedlemmer. Sidstnævnte har i en årrække 
været formand og er - sine nogleoghalvtreds år tiltrods - stadig aktiv og en af klubbens bedste kastere. 
Nakskovs største innings er mod Maribo den 22.5.1932 og lyder på 216 points, den mindste var mod 
Nykøbing den 27.6.1937 - 1 o points. Klubbens nuværende formand er Karl Andersen. På 
generalforsamlingen rettede formanden en tak til Kaj Andersen for det store arbejde, han havde lagt I 
træningen af klubbens spillere, og særlig for hans arbejde denne vinter med såvel teoretisk som praktisk 
undervisning. Det er meningen at fortsætte vintertræningen også de kommende år. Ligeledes takkede 
formanden Bech Jensen for hans ledelse af studiekredsen, hvor medlemmerne havde fået en grundig 
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gennemgang af cricketlovene og andre teoretiske spørgsmål. Under generalforsamlingen skete der 
forresten et vistnok aldrig tidligere set brug af et par briller. Bech Jensen havde nemlig glemt sine, men da 
han passede "brilletøj" sammen med formanden, enedes de om sidstnævntes par. og da de to herrer var 
de hyppigst optrædende talere, skiftede brillerne næse et utal af gange til deltagernes store fornøjelse. I 
stedet for festligholdelse af jubilæet enedes man på grund af forholdene (generalforsamlingen afholdtes 
den 15. april) om at arrangere en kamp mellem "Old Boys• og unge medlemmer. 
Cricket 1952, side 1: 

Artikel om Oskar Bech-Jensens virke i Nakskov, i anledning af hans 60 års fødselsdag. 
Cricket 1950, side 9: 
N.K.K. indstillede sit virke for et par år siden. 

NIBE CRICKETKLUB 
Brev fra borgmester Holger Søndergaard, �. 30.8.1967: 

Jeg flyttede 1924 til Nibe efter nogle år at have spillet tumeringscricket I Aalborg, hvad jeg fortsatte med 
endnu nogle år fra Nibe, Indtil jeg fandt det lidt besværligt med rejseforhold o.s. v. Så startede jeg en 
cricketklub i Nibe omkring 1932. Den levede til omkring 1942, da jeg holdt op med at spille af manglende 
tid bl.a. - ja, så ebbede kraften ud for spillet i Nibe - desværre. 
Kricket 1932, side 17 og 58: 

Også andre steder i Nordjylland er interessen for spillet stigende, således i Løgstør, Nibe og Holstebro. 
Privatkamp 8/5: Nykøbing (135) vandt over kombineret Nibe/Løgstør/Aars (19 + 49) med en halvleg og 67 
points. 
KJicket 1933, side 6, 78 og 126: 

De tre mindste cricketbyer i Danmark er utvivlsomt Aars, Løgstør og Nibe, hvor spillet dyrkes lige så ivrigt 
som i landets store byer. Da ingen af de tre byer deltager I den Jydske turnering, var de ikke repræsenteret 
i sæsonens store statistik, men Kricket har fået tilsendt en lille "Himmerlandsstatistik", som hermed 
offentliggøres: 

� � Bedste haMeg I2lil � 

H. Sandergaard, Nibe 11 1 79" 342 34,20 
A.Fredsø, Aa111 16 5 60' 261 23,73 
Th. Thomsen, Løgstør 19 3 73' 271 16,94 
M. Holm, Nibe 12 2 37 147 14,70 
N. Olsen, Aal1I 16 2 29 139 9,93 
Hoe Andersen, Løgstør 13 3 21 81 8,10 

sæsonens bedste gærdepræstationer blev udført af H. Søndergaard, Nibe (tidligere Chang, Aalborg), som 
I en kamp mod Løgstør scorede 103 points (36 + 67) og af A. Fredsø, Aars, som mod Nibe opnåede 96 
points uden at miste sit gærde (60* + 36*) . ... Skønt Løgstør ikke spiller med i den jydske turnering, er der 
stor interesse for spillet i den lille by. Under et 10 dages ophold i byen var den populære Jørgen 
Christensen fra Esbjerg spilleme behjælpelig med træningen, og han afholdt desuden nogle 
instruktionskursus, som vakte megen begejstring. Ved afskeden indbød klubben Jørgen Christensen til at 
komme igen til næste år, en invitation han sikkert vil efterkomme . 
... Som tidligere omtalt spilles der cricket med liv og lyst i Himmerland, hvor byerne Løgstør, Aars og Nibe 
kappes om at være den førende. Løgstør, som den største af de tre, har nemt ved at stille et hold, 
hvorimod det under tiden kan knibe lidt for de mindre byer Aars og Nibe. I sæsonens løb er der udført 
adskillige gode præstationer, af hvilke den bedste må siges at være opnået af Th. Thomsen, Løgstør, som 
i en kamp mod Aalborg Ok! Boys A-hokl opnåede 54 points I første halvleg og 107 i anden - det første 
himmerlandske century. Af den indsendte statistik for Himmerland fremgår det, at Th. Thomsen, Løgstør 
står øverst blandt gærdespilleme med et gennemsnit på 37,25 i 9 halvlege. 
En privat turnering som I år for første gang blev spillet mellem Hjørring Ok! Boys, Løgstør og Aars vandtes 
af Løgstør. Sommerens begivenhed var uden tvivl et stævne, hvori deltog hold fra Løgstør, Aars og 
Aalborg Old Boys (2 hold). Det er anden gang, at stævnet holdes, og ligesom ifjor fandt det sted i Aalborg 
den 3. september. Kampene omfatter kun en halvleg fra hver side, og hver halvleg må højst vare 1 ½ time, 
således at hele stævnet kan tilendebringes på en dag. I første omgang vandt Aalborg Old Boys A-hold 
over Løgstør, mens Aars besejrede B-holdet, og slutkampen gav til resultat, at Aalborg Old Boys A-hold 
blev "mester". lfjor vandtes stævnet af Nibe, som havde måttet sende afbud i år, da et par af de bedste 
spillere var forhindret I at spille. På det sejrende holds vegne modtog den hædrede Old Boy, bogtrykker 
Arndt, den pokal, hvorom der spilles, og den helt igennem vellykkede dag sluttede med en festlighed, som 
kraftigt understregede det gode forhold, der er mellem cricketspilleme i de pågældende byer. Aalborg Old 
Boys har stor ære af denne tilbagevendende begivenhed. 

NVBORG BOLDKLUB 
F.B.U.s}ubilæumsskfift 1954, side 68; 

Nyborg spillede omkring århundredskiftet. 
Brev fra Ketteninde 28.1.1968: 

Kerteminde spillede mod Nyborg omkring 1900, 
Odense Boldldubsjubiæumsskfift 1937, side 25: 

0.8. slog 1901 Nyborg Boldklub. 
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NYBORG REALSKOLES BOLDKLUB 
/luslnlret ldrælsbog 1890, side 668: 

Nyborg Realskoles Boldklub stiftet april 1885. 30 medlemmer i oktober 1889. Spiller kun cricket. 

NVKJØBING {F} BOLDKLUB/CRICKETKWB 
/luslleret ldrætsbog 1890, side 668: 

Nykjøbing Boldklub stiftet 10. maj 1888. 26 medlemmer I oktober 1889. Spiller kun cricket. 
Dansk Sportslidende 188B, side 41B: 

Nakskov Boldklubs årlige generalforsamling 5.12.1888: ... Det nævnes, at ældre afdeling havde målt 
kræfter med boldklubber fra Maribo, Saxkjøbing og Nykjøbing, hvor Nakskov viste sig at være de andre 
klubber overlegen. 
Dansk Spo,tslidende 1893, side 208: 
En cricketkamp mellem Nykjøbing F. Boldklub og Maribo Boldklub og Gymnastikforening fandt sted I 
søndags. Nykjøbing vandt med 1 O points og tog således revanche for forrige års nederlag, hvor den tabte 
med 37 points 
Cdcket 1949, tllde 33: 

Det menes, at der allerede 1884 blev oprettet en forening med cricket på programmet, men den måtte 
indgå ved Arhundredskiftet, og om der nogen sinde er dyrket cricket står hen I det uvisse. 
Oplysning fra stage/se Boldlwb og lmalsfotwning 1967: 

... den første faneplade er fra 1898, hvor foreningen vandt en cricketkamp over Nykøbing F. Cricketklub. 

NYKJØBING FALSTER (LÆRDE} SKOLE 
Tldsslatl! for Spalt 1B115, side 269-70: 

Nykjøbing på Falster lærde skole har spillet langbold de sidste 12 Ar, men boldspillet er imidlertid uden 
egentlig organisation og øves kun lejlighedsvis, af og til også i gymnastiktimerne. 
Dansk Sportslidende 18B8, side 235: 

Nykjøbing F. skole øver cricket. 

NYKØBING F GYMNASTIKFORENING 
s.s.u .• Ju,,,.,,,,,..,,,, 1952, side 35: 
Nykøbing F. Gymnastikforening deltog dette Ar (1908) og to følgende Ar i S.B.U.s cricketturnering. 

NYKØBING FALSTER KRICKETKWB 
Kncket 1934, side 35 og 37: 

Nykøbing Falster kan den 3. juni (?) fejre sit 10 Ars jubilæum og håber i den anledning at kunne få aftalt et 
besØg af en københavnsk klub. Såvel Robert Henrlksen som A. Arnold Larsen har siddet i klubbens 
bestyrelse, siden den blev stiftet, den sidste hele perioden igennem som formand . ... Gærderekorder. 
Kllcll8t 1933, ttlde 24: 

Otto Dam-Larsen In memoriam .... Forholdene førte ham til Nakskov, og han udviste her sin store 
Interesse for cricket, dels ved at spille for den nyoprettede klub i Nykøbing Falster (1924), og dels ved 
senere at indføre crlcketspillet i Nakskov. Han har sikkert bidraget til, at cricket nu har fået så stor 
fremgang i disse egne af landet. 
Cricket 1945, side 2: 

Aage H. Rleck startede i sin tid medlemsblad, som stadig eksisterer. 
Clfckat 1948, li/de 64: 

Nykøbing F. Kricketklub har ladet udarbejde en statistik for alle de spillere, der har været i ilden for klubben 
siden dens start i 1924. Samtidig har man ladet trykke nogle små praktiske kort, hvor hver spiller kan 
Indføre sine resultater år for Ar. 
Cdcket 1949, lide 33: 

Den 6. juni (?) fyldte "Sydhavsøernes• fornemste repræsentant for cricketsporten 25 Ar og har i anledning 
af jubilæet udsendt et lille festskrift, hvoraf vi plukker nogle af de vigtigste data. 
Det menes at der allerede I 1884 blev oprettet en forening med cricket pA programmet, men den mAtte 
indgA ved århundredskiftet, og om der nogen sinde er dyrket cricket i foreningen står hen i det uvisse. Men 
11924 blev der afholdt et møde i hockeyklubben med det formål for øje at danne en cricketafdeling, og fra 
denne dato regner klubben sin eksistens, selv om udskillelsen fra hockeyklubben først fandt sted 5 Ar 
senere. Initiativtagerne var redaktør Petersen, øjenlæge Møller, boghandler Arnold-Larsen og prokurist 
Suhr-Henriksen, og på mødet blev der af 23 deltagere tegnet et beløb på 20 kr. fra hver som startkapital. 
Den første bestyrelse for den selvstændige afdeling kom til at bestå af kommunesekretær Svendsen, 
øjenlæge Møller, boghandler Arnold-Larsen, prokurist Suhr-Henriksen og den senere som Lolland-Falsters 
bedste spiller kendte Robert Henriksen. Arnold-Larsen blev formand og beklædte posten I hele 12 
vanskelige Ar. Allerede I sin første kamp havde klubben sukces, Idet den d. 17. august 1924 slog Præstø -
der dengang spillede cricket - med 2 points! Det var den første sæsons eneste kamp, men I de følgende 
spilledes 5-6 kampe pr. sæson, deraf de fleste med Maribo og Nakskov. I trediverne plejedes forbindelser 
med B.93, A.B .. F.B., Ringsted og de to Næstvedklubber. Disse kampe og tillige et besøg i 1935 af den 
engelske klub Boumeville betød overordenUig meget for Nykøbing, der nu var blevet sA stærke, at man 
søgte om tilladelse til at deltage i den sjællandske turnering, hvor klubben efter at have været finalist I B
rækken 3 Ar i træk endelig det fjerde år vandt og rykkede op I A-rækken, hvor øen har været siden. 
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Men til trods for den spillemæssige fremgang var der ikke den fornødne tilgang af nye spillere, og i 1939 
var man lige ved at opgive det hele, selvfølgelig på grund af de økonomiske vanskeligheder, mange• 
desværre alt for mange• cricketklubber herhjemme har kæmpet og stadig kæmper med. Men takket være 
en sejg opportunisme fra de resterende medlemmers side lykkedes det heldigvis at opretholde klubben, og 
de efterfølgende år har givet belønninge·n i form af hele 3 sjællandsmesterskaber i årene 1944, 1945 
(ganske vist var det det år kun en •nødturnering") og 1946. Efter nogle år med hyppig skiften formand kom 
Harry Erichsen, der havde været bortrejst fra byen, tilbage i 1945 og blev straks valgt til formand, og under 
hans dygtige ledelse sejler klubben nu I smult vande. Baneforholdene. det stadige problem for mange 
cricketklubber • er imidlertid under al kritik, idet træningen må foregå på dyrskuepladsen, der benyttes til alt 
muligt, medens kampene dog spilles på den kommunale bane, der for så vidt er god nok, men 
omklædningsforholdene er elendige. Klubbens jubilæumsønske er derfor. egen bane med gode forhold for 
medlemmerne såvel som for klubbens gæster, men det vil jo koste mange penge, og hvor skal man skaffe 
dem fra? Af spillere på udvalgt hold har klubben, medens den hørte under S.B.U. - fra perioden under 
L.F.B.U. har det desværre ikke været muligt at finde navnene frem, men der var selvfølgelig først og
fremmest Robert Henriksen • haft Kurt Swensson, Knud B. Rieck og Harry Erichsen, der tilsammen har
spillet ca. 30 kampe for S.B.U. På juniorunionsholdene har følgende været med: Carl Schmidt, Poul J.
Pedersen, Hg. Pedersen, K. B. Rieck, Jørgen Belling, Erik Juhl og J. Carstensen. 
Harry Erichsen (147), Kurt Swensson (139), Johs. Nielsen (118) og Th. Jørgensen (101) har spillet over
100 kampe for N.F.K. (Robert Henriksen nåede "kun• 95), og af kasterne har følgende taget over 500
gærder (på alle hold): Kurt Swensson 938, Ed. Skaarup 569 og Johs. Nielsen 544. De øvrige ligger langt
efter disse tre. På jubilæumsdagen, der meget heldigt faldt på 2. pinsedag, spillede jubilaren en privatkamp
mod Sorø og vandt med 86 points efter 1. halvleg. Gærderekorder. 
Cricket 1955, side 60: 

Den nye bane ved Kohaveskoven indviet 5. juni med sejr over Roskilde (167 for 0 lukket mod 62 og 73). 
Crtcket 1974, side 46: 

Om klubbens 50 år. Bortset fra at nævne, at N.F.K. blev mester under L.F.B.U. hvert år fra 1930 til 1937, 
er den første tid dækket under 25 års jubilæet nævnt ovenfor. Man blev mester igen I 1953. Derefter. 
I oktober 1953 stiftedes D.C.F., og Nykøbing F. startede I den dengang kredsinddelte 2. division. 11955 og 
1956 var Nykøbing vinder af 2. division øst og spillede med vest-vinderen om retten til at rykke op, men 
tabte begge gange. Samme år havde klubben et udmærket juniorhold, som kom så langt som til at spille 
finalekamp, som dog tabtes. Op til 1965, hvor 2. division blev landsomfattende, havde Nykøbing en stab af 
gode spillere, og man placerede sig hvert år pænt i 2. division øst, ligesom juniorholdet også havde 
smukke placeringer at opvise. I kraft af sin placering var klubben berettiget til at deltage i den 
landsomfattende 2. division, men af spillemæssige og økonomiske årsager valgte man at deltage I den nye 
3. division øst. Og det var I og for sig lidt paradoksalt, at det skulle gå således. Nykøbing havde nemlig ved
flere lejligheder været fortaler for en 2. division for hele landet, og da den så endelig blev en realitet, 
mente man sig ikke i stand til at deltage. Klubben har flere gange vundet 3. division øst og har spillet om
retten til at komme i 2. division, men både i 1966, 1968 og 1970 måtte N.F .K. neje for de stærke jyder,
således at klubben i sit jubilæumsår stadig er i 3. division øst. Og det må desværre konstateres, at den der
ikke mere gør særlig meget væsen af sig. Klubben har i de senere år været inde i en nedgangsperiode.
Det kniber med at få unge interesseret og holde dem fast. Det gode juniorhold, som klubben som ovenfor
fortalt havde i nogle år, og som skulle være leverandør af afløsere til seniorholdet, spredtes desværre for
alle vinde, og nogle spredte tilløb med drengehold er der ikke blevet meget ud af. Så kan man stille sig
selv det spørgsmål• og det gøres tit i klubben - om situationen havde set anderledes ud, hvis man havde
grebet chancen, da man havde den, til at komme til at spille i 2. division.
I jubilæumsåret tør siges, at der må gøres en indsats for at skabe en tilgang. Det trænger sig i højeste grad 
på. Når man ser nogle af holdets deltagere, er man faktisk lige ved at tro, at de har jubilæum sammen med
klubben, så længe har de figureret i holdopstillingerne. Ledelsen kender problemerne, men ved ikke rigtig,
hvordan de skal løses. Alle forsøg • traditionelle og utraditionelle - synes ikke at have slagkraft, og altid
støder man på noget, der optager drengene og de unge meget mere: fodbold. Det er meget vanskeligt at 
kunne konkurrere med byens to store fodboldklubber. De "gamle" i klubben har imidlertid lovet hinanden at 
holde ved, indtil der er skabt et nyt hold, der kan træde til, både på spillepladsen og i ledelsen, således at 
cricket stadig kan leve i Nykøbing F., og klubben få en bedre placering end den i sidste halvdel af 3.
division øst.
Jubilæet blev markeret ved en festlighed lørdag den 8. juni, hvortil var indbudt tidligere og nuværende 
spillere, og bl.a. havde man den glæde at se klubbens tidligere landsholdspiller Knud B. Rieck blandt
deltagerne. D.C.F. var repræsenteret ved Douglas Steptoe, som overbragte forbundets lykønskning og
overrakte dens stander. Formanden Harry Erichsen har været klubbens leder uafbrudt side 1945, og for sin
store indsats for klubben, såvel ledelsesmæssigt som spillemæssigt, blev han under stort bifald udnævnt til 
klubbens første æresmedlem. Der blev udvekslet mange cricketminder og oplevelser i aftenens løb, og der 
blev festet omtrent til den lyse morgen. Kan man i N.F.K. blot klare "cricketen" lige så godt som fester, er 
der foreløbig ingen nød. 
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Cricket 1976, side 27: 
D.C.F. har lovet at træde III for at hjælpe Nyk.F. Klubben har problemer, som den måske ikke kan
overleve. Bystyret har sendt klubben væk fra den tidligere bane og ud på den markedsplads, hvor cricket I
en dunkel fortid blev spillet i Nykøbing. Det vil sige at tilløbet starter oveni cirkus Benneweises manege
(Cirkus havde været på stedet to dage før næstformand Søren Nissen som spiller havde lejlighed til at
besigtige forholdene). - Banen skråner så meget, at hvis man ligger i den ene side, kan man dårligt se en
markspiller i den anden, ligesom der står lysstolper Inde på selve banen, siger Søren Nissen, der videre
beretter, at en sådan mast kunne have medført en alvorlig ulykke, da Svanholm III gæstede falstringerne.
En af Svanholmeme, Ib Laursen, stod parat til at gribe et fladt, sekserlignende stød, da han blev nervøs
for, at bolden skulle ramme en lysmast lige ved siden af ham. Han spredte hænderne en smule med det
resultat, at bolden gik rent ind på kæben og Laursen ned for fuld tælling. Nykøbings keeper, læge Høyer
Hansen, kunne dog tillade, at Laursen kom med hjem til København. Samme Høyer har iøvrigtl år i en
alder af 62 debuteret som keeper for Nykøbing. Han har spillet på holdet snart i en menneskealder, og da
man ved turneringsstarten manglede en keeper, sprang han til. Mod svanholm gav han henholdsvls O og 3 
byes, og som han ifølge Nissen påstod: • Jeg er så nærsynet, at jeg ikke ser bolden , men hører den hvisle I
luften og går efter den".
Men spøg til side• Nyk.F., der er en hæderkronet del af dansk cricket, og som for 20 år siden var ved at 
blive 1. divisionshold, men tabte opryknlngskampen til navnebrødrene fra Mors, har problemer - derfor vil 
forbundet støtte Nyk.F. I bestræbelserne på at få en ny bane ved en skole i et forstadskvarter. Det går 
simpelthen ikke med ingen sted at have at være og ingen steder at træne, når der er cirkus, gøgl,
hundevæddeløb m.m. på den ujævne markedsplads. Al ære til de mennesker, der i så mange år har holdt
sammen på en klub, der behandles så ilde, siger D.C.F.s næstformand. 
Cricket 197711, side 3: 

Nykøbing F. Kricketklub er flyttet til banen ved Sundskolen, Lindealle 36, Sundby og spiller sine kampe 
her. 
Cricket 1964, side M og}ublæumsnummer 1979, side 31: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cricket 198213, side B: 
Længere artikel om Harry Erichsen, Nyk.F. i anledning af, at han har spillet cricket uafbrudt I 50 år og 
foreløbig scoret 13.199 points. 

N)'KØBING MOR§, 
Cdcket 199Y.1, side 23, uddrag fra aJtikelafC/aus 8.S. Hansen: 
... Hvordan er cricketspillet kommet til Mors endda i slutningen af forrige årtiundrede? Ja, svaret på dette 
spørgsmål fortaber sig i historiens tåger. Men et faktum er det, at der i 1870eme rendte nogle unge mænd 
rundt og dyrkede datidens nye sport, cricket, på en af fællederne i byens udkant. Den første cricketklub i 
Nykøbing på Mors blev dannet 118751 Siden er spillet blevet hængende i byen, den første klub 
overlevede dog ikke længe, men i 1898 blev den nuværende, Nykøbing Mors Cricket Club, dannet. ... 
Oans/<e /dla/1$}Ublaumsskltlfer 1992, side 117: 

Kricket-Sporten gennem 50 Aar. Nykøbing Mors 1885 • 1935. Udgivet af Nykøbing Kricket Klub. Nykøbing 
Mors 1935. 24 s. 

LÆRLINGENES CRICKETKLUB/LÆRUNGEKLUBBENS KRICKETHOLD NYKØBING MORS 
Cricket 1948, side 20: 
Der havde nemlig i en årrække før 1898 været en klub under navnet "Lærlingenes Cricketklub". 11913 gik 
Lærlingeklubben ind I Boldklubben, som derefter fik navnet "Sparta•. 
Nykøbing C.C.s jublæumssktiff 11148, side 3 og Il: 
1899 -, men det store opgør stod mellem Lærlingeklubbens Krickethold og Kricketklubben. Kricketklubben 
vandt med en halvleg og 51 points (her følger navnene på spilleme fra begge hold) . ... En kamp 11906 
mellem lærlingeklubberne fra Skive og Nykøbing endte med en Skive sejr på 24 points. Poul Hvlid, 
Nykøbing, fik bronzemedalje . ... I lærlingenes kricketkonkurrence i 1907 blev snedker Chr. Andersen nr. 1, 
og rækkefølgen var derefter: maler Th. Bach, maskinarbejder lngv. Hviid. Dommere var typograf lngv. 
Poulsen og drejer V. Poulsen. 

NYKJØBING PM MORSØ (KRICKETIKLUB 
r/dsskJif! for Sport 1887, sid• 478: 
Under "Nye Kricketklubbel" nævnes, at en ny klub er dannet i Nykjøbing paa Morsø. 

NYKØBING !MORS) CRICKET CLUB (tidligere Nykøbing Boldklub/Sparta) 
Cricket 1948, side 26 og 211: 

Nykøbing Mors Cricket-Klub kan den 8. maj I år fejre 50 års jubllæum, Idet nogle medlemmer af den 
daværende gymnastikforening 11898 startede en ny cricketklub. Der havde nemlig i en årrække før 1898 
været en klub under navnet "Lærlingenes Crlcketklub". Den nystiftede klub fik navnet Nykøbing Boldklub, 
og 11913 gik Lærlingeklubben ind I Boldklubben, som derefter fik navnet "Sparta". 1916 går "Sparta• ind I 
en sammenslutning af de i byen værende sportsklubber, men træder ud af sammenslutningen i 1922, 
hvorefter klubben får sit nuværende navn "Nykøbing Cricket-Klub" ... Nogen statistik fra klubbens festskrift. 
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... Klubben afholder I pinsen sin jubilæumskamp, hvor klubbens A-hold skal kæmpe med et hold bestående 
ar tidligere Nykøbingspillere, nemlig Peder Schjønning, Carl Aa. Schjønning og Johs. Knakkergaard alle 
Grenaa, Otto Brændstrup Aa.B., Jens Hany Mortensen, Aalborg, Ejn. Nielsen, Aarhus "Olympia", Marius 
Sørensen B.93, Eivind Andersen, "Vestjyden" Esbjerg, Gustav Poulsen, Randers, Poul Dahl og Holger 
Halslund, Skive. Det er vist Ikke sikkert, at førsteholdet kan klare "gæsterne" ••.• Klubben har udgivet et 
smukt hefte, der indeholder en række udmærkede optagelser af klubbens hold llge fra 1902 til dato. 
Nykøbing M.s Jublæumssluftl 1948 (uddrag): 
Den 8. maj 1898 meddelte "Morsø Avis": "Nykøbing Gymnastikforening agter i sommermånederne at drive 
kricketspil på pladsen ude ved Stranden. Begyndelsen på denne sunde friluftssport sker imorgen, og 
enhver, der ønsker at optages, kan for et lille måneds-kontingent deltage ved henvendelse til bestyrelsen". 
Træningen forløb under stor tilslutning og interesse, den første kamp blev spillet søndag den 26. juni 1898. 
Næste dag skrev "Morsø Avis": "Nogle unge mennesker, væsentllgst hørende til den herværende 
gymnastikforening stiftede i foråret en kricketklub. De tog fat med Iver og kraft, og for dels at prøve sine 
kræfter, dels for at se, hvorledes den fornøjelige sport drives andet sted, indbød man Skive Kricketklub til 
en kamp. indbydelsen blev modtaget. Med toget kl. 11 kom Skive Kricketklub hertil. De modtages meget 
fredeligt og venskabeligt af Nykøbing Kricketklubs medlemmer. Hver af disse tog en mand med hjem til 
middag (en skik, som holdtes i hævd op gennem årene), og så drog man I leding. Lærer M. Pedersen, 
Nykøbing og kommis Berg gjorde tjeneste som dommere". - Om spillet hedder det: "Spillet gik livligt, men 
det viste sig snart, at vore spillere Ikke på langt nær kunne måle sig med de fremmede". 11. halvleg 
opnåede Nykøbing kun 23 points, Skive fik 83. I 2. halvleg scorede Nykøbing 43. Skive vandt kempen med 
en halvleg og 17 p. Efter endt spil samledes man i pavillonen til en livlig fællesspisning, og bagefter gik 
dansen til kl. 2. -Kl. 5 morgen rejste spilleme tilbage til Skive. (her l•lgar navnene p6 Nyk. hald og regnakabalønlr). 
Aaret efter (1899) tabte holdet til Thisted, men det store opgør stod mellem Lærlingeklubbens Krickethold 

--og Kricketklubben. Kricketklubben vandt med en halvleg og 51 points (h« l•lgar navnene p6 apilllme 111 bllgge hold). 
11901 blev det endelig til en sejr over Thisted. Nykøbing opnåede 83 points i 1. halvleg og Thisted 21. 12. 
lnnings fik Thisted 98. Nykøbing scorede de resterende points for tabet af 4 gærder. Det var en glædelig 
sportslig fremgang, hed det dagen efter I aviserne. Højeste pointstat nåede kommis Bendtzen, Nykøbing, 
59. Tre uger efter spillede Nykøbing i Skive. Interessant var det, at Ikke mindre end seks kommiser var
med (navne), endvidere stud.med. og lærer Brix. Skive vandt med 66 points. To udsatte sølvmedaljer tilfaldt
kommis O. Petersen og stud.med. Møller. Senere på året holdtes en kricketkonkurrence på sportspladsen
ved Stranden. Lærer Brix fik 1. præmie. Derefter fulgte: kommis O. Petersen, Th. Berntsen, A. Møller, L.
Petersen og former Frits Pehrsson. 0. Petersen fik tildelt en ekstra præmie for aldeles fortrinligt markspil.
Om aftenen samledes spilleme I Andersens Konditori, hvor fabrikant Messerschmldt uddelte præmierne.
11902 spilledes en interessant revanchekamp mellem Nykøbing og Skive i Nykøbing. Kampen havde
samlet mange tilskuere. Skive vandt stort. Nykøbings 3 bedste mænd blev hurtigt grebet ud. Et par uger
efter tabte Nykøbing til Thisted med 20 points. Handelsrejsende E. Petersen og former Krogh fik medaljer.
Den 6. september 1903 fik Nykøbing endelig revanche over Skive på hjemmebane. Sejren var kun på 1 
point. Skive havde udsat flere guldmedaljer til de bedste spillere på begge hold. Kun Skive spillere fik, men
Nykøbings to spillere Johan Nielsen og Søren Hansen måtte rejse uden medalje og har aldrig fået den
siden. 
1904 var fattig på kampe, men 11905 tog klubben det dristige spring at indmelde sig i J.B.U" Den første
kamp blev en sejr over Holstebro. 11906 mødtes Nykøbing og Viborg på neutral bane (Skive). Viborg var
de stærkeste. Cigarsorterer G. H. Rasmussen var Nykøbings bedste mand med 19 points. En kamp
mellem lærlingeklubberne fra Skive og Nykøbing endte med en Skive-sejr på 24 points. Poul Hviid,
Nykøbing fik bronzemedalje. Sidst på året holdtes den sædvanlige kricketkonkurrence (en ide, som burde
tages op igen). Skibstømrer Søren Larsen blev nr. 1 med 27 points. Derefter fulgte: kommis S. P.A. Møller,
cigarmager Chr. Jensen, smed E. Christensen, typograf Ingvard Poulsen og kommis E. Iversen.
11907 blev der udkæmpet en del kampe, Nykøbing vandt over Holstebro, men tabte tll Viborg. I
Lærlingenes konkurrence blev snedker Chr. Andersen nr. 1, og rækkefølgen var derefter: maler Th. Bach, 
maskinarbejder lngv. Hviid. Dommere var typograf lngv. Poulsen og drejer V. Poulsen. 
1908, 1909, 1910 og 1911 var fattige på kampe. Bladene skrev: "Kricketsporten I Nykøbing stagnerer". I 
1912 gik det bedre. I Lemvig hentede Nykøbing sig en stor sejr på 10 st. gærder. Holdet fik en strålende
omtale i Lemvigs blade, således skrev "Lemvig Folkeblad" bl.a.: "Nykøbing spilleme passede på som 
smede. De havde hurtige løbere, gode gribere og fremfor alt gode kastere. De første spillere ved gærdet
var udprægede parademænd. De gjorde Ikke mange points, men havde i høj grad sløvende Indflydelse på
Lemvigs kastere, og efterhånden kom Nykøbing spilleme rigtig I slag. Nykøbing var et par tommer eller tre
højere end Lemvig. Sejren var fortjent". 
Fremgangen fortsattes i 1913. Det blev en stor sejr over Viborg på 83 points. Højest nåede gartnertærting
Anton Jensen med 38 og smed Vald. Simonsen med 81 points. Bladene skrev: "Klubben har vist, at den vil 
drive det til noget•. Kredskampen i Aalborg 3. august 1913 mellem Hjørring og Nykøbing blev vundet af 
Hjørring med 64 points og 11 st. gærder. Senere på året vandt Nykøbing over Aarhus Gymnastikforening
med 77 points. En stor sejr vandtes i 1914 overViborg, en halvleg og 125 points, mindre kunne ikke gøre
det. Den dag var Valdemar Simonsen atter højest med Ø3 points. I 1915 Indførtes fodbold, og i
sportsopvlsningen fik Vald. Simonsen 1. præmie. 
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11916 fandt det store opgør sted mellem Nykøbing og Hjørring. Sidstnævnte vandt som ventet, men sejren 
var for stor; 1 halvleg og 102 p. Cigarsorterer Jens Christensen, Nykøbing, scorede 26, og for Hjørring 
nåede murer Morild højest med 38 (navnet Morild kom senere til at spille en stor rolle i jysk og dansk 
kricket. Murer Morild spiller endnu på Hjørrings mesterhold, skønt han har passeret de 60 år. Red.) Der 
fulgte nogle gode år, og i 1918 havde Nykøbing kvalificeret sig til kampen om Jyllandsmesterskabet mod 
Horsens. Det var for stor en mundfuld. Horsens vandt med 163 points, men der var blevet lagt mærke til 
Nykøbings gode spillere. Efter kampen blev Jens Christensen udtaget til udvalgt jysk hold mod 
København. 11919 og 1920 var Nykøbing atter kredsvinder, men tabte begge gange til Aalborg.I1921 
skrev forskellige blade i Jylland, at Nykøbing måtte regnes for det tredje stærkeste hold i Danmark. En 
spændende pokalkamp mellem Aa.B. og Nykøbing om en af Søren Larsen udsat vandrepokal blev vundet 
af Aa.B. med 1 point og 2 st. gærder. Jens Christensen nåede højest med 45 points. For første gang blev 
der taget entre, da Aalborg-folkene forlangte fri rejse og ophold. Unionskampen samme år mellem Aa.B. 
og Nykøbing vandtes af Aalborg med 1 O st. gærder. 
1922s store begivenhed var indførelse af 2. holds kricket i J.B.U. Og da Nykøbing længe havde haft 
spillere til mere end et hold, blev det vedtaget at tilmelde et 2. hold. Allerede det første år kvalificerede 
holdet sig til semifinalekampen mod Aa.B. I Viborg. Aalborg vandt med 7 st. gærder Herman Krogh og 
Peter Schjønning nåede højst. 11923 fik Nykøbing besøg af en bekendt krickettræner, Mr. Reading. Han 
var sammen med flere andre engelske spillere indskrevet til at lære danske kricketklubber det noble spil. 
Mr. Reading var foruden en dygtig træner også en fremragende spiller, og hans friske spil satte kulør på 
holdet. I en kamp mod Skanderborg (her deltog flere engelske spillere) var han banens bedste kaster. Efter 
en kamp i 1924 med Viborg skrev et af Viborg bladene: "Dagens mand var Cato Larsen, der ved et nobelt 
spil blev topscorer med 52 points". Selv om Nykøbing holdet havde mistet ikke så få af de gode spillere, 
hørte bl.a. Niels Christensen og den lille Hagbart Nielsen, der ikke var større end et boldtræ, til de bedste. 
Den 4. juli tabte Nykøbing semifinalekampen mod Aalborg. Holdet var .. (navne). Aalborg havde solide 
kastere i Oscar Jørgensen og Niels Madsen (J.B.U.s nuværende formand). 11925 begyndtes en række 
venskabskampe med Esbjerg "Vestjyden" og Nykøbing. Esbjerg vandt en kneben sejr. Disse kampe blev 
ved I mange år, men besættelsen satte en stopper for det gode samarbejde. Sidste år blev det genoptaget 
til stor glæde for begge klubber. Det har aldrig skortet på initiativ I N.K.C. Den 15.6.1925 havde Nykøbing 
besøg af et københavnerhold, der vandt med 23 points. Den 24ll deltog Knud Holbæk på udvalgt nordjysk 
hold I en udtagelseskamp til Jyllandsholdet. Hans indsats var hæderlig. Den 30/8 var Nykøbing nået til 
finalekampen I cupturneringen. Modstanderen var det dygtige Silkeborg hold, der også vandt, men sejren 
blev kun på 7 points. Ejner Nielsen, Nykøbing, var kampens topscorer med 65 points. Ole Christensen 
bedste kaster. 11926 var Nykøbing B-hold nået til semifinalekamp med "Olympia", Aarhus. Nykøbing vandt 
med 87 points. Højest nåede Alfred Mikkelsen med 28. Finalekampen med Fredericia 16/8 vandtes af 
Fredericia med 10 st. gærder. Alfred Pedersen var Nykøbings bedste mand med 36, Alf Mikkelsen 29 og 
Alfred Poulsen var sit hold en god kaster. Den af skibsbygger Søren Larsen udsatte vandrepokal i 1921 
mellem Viborg og Nykøbing fik lov at "gå" I seks år, før Nykøbing vandt den til ejendom. I 1928 blev et 
stærkt Nykøbing hold slået i semifinalen af Fredericia. Nykøbings hold .• (navne). Samme år 1/9: Cigarhandler 
J. Mortensen har spillet sin sidste 1. holds kamp efter 25 års kricket. 
(1929) Til overskrift for de efterfølgende linier kunne passende stå: "Mr. Chaplin holder sit Indtog i 
Nykøbing". Chaplin var den kendte engelske krickettræner, der gennem et lille år rejste rundt og
instruerede nordjyske klubber. Nykøbing havde megen fornøjelse af ham. Endnu står Chaplins pragtfulde 
6ere i frisk erindring. Det var ikke med store sving og fagter. Nej, en lille bevægelse i håndledene, og
bolden suste over slaggrænsen.- Samme Ar vandt Nykøbing over Aarhus. Peter Poulsen var dagens
mand; han scorede 55 points, kastede godt og var udmærket i marken. Den unge Jens Hansen scorede
35. Det blev til sejre over "Tobakken" (Aalborg), Viborg, Holstebro og Randers. 1929 var i det hele taget et
rigtigt Peter Poulsen-år. Var det Mr. Chaplins gode Indflydelse? (Red). Mellem 22 af Jyllands bedste 
spillere blev Peter Poulsen topscorer. Den 4/8 deltog Peter Poulsen på udvalgt jysk hold mod Fyn og var
tredje højest med 27. Jyderne vandt en stor sejr. Englænderkampen vandtes af englænderne efter 1.
halvleg. Den 23.7.1930 deltog Alfred Pedersen på udvalgt nordjysk hold. Han scorede 17 points,
næsthøjest og viste godt markspil. 
11931 indførtes juniorturnering, og da Nykøbing altid har haft dygtige kricketdrenge, var det så lige til, at 
klubben anmeldte et hold. Nykøbing vandt den første kamp over Viborg og vandt semlfinalekampen over 
Skanderborg, men tabte i finalen til Aalborg. Holdet var: .. (navne). Den 20ll samme år scorede Eivind 
Andersen century mod Viborg, 106 points not out. Peter Poulsen deltog på udvalgt jysk hold mod 
København, og den 16/8 vandt B-holdet semifinalekampen over Hjørring med 6 st. gærder. Og endelig 
blev del raske hold jysk mester. Det havde så sandelig også fortjent det ærefulde mesterskab. Horsens 
blev slået med 1 halvleg og 91 points. Topscorer blev Peter Poulsen med 102 p., A. Poulsen 32 og Eivind
Andersen 14. Peter Poulsen og A. Poulsen var bedste kastere. Chr. Jensen havde 3 flotte gribere i slip.
1932 bragte sejre over et kombineret hold fra Aars, Nibe og Løgstør, og en spændende kamp mellem det
dygtige fra Hjørring og Nykøbing endte med en lille sejr til Hjørring. I referatet af kampen kan man læse, at 
Hjørrings dommer var yderst partisk og frarøvede Nykøbing en oplagt sejr. Topscorer var Peter Poulsen og
Marius Sørensen, men begge var udsat for horrible dommerkendelser. Samme år kunne noteres en stor 
sejr over "Chang" Aalborg, 1 halvleg og 65 points. Alfred Pedersen nåede højest med 85 not out. 
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Herefter rids af klubbens resultater m.m. indtil 1948 . ... 1942 besøgte A.B. Nykøbing og vandt stor sejr. 
Nykøbing scorede 7 og 35 .... 1947 tabte Nykøbing knebent til Hjørring i Hjørring, og denne gang var 
dommeren atter partisk, Eilers havde Nykøbing vundet. ... Statistik .... N.K.C. har altid kunnet glæde sig 
over et godt publikum. Det er ikke for meget sagt, at Nykøbing, næst efter Hjørring, er den bedste kricketby 
i Danmark. Til almindelig turneringskamp er der mindst 2-300 tilskuere på kricketpladsen, og til de helt 
store kampe, f.eks. mod københavnske hold eller englændere, ligger tilskuertallet omkring 5-600. Et meget 
sagligt publikum . .•. Forhandlingsprotokollen meget mangelfuld og kan ikke sige noget om stiftere o.l. 
Brev fra fru Ejmæs, Viborg 24.5.1971 og 5.8.1971, blag 8: 

Liste overViborgs kampe mod Nykøbing M. i perioden 1905-1930. 
J.B.U.sjub/læumssklifl 1945, side 57: 

1921: Det jydske hold (i København) var noget handicappet af, at en god spiller fra Nyk.M. var udeblevet. 
Dette gav turneringslederen anledning til at beklage den manglende forståelse og cricket-kultur hos Nyk. 
klubben. J.B.U. ønskede en bestemt spiller, og klubben ville have 3 med - ellers ingen. Dette kunne J.B.U. 
ikke lade sig byde. 
Kncket 1933. side 45: 

Med sine ca. 6000 indbyggere er Nykøbing utvivlsomt Jyllands mest cricketinteresserede by, og klubben 
stiller med hele tre hold - et i A-rækken, et i B-rækken og et drengehold. 
Cricket 1942, side 31: 

Nykøbing Mors har i år fået ny bane, som blev indviet ved A.B.s besøg, men forinden havde dog Holstebro 
spillet en turneringskamp der mod Nykøbings andethold. Nykøbing har været ude for en slem åreladning i 
år, idet Viggo Brændstrup er rejst til Randers, Johs. Knakkergaard til Grenaa, som begge har haft megen 
glæde af nyerhvervelserne, medens Henry Gade p.t. er C.B.-betjent med vagttjeneste i Vraa, men klubben 
har jo heldigvis et stort materiale at tage af, så 1. holdets styrke kan hurtigt oprettes igen. 
Cricket 1950, side 39: 

Nykøbing Mors' dejlige nye bane - anlagt af kommunen på en inddæmmet eng ved indsejlingen til byen • 
blev indviet den 29. maj med en kamp mod Aa.B., der var tarvelig nok til at vinde med en halvleg. 
Indvielsestalen holdtes af borgmester Axel I. Petersen, der betegnede cricket som den fornemste af alle 
sportsgrene, fordi den stillede de største individuelle krav. Borgmesteren omtalte muligheden af at indføre 
spillet på de større skoler og efterlyste en "Danielsen", der ville skænke en pokal til en cupturnering mellem 
landets gymnasieskoler. 
Cricket 1976, side 5: 

W.W. Bateson, crickettræner fra Colchester er også i år på besøg I Nyk.M. Det sker I maj. Morsingboerne 
regner med i august at få besøg af anføreren for 1. holdet I Nykøbings engelske venskabsklub Lewes 
Priory, John O'Connor, der skal prøve at bibringe morsingboerne nogle finesser udi kunsten at bowle. 
Cticl<et 1977fl, side 13. 197718, side 25 og 197811, side 14: 

Der er afgået venlig påmindelse til Nyk.M. fra forbundet om at få gjort noget ved banen til 1978. Nyk.M. 
kan risikere at miste Internationale arrangementer, hvis ikke forholdene bliver bedre. På Mors mener man, 
at tilgangen gør det nødvendigt at få to baner, men om den sag kan klares før til 1979, tør man ikke sige. 
Det kan betyde at klubben må undlade at tilmelde alle de hold, man egentlig kan stille .•.. Nykøbing M. 
håber meget, at kommunen i 1978 vil træffe beslutning om en udflytning af dyrskuepladsen fra Ørodde. 
Sker det, vil der nemlig være store chancer for, at morsingboerne kan få en bane nr. 2, der duer noget, og 
samtidig få gjort noget effektivt ved de nuværende bakker og dale . ... Erik Hansen & Co. venter i denne tid 
meget spændte på en kommunalbestyrelsesafgørelse i Nykøbing Mors. Går sagen i orden, skal hele 
området fra det nuværende klubhus på Ørodde og ind til anlægget udlægges til sportsplads til cricket, 
fodbold og tennis, og det skulle betyde, at der kan anlægges endnu to cricketpitche, således at 
morsingboerne kommer til at råde over ialt tre baner. Går den sag i orden, får man håbe, at cricketfolket 
går igang med at gøre noget ved den nuværende bane, der faktisk lige så godt kunne hedde Flade og 
Bjergby (to landsbyer på Mors!) som Ørodde. 
Cricket 1964, side 53 ogjublæumsnummer 1979, side 32: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cricket 198315, side 22: 

Lørdag den 24. september stod i festens tegn på cricketstadion og i klubhuset i Nykøbing Mors. N.C.C. 
fejrede en klubhusudvidelse og -ombygning til 180.000 kroner samt et lidt forsinket 85 års jubilæum. 
Samtidig kunne man glæde sig over, at græsset nu igen grønnes på klubbens gamle bane. Den har været 
pløjet op, siden man i foråret tog den nye bane i brug, men på grund af den tørre sommer blev den først 
tilsået sent. Nykøbing-folket har nu fået en glimrende ramme for klubliv og cricketspil. Et udvidet klubhus, 
to baner og så - håber man • en masse nye medlemmer til næste år. Når vi skriver klubhusudvidelse for 
180.000 kroner, så er det det beløb, der er sat af til materialer. Derudover har en lille gruppe af klubbens 
seniormedlemmer med Bjarne Jensen, Kart "murer" Mark og Tage Mikkelsen I spidsen lagt tusinder af 
frivillige arbejdstimer I og omkring klubhuset siden midt I maj måned. Og resultatet er virkeligt smukt. De 
70 kvadratmeter, man har udvidet med, har betydet en fordobling af omklædningsrummene (to 
brusekabiner og et toilet til hvert omklædningsrum), en udvidelse af klublokalet på en halv snes 
kvadratmeter, en tredobling af køkkenarealet samt et nyt, stort og rummeligt rekvisitrum. Desuden har 
resten af klubhuset fået en ansigtsløftning, således at lokalerne fremstår lyse og venlige. På festdagen 
mødte der mange frem fra nær og fjern, faktisk var huset fyldt op til randen. Øens borgmester samt 
formanden for kommunens undervisnings- og kulturudvalg takkede N.C.C.eme for det arbejde, de havde 
udført ad frivillighedens vej. En speciel hilsen fik man fra F.U.N. gennem formand Folmer fra Herning - og 



285 
det var da også F.U.N. og et udvalgt N.C.C.-mandskab, der efter receptionen spillede årets sidste 
cricketkamp på banen bag klubhuset. Her havde man - trods blæst og byger - lejlighed til at hygge sig med 
gode cricketvenner og til at forundres over den stribe af damegrlbere, der blev smidt på grønsværen. Efter 
kampen hyggede man sig videre I en velspillet tredie innings. 

NYKØBING 1M0Rs1 IDRÆTSFORENING/GYMNASTIKFORENING 
Blev frø ftu EJmæs, V/balg 30.6.1971, blBg 1: 
Jubilaaumsskrtlt for Nykøbing Idrætsforening N.I.F. 1892 4olct 1967 (uddrag): 
Imidlertid dukkede der stadig vanskeligheder op for Gymnastikforeningen. Cricketsplllet, som var taget op 
et par år tidligere, led under, at dets leder rejste fra byen. Det sygnede hen, og oprettelsen af en 
selvstændig cricketforening "Nykøbing Mors Cricket Club" 11898 tog medlemmer fra Gymnastikforeningen, 
men reddede vel spillet fra at uddø, som tilfældet har været I så mange Jyske byer. Crlcketspillet blev taget 
op i foreningen allerede I 1895 og fortsatte til efter 1. verdenskrig. Det var dog kun I de f111rste år, at denne 
sport hævdede sig noget videre i Gymnastikforeningen. Ved århundredskiftet var der to andre 
cricketforenInger i byen, nemlig "Nykøbing Mors Cricket Club" og Nyk111bing Olympia". De tog deres del af 
spilleme, og efterhånden blev det helt forladt I N.I.F. 
Stev frø fru Ejmas, Vlbolg 24.5.1971, blag 5, - 3: 

7.7.1918 spillede Olympia Viborg mod Nykøbing Idrætsforening. 
15.6.1919 spillede Olympia Viborg mod Nykøbing Idræts- og Gymnastikforening. 
27.6.1920 spillede Olympia Viborg mod Nykøbing Idrætsforening. 
19.6.1921 spillede Olympia Viborg mod Nykøbing Idrætsforening. 

NYKØBING MORS KOMMUNALE GYMNASIUM 
Cttcl<et 19M, side 110: 

Spillede 21/8 mod Statsgymnasiet Schneekloths Skole fra København. 
Cllclcet 1955, side 91: 
Spillede 20/8 mod Statsgymnasiet Schneekloths Skole fra København. 
Cticllet 1956, side 120: 

Spillede 3/9 mod Statsgymnasiet Schneekloths Skole fra København. 
Ctick« 11176, - 11: 

Nykøbing Mors har en helt egen placering I dansk cricket - således var skolen I Nykøbing den sidste I 
landet blandt folkeskolerne, der afskaffede cricket som fag I idrætstimerne. Men nu bliver sporten taget op 
igen I Nykøbing Folke- og Realskole, Idet cricket er optaget som tilvalgsfag I gymnastiktimerne, oplyser 
formanden I Nykøbing, Erik Hansen. Han mener også, at Nykøbing er den første skole I landet med dette 
Initiativ, men forhåbenUlg ikke den sidste. For Nyk.M. har det allerede givet den virkning, at klubben I år 
har tilmeldt fire ungdomshold. Men hvem siger, at Ikke også andre klubber kan nyde godt af, at der på 
skolebasls er mulighed for at sutte bekendtskab med sporten, hvis der vel at mærke er Interesserede 
lærerkræfter Ul rådighed. 

OLYMPIA, NYKØBING MORS 
Btwv fra fru Ejmæs. Vibolr, 30.6.1971, blag 1: 
Jublloulnulcrlll for Nykøbing ldrasforenlng N.I.F. gennem 75 6r 1892 4okl 1967, 8lde 5 og 10: 
Ved århundredskiftet var der to andre cricketforeninger I byen, nemlig "Nykøbing Mors Cricket Club" og 
"Nykøbing Olympia" .••• "Nykøbing Fodboldklub" opll!JStes I 1906, hvorefter fodboldspillet blev taget op af 
"Nykøbing Olympia", der også drev cricket. Imidlertid kunne udøverne af de to sportsgrene ikke enes, og I 
1908 brød fodboldspillerne ud og dannede "Nykøbing Boldklub af 1908". 
Btevh fru EJm•s. Vlbolg 24.5.1971, blag 5, - 3: 
8.6.1908 spillede Hercules, Viborg mod Olympia, Nykøbing . 

. WEST 3 CRICKET CWB, NYKØBING SJÆLLAND 
Clicket 199113, side 16: 
West 3 I Nykøbing Sjælland blev stiftet, bl.a. med fødselshjælp af den tidligere Frem'er Jørgen Balling, 
umiddelbart efter sæsonafslutningen og agter at deltage I næste års turnering. Klubben nærer håb om at få 
en bane I Nykøbing Sjælland. 
Clicket 199312, side 12: 
West 3 Cricket Club har skiftet formand, og det blev P. Mahesan, der skal forsøge at få klubben fremad. 

ARBEJDERNES IDRÆTSKLUB.NÆSTVED 
S.8.U.sjubløeumsskdlt 1952, side 14, 17 og 20: 
Stiftet 20. april 1899 . ... Medstifter af S.B.U. 1902 .••. Meldt sig til kampene om Roskilde Pokalen i 1902 
(ved formand P. Aiig. Grevsen, senere borgmester I Korsør) . ..• De tre Næstved klubber sluttedes 19. 
oktober 1904 sammen til Næstved Idrætsklub. 
8t8v 1111 Nmstved ldlæ15fo,enlng 12.3.1968: 
Klubben spillede på Ridemarken (4. dragonregiments store øvelsesterræn på Pilegaardens marker), hvor 
gårdens mange lyse k111er også græssede. Arbejdernes Idrætsklub havde, som navnet siger, sine 
medlemmer inden for denne kategori, medens Næstved Kricketklub væsentlig havde sine blandt kommiser 
og kontorfolk, der dengang regnedes for "finere•. Lærer Niels Ødum var Initiativtageren og formidleren for 



286 
sammenslutningen. Lige efter århundredskiftet blev der afholdt crickettumeringer med mange hold, bl.a. 
fra Haslev, Præstø, Vordingborg, Sorø m.fl., hvor man i samlet trop med forskellige crickethuer på hovedet 
marcherede til spillepladsen. Lærer Ødum arrangerede kampe og fik skoledrengene interesserede og 
gjorde i det hele taget, også pædagogisk, et stort pionerarbejde. 

NÆSTVED BOLDKLUB 
Brev fra Næstved Idrætsforening 12.3.1968: 

Stiftet 1924, bl.a. af trådfabrikant Torp. Spillede på Dyrskuepladsen. Klubben eksisterede kun i 15 år og var 
ganske givet en række år Sjællands førende cricketklub og plejede nært samarbejde med københavnske 
klubber, særlig B.93, der dengang havde et godt hold. 1929 (7) vandtes vandrepokal fra S.B.U. 1930 
vandtes et bæger fra S.B.U. En række af holdets spillere kom på S.B.U.s udvalgte hold. En af klubbens 
kendte medlemmer, typograf Marius Sølberg, var i en længere årrække turneringsleder indenfor S.B.U. 
Vandt sjællandske turnering 1925, 1927-33 og 1937. 
Kricket 1930, sidø 45: 

I sine forsøg på at finde jævnbyrdige modstandere har Næstved Boldklub måttet Sl!lge til hovedstaden. 
Klubben har således i år spillet imod A.C.C., K.B. og B.93. Mod sidstnævnte klub har Næstved Boldklub 
spillet hvert år siden 1923 (7), og med sejren I år står B.93 nu med 6 sejre mod Næstveds 4. 
Klickøt 1933, sidø 54 og 77: 

De fleste klubber på Sjælland tænker på at henstille til Næstved Boldklub, at den 50ger optagelse i den 
københavnske tumertng, hvor klubben mere synes at høre hjemme, hvad spilledygtigheden angår •... Hvad 
siger iøvrigt K.B.U. til at optage Næstved Boldklub i den københavnske turnering fra næste sæson at 
regne? ... Gærderekorder. 
S.B.U.sjubilæumss/Uift 1952, side 81: 

Næstved vandt 1928 (7) pokalen til ejendom, idet de havde vundet den 4 gange. 
Cricket 1939. side 29: 

På en generalforsamling i de to Næstvedklubber, Boldklubben og Idrætsklubben, vedtoges den allerede for 
nogen lid siden i dagspressen omtalte sammenslutning af de to klubber. Klubbens nye navn blev Næstved 
Idrætsforening, og til formand valgtes politifuldmægtig Ring. Næstved idrætsforening bliver ikke nem at 
bide skeer med til sommer med så fremragende batsmen som Otto Petersen, Frede Andersen, Aage Olsen 
og Gunnar Hansen, samtidig med at det må være en stor fordel for sporten i det hele taget, at klubben 
bliver stflrre og stærkere end de to gamle klubber hver for sig nogensinde kunne være blevet. Næstved 
Idrætsforening vil så deltage i A-rækken med deres bedste hold og med sekundaholdet I B-rækken, 
ligesom man vil gøre et forsøg på at skabe et juniorhold, der Ikke blot bliver "priigelknabe" i drengerækken. 

NÆSTVED HANDELS- OG KONTORISTFORENINGS SPORTSKLUB 
/lustreret ldnøtsbog 1890, side 668: 

Stiftet 20. april 1888. 65 medlemmer i oktober 1889. Spiller criCket og fodbold. 
S.B.U.s Jublæumss/Uift 1952, side 10 og 20: 
Stiftet 20. april 1888 . ... De tre Næstvedklubber sluttedes 19. oktober 1904 sammen til Næstved 
Idrætsklub. 

NÆSTVED IDRÆTSFORENING 
Cricket 1939, side 29: 

På en generalforsamling i de to Næstvedklubber, Boldklubben og Idrætsklubben, vedtoges den allerede for 
nogen lid siden I dagspressen omtalte sammenslutning af de to klubber. Klubbens nye navn blev Næstved 
Idrætsforening, og til formand valgtes politifuldmægtig Ring. Næstved Idrætsforening bliver ikke nem at 
bide skeer med til sommer med så fremragende batsmen som Otto Petersen, Frede Andersen, Aage Olsen 
og Gunnar Hansen, samtidig med at det må være en stor fordel for sporten i det hele taget, at klubben 
bliver større og stærkere end de to gamle klubber hver for sig nogensinde kunne være blevet. Næstved 
Idrætsforening vil så deltage i A-rækken med deres bedste hold og med sekundaholdet i B-rækken, 
ligesom man vil gøre et forsøg på at skabe et Juniorhold, der ikke blot bliver "priigelknabe" i drengerækken. 
Brev fra Næslved ldnøts/omning 12.3.1968: 

Stiftet 5.3.1939. Personer: Axel Eiienberg, Wolmer Pedersen, Aksel Danhoit, Chr. Jensen m.fl. Spiller på 
Næstved Idrætspark. Udgav jubilæumsskrift 1964. Vundet vandrepokal mod Nykøbing F. 1942. Man 
holder stadig liv i cricketsporten i Næstved, som man har gjort det siden århundredskiftet, selvom 
standarden ikke er så høj som tidligere. Interessen, også for at gøre et stykke arbejde for at styrke denne 
blandt de unge, er også til stede. Baneforholdene er fortræffelige, og økonomien er i orden. 
Cricket 1964, side 54 ogjubilæumsnummer 1979, side 33: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cm;l<et 198614, side 16: 

Ved generalforsamling 30.10.1986 lukkede criCketafdellngen. På kostskolen Herlufsholm er der normalt en 
halv snes stykker eller lidt flere af eleverne, der spiller cricket. Dem har klubben overladt skinner, bals og 
bolde. 
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NÆSTVED IDRÆTSKLUB 
S.B.U.s jublæumsskrift 1952, side 20: 

Stiftet maj 1903. De tre Næstvedklubber sluttedes 19. oktober 1904 sammen til Næstved Idrætsklub. 
Odense Bo/dklubsjubiæumsskrift 1937, side 27: 

1910 gav O.B. sig i kast med sjællandsmestrene(?) Næstved og vandt med 8 stående gærder. 
Klfckøt 1931, side 6: 

Næstved Idrætsklub har indsendt regnskabet for sin turneringskamp mod Nykøbing F. i 1928, hvor Aage 
Olsen (78 n.o.) og Chr. Larsen (35 n.o.) i anden halvleg scorede 113 for 1 på 35 minutter. Endvidere i 
1922 (da der kun fandtes 1 klub i Næstved) tog man Kalundborg Kricketklub for 3 points I en privatkamp. 
Klfcket 1932, side 83 og 116: 

Anton Olsen og Charles Larsen, medlemmer af N.1.K., fejrer i år 25 års jubilæum som aktive spillere . 
. .. Gærderekorder. 
Vinder af sjællandske turnering 1911, 15, 23 og 24. 8-rækken 1934. 
Cricket 1939, side 29: 

På en generalforsamling i de to Næstvedklubber, Boldklubben og Idrætsklubben, vedtoges den allerede for 
nogen tid siden i dagspressen omtalte sammenslutning af de to klubber. Klubbens nye navn blev Næstved 
Idrætsforening, og til formand valgtes politifuldmægtig Ring. Næstved Idrætsforening bliver ikke nem at 
bide skeer med til sommer med så fremragende batsmen som Otto Petersen, Frede Andersen, Aage Olsen 
og Gunnar Hansen, samtidig med at det må være en stor fordel for sporten i det hele taget, at klubben 
bliver større og stærkere end de to gamle klubber hver for sig nogensinde kunne være blevet. Næstved 
Idrætsforening vil så deltage I A-rækken med deres bedste hold og med sekundaholdet I B-rækken, 
ligesom man vil gøre et forsøg på at skabe et juniorhold, der ikke blot bliver "priigelknabe" i drengerækken. 
Bl8V fra Næstved ldrætsfof8ning 12.3.1968: 

Vandt pokal skænket af fru Ingrid Frandsen, Ringsted. Klubben spillede på Ridemarken (4. 
dragonregiments store øvelsesterræn på Pilegaardens marker), hvor gårdens mange lyse køer også 
græssede. Klubben gjorde et stort og prisværdigt arbejde for cricket gennem hele perioden. 

NÆSTVED KRICKETKLUB 
S.B.U.sjublæumsskrift 1952, side 14, 11 og 20: 

Næstved Kricketklub ved formand lærer Ødum (senere kasserer I s.e.U.) meldte sig til kampene om Roskilde 
Pokalen 11902 .... Næstved Kricketklub, stiftet 1898, medstifter af S.B.U . ... De tre Næstvedklubber 
sluttedes 19. oktober 1904 sammen til Næstved Idrætsklub. 
Bl8v fra Næstved klnlstslorening 12.3.1968: 

Arbejdernes Idrætsklub havde, som navnet siger, sine medlemmer inden for denne kategori, medens 
Næstved Kricketklub væsentlig havde sine blandt kommiser og kontorfolk, der dengang regnedes for 
"finere•. Lærer Niels Ødum var initiativtageren og formidleren for sammenslutningen. 

NÆSTVED OLD BOYS 
Cticket 1941, side 50 og 60: 
Privatkamp 14/9. Næstved Old Boys (124) vandt over Næstved komb. A + B (77) med 47 points. Old 
Boys: Peder Andersen 44, Robert Nielsen 8 for 40. Komb. hold: Karlis Jørgensen 7 for 26 . 
... I den morsomme kamp mellem Næstved "Old Boys• og et kombineret hold fra Næstveds 2 
tumeringsmandskaber vandt "Old Boys•, som meddelt I sidste nummer, en overraskende sejr til trods for, 
at det kombinerede hold talte så gode spillere som Frede Andersen, Aage Olsen, Poul Schimmel og Karlis 
Jørgensen. Kampens topscorer blev den 53 årige Peder Andersen med 44 points, en overordentlig 
bemærkelsesværdig præstation. Men også Robert Nielsen med 20 points og 8 gærder for 40 og Vald. 
Jensen med 21 plus 3 for 22 leverede en flot indsats. 

ODDER SPORTSKLUB 
Cticl!et 1945, side 68: 

Medstifter af J.B.U. 1.12.1895. Med I første turnering 1896. 
Brev fra fru EJ,næs, Vibo1115.8.1911, biag 1, 3 og 4: 
Meddelelse af 25.3.1697 fra Louis Møller, Aarhus: Foreløbigt program for J.B.U.s turneringskampe i 4. 
kreds inkluderer Odder Boldklub (endvidere Aarhus Boldklub, Aarhus Underofficersforening og Viborg 
Boldklub) .... Brev af 11.3.1897 fra J.B.U. med de delegeredes navne inkluderer Odder Sportsklub, 
formanden, sagfører Løgstrup . ... Tumeringsplan for Jydsk Bold-Union i sæsonen 1897 Inkluderer Odder 
Sp. 
Den Danske /drætsbog 1935, side 751: 

Løjtnant Sarder ser endnu med glæde tilbage til de dage, da Underofficerernes Boldklub fra Aarhus drog til 
Odder for at møde •schllferklubben". Det var læge Schllfer, der af sin egen drengestab kunne besætte 
størsteparten af et hold, og det blev til sammenkomster, hvor spilleme ikke alene mødtes ved gærdeme, 
men hvor de senere nød bordets glæder I den gæstfrie læges hus for til slut at dyrke keglespillets finesser. 
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ODENSE 
KJtcket 1932, side 109: 

Den fynske jernbane åbnedes 7. september 1865, og det vides, at englænderne på dette tidspunkt havde 
dannet en cricketklub I Odense, uden at man dog kan konstatere, om de har hvervet proselytter for deres 
spil blandt byens folk. 

BOLDKLUBBEN AF 1909, ODENSE 
Vinder af den fynske turnering 1931, 1933-34, 1939, 1943-52. Danmarksmester 1960. 
Odense Ba/dk/ubs jubilæumssluilt 1937, side 28: 

B.1909 opretter cricketafdeling 1927.
F.B.U.sft,bi/aumssktllt 1954, side 65: 

1927 fik O.B. og Svendborg B. to nye modstandere I B.1909 og B.1913.
Clicket 1951, side 41: 

B.1909 vundet fynsmesterskabet for 10. gang (?) I træk.
Cticket 1952, side 18: 

I 1927 startede en flok cricketentusiaster I den modne alder en cricketafdeling Inden for fodboldklubben 
B.1909, og sukcesen kom hurtigt, idet holdet allerede i 1931 vandt det første fynsmesterskab, som siden er 
blevet til 13 ialt, deraf de sidste ni i træk. Af kendte og veltjente spillere skal vi lige nævne A. Fedders, den
personificerede anfører og leder, der førte holdet frem til de store bedrifter, E. Holm, der har været med i
alle 25 år og stadig er klubbens solide åbningsgærde, samt. last not least - Torben Andersen, der uden
sammenligning er klubbens førstemand, sAvel sportsligt som organisationsmæssigt. Desuden trænger
navne pA de mange unge, lovende spillere, som 1909 har fostret i de senere år, sig på. Egon Jensen, Kjeld
Andersen, Mogens Nielsen, Poul E. Larsen og Johs. Olsen, der alle har repræsenteret deres union, og som
man kan vente sig større bedrifter af i fremtiden ••.. Statistik m.m.
Cricket 197714, side 23: 

B.1909s cricketafdeling har fejret sit 50 års Jubilæum med en fest i klubhuset I Vollsmose. Fra
hovedforeningen var der 3 bats som gave, og afdelingen fik ogsA hilsener fra D.C.F •• B.1913 og en række
firmaer og privatpersoner. Det nyeste nummer af B.1909s medlemsblad er stort set helliget 
cricketafdelingen fra dens start 11927, med A. Fedders og Aksel Åkerrnann som ledere, over det første 
fynske mesterskab 11931 og frem til klubbens hidtil største triumf, det danske mesterskab 11960 med et
Indgående referat af den afgørende kamp mod Hjørring. Hans Kiel fo,tæller som udenforstående lidt om
cricket fra tilskuerpladserne, og Fyns Tidendes sportsredaklør, Mr. Slans, selv gammel cricketdreng fra
Chang, giver sin lykønskning et par anekdoter med pA vejen. løvrigt har B.1909 tll dato haft seks 
landsholdsspillere, nemlig Torben Andersen, Egon Jensen, Mogens Christensen, Carsten Morild, Kj.
Jannings og P.P. Klokker. Kj. Jannings har flest 1. holds kampe med 166, men yderligere 6 har rundet 100
kampe.
Cdcket 1964, side 35 ogju,,,..,,_,,,,,,, 1979, side 12: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Clicket 19/U/1, side 6: 

B.1909, Odense, kan i sommer fejre 75 års jubilæum, dette fejres bl.a. med en kamp mod R.A.F. fra
Vesttyskland.
Clicket 198712, llldø 4 og 198714, side 4: 

Artikel og læserbrev om vanskelighederne i B.1909 og B.1913.
Clicket 1990/5, side 14: 

Efter års snakken frem og tilbage er Odense Cricket Club omsider en kendsgerning. De gamle 
årstalsklubber B.1909 og B.1913 har slået sig sammen, og nu skal der gang I arbejdet. 
Sammenslutningens første formand er Ole Petersen, der har en cricketfortid I Aalborg og senest har 
brilleret som formand for Pressens Cricket Club. Det er Odense C.C.s ambition at fortsætte det 
ungdomsarbejde, der med udgangspunkt i B.1909 har stået pA et år, og som skal bringe cricketbyen frem, 
hvor det er sjovt at være med. 

BOLDKLUBBEN AF 1913, ODENSE 
Stiftet 2. november 1913 som fodboldklub. 
B.1913sjJblalumssktilf 1963, side 29: 

Cricketafdelingen stiftet 1927. 
Clicket 197716, side 27: 

B.19135 cricketafdeling har sidst I september markeret afdelingens jubilæum med reception og fest I
Kildemosen, hvor Ib Hansen overrakte D.C.F.s hilsen. Det hele startede 11926, da en række 
cricketinteresserede begyndte at svinge battet på eksercermarken ved hangaren. Året efter blev afdelingen
en realitet, bl.a. med Martinus Knudsen og Chr. Jensen som stiftere. På det første hold var desuden Harald
Andersen, Vilh. Clasen, Poul Espe, Carl G. Pedersen, Carl Rasmussen, Poul Trolie, Carl Mazanti, car1 H.
Mikkelsen og Henry Ludvigsen. B.1913 kom med i den fynske turnering, dog uden nogensinde at vinde et
fynsk mesterskab. Dertil har O.B. og siden B.1909 været for stærke. I D.C.F .s æra var holdet i mange år
placeret i 2. division og har i de senere år kæmpet hårdt for at genvinde denne position, ligesom man også
sørger for tilgang gennem et ikke ueffen junior hold. B.1913 har gennem årene fostret flere gode spillere,
fremmest blandt dem nok Leo Clasen, der foruden at beherske spillets faser ogsA var en udmærket leder, 
&å god at han blev valgt til formand for Dansk Cricket Forbund, en post han desværre ikke fik lov at
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bestride længe. Leo Clasen har !øvrigt stadig stadionrekorden I Odense med 186 not out. Ved receptionen 
mødte bl.a. gratulanter fra de to øvrige eksisterende fynske cricketklubber, Kerteminde og B.1909 
Odense Avis søndag 28. august 1977, fotogran af de to stillere samt artikel af Mr. Siens (uddrag): 

B.1913 blev medlem af den fynske turnering, hvor der var deltagere fra Svendborg, Middelfart, Faaborg,
Kerteminde, O.B. og B.1909 .... Men B.1913 nøjedes ikke med kun at svinge battet på det fynske land. Der 
var mange gode privatkampe i det jyske, hvor man særtigt husker Esbjerg, Fredericia, Holstebro og 
Aarhus. Det var I de lider, da Lillebælt blev besejlet med færger, så en cricketkamp kunne godt •vare• I et 
par døgn. • Det gjorde nu ikke så meget, siger de samstemmende, for vi havde altid en dejlig 3. halvleg. VI 
gav os tid til at dyrke kammeratskabet med vore modstandere. Begge husker deres bedste score, således 
opnåede Martinus Knudsen i en kamp 73 points i Faaborg, og Chr. Jensen, der var fast stokker, tegnede 
sig for 82 points i en kamp mod 0.8., der blev besejret med 1 point. Chr. Jensen opnåede bl.a. otte 
seksere . ... B.1913 har gennem tiderne fostret gode spillere, men ingen er I tvivl om, at den største var Leo 
Clasen, der døde i en alt for tidlig alder. Han kunne det hele, og så var han en fortræffelig leder. 
Clicket 1964, side 36 ogjublæumsnummer 1979, side 13: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Clicket 198712, side 4 og 198714, side 4: 

Artikel og læserbrev om vanskelighederne i B.1909 og B.1913. 
Clicket 1990/5, side 14: 

Efter års snakken frem og tilbage er Odense Cricket Club omsider en kendsgerning. De gamle 
årstalsklubber B.1909 og B.1913 har slået sig sammen, og nu skal der gang i arbejdet. 
Sammenslutningens første formand er Ole Petersen, der har en cricketfortid i Aalborg og senest har 
brilleret som formand for Pressens Cricket Club. Det er Odense C.C.s ambition at fortsætte det 
ungdomsarbejde, der med udgangspunkt I B.1909 har stået på et år, og som skal bringe cricketbyen frem, 
hvor det er sjovt at være med. 

FRK. M. JØRGENSENS SKOLE, ODENSE 
Kricket 1931, side 60: 

Cricket-filmen forevist for skoledrengene på Frk. M. Jørgensens drengeskole i Odense. 
Clicket 1940, side 72: 

Takket være lærer C. J. Junge er interessen for cricket stor I Frk. M. Jørgensens skole I Odense, hvor 
forteden omtrent 100 elever fra de store klasser, som notabene ALLE dyrker spillet, var samlet til 
forevisning af cricketfilmen. Der har været spillet et par kampe med St. Hans Realskole, Odense. 

MARS.ODENSE 
Dansk Spo,tslklende 1892, side 363 og 414: 

Ved cricketkampen i søndags den 28. august i Odense sejrede, ligesom for 3 uger siden i Svendborg, 
"Svendborg Ungdoms Sportsklub". Svendborgerne fik i 1. halvleg 145, mens "Mars• (Odense) fik 32 i 1. og 
39 i 2 . ... regnskab . ... 25. september kamp i Odense • Boldklubben "Mars"/Odense Kathedralskole. Efter 2 
halvlege hver vandt Latinskolen med 58 points, 153 mod 95. 
Odense Bo/dklubsjublæumssklilt 1937, side 12-14 og 61: 

1892 besejrede 0.8. "Mars", Odense stort. 23.7.1893 vandt O.B. stort hjemme over"Mars•, Odense. 
0.8. besejrede udvalgt hold fra "Mars" og Odense Gymnastikforening i 1893. 

MERKUR CRICKETKLUB, ODENSE 
Dens/< SportsJ/dende 1890, side 360: 

I september havde 11 af 3. og 4. klasses cricketparti fra Odense Kathedralskole en kamp med 
cricketklubben "Merkur" her af byen. Resultatet var, at skolens elever I 2 halvlege sejrede med 66 points 
mod 36. 

MULERNES LEGATSKOLE. ODENSE. 
Odense Boldklubs jublæumssklilt 1937, side 25 og 55: 

... Mulernes Legatskole, der tog spillet op 11898 .... Elever fra Odense Katedralskole, Mulernes Legatskole 
og Kommuneskolen i Jernbanegade begyndte at optræde på 0.8.s bane ca. 1896. 
Clicket 1957, side 75, uddrag fra tæserbrøv h V. Agerschou-Andalsen, stadssko/elnspektør, Varde: 

... Mulernes Legatskole i Odense har tidligere været en skole, hvor cricket dyrkedes meget. Skoleinspektør 
Samuelsen er stadig meget interesseret. 

ODENSE BOLDKLUB 
Vinder af fynske turnering 1905-28, 1930, 1937-38, 1940-42 og 1953. Medstifter af D.I.F. 14.2.1896. 
H/ustrerøt ldrætsbog 1890, side 669: 

Stiftet 12. juli 1887 (under navnet Odense Kricketklub). 26 medlemmer I oktober 1889. Spiller kun cricket. 
Tldsskliltfor Sport 1887, side 470.1 og 478: 

Cricketkamp mellem Odense Kricketklub og Svendborg Sportsklub den 28. august 1887 - fuld beskrivelse, 
(uddrag): 
Kampen, der fandt sted efter opfordring af Odense Kricketklub, tog sin begyndelse kl. 1.15 på "Heden" I 
Odense, og Odensianeme gik efter lodtrækning først ind med deres bedste spillere, Max Smith og Edv. 
Hansen . ... kl. 2.25 faldt sidste gærde ... Efter at der var blevet spist til middag, gik Odensianerne kl. 4.56 
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Ind til 2. halvleg (d.v.s. middagspause• 2 timer 31 minutter!) ••• Svendborgenserne gik ind til 2. halvleg kl. 5.43 og 
skulle nu kun gøre 3 points for at vinde, men efter Odensianernes ønske fortsatte spillet, og kl. 6.32 faldt 
sidste gærde for 93 points som i første halvleg . .•. Regnskab . ... Skud på cricketspillets område omfatter 
bl.a. Odense. 
Dansk Sportslidende 1888, side 283: 

Cricketkamp I Odense søndag 19. august: 11 af KB. og 15 af Odense og Svendborg Kricketklubber. K.B. i 
1. halvleg 155 points• modspillerne 8 + 26 - KB. vandt med 1 halvleg+ 121 points. 
Dansk Sportslidende 1891, side 237, 278, 3/U, 321 og 348: 

Efter at Odense og Fredericia Boldklubber lfjor havde afholdt tvende matcher, ved hvilke "Odense 
Boldklub" tabte i Fredericia og "Fredericia Boldklub" I Odense, enedes man om, allerede samme efterår at 
afholde en tredie match på neutral grund. Det lykkedes Imidlertid Ikke ifjor at finde en passende plads, 
hvorimod en sådan for nogen tid siden blev stillet til rådighed for klubberne af en gårdejer ved Aarup 
midtvejs mellem Fredericia og Odense , og der mødtes så de to klubber den 21. juni, efterat spillepladsen 
de nænmest foregående dage var gjort brugbar ved planering, vanding og tromling .... O.B. sejrede med 39 
points. Efter matchen samledes spillerne til en meget animeret fælles-middag på Aarup Gjæstgivergaard, 
hvor man ligeledes tilbragte aftenen sammen ...• 19. juli: Horsens Boldklub slog O.B. med 151/134. 
Horsens grundet frafald og ferie fået lov af O.B. at supplere med 3 spillere fra Fredericia B . ... Søndag 30/8 
kl. 1 0 spiller O.B. og Svendborg Sportsklub I Odense. O.B. vandt med 33 points . ... I referat fra kamp 20/9 
mellem O.B. og Horsens B. nævnes, at Horsens mellem sine spillere talte en englænder, der fortiden har 
bopæl I Horsens. Forøvrigt generedes O.B.s spillere ikke nær så meget af englænderens overarmsbolde 
som af en anden Horsens spillers stærke underarmsbolde, der sjældent fejlede retningen, men 
englænderen bragte sejren over på H.B.s side ved at gøre de 28 af partiets 52 points. 
Dansk Sportslidende 111Ø2. side 345, 363, 375 og 394: 

Søndag 21. august afholdtes Cricketkamp Svendborg Sportsklub/O.B. O.B. vandt med 28 points + 11 st.g • 
... Søndag 18. september afholdes i Odense O.BJA.B. A.B. vandt med en halvleg + 2 points. 
Dansk Sportslidende 18113, - 192: 

Efter Indbydelse af O.B. havde A.B. sendt hold til Odense 4. juni 1893. O.B. vandt med 3 st. g. og fik 
revanche for ifjor. O.B. og dens energiske fonmand sagf. Max Smith har stor ære Ikke alene af sejren, men 
også af den Iver hvormed cricket drives i Odense, thi ikke alene har de holdt øvelser I exercerhuset hele 
vinteren, men allerede fra midten af april har de plantet gærdeme på Fælleden, og da de som 
forretningsfolk Ikke kan spille om dagen, holder de deres øvelser om morgenen kl. 5-7. Når nu blot de 
andre provinsbyer kunne følge Odenses exempel og vise en lignende Iver for Cricket, så kunne vi 
forhåbentlig snart være ude over den sørgelige dekadenceperiode i boldspil, hvori de fleste af vore 
provinsbyer for øjeblikket befinder sig. Resten af søndagen og mandagen var helliget selskabelige glæder 
med dans søndag aften I "Fruens Bøge• o.s.v. 
Dansk Spo,tslidende 111Ø4, lide 194, 280 og 322: 

O.B. åbnede søndag 3. ds. (Juni) sin nye bane med præsentation I cricket, fodbold og lawn tennis. Banen, 
der har en størrelse af 200 x 217 alen, er lejet af Odense kommune på 7 år og er beliggende 5 minutters 
gang fra Albani Torv, umiddelbart op til Munke Mose Anlæg, der danner et smukt hegn for banen og giver 
læ imod vest . ... Ved banens indvielse den 3. ds. stillede klubben om formiddagen med et cricketparti på 
22 spillere .•.. Medens klubben I de syv år, hvori den har eksisteret, kun har øvet Cricket og haft et 
medlemstal af 30 å 40, har den nu et antal af ca. 200 aktive og passive medlemmer . •.• Søndag 19/8 I 
Odense: Efterslægtens Boldklub/O.B. på den nye bane fra kl. 11 til 3.46, vundet af O.B. med 15 points. Kl. 
5 holdtes hos værterne en animeret middag og kl. 9 samledes man tll bal på hotel St. Knud, og her gik så 
dansen med liv og lyst til kl. 3. Kl. 4 tog E.B. tilbage til København fulgt på benegården af værter og
værtinder. Da toget satte sig I bevægelse Istemtes af E.B.s medlemmer et rungende hurra for O.B. som en 
tak for den sjældne gæstfrihed og venlighed, hvormed man var bleven modtagen. E.B. vil længe bevare 
mindet om denne tur, og alle klubbens spillere var enige om, at trods nederlaget havde de aldrig tilbragt en 
fornøjeligere dag. Referat og regnskab . ... O.B./A.B. kamp I Odense søndag 16. september. A.B. vandt 
med halvleg + 18 points• 76 mod 17 + 41. Uddrag fra referatet: Den 15. om aftenen fandt ankomsten til 
Odense sted. På banegården modtages A.B. af en talrig skare af O.B.s medlemmer, og efter en·foreløblg 
præsentation, og gæsterne var fordelt til deres respektive værter, drog man hver til sit . ... Kl. ca. 10 
samledes man efter at have udhvilet sig oven på rejsens anstrengelser og styrket sig med en solid frokost 
tll den forestående dyst. Kl. 10.37 begyndte kampen og kl. 12.39 faldt sidste gærde, Efter spillet tilbragte 
man tiden til middag med tennisspil og et blandet cricketparti. Efter en meget animeret middag samledes 
man kl. 9 til bal på hotel St. Knud, hvor dansen gik med liv og lyst til den lyse morgen. Den næste dag 
tilbragtes med tennisspil o.s.v., hvorpå man atter om aftenen samledes I "Fruens Bøge• til et Improviseret 
bal. ... Først tirsdag morgen Kl. 4 forfod A.B. Odense. Alle var enige om, at fornøjeligere dage havde de 
aldrig oplevet, og mere elskværdige værter og værtinder havde de ingen sinde truffet. ... Regnskab, 
K.B.U.sjubi/æumssluilf 1928, side 81: 

Det næste baneanlæg kom ikke københavnerne tllgode. Det skyldtes sagfører Max Smith I Odense, 
crlcketspillemes uforglemmelige ven. Som gammel soraner havde han fra barn indsuget kærligheden til 
spillet, og han ofrede masser af arbejde og penge på at skaffe Odense Boldklub en god spilleplads. Den 
havde en heriig beliggenhed og var efter datidens fordringer ganske udmærket. De københavnske klubber 
har mange gange været på besøg derovre, har både vundet sejre og lidt nederlag, men hvoriedes end 
resultatet blev, medbragte man altid de gladeste minder om en herlig, man alt for !tort ferie. Han var en 
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udmærket fører for sit hold, der så op til ham som til en fader, han var en ypperlig vært, og han og hans 
elskelige frue vidste ikke alt det gode, de skulle gøre cricketspilleme. Der ovre traf jeg første gang Frederik 
Mouritzen, en 18-årig kæmpe, der viste udmærkede anlæg for cricket, og som senere, da han flyttede til 
København for studiernes skyld, sluttede sig til Kjøbenhavns Boldklub, for hvem han har været en mægtig 
støtte igennem mange, mange år.K.B. spillede i Odense i 1880eme . ... Kort tid efter, at K.B. havde fået sin 
bane anlagdes en lignende i Odense, den første udenfor København. Det var næsten udelukkende ved en 
enkelt mands altid vågne interesse for sagen. Denne mand er sagfører Max Smith, en gammel soraner, en 
af cricketspillets stolteste forkæmpere, som ved betydelige pekuniære ofre og ved sit personlige arbejde 
skaffede sin klub en tidssvarende spilleplads. Den modtagelse som O.B. beredte os, da K.B. gæstede den 
ved dens 10 års jubilæum i 1897, ved hvilken lejlighed O.B. vandt med 23 points, var mere end festlig. Om 
aftenen afholdtes på Industripalæet en middag og et meget animeret bal, som først sluttede, da spurvenes 
kvidren ude på altanen manede til eftertanke, at imorgen kom atter en dag. Men festens glanspunkter var 
vel nok frokosten næste formiddag i boldbanens telt og den improviserede dans over grønsværets tæppe 
til dragonmusikkens vuggende toner; og så den uforglemmelige sejltur om aftenen med festens fagreste 
damer ned ad Odense å, som er omgivet af træer, der drypper deres blade i det spejlklare vand og svøber 
åen og dem, der færdes på den, ind i en romantik så stærk, at man må tage al sin skepticisme til hjælp for 
at rive sig ud af åens ejendommelige stemning - Ja, de dage glemmer man sent. Men ikke blot som den 
mest gæstfri af alle de klubber, K.B. er kommen i berøring med, er O.B. bekendt; også som en af landets 
bedste cricketklubber har den vundet et navn. Flere gange har den med stolthed kunnet sige, at den som 
besejrer af det bedste københavnske hold, stod som Danmarks første cricketklub; men den største hæder 
indlagde den sig dog i kampen ved Sportsfesten 1898, hvor det stærkest mulige hold, hovedstaden kunne 
stille, kun vandt over den med 4 stående gærder .•.. Forbindelsen med provinsklubberne er stadig blevet 
bevaret; dog gælder rejserne nu - efter at vore gamle venner O.B. har opgivet spillet - mest jydske byer. I 
1912 spillede et hold for K.B. sidste gang mod O.B. i anledning af klubbens 25 års jubilæum. Morsomt var 
det, at både K.B. og O.B. kunne mønstre omtrent de samme spillere, der havde deltaget i kampen ved 10 
års jubilæet i Odense. Spillet var måske ikke efter så lang tids forløb helt igennem 1. klasses, men til 
gengæld havde man ikke tilsat noget af det gamle humør. Vor hæderkronede Sylow, der førte holdet, 
havde den gamle regnskabsbog fra kampen for 15 år tilbage med på rejsen derover og bemærkede med 
det for ham egne lune (som om man havde spillet den sidste kamp den foregående søndag): "Der er vel 
ingen grund til at lave om på gærdeordenen•, og gærdeordenen blev så vidt muligt fulgt. 
Kricket 1934, side 102: 

Old Boys, København spillede den 2. september en kamp i Odense mod O.B.s Old Boys og fik revanche 
for nederlaget i fjor. 
Cricket 1936, side 6, fnl La,s Hensen, A.B.s erlndrlnger: 

Jeg var nogle år medlem af O.B. omkring århundredskiftet og erindrer, at den daglige spilletid var fra 6 til 
7½ morgen, og spilleme mødte virkelig flittigt. 
Cricket 1937, side 61: 

Artikel i forbindelse med O.B.s 50 års Jubilæum. 
Odense Bo/dldubsjublaøumsskJ#I! 1937 (uddrag): 

(Dette skrift indeholder en meget dækkende historie om klubben og er et crickethistorisk meget vigtigt 
værk. Det er aN for omfattende tn at blive taget med her I sin helhed, men et uddrag må med!) : 
De sidste 20-30 år af forrige århundrede bredte interessen for cricket sig her i landet, efter at spillet var 
indført af engelske Ingeniører, og kostskolerne holdt det højt I ære. Der oprettedes rundt om klubber til at 
varetage de spillendes interesser, og da forretningsfører Jacob Larsen og bogholder Hans Eriksen rettede 
henvendelse til den gamle soraner, sagfører Max Smith, om at medvirke ved oprettelsen af en cricketklub I 
Odense, var denne straks parat. Der var allerede tegnet så mange deltagere, at man havde kunnet 
påbegynde spilleøvelserne på heden, som vor tid kender under navnet Søndre Boulevard, ved velvillig 
Imødekommenhed fra kommandantens side. 
Den 12. juli 1887 fødtes Odense Boldklub på hotel •st. Knud" og fik i dåben navnet Odense Kricketklub. 
"St. Knud" var I hine dages Odense et ældre, velrenommeret hotel, der havde til huse I Vestergade nr. 64. 
Det er, som bekendt, nu nedlagt, og stifterne er døde, men klubben lever I bedste velgørende som et af 
landets største boldklubber. Og starten var ellers uhyre beskeden, Idet tallet på mødets deltagere kun var 
14, der naturligvis indmeldte sig ved starten. I de kommende tre uger steg tallet dog til 29, og ved årets 
udgang var der 27. Ved klubbens stiftelse kom følgende mænd til at lede den: bogholder H. Eriksen, 
Frederiksgade 2, forretningsfører Jacob Larsen, Frederiksgade 2, porcelænshandler Harald Limkilde, 
Vestergade 33, handelsagent Hans Møller, Kongensgade 28, og sagfører Max Smith, Nørregade 51. For 
mange vil adresserne sikkert fortælle ikke så lidt mere, end navnene alene formår. Som formand valgtes 
Max Smith, til kasserer Harald Limkilde og som sekretær Hans Møller. De første revisorer var 
boghandlermedhjælper Edv. G. Hansen og kommis H. G. V. Nielsen. 
Træningen foregik om morgenen, og måske var det det tidlige tidspunkt på dagen, fra kl. 6-7, der 
betingede indførelsen af bøder for ikke at møde rettidig eller endog helt forsømme uden forfaldsmelding. 
Det var dog nærmest en æressag at undgå disse bøder, thi ellers var de sikkert blevet betydelig større end 
1 o øre for hver gang. Og der må dog have været spillet med lyst og interesse, for allerede den 28/8 kunne 
den første match finde sted. Det var Svendborg Sportsklub der nød den ære at være de første gæster, og 
da denne klub var et par år ældre, vandt den også en let sejr (93 + 93 - 36 + 60). 
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På generalforsamlingen 9.4.1889 vedtoges nye love for klubben, og dermed kom navneforandringen til 
Odense Boldklub. Klubben var indbudt til det møde, hvor Dansk Boldspil-Union blev stiftet, men ønskede 
ikke at være med, medmindre man kunne enes med de øvrige fynske klubber derom, og det kunne man 
hverken nu eller nogle år senere, hvor man fandt det for kostbart og vidtløftigt at indlade sig i unionskampe 
med de jydske klubber. Desuden havde man Interesser at varetage for Fyns vedkommende, og derfor 
måtte man foretrække at arbejde på samme måde som hidtil. I året 1889 havde Svendborg Sportsklub og 
Odense Boldklub atter et hold i fællesskab, og dette tog den 22/9 i Odense kampen op med Sorø Amts 
Boldklubber: Korsør, Slagelse, Sorø og Ringsted med det resultat, at sjællænderne vandt med 74 points 
(61 + 77-45 + 19). 
De første kampe, klubben havde spillet, formede sig nærmest som betydelige fester og kostede altså 
mange penge, som den naturligvis ikke kunne klare, og da spilleme tillige skulle betale deres egne rejser, 
blev man hurtigt klar over, at fællesspisninger og baller måtte lægges på hylden, hvis samkvemmet med 
den øvrige verden skulle komme Ind i en god gænge, og man fandt her god forståelse hos de øvrige 
fynske klubber, som der spilledes med i de år: Svendborg, Bogense og Kerteminde. Øvelserne var 
usædvanlig godt beSfllgt i disse år. Og medens man hidtil Ikke havde haft noget tilholdssted, lejede man nu 
et værelse overfor markedspladsen. Men det varede dog Ikke længe, Inden man bestemte sig til at bygge 
en træbygning på markedspladsen til omklædning og rekvisitter. Hos medlemmerne tegnedes i aktier å 5 
kr. de nødvendige 150 kr. Det bør nævnes, at aktier til et beløb af 140 kr., et par årstid senere skænkedes 
klubben i kvitteret stand, da det stod sløjt til med dens finanser, og kontingentet sattes samtidig lidt i vejret. 
Inden sæsonen (1893) sluttedes, vandtes endnu sejre over Svendborg og O.G. Det blev en sæson med 
mindeværdige resultater, og det blev den sidste på eksercerpladsen og markedspladsen. 
Allerede tidlig på sæsonen indløb meddelelsen om, at gamiSonen med august måneds udløb forlod den 
daværende eksercerplads, og klubben tog da under overvejelse, om der ikke kunne være anledning til at 
leje det fornødne areal og indrette en bane. I juli aOS111gte man byrådet om at erholde tll leje som spilleplads 
en firkantet plads på 3 å 4 tdr. land så nær byens midtpunkt som muligt. Men 6t er at ønske, et andet at få. 
Formanden, sagfører J. Hansen og købmand Jul. Flamand førte forhandlinger med markudvalget, men 
sagen blev stillet i bero, da man Ikke kunne opfylde de fordringer, der stilledes af de daværende lejere I 
Munkemose, som man havde blikket rettet imod. Der forhandledes nu med gårdejer Knudsens enke I 
Hunderup, gårdejer Jørgensen på Hunderupvej og jægermester Steenbach, Aalykkegaard, om leje af en 
passende plads, men uden resultat. Ny forhandlinger med lejerne i Munkemose blev optaget, og den 21. 
september lykkedes det endelig at opnå tilsagn om, at lejerne ville frafalde deres lejemål til fordel for 
Odense Boldklub mod et kontant vederlag af-165 kroner. Sportskiubbemes penge var meget små 
dengang, kan man se. Den første provinsklub havde dermed fået egen bane. På generalforsamlingen den 
28/11 forelagde bestyrelsen ny love. Kontingentet var for sommersæsonen, cricket og lawn-tennis, 7 
kroner og for vintersæsonen, fodbold, 2 kroner 50 øre -I sandhed moderate satser. Som man ser, havde 
klubben nu også stiftet en fodboldafdeling. Med det ny baneanlæg stod man overfor anlæg at 3 
tennisbaner, og med tennisbanerne holder damerne deres indtog I Odense Boldklub, som aktive. Hidtil 
havde damerne Indtaget en passiv rolle, ved cricketkampene, men -naturligviS -gjort en betydelig indsats 
ved de i forbindelse med disse stående fester. For klubben var det et stort gode, at damerne nu blev 
aktive, thi i de nærmest følgende år skulle cricketspilleme fejre store triumfer på ærens slagmark og 
følgelig feste en del. 
En cricketkamp skulle normalt tilendebringes på en dag, men hine tiders matcher var alle 3 dages kampe, 
når talen var om københavnske gæster. Ankomsten fandt sted lørdag eftermiddag, med hyggeligt samvær 
om aftenen. Om Sfllndagen spilledes så 4-6 timer, sjældnere længere, og dagen sluttede med middag, som 
oftest på Industrien eller I skoven, og et animeret bal. Mandagen benyttedes til at spise frokost, og først så 
kunne man tænke på afrejsen, hvor forfriskninger medgaves de bortdragende. Men det sportslige var helt 
iorden dengang, og festlighederne gik stort set på medlemmernes egen kappe. Har man ikke vanskeligt 
ved at forstå det nu om dage? Og samværet fremkaldte naturligvis år efter år en rigdom af gode minder. 
Ak ja - det var dengang! Medlemstallet havde i årene fra starten til 1893 konstant holdt sig i tyverne, men 
steg i dette år til 41 og fik ved fodboldspillets indførelse en yderligere tilvækst af 32, således at det kom op 
på 73. Planerne om egen bane satte dette tal yderligere op til 1351 foråret 1894, og efter indvielsen af det 
ny baneanlæg var man i løbet af sommeren passeret de 200. Ved årets udgang var det samlede tal for de 
forskellige afdelinger: cricket, lawn-tennis, fodbold, passive og banemedlemmer -med ret til at overvære 
træning, kampe og turneringer for 1 krone om året - helt oppe på 219, og omkring dette tal holdt det Sig de 
nærmest påfølgende år. 
Anlægget af den nye bane skred godt frem, og det bør noteres, at planeringen tog medlemmerne sig til 
dels selv af. Pladsen indhegnedes med hegnstråd, og der opførtes 3 træbygninger, hvoraf de to til 
omklædning. Den 3. juni 1894 fandt Indvielsen sted. Om formiddagen Kl. 10-12 tog cricketspilleme banen I 
besiddelse. og om eftermiddagen spilledes der lawn-tennis. Fra kl. 4 spilledes en fodboldkamp, og under 
den var der musik på banen. Men den rigtige Indvielse fik beoen dog først den 19/8 ved en cncketkamp 
med Efterslægtens Boldklub fra København. Præcis kl. 11 medens grå skyer hævede sig over horisonten, 
og det stærkt trak op til uvejr, kastede Katberg den første bold til Fr. Mourltzen. Det blev til en maiden 
over, og først på anden bold i næste over scorede Magnus Fog kampens første toer, Hele halvlegens 
udbytte blev på en lille time kun 23. Overarmskasteren Kalberg tog 6 gærder for 11. Efterslægtens halvleg 
blev på 37. Thorvaldsen kastede udmærket og fik 5 gærder for 12, Edv. G. Hansen tog 3 for 14. Efter en 
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frokostpause på 3 kvarter tog man atter fat - O.8.eme spillede sig op og nåede en totalsum af 60, hvortil 
anføreren, Max Smith, ved et smukt og kraftigt spil havde bidraget med 17, kampens højeste score. Sidste 
kvartleg bragte Efterslægten 31, Thorvaldsen 4 gærder for 12 og Edv. G. Hansen 3 for 12. Markspille! var 
godt og hurtigt på begge hold. Med en O.B. sejr på 15 points over et fremragende hold fra hovedstaden 
havde den ny bane fået en værdig indvielse. 
4 uger senere spilledes en kamp med Akademisk Boldklub, der vandt med en halvleg plus 18 points (76 -
17 + 41). Det dårlige resultat skyldes i første række den fortrinlige overarmskaster Dylkær, der i første 
halvleg tog 7 gærder for 9, i anden halvdelen af gærdeme, og dernæst, at 5. gærde - lassen og Buntzen • 
satte points op fra 26 til 59, de opnåede henholdsvis 31 og 21 points. Men det festlige arrangement var i 
den skønneste orden: festmiddag med bal om søndagen, udflugter om mandagen og hjemrejse tirsdag 
morgen. løvrigt bød sæsonen på et par store sejre over Kerteminde og Odense Gymnastikforening. I løbet 
af 7 år var således den lille cricketklub vokset sig stor og stærk. Den havde allerede I nogle år kunnet kalde 
sig den førende provinsklub og blev ihvertfald I hovedstaden regnet som sådan . 

•.. I 1895 spilledes den første kamp den 7. juli på Blegdamsfælleden I København, mod den et par år 
tidligere stiftede cricketklub, nu kendt under navnet Boldklubben af 1893, der var meget dygtig og vandt en 
stor sejr. Men 7 uger senere kom oprejsningen overfor landets stærkeste klub, Kjøbenhavns Boldklub, der 
i 7 år ikke havde været på besøg, siden kampen med det udvalgte Svendborg-Odensehold. Med 2 points 
plus 1 stående gærde haledes en fortjent sejr hjem. En festdag med talrige flag og guirlander til 
udsmykning af indgang og veranda. Ved frokosten på verandaen efter første halvlegs slutning var der over 
et halvthundrede deltagere. Max Smith bød K.B.erne velkommen og håbede ikke, at der påny skulle hengå 
7 år, inden de kom igen. K.B.s anfører, selveste Sylow, håbede, man kunne enes om at mødes hvert andet 
år I København og Odense. O.B. var den eneste provinsklub, som ikke var bange for at tage kampen op 
med K.B., og efter det her foreliggende resultat kunne det meget tyde på, at O.B. bliver nr. 1 i landet - en 
spådom, som gik i opfyldelse allerede året efter. Kampen blev forøvrigt den mest vellykkede, O.B. 
nogensinde har deltaget i. K.B.s markspil var nydeligt, stopning og indkast foregik med en sikkerhed og 
fart, som man ikke før havde set, og her var meget at lære. Kastningen var god fra begge sider; men O.8.s 
fortrinlige overarmskastere, Edv. G. Hansen og Fr. Mouritzen, havde dog overtaget og væsentlig 
indflydelse på det smukke resultat. 
... Med disse sejre (over A.B. og B.9311896) havde 0.8. sikret sig det uofficielle danmarksmesterskab, og man 
regnede også i hovedstaden O.B. for landets første cricketklub .•.. O.B. havde altså på mindre end 10 år 
fra en ganske ringe begyndelse arbejdet sig frem til førstepladsen i dansk cricket, og som et udtryk for 
anerkendelsen heraf må man tage kampen 30. og 31.5.1898 ved Idrætsfesten I København, hvor O.B.eme 
blev stillet overfor et udvalgt hold fra hovedstadens cricketklubber •.. enkeltheder . 
... Året efter (1902) blev Glamsbjerg slået på egen bane. Turen foretoges en strålende julidag, 
undtagelsesvis med char-a-banc, og var meget vellykket. 0.8. lagde for med 187 hvoraf Lars Hansen 115 
n.o., og da Glamsbjerg kun nåede til 49 + 35, blev sejren på en halvleg plus 31. Fjerde kvartleg blev
opgivet og erstattet med en punchebolle, tilsat rigeligt med Whisky, opklaredes det dagen efter.
Hjemkomst 1,30 morgen med humøret I behold. 
Cricket 1939, side 29: 

Fra Odense Boldklub har vi modtaget en smuk lille brochure, der i billeder og tekst reklamerer for sporten. 
Også cricket • naturligvis - får sin særlige omtale, og det er bemærkelsesværdigt, at Odenses 
cricketspillere for et så relativt lille beløb som 5 kroner for hele sæsonen kan få lejlighed til at dyrke deres 
yndlingssporl under så gode forhold, som O.B. kan byde sine medlemmer. 
F.8.U.s jublæumssktlft 1954, side 66: 

Klimaks nåedes I 1896, da O.B. faktisk var den stærkeste klub i landet, og hvor de bedste jydske og 
københavnske modstandere - endog udvalgt Sorø amtshold - blev slået. Formanden Max Schmidt (Smith?l, 

samt overarmskasterne Edv. G. Hansen og Fr. Mouritzen, havde deres store andel I de gode resultater. 
Overarmskastning var på det tidspunkt ret ukendt, så det har sikkert voldt gærdespilleme store 
vanskeligheder at omstille sig fra underarmsbowling til den nye kastemåde. Omkring århundredskiftet gik 
det tilbage for 0.8., og modstanderne var nu begrænset til fynske klubber: Kerteminde, Nyborg, Olympia, 
Assens, Svendborg, Glamsbjerg og Middelfart. 1902-1 O var meget stille, men i 191 o og 1911 deltog dog 5 
hold i turneringen. Verdenskrigen bevirkede, at turneringen blev aflyst, og der kom først rigtig gang i fynsk 
cricket igen omkring 1922. Aksel Morild spillede for O.B.11934, og allerede året efter kom hans fætter 
Svend Morild, og disse to jyder, der begge var elever af den kendte engelske træner Mr. Chaplin, som 
instruerede i Jylland i 1929 og 1930, havde deres andel I den fremgang, der nu blev at spore. I 1936 
meldte englænderen Thomas Charles sig i O.B., og hermed fik klubben en anfører, som kendte spillet i alle 
dets enkeltheder, og han bragte sammen med sit hold O.B. frem i første række. 11938 rejste Charles, men 
han vendte tilbage i 1949. Thomas Charles og Svend Morild kom til at danne forbillede for den nye 
generation, som nu voksede op, og da de unge var udstyret med glimrende anlæg samt stor lyst til spillet, 
kom de i en meget ung alder på de bedste seniorhold. Lad os nævne brødrene Egon og Poul Talbro, Helge 
Petersen, Niels Carsten Petersen, Viggo Byrum, Poul Sparre m.fl. 11938 var denne ungdom på crickettur 
til England i anledning af O.B.s 50 års jubilæum året før. En lignende tur blev foretaget i 1948. 
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Odense Bo/dl<Jubsjubilæumssluilt 1962, side 26: 

Cricketafdelingen har i det sidste tiår været i rivende tilbagegang, og det har i de sidste to år ikke været 
muligt at stille et seniorhold. Flere af vore dygtige spillere, Poul Riis, Mogens Christensen og Kjeld Larsen 
spiller for B.1909, og O.B.s cricketafdeling er kun historie, en glorværdig periode er til ende. 
Cricket 1964, side 55 ogjubilæumsnummer 1979, side 49: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik . 
... Med udgangen af sæson 1959 måtte O.B. tage det uundgåelige og bedrøvelige skridt at nedlægge sin 
cricketafdeling . ... Man havde svigtet ungdomsarbejde!, og formentlig derfor endte sagen med, at 
fodboldafdelingen slog hånden af cricketspilleme. Mogens Christensen, der havde gjort så meget for denne 
klub, fandt situationen uholdbar, mente at cricketafdelingen blev chikaneret og sagde sammen med Poul 
Riis stop. Kender man Mogens Christensen ret, er man ikke i tvivl om, at det må have været groft. 

ODENSE CRICKET CLUB 
Cricket 198712, side 4 og 1987/4, side 4: 

Artikel og læserbrev om vanskelighederne i B.1909 og B.1913. 
Cricket 1990/5, side 14: 

Efter års snakken frem og tilbage er Odense Cricket Club omsider en kendsgerning. De gamle 
årstalsklubber B.1909 og B.1913 har slået sig sammen, og nu skal der gang i arbejdet. 
Sammenslutningens første formand er Ole Petersen, der har en cricketfortid i Aalborg og senest har 
brilleret som formand ror Pressens Cricket Club. Det er Odense C.C.s ambition at fortsætte det 
ungdomsarbejde, der med udgangspunkt i B.1909 har stået på et år, og som skal bringe cricketbyen frem, 
hvor det er sjovt at være med. 

ODENSE GYMNASTIKFORENING 
Danske /drætsjubiæumsskrifter 1992, side 51152: 

Odense Gymnastikforening stiftet 10. oktober 1880. 
Odense Bo/dl<lubsjubilæumssktift 1937, side 13-14, 16 og 61: 

O.B. vandt stort over Odense Gymnastikforening to gange i 1893. Også 1894 vandt 0.8. en stor sejr over 
O.G. 

ODENSE KATEDRALSKOLE 
Tidssktift for Sport 1885, side 269-70: 

Odense Kathedralskoles afholdte øvelser omfatter cricket og langbold. Boldspillet er Imidlertid uden 
egentlig organisation og øves kun lejlighedsvis, af og til også i gymnastiktimerne. 
Dansk Sports�dende 1888, side 235: 

Odense Kathedralskole øver cricket. 
Dansk Spo�nde 1890, side 360: 

Odense Kathedralskole spiller indbyrdes kampe. I september havde 11 af 3. og 4. klasses cricketparti en 
kamp med cricketklubben "Merkur" her af byen. Resultatet var, at skolens elever i 2 halvlege sejrede med 
66 points mod 36. 
Dansk Spo�dende 1892, side 414: 

25. september kamp i Odense - Boldklubben "Mars"/Odense Kathedralskole. Efter 2 halvlege hver vandt
Latinskolen med 58 points, 153 mod 95.
Odense Bo/dl<Jubs jubilæumsskrift 1937, side 25 og SS: 

... Mulernes Legatskole, der tog spillet op i 1898 . ... Elever fra Odense Katedralskole, Mulernes Legatskole 
og Kommuneskolen i Jernbanegade begyndte at optræde på O.B.s bane ca. 1896. 
Odense Boldl<lubs jubilæumssktift 1937, side 21 og 2S: 

0.8.11 tabte til Odense Katedralskole i 1896 (36 + 70- 59 + 49 for 7). På skoleholdet spillede dog 2 O.B.ere 
(Bjerager og Chr. Hansen 30 + 22 points). Skolen nævnes i 1900. 
Cricket 1937, side 79: 

I en privatkamp 15/8 vandt Kerteminde (166) over O.K.S., Odense (109 + 18) med 1 halvleg og 39 points. 
Kerteminde: L. Schyum 70 not out og 6 for 2, E. Frederiksen 46. O.K.S.: J. Jacobsen 48. 

ODENSE KOMMUNESKOLE (Jernbanegade) 
Odense Bo/dl<Jubsjubiæumssktift 1937, side SS: 

Elever fra Odense Katedralskole, Mulernes Legatskole og Kommuneskolen I Jernbanegade begynder at 
optræde på O.B.s baner ca. 1896. 

ODENSE UNIVERSITET CRICKET CLUB 
Cricket 1980/5, side 23: 

De kan bare i Odense - og de kan lide cricket. Endnu en listig og ny cricketklub har set dagens lys I den 
fynske hovedstad, og den nye klub har allerede spillet sin første kamp. O.U.C.C. hedder klubben, og O.U, 
står for Odense Universitet. Det er professor John Perram, der har samlet holdet, der har fået et 
Internationalt præg. Blandt andet blev en englænder straks indlemmet i truppen, da han som særlige 
kvalifikationer til cricket kunne fortælle, at han var god til at finde bolde i højt græs. O.U.C.C. spillede sin 
første kamp mod Odenses næstyngste klub P.C.C. - Pressens Cricket Club, der i år er Inde I sin tredie 
sæson. Det blev da også det mere erfarne pressehold, der løb af med sejren. Vi har ikke modtaget 
enkeltheder om matchen, udover at den efterfølgende banket i klubhuset måtte afvikles på engelsk. 
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PRESSENS CRICKET CLUB. ODENSE 
Cricket 197815, Side 14 og 16: 

Mr. Stans, sportsredaktør Fyns Tidende, har taget Initiativ til og er chefmanager for et nyt crickethold I 
Odense. Holdet har endnu ikke fået navn, men tæller journalister fra Odense. Der er repræsentanter for 
Fyns Tidende, Fyens Stiftstidende, Ekstra-Bladet og B.1909s klubblad på holdet, som foreløbig har spillet 3 
kampe. Sidste år startede holdet med en kneben sejr over et til lejligheden udtaget 1909 mandskab, og I 
denne sæson er det blevet til et nederlag 54-69 mod B.1909 og en uafgjort (!) 78-78 mod B.1913. I 
slutningen af august drog holdet til Jylland for at møde Hovedgaard. Det skal desuden bemærkes, at 
presseholdet har vundet 3. halvleg overvældende stort - hver gang I Man regner dog med at kunne 
forbedre tonnen gennem en turne til England næste år . 
... Uden at skulle tage patent må vi måske foreslå navnet Gentlemen of the Press til det fynske crickethold, 
Mr. Slans har fået op at stå. Holdet tæller, som der fortælles andet steds I bladet, journalister fra øens 
blade og er, udover Hans Aage Hansen (Mr. Stans) selv som chefmanager og anfører, følgende: Gert 
Ellegaard, viceanfører, Ole Petersen, keeper, Per Panduro, Hans Kiel, Peter Salskov, Thorkild Sevelsted, 
Lars Jørgen Andersen, Bent Hugger, Stig Haarsbjerg, Tom Knudsen og Jens Tjømehøj. Apropos Mr. 
Stans, der iøvrigt også har lært dette blads redaktør, hvad cricket er (nogle vil nok påstå, at der ikke er 
hængt for meget ved), er selv gammel Chang-dreng. 
Cricket 197914, side 19: 

Mr. Stans, alias Hans Aage Hansen, manager for pressens cricketklub på Fyn og tidligere sportsredaktør 
ved Fyns Tidende, blev pensioneret kort før has avis lukkede. B.1913s cricketveteraner markerede hans 
afsked med de aktives rækker ved at give den gamle balsvinger en forsølvet cricketbold (totografi I Cricket 

1980/1, side 17). Efter sigende den selvsamme bold, som Mr. Stans i sin tid scorede verdens længste 6er på. 
Det skete på Changs bane, hvor bolden havnede i en godsvogn og først blev samlet op på 
godsbanegården i Aarhus. Apropos Pressens Cricketklub så er den netop blevet optaget i D.C.F., og der 
går allerede frasagn om d 'herrer pressefolk, der faktisk er i stand til at håndtere både bat og bold - næsten 
ligeså fermt som de håndterer skrivemaskinen! 
Cricket 198a/1, side 7: 

For et par år siden Inviterede Mr. Stans, kendt dansk sportsjoumalist gennem en årrække og en stor ynder 
af cricketspillet, et par kolleger ud på cricketstadion i Odense; flere fulgte efter, og Inden længe var alle 
enige om, at det var et spil, som sportsjournalister sagtens skulle kunne overkomme. Man stiftede derefter 
P.C.C., Pressens Cricket Club, der klag har Ekstrabladets Fynsredaktør Per Panduro som formand. 
P.C.C. må i hvert fald på eet punkt være ethvert spilleudvalgs drøm. Når P.C.C. skal spille venskabskamp 
(og det gør man foreløbig fem-seks gange årligt), er tilslutningen nærmest overvældende. Bogstavelig talt
alle klubbens 17-18 medlemmer vil gerne være med. Og hvad gør man så? Ganske enkelt: De første 11,
der møder på stadion på spilledagen, kommer på holdet, så det gælder om at være morgenmand, når man
skal spille på det hokl.
Cricket 1980/5. side 23: 

O.U.C.C. spillede sin første kamp mod Odenses næstyngste klub P.C.C., Pressens Cricket Club, der i år er
Inde I sin tredie sæson. Det blev da også det mere erfarne pressehold, der løb af med sejren.
Cricket 19BY.1, side 19: 

P.C.C. vandt over et til lejligheden sammensat hold københavnske journalister. 
Cricket 199113. side 22: 

En af dansk cricketsports mest markante fortalere gennem et par menneskealdre eller mere, redaktør 
Hans Aage Hansen, Odense, er død, 79 år. Navnet Hans Aage Hansen siger de færreste noget. Så går 
det straks meget bedre med Mr. Slans. Født og opvokset I Aalborg og fra en tidlig alder medlem og aktiv 
cricketspiller I Chang. Men det var mest i hans virke som sportsredaktør, at Mr. Slans slog mange seksere 
for sit elskede cricket. Han skrev i tusindvis af kampreferater til bl.a. hedengangne Fyns Tidende og senere 
Fyens Stiftslidende. Mr. Stans var også manden, der tog initiativet til oprettelsen af Pressens Cricket Club, 
der eksisterer på 15. år. Indtil sygdom for et par år siden satte ham ud af spillet, var han stadig aktiv ved 
gærdet, når P.C.C. viste flaget I Ind- og udland. Og han var et uundværligt indslag 13. halvleg, hvor hans 
beretning om, da han slog verdens længste sekser (den røg med en godsvogn fra Aalborg til Aarhus) 
sammen med historien om svalen, der vil gå over I cricket-historien. Æret være Mr. Stans minde. 

ST. HANS REALSKOLE, ODENSE 
Cricket 194-0, side 72: 

... glædeligvis har nu også en anden Odense skole (foruden Frk. M. Jørgensens Skole) taget spillet op, nemlig St. 
Hans Realskole, og der har allerede været spillet et par kampe mellem de to skoler. 

UNDEROFFICERERNES BOLDKLUB, ODENSE 
Odense Bo/dk/ubsjubllæumsskJilt 1937, side 21 og 61: 

4.10.1896 vandt O.B. over Underofficerernes Boldklub med en halvleg + 59. 29.6.1902 spillede O.B. 
privatkamp mod Underofficerernes Boldklub på O.B.s bane. 



PRÆSTØ BOLDKLUB/GYMNASTIKFORENING 
S.8.U.sjublæumssktitt 1952, side 14, 16, 20, 70.71 og 73: 
Præstø Boldklub, formand 0. Schultze, tilmeldt Roskilde-Pokalen. Om Præstø Boldklubs kampe om 
Roskilde-Pokalen. Tabte til Slagelse uden kamp. Tabte til Næstved Kricketklub. Tabte til Vordingborg 
Kricketklub. Tabte til Næstved Arb. Idrætsklub •
... Præstø Gymnastikforening, stiftet 5. oktober 1898 melder sig Juli 1903 i S.B.U .•.• Præstø 
Gymnastikforening vinder S.B.U. cricketturnering . ... Fotografi af holdene fra slutkampen I Præstø 1926 . 
... Fotografi af Præstø Gymnastikforenings hold 1926. 
Kdcket 1934, side 7: 
Præstø Gymnastikforenings gærderekorder 1926-30. 
Cticket 1935, skle 99: 
Præstø udgik af turneringen (B-rækken) 1935. 

DRONNINGBORG CRICKET CWB, RANDERS 
Omnningborg Cticket CAlbs julllæumssluilf 1977, side 3: 
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10. januar 1967. Sted: en lejlighed I Bjellerupparken, Dronningborg. Anledning: stiftelse af Dronningborg
Cricket Club. Lærer Fritz G. Knudsen er blevet bidt af cricket og har smittet en snes drenge på 
Rismølleskolen . ... Den 1 O. Januar i Ar bevidnede 1 O Ars jubilæet, at Fritz Knudsens intentioner var i orden. 
At D.C.C.s eksistens er berettiget . ... Klubbens historie til dato. 
Cticket 1961, side 31: 
Tilfældigvis kom lærer F. G. Knudsen fra Randers til en cricketkamp mellem Australien og Middlesex pA 
Lord's i London, og det blev starten til den nye danske cricketklub Dronningborg. Skønt han intet kendte til 
cricket, blev han grebet af spillet og blev hængende hele dagen. Da han kom hjem, forsøgte han at indføre 
spillet pA Rismølleskolen, hvor han er gymnastiklærer, og eleverne blev interesserede. Det skete I efteråret 
1964, fortæller F. G. Knudsen, og I maj 1965 kom jeg pA trænerkurset i Vejle, og skien har vi takket være 
Jørgen Morild og Aarhus Boldklub, som vi er megen tak skyldig, haft den engelske instruktør Ted Whltfield 
på besøg på skolen. I Ar har vi vovet at tilmelde drenge, junior og et seniorhold, bl.a. af den grund, at vi 
gerne vil ud at se, hvorledes andre spiller, for det er trods alt begrænset, hvad Jeg kender til cricket, da jeg 
aldrig selv har spillet. Vi har fået noget udstyr fra den for adskillige år siden nedlagte klub I Randers, men 
vort største problem er banen, som har svært ved at trække vand. Vore modstandere må nok finde sig i 
lidt primitive forhold. Indtil videre kommer alle medlemmerne fra Rlsmølleskolen. 
Vi har nu 40 ungdomssplllere og 5-6 seniorer, men vi håber på også at få tilgang udefra, og I vore 
bestræbelser får vi støtte fra de lokale blade, som er flinke til at omtale os, når vi laver noget nyt af en eller 
anden art. Ifølge formanden for D.C.F .s ungdomsudvalg er det et Imponerende arbejde, der her er gjort. 
Dronningborgs ungdomsspillere spiller mere korrekt end det meste af det, man ellers ser I drenge- og 
juniorkampe, siger han. Måske mangler der en smule kraft, men det skyldes jo, at de hidtil kun har spillet 
mod sig selv. Jeg er lykkelig over det Initiativ, der er taget, og ville ønske, det blev fulgt op andre steder. 
Også cricketbladet og utvivlsomt samtlige andre klubber byder Dronningborg velkommen i kredsen og 
ønsker lærer Knudsen til lykke med eksperimentet. 
Cticket 1912, side 89: 
Dronningborg Cricket Club har ønske om at få foden under eget bord. På klubbens generalforsamling 
nedsattes et udvalg, der skal arbejde med planer om opførelse af et klubhus I tilknytning til klubbens nye 
bane pA "Tjærbygårdcentret" ved Randers. 
Cticket 197113, side 19: 
Bjarne Madsen, ungdomsleder I Dronningborg C.C. har fået en smuk cadeau af Randers kommune. Han er 
blevet valgt som en af de tre idrætsledere, kommunen sender på udveksling med Idrætsledere fra Randers 
nordiske venskabsbyer. Sj. Madsen skal til Drammen. !øvrigt kunne Dronningborg nyligt markere sit 10 års 
Jubilæum med en nydelig propagandatryksag, der bl.a. fortæller om klubbens historie fra den januar-dag I 
1967, hvor lærer Fritz G. Knudsen tog Initiativet til klubbens start - en klub, der har vist sin levedygtighed, 
bl.a. med det danske juniormesterskab 11971 og flere 2. pladser 13. division vest. 
Cncl<etjublaumsnummer11179, side 15: 
Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cricket 1991114, side 9: 

Vinderen af vestkredsen Dronningborg synes at være ved at komme over en alvorlig krise. 

RANDERS CRICKET CLUB {I) 
"Dagbladet" Onsdag 3. olctober 1866: 
Cricket-Turnering. For et Par Maaneder siden sUftedes der I Aalborg en Cricket-Klub, som allerede Ifølge· 
"Aalbpst.• tæller omtrent 30 Medlemmer, hvilke drive dette lntressante Boldspil med Iver og Lyst, saasnart 
Regnen vil tillade det. Klubben har nu paa ægte engelsk Viis allerede modtaget en Udfordring paa et 
Dobbeltparti fra en, allerede fra tfjor i Randers bestaaende Klub, hvilken Udfordring er bleven modtagen. 
hvorhos de Udfordrede efter Dansk Skik og Brug har bestemt Kamppladsen og denne Gang til at være 
Aalborg (Efter engelsk Skik vilde den Udfordrende have været berettiget til at bestemme Tid og Sted). 
Kampen vil finde Sted på Søndag Eftermiddag. • Cricketsplllet vinder overhovedet endeel Indgang her I 
Landet, og I adskillige Byer og Landsbyer er der CricketforenInger I Gang. 
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Tllæg li 'Dagbladet'- Fredag 12. o/dober 18611: rAølborpposten• Mandag I. oktober 18611} 

Boldkampen I Aalborg. "Albpst• meddeler Følgende: 
Kricket-Turneringen mellem Klubberne I Randers og Aalborg foregik I Søndags Eftermiddags på 
Exercærpladsen fra Kl. 12-5. Splllel blev drevet med stor Iver og Lyst fra begge Sider og blev fulgt med 
betydelig Interesse af det store Publikum, som overværede det, og det tør haabes, at der ved saadanne 
Kampe vil vækkes en almindelig Lyst saavel hos Voxne som hos Bøm til at udvikle deres Kræfter og 
Aandsnærværelse ved dette interessante Spil. Udfaldet af den første Omgang var, at Aalborg Klub 
(Kapitain: lngenieur Betts) fik 127 Points og Randers Klub (Kapitaln: lngenieur Klasen) 71 Points. Anden 
Omgang gav for Aalborg Klub 140 og for Randers Klub 63 Points; I begge Omgange saaledes for Aalborg 
Klub 267 og for Randers Klub 134; Aalborgenseme seirede altsaa med en Overvægt af 133 Points. Dette 
glimrende Resultat for Aalborg Klub maa Imidlertid hovedsagelig tilskrives dens KapHain, der i første 
Omgang fik 84 og I anden 85 Points, hvorhos det fortjener at bemærkes, at han I Ingen af Omgangene 
blev spillet ud, men blev sidste Mand og saaledes maatte forlade Spillet af Mangel paa Makker. Af de 
øvrige Spillende erholdt Hr. lngenieur H. Rowan af Randers Klub I 1ste Omgang 56 Points, og af Aalborg 
Klub dennes Formand, Hr. Apolheker Obel, 17 og Hr. Ueutenant Kraft 18 Points. Kapitainen for Aalborg 
Klub fik 3 Gange 6 Points i Løb. Endelig viste Protokollen, at 24 Spillere vare "kastede ud", 10 •grebne ud" 
og 6 •stokkede ud". 3 Spillere blev saarede, men dog Ikke af nogen Betydning; den ene af dem kunde 
endog efter 1 Times Forløb fortsætte Kampen. Under denne modtoges et Telegram fra Boldspilklubben i 
Kjøbenhavn, hvori den, der i Søndags havde en Kamp med Sorø Akademi, sendte Klubben I Aalborg sin 
Hilsen med det Ønske, at man ad Aare kunde mødes i Kjøbenhavn. Denne Hilsen blev strax besvaret fra 
Kamppladsen, og senere blev Udfaldet af Kampen I Aalborg meldt til Klubben I KJøbenhavn. 
Medlemmerne af Randers Klub, der ankom til Aalborg I Lørdags, have været Indkvarterede hos 
Medlemmerne af Klubben der og samledes i Søndags med denne til en Souper I Kompagnihuussalen, hvor 
danske og engelske Taler vexlede uafbrudt hele Aftenen, og hvor den hjerteligste Stemning forøvrigt 
herskede mellem stridsmændene. I Mandags blev Randersboerne ledsagede en Miil pas Hjemveien af en 
Deel af Klubben I Aalborg - Bladet tilføier, at medens Randers Klubben bestaaer alene af 
Jembanelngenieurer, engelske og danske, bestaaer Klubben I Aalborg hovedsagelig af Byens Borgere. 
J.B.U.s jublaumsskJllt 1945, side B-9: 

Billede fra Illustreret Tidende - Randers C.C./Kjøbenhavns Boldspll-Club 22.9.1867 paa Østre Fælled. -
Under billedet: 
Det første Crlcket-Kapspll ved København den 22. september 1867. Bag på billedet har oprindelige ejer 
skrevet: Randers Cricket-club udfordrede Den Kjøbenhavnske Boldspilklub til det første Cricket-Kapspil. 
Spillet blev afbrudt Kl. 3 på grund af regnskyl. Jyderne havde blå, kJøbenhavneme røde huer. Stor Jysk 
sejr. 
S1i1r (fotokopi .r Ml ovenfor n•vnlll Ila /lusfmlt Tidende} modtegat .r S"'811 Nissen, D.C.F. Tebt: 

Cricketkamp mellem de kjøbenhavnske og jydske Spillere den 22de September 1867. Tegnet af P.C. 
Klæstrup. 
Kapspillet mellem den kjøbenhavnske Boldspilclub og de Jydske Cricketspillere. Endeel Medlemmer af 
Randers Crlcket-Club sendte i Juli den "KJøbenhavnske Boldspil-Club" en Udfordring til et Cricketkapspll, 
som de foresloge at kalde • Jylland contra Sjælland", og tilbede at møde med deres "Elleve• samt Dommer 
og Tæller i Kjøbenhavn en Dag i September efter nærmere Overenskomst. Klubbens Bestyrelse var først i 
Tvivl om, hvorvidt den burde modtage Udfordringen; thi den havde vel den 7de October ifjor under 
ugunstige Forhold vundet en smuk Seir over •sorø Akademi", men den kunde Ikke fordølge for sig selv, at 
dens Spillere, at de paa Grund af det vedvarende ugunstige Velr I Begyndelsen af Sommeren iaar havde 
havt usædvanlig ringe Leilighed til øvelse, kun vilde have særdeles slet Udsigt til et gunstigt Udfald af en 
Kamp mod de Jydske (eller engelske) Spillere, som næsten Alle vare saa at sige opvoxede med Boldtræet 
I Haanden, og som I deres Midte talte Enkelte, hvis Virtuositet I det smukke Spil man tidligere havde havt 
Lelllghed til at gjøre Bekjendtskab med. I en. Forsamling af Klubbens ledende Medlemmer blev man 
Imidlertid enig om, at man hellere burde falde med Vaaben I Haand, end afslaae Udfordringen, som derfor 
modtoges; men da man selvfølgelig Ikke ansaae sig for berettiget til at optræde som Repræsentant for 
hele Sjælland, maatte Kapsplllet kaldes "Hele Jylland" contra "Den Kjøbenhavnske Boldspilclub". 
Prælimlnarleme bleve aftalte, og den 22de September fastsat som Kampdag. Paa Østerfælled blev en 
Plads udseet, som delte Solen lige imellem Spilleme, og som blev Indhegnet for at holde Tilskuerne I 
tilstrækkelig Afstand; to Telte, som velvilligt vare overladte af Krigsministeriet, vare opslagne I Nærheden. 
Desværre kan man Ikke sige, at "Festen begunstigedes af det skjønneste Velr"; thi det stonnede hele 
Morgenen, og kort efter at Spillet var aabnet, omtrent Kl. 11, begyndte det at regne "Skomagerdrenge• 
ned, hvormed det vedblev hele Dagen til stor Ulempe for Spillet, og det tør vel ansees som et slaaende 
Bevlis paa, hvormegen Interesse Cricket formaaer at afvinde sine Dyrkere, at de troligen holdt ud indtil 
Kampen var afgjort, trodsende Kulde, Storm og Regn, der hurtigt gjennemblødte dem til Skindet I deres 
lette Dragter. Flonelskjorter med Ærmerne opsmøgede til over Albuerne. Ved "Plat eller Krone• Imellem 
Capitaineme tilfaldt det "Hele Jylland" - blaa huer - at vælge om de først vilde være "inde" eller "ude"; de 
foretrak at lade den "Kjøbenhavnske Boldspilclub" - røde huer• gaae "Ind" først. Det synes som om et 
særeget Uheld denne Dag forfulgte det Parti som var inde - saavel de "Bia ae•, som dog navnlig de "Røde" 
• og Overvægten var derfor afgjort paa Kasternes og Grlbemes Side; i den første •omgang• gjorde 
saaledes de Røde Ikkun 39 Points, nemlig 37 ved Boldtræ og 2 Extra ·s, medens de Blaae opnaaede 58,
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hvoraf 46 ved Boldtræ, 12 ved Extra·s; et Udfald, som de Røde vistnok maae ansee for særdeles 
tilfredsstillende og hæderligt. 
Efterat den første Omgang var udspillet, indtoges i Teltene, under den Taffelmusik, som Regnen 
trommede dertil, en tarvelig Frokost, ved hvilken Skaaler udbragtes masseviis, og, trods den meget 
udvortes Væde, den livligste Stemning fremkaldtes, hvis Indflydelse lagde sig for dagen i den flotte Maade 
- i Modsætning til den tidligere noget ængstelige - hvorpaa efter endt Frokost anden Omgang spilledes; det
kan ikke negles, at for den cricketvidenskabelige lagttager tabte Spillet noget i Interesse derved, ligesom 
ogsaa ved, at Grunden imidlertid var bleven saa opblødt, og Bold og Boldtræ saa vaade, at de vanskeligt 
kunde holdes fast, saa at Tilfældet kom til at spille en større Rolle end tilbørligt; dette viste sig navnlig ved, 
at nogle af de Rødes bedste Spillere strax mistede deres Gjerder ved "revet ud" og "Been for" uden at
have gjort nogen Nytte. Man gik ogsaa glip af det fine spil, man havde glædet sig til hos de Blaaes 
Virtuoser. De Røde fik I anden Omgang ikkun lidt over 40 Points; de Blaae gik det derimod bedre, men 
saasnart de havde opnaaet flere Points end de Røde, medens de endnu havde adskillige Gjerder tilovers, 
og Seiren saaledes var afgjort til Fordeel for "Hele Jylland" omtrent Kl. 3½, blev man enig om at hæve 
Spillet, og overlade Valpladsen til de himmelske "Skomagerdrenge", der vedbleve at styrte ned som om
det gjaldt om, hvem der kunde komme først til Cricketmarken. Saaledes endte det første Cricket-Kapspil 
ved Kjøbenhavn; vi haabe, at det maa være Forløber for mange lignende. Det var vel, om Boldspil
Clubberne overalt paa Sjælland vilde lægge sig med saa megen Iver efter det ædle Spil, at de kunde 
sende saa dygtige Spillere ad Aare, naar "Hele Sjællands" Elleve skulle mødes med Jyllands, at disses 
Seir ikke forud saagodtsom kunde ansees som vis. 

RANDERS CRICKET CLUB (li) 
Kricket 1930, side 83: 

... den nystartede Randers Cricket Club . ... 
Brev fra fru Ejmæs, Viborg 5.8.1971. bilag 8: 

15.6.1930 Olympia Viborg mod Randers, 9/8 mod Randers (1. hold), 17/8 mod Randers (2. hold). 
Kricket 1932, side 16: 

Ved møde 7.2.1932 om kredsinddeling af de klubber, der spiller I den jyske række A, deltog Randers 
!(ricketklub (Henning Hansen). 
Cricket 1935, side 41: 

... Randers (forhåbentlig ikke for stedse) er gledet ud af B-rækken. 
Cricket 1960, side 27: 

!tanders afmeldt fra deltagelse i turneringen kreds 23. 
3ricket 1964, side 55 og)Ubilæumsnummer 1979, side 49: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik . ... Sidste sæson 1959 .... men en akut opstået 
spillemød medførte en brat og uafvendelig død. 

RANDERS FREJA 
Berlingske Tidende 5.5.1967: 

Stiftet 1898. Fodbold/cricket på programmet. Laurids Henningsen, fhv. slagtermester, medstifter. 
Danske ldrætsjubilæumsskriller 1992. side 36: 

Randers Sportsklub Freja stiftet 6.11.1898. 
l<ricket 1934, side 110: 

spillede 1927 mod Silkeborg. 

RANDERS KRICKETKLUB/BOLDKLUB 
(Da der i disse år henvises ti Randers Boldklub/Randers Kricketklub i flæng, er det vanskeligt at vide, om der var 1 eller 2 klubber, eller om 
der på et tidspunkt &kele at navneskift! -Man vil under oversigterne over spillede kampe bemærke en pause mellem 1915 og 19261) 

/lustrørøt /dlætsbog 1890, side 669: 

Randers Kricketklub stiftet 24. juni 1887. 36 medlemmer I oktober 1889. Under D.B.U. 
Dansk Sportslidende 1888, side 290: 

Kamp Aalborg og Randers B. 
Aalborg Boldspilklubs festsktil! 1935, side 16: 

Aa.B. spillede i Randers 1888. 
Dansk Sportslidende 1889, side 219: 

Aalborg og Randers Kricketklub spillede 16. juni. Aalborg Klub vandt med 206 mod 75 points. 
Dansk Sportslidende 1891, side 181 og 321: 

Randers B. spiller under D.B.U . ... Referat og regnskab fra kamp mellem hold fra Aarhus/Randers/Aalborg, 
der vandt 64 + 55 over Hjørring/Sæby hold 43 + 61. 
Dansk Sportslidende 1893, side 268 og 351: 

25. juni spillede Randers på hjemmebane mod Aarhus og modtog telegrafisk hilsen fra sportsfælleme I 
Fredericia, der samme dag kæmpede mod Vejle . ... Sydjyske klubber (Horsens, Fredericia og Vejle) vandt 
med 6 points over nordjyske klubber (Randers, Aarhus, Viborg og Sæby). 
Cricket 1938, side 45, fra A. V. Ginges (Aa.B.) elindlingor: 

... Denne kamp efterfulgtes i årenes løb af mange kampe (bl.a. mod Randers). 
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Den Danske ldrætsbog 1935, side 744-45: 
Viborg, Randers og Aarhus i turneringen 1890. I denne første turnering vandt Aarhus B. over Randers og 
Viborg over Aarhus B . ... 1891 kamp mellem kombineret Aarhus/Randers mod kombineret Hjørring/Sæby . 
... Randers tilmeldt turneringen 1892. 
Brev fra fru Ejmæs, Viborg 24.5.1971. biag S, ove,s/gt over kampe: 
12.6.1891: Viborg mod Randers 
1893: Viborg Boldklub mod Randers Boldklub 
12. 7 og 23.8.1896: Viborg Boldklub mod Randers Boldklub 
27.6.1897: Viborg mod Randers 
7.7 og 20.7.1902: Olympia Viborg mod Grenaa resp. Ebeltoft B. (Spillet i Randers!) 
5.6 og 26.6.1904: Olympia mod Randers Boldklub resp. Randers Boldklub B. 
10.7.1904: Viborg/Randers/Holstebro mod Akademisk Boldklub 
25.8.1918: Olympia mod Aalborg "Skjold" (Spillet i Randers!) 
Brev fra fru Ejmæs. Vibolll 5.8.1971. bilag 8, oversigt over kampe: 
21.7.1912, 19.7.1914 og 15.8.1915: Olympia mod Randers 
23.7.1916 og 19.8.1917: Olympia mod Aalborg (Spillet i Randers!) 
13.6.1926: Olympia mod Randers (2. hold) 
1.8.1926: Opsamlingstumering I Randers 
3.7.1927: Olympia mod Randers (1. hold) 
1.8.1927: Olympia mod Chang Aalborg (Spillet I Randers!) 
15.7.1928: Olympia mod Chang Aalborg (Omkamp I Randers!) 
12.8.1928 og 26.5.1929: Olympia mod Randers 
1.8.1929: Olympia mod Randers (2. hold) 
Olympia, Viborr,s }ublæumssluifl 1972, sk1e 12, gengwlse af h4ndslcl9vet brev tr• 1891: 

T. Steenberg
Randers Sawærk

Til Formanden for "Viborg Boldklub" Viborg 

Randers, den 16/6 1891. 

Længe har vi paatænkt at kunde gjengælde Dem Deres venlige Indbydelse, som vi før Pintsen modtog om at komme 
til Viborg, 
for at spille mellem og mod Dem. Jeg siger Dem "Tal<', fordi De overhovedet vil skjænke os nogen opmærksomhed; 
thi det er 
Dem jo sikkert bekjendt, at "R.B." til Dato ikke paa Kricket Omraadet har hastet Laurbær;, men selv om vi ikke har 
gjort det, saa have vi dog ingenlunde tabt Modet og fortsætter desuagtet med at spille, ganske som der aldrig havde 
været noget I Vejen med 
os. Vi tillade os derfor at indbyde Dem til, at spille mellem og mod os Søndagen den 5te Juli, og ville det være os 
meget kjært, 
om De kan komme hertil den Dag. Det "V.B." vil kunde lære os, haaber jeg, de senere vil faa Fornøjelse af; og ej 
alene vil de kunde give os en kraftig Haandsrækning I Agitationen for Kricket her i Randers, men Publikum vil ganske 
sikkert ogsaa i Fremtiden stille sig venligere over for os, naar de ser noget virkelig godt og smukt Kricketspil. 
Haabende at modtage Deres venlig Svar. 

Med megen Agtelse 
Randers Boldklub 

T.Steenberg 

Viborg Boldklub tog Imod indbydelsen med et 3 sider langt lige så smukt brev skrevet af Chr. Preisler. 

RANDERS LÆRDE SKOLE/KATHEDRALSKOLE 
Den Danske /dnlltsbog 1935, side 751: 
W. Mazanti var allerede i sin barndom i 1878ll9 med til at stifte en cricketklub for og af elever i Randers
Lærde Skole.
T/dsslcJiftlbr Spalt 1885, side 271: 
Randers Kathedralskole. Cricket og langboldøvelser afholdes ved skolens foranstaltning som en del af
gymnastikundervisningen af 1 ste - 4de klasses elever. Øvelserne er afholdt siden 1870. 
Ttdss/ctill lbr Spalt 1886, side 90 og Dansk Sportslidende 1888, side 235: 
Henvisning til at Randers Kathedralskole øver boldspil/cricketspil. 
Dansk Sportstklende 1890, side 360: 
Randers lærde skole. Til cricket er ca. 50 gymnastiklimer blevet anvendte. 

RANDERS UNGDOMS BOLDKLUB 
Den Danslce /drætsbog 1935, side 7 41: 
Fotografi af deltagere I kamp i Aalborg 11.8.1895 mellem Randers Ungdoms Boldklub og Ungdomslagen 
"Skjold" I Aalborg. 
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RANUM SEMINARIUM 
Kricket 1934, side 101: 

Løgstørs gode kaster, Hoe Andersen, er ansat som lærer ved det store Ranum seminarium, tæt uden for 
byen, og her forsøger han at indvie eleverne i cricketspillets mysterier. Hoe Andersen har studeret spillet i 
England og er en glødende cricketentusiast. 
Cricket 1940, side 28, Brev fra H. Johs. Jø,gensen, Inspektør ved cand. Møllers Skot., Aalborg: 

... Jeg ved, at der i forstander Chr. Høirups tid blev spillet cricket I Ranum, vel sagtens fordi Hr. Høirup 
selv i mange år var ivrig cricketspiller. Han var - ligesom jeg - skolekammerat med A.B.s berømte kaster 
Herr ingeniør Rambøll. 

RIBE 
D.B.U.sjubiæumsskrdl 1964, side 20: 

Alle 20 klubber i Jylland spillede (1889) cricket - i Ribe spillede man også langbold. 
Den Danske /drætsbog 1935, side 7 48: 

... men man havde, da århundredskiftet rundedes, den glæde at træffe repræsentanter for vore da yderste 
forposter mod syd: Ribe og Esbjerg. 
Fredeticla B. Posten 1946, side 33 og 37: 

Spillede mod Ribe 1902 og 1903. 
Vestjyden Esb}ergsjublæurnssktifl 1944, side 2: 

Ved klubbens start (1919) deltog flere vestjydske hold, bl.a. Ribe, som deltog i turneringen. 
Oplysning fra Ko/cfng: 

Kolding spillede turneringskampe mod Ribe maj 1926 og 23.5.1927. 
Kricket 1933, side 45: 

... man spejder forgæves efter Ribe og Varde. 

RIBE LATINSKOLES KRICKETKLUB 
llustreret /drætsbog 1890, side 669: 

Ribe Latinskoles Kricketklub stiftet 1. november 1883. 36 medlemmer i oktober 1889. Spiller cricket, 
fodbold og langbold. 
Dansk Sportslidende 1888, side 4-00: 

Ribe lærde skoles Kricketklubs virksomhed i efteråret 1888 . ... højeste medlemstal 51 .... Der har været 
spillet af to hold, det ene medlemmer af VI, V og IV klasse, det andet III, li og I. Afsluttedes med kamp 3. 
november 1888, hvori kun øverste klasser deltog .•.. Referat og præmier. 
Dansk Sportslidende 1890, side 360: 

Ribe Kathedralskole: skolens cricketklub for tiden 52 medlemmer - som I det foregående år indbyrdes 
kampe med præmier. 

FLINK. RINGSTED 
T/dssktifl for Sport 1887, side 478: 

Skud på cricketspillets område omfatter bl.a. Ringsted. 
/fustrorot ldrætsbog 1890, side 668: 

Flink (i Ringsted) stiftet 15. maj 1887. 74 medlemmer I oktober 1889. Spiller cricket og fodbold. 
Dansk Sportslidende 1889, side 183: 

2/6 vandt Ringsted Sportsklub over Flink (Ringsted) med 42 + 66 mod 39 + 33 points. 
Dansk Sports6dende 1890, side 107: 
Ringstedernes 3 år gamle forening "Flink" vandt som ventet over Kalundborg Kricketklub. 
S.B.U.sjubHæumssktifl 1952, side 10: 

Boldklubben "Flink" Ringsted stiftet 15. maj 1887. 

RINGSTED BORGERSKOLE 
Kricket 1933, side 101: 
Adskillige steder er interessen for cricket blandt drengene i stærk stigning. Således meddeles det, at der i 
Ringsted Borgerskole - hvis gymnastiklærer Hr. Hansen er meget interesseret i spillet - hvert år kæmpes 
om et skjold, som bliver hængt op i den sejrende klasses værelse. I år spilledes den afgørende kamp 
mellem anden og tredie mellemklasse og blev antagelig vundet af sidstnævnte, idet en af dens drenge, 
Hans Olsen, scorede 150 not out. Hans Olsen, der kun er 13 år, er tillige en god kaster og skulle nok blive 
til noget. 
Cricket 1935, side 108: 
Rene Jensen, Ringsted, som kun er 11 år scorede i en skolekamp 86 not out og tog 14 gærder for 46 
points, hvorved han vandt det sølvskjold, som skolen har udsat til den bedste spiller. 
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RINGSTED IDRÆTS FORENING 
Ringsted ldrætsforeningsjubilæumssktifl 1965: 

Stiftet 24. februar 1890 under navnet Ringsted Idrætsklub. Stifter redaktør Willemoi!s. 1. bestyrelse: C. 
Willemoi!s, H. A. Bang, Jul. Nielsen, Lorens Petersen og M. Knøffler. Allerede ved 1. generalforsamling 
skiftedes formand, da Willemoi!s rejste fra byen. Efterfulgtes af dampmøller I. C. Frandsen. Cricketspille! 
er næstældste idræt inden for R.I.F. idet dette spil allerede blev startet i sommeren 1890. (Ved stiftelsen 
dyrkedes kun gymnastik). Omdøbtes 1892 til Ringsted Sportsklub. Sammensluttedes 1910 med mange 
småklubber og omdøbtes til R.I.F. 
Ved stiftelsen var der ikke som nu turneringer, men man Inviterede klubber rundt om på Sjælland til kamp i 
Ringsted, eller blev selv inviteret og rejste ud og dystede bl.a. også til København, hvor man havde særlig 
godt samarbejde med Amager Cricketklub, K.B. og B.93. Når der dengang kom et hold spillere til Ringsted 
til kamp, var det en rigtig festdag. Som regel ankom disse med tog om formiddagen, og i samlet trop drog 
ringstedernes kamphold til banegården for at modtage deres gæster. Derfra gik så begge hold til Casino, 
hvor man indtog en let frokost, sang til slut et par sange, og så gik turen til kamppladsen; Jo, det var tider, 
og begge hold fik i hvert fald en god start. Fodbold optages først 1903. 1917-24 lå cricketspillet stille i 
Ringsted. De unge mennesker havde fået interesse for hockey og dyrkede dette i stedet nogle år, men på 
initiativ af en af R.I.F.s bedste cricketspillere gennem tiderne, Arnold Jensen, kom spillet i gang igen i 
1924. Der blev spillet nogle år i B-rækken, hvor der erobredes to sjællandsmesterskaber, desuden nogle år 
i A-rækken, dengang Sjællands fineste række, hvor vi klarede os fint dog uden at opnå et 
sjællandsmesterskab; det var Næstved, der dengang var dominerende og vandt år efter år, men mange af 
vore dygtigste spillere kom på udvalgt hold. 
Efter inddelingen i div. 1, 2 og 3 har R.I.F. klaret sig fint og på nær et år holdt sig i 2. div.; det var i 1963, vi 
rykkede ned, men kom op igen året efter. Cricketafdelingen er foreningens mindste, men præget af et 
glimrende kammeratskab. Cricket fører de fleste steder en ret tilbagetrukken tilværelse, og selv de store 
klubber kniber det at samle nok Interesse om dette spil, som rent publikumsmæssigt svigtes. Vi kan glæde 
os over her ikke at have så store vanskeligheder, foruden at vi har holdt os pænt i 2. div., er det lykkedes 
os at skabe en god ungdomsafdeling, hvis drenge i 1964 vandt sjællandsmesterskabet. I Jubilæumsåret 
startes med 1 drenge, 1 Junior og et seniorhold i turneringerne, og denne gode bredde borger for 
cricketspille! fremover i Ringsted, og lykkes det os at vedligeholde de unge menneskers interesse for dette 
hyggelige spil, vil vor fornemste række 1. div være i sigte inden for overskuelig fremtid. Jeg vil slutte den 
lille oversigt over crlcketspillet med at nævne afdelingens formænd siden 1932. Den første var nu afdøde 
Henry Hansen, senere Arnold Jensen, som i øvrigt blev vor ældste spiller, han spillede sin sidste kamp 
som 63-årig, desuden Axel Olsen, Gunnar Christiansen, Bendt Petersen samt Henning Hansen, som idag 
er afdelingens formand, og som har været med i arbejdet i over 30 år. (A. Veslbo) 
Brev fra fru Ejmæs, Vlbotp S.8.1971, blag 1: 

Olympias arkiv omtaler brev af 3.9.1890 fra P. Nielsen, Nyborg vedrørende en kamp mod København (i 
København) sidst i september måned. Deltagere fra provinsen påregnes at komme fra Randers, Aarhus, 
Horsens, Fredericia, Odense, Sorø, Ringsted, Viborg og Sæby. 
S.8.U.sjubilæumssluflt 1952, side 14: 
Ringsted Sportsklub, formand P. H. Petterson, deltog I kampene om Roskilde-Pokalen i 1902. 
Kltcket 1932, side 17: 

I Ringsted er der i denne vinter stor Interesse for indendørs træning, og hver søndag kommer der 15-16 
spillere i eksercerhuset, hvor træningen foregår. Spilleme er alle ivrige efter at komme i god form og 
dygtiggøre sig så meget som muligt, og for at få nogle nyttige vink om spillets finesser, inviterede klubben 
Hakon Bendixen til at komme og overvære træningen den 24. januar. Klubben er dermed inde på den rette 
vej, og forhåbentlig vil resultaterne af disse forskellige anstrengelser kunne spores allerede I den 
kommende sæson. 
Kncket 1934, side 15. 24, 3/l og 37: 
Gærderekorder • .•. Spillede mod K.B. i 1916 . ... Spillede mod Nykøbing F. i 1929 . ••. Til trods for det kolde 
vejr spillede Ringsted og Køge deres sædvanlige påskekamp den 1. april - enkeltheder om kampen. 
Rosklde BoldJdub 1906 jubilæumsskrtlt 1956, side 40: 
1928 samarbejdede Roskilde C.C. med Ringsted C.C.(?) - også 19291 S.B.U.s turnering. 
Cricket 193/l, side 48: 
Amager c.c. fejrede sin 10-årige beståen ved at vinde en pokal, hvorom klubben har kæmpet med 
Ringsted. Det var A.C.C.s tredie sejr I fire kampe, men den blev så lille som med 18 points efter 1. halvleg. 
Niels Petersen, Ringsted, scorede i anden halvleg 51 n.o. 
Cricket 1938, side 3: 
For første gang blev der lfjor spillet en officiel Juniorturnering på Sjælland. Vinder blev Ringsted Idræts 
Forening, hvis hold er gengivet ovenfor (fotografi med navne). Mod Sorø vandt de unge Ringstedspillere med 
102 points og mod Næstved Idræts Klub med 11 points, takket være Rene� Jensens (se Ringsted Borgerskole) 
fine kastning, idet han i de to kampe tog 21 gærder for 57 points. En stor del af æren for holdets succes 
tilkommer skolelærer Kaj Leo Hansen (se Ringsted Borgerskole), der med stor interesse og tålmodighed har 
trænet med drengene. 



302 
Cricket 1939, side 73: 

R.I.F.s bestyrelse har desværre ment det nødvendigt at trække deres hold i den sjællandske turnerings A
række fra 1. Juli. Motiveringen er, at så mange af spilleme er på ferie i juli og august, at det er ugør1igt at
samle et ordentligt hold. Vi håber rigtignok, at de Ringsted cricketers næste år vil kunne lægge deres ferie
således, at den ikke spolerer deres cricketprogram, og at klubben samtidig vil få den nødvendige tilgang af
ungt og nyt blod til at gennemføre næste års turnering, hvor klubben så antagelig vil komme til at starte i
B-rækken, hvor den jo også vil have større chancer for at gøre sig gældende.
Cricl<et 1941, side 16: 

Ringsted rykket op i A-rækken. 
Cricket 1964, side 56 ogjubilæumsnummer 1979, side 33: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cricket 1967, side 30, uddrøg fra artikel om R.I.F.s nye klubhus: 

For den, der kan huske tilbage til en sommerdag i 1962, er det utroligt, hvad der er sket i en af Danmarks 
3. divisionsklubber i dag. Man tog dengang til Ringsted for i den sjællandske mellemrække at møde den
tidligere så blomstrende forening. Ude ved banen lå noget, der engang havde været en træningspitch, men
nu voksede græsset lystigt mellem stumperne af den gamle måtte. Ved titiden kom Helmer og Henning
Hansen, der har båret klubben i mands minde, med lidt af familien plus et par stykker fra den nedlagte klub 
i Korsør og hentede lidt nødtørftigt grej frem fra et gammelt faldefærdigt skur. Nu må I parantes
bemærkes, at for Henning Hansen har benskinner altid været et overflødigt begreb, han optræder helst
uden, og hvis det skal gå højt, med en enkelt på højre ben. Kampen var gevaldig hyggelig, og da man
sagde farvel, slog man i sit stille sind korsets tegn for sig og tænkte, det var sidste gang, man skulle opleve
cricket I Ringsted. I dag er foreningen en af de mest blomstrende på Sjælland. 40 drenge træder oven I 
hinanden for at komme til, veteranerne bliver ved og træner som aldrig før. For, som de siger, nu er det 
morsomt at være med på seniorholdet, og vi vil træne, så de unge ikke kommer på vort førstehold uden at
have kæmpet for pladserne. Og mest imponerende - det gamle skur er væk, og der, hvor det stod, er nu
rejst det skønneste klubhus, 110 kvadratmeter stort, med alle moderne bekvemmeligheder, og bar er der -
til den nette sum af 22.000 kroner. 

RINGSTED SPORTSKLUB 
(Fra 1892 fik Ringsted Idrætsklub navnet Ringsted Sportsklub (se under Ringsted Idræts Forening), men jeg 118d ikke, cm del balyder, at 
den oprindefige Ringsted Sportsk!Ub var gået ind, eller cm de to klubber slog sig sammen) 

/lustnlret ldrætsbog 1890, side 668: 

Ringsted Sportsklub stiftet 1. Juli 1887. 49 medlemmer i oktober 1889. Spiller kun cricket. 
Ttdsskrift tor Sport 1881, side 478: 

Under "Nye Kricketklubber" nævnes, at en ny klub er dannet I Ringsted. 
Dansk Sportst;dende 1889, side 183: 

2/6 vandt Ringsted Sportsklub over Flink (Ringsted) med 42 + 66 mod 39 + 33 points. 
S.B.U.sjubilæumsskrift 1952, side 10 og 20: 

Ringsted Sportsklub stiftet 1. juli 1887. 

ROSKILDE BOLDKLUB 
Tidssknfl for Sport 1884, side 541: 

I Roskilde er en kreds af unge mennesker trådt sammen for at søge en boldklub oprettet der I byen. 
/lustnlret ldrætsbog 1890, side 868: 

Roskilde Boldklub stiftet 1. september 1885. 38 medlemmer I oktober 1889. Spiller cricket og fodbold. 
Rosl<ilde Boldldub af 1906 jubllæumsskllft 1956 (uddr&g): 

Den 1. september 1885 stiftedes en klub, der blev kaldt Roskilde Boldklub. De fleste klubber på den tid 
stiftedes som cricketklubber, men optog senere fodboldspillet, og dette var også tilfældet med Roskilde 
Boldklub i 1890. Det hele må dog have haft et temmelig tilfældigt præg, Idet Roskilde Boldklub officielt 
blev stiftet 5. juli 1898. Denne dato blev i hvert fald opgivet af klubbens repræsentanter ved dannelsen af 
Sjællands Boldspil-Union, der fandt sted på Jembanehotellet I Roskilde den 14. september 1902. Om 
Roskilde Boldklub virkelig er stiftet i 1898, synes der at være en vis uklarhed om, Idet en af vore kilder til 
dette skrift, nu afdøde pens. stationsbud Frederik Nimb, Virum, har oplyst, at Roskilde Boldklub blev stiftet 
i foråret 1900. Frederik Nimb var en af stifterne. Flere andre spillere fra dengang, som vi har søgt 
oplysninger hos, mener at stiftelsesåret var 1900. Herimod står dog oplysningen om datoen, der blev 
opgivet ved S.B.U.s stiftelse. 
Stiftelsen af Roskilde Boldklub skyldtes først og fremmest en ung lærer Carl Poulsen (senere Godwin). Fra 
sin studietid i København havde han I Kjøbenhavns Boldklub lært fodbold og cricket at kende, ligesom han 
havde deltaget I et af statens kursus. Kort tid efter, at han var kommet til Roskilde, kaldte han en flok 
ganske unge mennesker sammen, og I Juli 1898 begyndte spillet på dyrskuepladsen . ... Såvel I cricket som I 
fodbold gjorde Carl Poulsen ved sin dygtige instruktion Roskilde Boldklubs hold til et af de bedste på 
Sjælland uden for København. F. Nimb husker: ... var indtil september 1904 aktivt medlem af R.B., der 
Imidlertid nu også havde taget cricket på sit program. Særlig var tømrer Axel Poulsen en kendt og frygtet 
kaster, medens et andet medlem, maskinlærling Alfred Jensen, søn af lokomotivfører Jensen, var yderst 
sikker ved gærdet. Han var således den første af R.B.s medlemmer, der fik Idrætsforbundets blå 
emaljemærke samt et boldtræ for fint gærdespil. Jeg mindes endnu tydeligt den dag, da R.B. for første 
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gang kunne rulle sit nyerhvervede kokostæppe ud på pladsen, nu var det slut med at spille cricket på den 
bare græsbane. 
S.B.U.sjubilaumssktilt 1952, sid• 10, 14 og 17: 
Roskilde Boldklub stiftet 1. september 1885 .•.. Deltog I kampen om Roskilde-Pokalen 1902 • som var 
udsat af købmand Carl A. E. Petersen, Roskilde • Formand lærer Carl Poulsen . ... Roskilde Boldklub stiftet 
5. juli 1898. Medstifter af S.B.U. Lærer Carl.Poulsen (Godwin) •(fotografiside 23). blev
bestyrelsesmedlem og I et par måneder formand. Var den der tog initiativet til stiftelsen af S.B.U.

ROSKILDE BOLDKLUB AF 190§ 
Stiftet 6. august 1906 som "Søstjernen". I august 1925 vedtoges nuværende navn fra 1. januar 1926. 
Rosklde Boldklub al 1906 }ubiaumsslutft 1956. side 40 og 44: 

... Ved efterårsgeneralforsamlingen 1931 blev det besluttet, at klubben skulle optage cricket på sil 
program . ... Roskilde Cricketklub var dermed ophørt, og på et afsluttende møde enedes man om, at 
samtlige materialer samt kassebeholdningen, ca. kr. 150.00, skulle overføres til Boldklubben; dog med den 
klausul, at pengene skulle anvendes III nyanskaffelse af cricketmaterialer .... der har siden været 
vekslende held, bvad spillerstYrke og deltagerantal angår, men I det store og hele kan det vist siges, at det 
var en god løsning af spørgsmålet, der skete I 1932. Både R.B.1906 og cricketspilleme er sikkert tilfredse 
med udviklingen. 
Rotwltt Pedersen erindrer: For at skaffe yderligere tilgang til cricket kom vi Ind under R.B., og vi fik bedre 
forhold at arbejde under, men tit kneb det alligevel så slemt med spillere, at vi måtte ud lørdag aften eller 
søndag morgen for at skaffe de sidste. En gang I Slagelse havde vi både Einar Hansen, Aage Nielsen, Kai 
og Eigil Jørgensen med, og vi var alligevel kun 10 mand, men da vi stod på banegården, kom Emil 
Sørensen (nu Køge), og da jeg kendte ham fra Næstved, tog han med. Vi tabte selvfølgelig stort. 
Topscorer 11. halvleg var Holger Sørensen med 6 points. En anden gang hev vi Carl Hass og Asbjørn 
Christensen ud af sengen søndag morgen, da vi skulle til Præstø. Holger Sørensen var keeper, og vort 
markspil I Præstø var elendigt. Den ene gribechance efter den anden tabtes - og Søren smed skinnerne og 
skulle rigtigt vise os, hvordan man greb. Men om forladelse - Søren smed efter vor mening fem oplagte 
gribechancer. Inden vi var færdige, var Søren lidt mat. Turen var som altid præget af et storartet humør. 
Dengang havde man en kasse øl med i bilen - og en af vore spillere havde sin rejsegrammofon, som han 
tå I høstakken og spillede for os og - en af Præstø-spillernes koner. Engang var vi I slutkamp om 
sjællandsmesterskabet mod Næstved I Køge. Carl Nielsen var anfører, vandt lodtrækningen og lod os gå i 
marken - I regnvejr. Det tabte vi kampen på. Næstveds tre første gærder tavede 90 points, Inden der gik 
hul på bylden, og resten tog vi så hurtigt, at hele holdet var ude for 119 points. En anden gang var der 
kommet en kurre på tråden mod Køge, og vi blev enige om neutrale dommere fra Næstved, der sendte 
• Jas" og "Stoffer", to meget fine. Vi begyndte kl. 8 morgen og var først færdige kl. 7 aften, da vi havde 
vundet - efter 1. halvleg. Der blev den dag scoret over 500 points. Da Køge I anden halvleg spillede meget
langsomt, fik jeg også lov at kaste mine "underarms• og fik en mand i første over for 4 points, hvorefter jeg
blev sat af. Da jeg efter kampen spurgte Carl, hvorfor jeg blev sat af, svarede han, at det var for dyrt. Som 
kaster optrådte jeg også en anden gang med held, nemlig mod A.B., der med sit bedste hold var her til en
træningskamp. Da Roskilde Motionsklub samme dag havde skovtur, manglede af denne celebre grund 
både keeper og kastere. Jeg kom derfor til at spille en større rolle, end mine evner berettigede mig til. 
A.B.eren Carl Larsen lavede century, og da jeg selv måtte kaste en over, fordi kasterne skulle skifte 
"ende", fik jeg en mand 11. over og fortsatte derfor. Det blev til 4 gærder for 32 I 4 overs, men de spillere, 
vi har nu, ville nok betakke sig for at se mig som kaster."Jeg kunne nævne mange flere kampe, men denne 
artikel skal jo have en ende. Dog vil jeg lige nævne bykampene, som vi spillede mod Kalundborg og 
Holbæk .... 
Brev fra Harly Peder.sen, Rosklde. ssptember 1961: 

Roskilde Cricketklub bestod til 1931, hvorefter man gik ind under R.B.1906. Cricketafdelingen ophævet på 
generalforsamlingen januar 1966. 
Kricket 1932, side 48: 

I Roskilde er interessen for cricket i glædelig stigning. Fomylig holdtes I R.B. et medlemmsm0de med 
deltagelSP. af 40 medlemmer. Revisor I.C. Lundsgaard holdt på m0det et interessant cricket-foredrag, hvori 
han efter al have givet en lærerig fremstilling af spillets historie og udvikling kom ind på det instruktive og 
illustrerede sine forklaringer af boldtræsføring, slag og kastning med glimrende billeder fra forskellige 
engelske cricketbøger. Det udmærkede foredrag fulgtes med levende interesse og hilstes med stærkt 
bifald. Klubbens formand, herr A. Christensen, føjede til sin tak til revisor Lundsgaard et 0nske om, at delle 
for klubben nye spil måtte blive til glæde for medlemmerne. 
Clickøt 1941, - 11: 

Roskilde og Holbæk vil sandsynligvis igen spille cricket og deltage i turneringen I år. Rekvisitter er det 
lykkedes at fremskaffe ved velvillig assistance fra Sorø. 



Cncket 1945, side 10: 

... Foruden de to nye klubber Hørsholm og Roskilde, der allerede begyndte at spille ifjor . ... 
Cncket 1946, side 23: 

... Heraf er Roskilde og Hørsholm nye, d.v.s. Roskilde har jo tidligere været med i S.B.U.s turneringer og 
har nu glædeligvis fået interessen tilbage. 
Cricket 1964, side 56: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 

ROSKILDE CRICKET CLUB 
Brev fra Harly Pedersen, RoskDde, september 1967: 

304 

Cricketspilleme fra R.B.1906 gik I gang med at samle materiale til at danne en selvstændig klub i Roskilde. 
Denne klub blev en realitet den 1. marts 1966. Formand for klubben, der kom til at hedde Roskilde Cricket 
Club, blev Harly Pedersen, der også var med, da cricket hørte under R.B.1906. R.C.C. tæller idag 50 
medlemmer, men det er man naturligvis ikke tilfreds med, og man søger da også at få nye medlemmer, 
både aktive og passive, men der er ingen tvivl om, at denne klub nok skal klare sig, både spillemæssigt og 
økonomisk, hvor vi har en god kasserer i Svend Ottesen, der selv har spillet og været med i 
udvalgsarbejdet under R.B.s mange år. 
Cricket 1971, side 58: 

En gentleman både på og udenfor banen har spillet cricket i Roskilde i 25 år. Svend Ottesen, anfører for 
Roskilde Cricket Club i de sidste fem år. I samme periode har han siddet I spilleudvalget og var klubbens 
kasserer I tre år . ... Ottesen spillede sine første kampe for R.B.1906 i august 1946 og var med til al stifte 
R.C.C. 1. marts 1966 . ... 59 årige Svend Ottesen vil blive hyldet lørdag den 7. august ved en kamp, hvor et 
hold af spillere, der gennem tiderne har spillet sammen med Ottesen, møder et hold af unge . ... 
Cricket 197711, side 3 og 197713, side 18: 

Roskilde Cricket Club er flyttet til Idrætscentret, Darupvejen (ved motorvejen), og spiller sine kampe her . ... 
Åh, hvor kommunalt, siger de i Roskilde. Her havde klubben regnet med at indvie sin nye bane i Darup i 
starten af denne sæson. I stedet blev den klar i midten af juni. Banen er dejlig, selvom en jembanelinie på 
den ene side og en motorvej på den anden ikke ligefrem skaber Idyl . ... Derimod er det hård kost, at man 
absolut skal grave ud til pitchen på sommerens vådeste dag. Nu er �er lavet nogle dybe hjulspor, hyor de 
spillere, der fielder I gully, så kan prøve at undgå at brække benene. Desuden har rendegraveren lavet to 
dybe grusstier på begge sider af pitchen, så det kræver en noget speciel beskyttelsesteknik at fielde på den 
bane. Træningsfaciliteteme er slet ikke kommet op at stå - måtte skal hentes omkring 400 meter væk, og 
båsene er kun på tegnebordet. De modstandere, der plver, fordi de skal stå I marken I rendegraverens 
efterladenskaber, burde hellere bøje sig i beundring over, at Stanley Pickersgill og hans folk holder fanen 
højt under de vilkår, men som det gamle ord jo siger - det skal være skidt, før det kan blive godt. 
Cricket jub.ilæumsnummer 19 79, side 34: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cricket 198612, side 16: 

Officielt: Da vi ikke finder det forsvarligt over for de øvrige klubber at udsætte dem for Roskilde C.G.s 
sidste øjebliks afbud meddeles herved, at Roskilde udelukkes fra videre deltagelse I turneringen. Dersom 
Roskilde virkelig ønsker at spille cricket, må klubben henvises til at afvikle de fastsatte kampe som 
privatkampe, hvis der er klubber, der kan overtales til at stille et hold. Men hvad angår det officielle 
kampprogram i mellemrækken kreds 31 - Roskildes kampe er udgået. 

ROSKILDE CRICKETKLUB 
Rosl<lde Boldklub ar 1906 jubHæumssl<ril! 1956, side 40 og 44: 

... Det viste sig, at der i byen fandtes flere borgere, som meget ønskede, at cricketspillef måtte fortsætte, 
og i foråret 1928 indbød en kreds af disse til et møde, hvis formål var at samle alle cricketinteresserede 
med start af en klub for øje. Allerede ved det første møde var deltagerantallet så stort, at man kunne 
afholde stiftende generalforsamling; der blev indtegnet 25 medlemmer, og den valgte bestyrelse 
konstituerede sig med nu afdøde karetmager Niels Lorenlien som formand. Niels Lorentzen flyttede 
senere til Køge, hvor han kom til at betyde meget som spiller og leder. Hans søn er forøvrigt den kenttte 
K.B.er Niels Jørgen Lorentzen. Bestyrelsens første opgave blev at forhandle med Molionsklubben om 
overtagelse af cricketrekvisitterne, og dette forløb tilfredsstillende, idet denne klub gerne ville afskrive et 
betydeligt beløb, for at den nystartede cricketklub kunne videreføre denne sportsgren her I byen. 
Det var under meget primitive forhold, klubben begyndte sin virksomhed; der var ikke plads i Idrætsparken, 
og man spillede derfor på eksercerpladsen, Det var et ret kuperet terræn, og man ville helst stå ved det 
gærde, hvor fremadslaget gik ned ad bakke, og kasteren skulle kaste op ad bakke; det gav størst chance 
for store points. Men der blev trænet meget ihærdigt, og allerede den, første sæson blev der Indledt et 
samarbejde med Ringsted Cricket Club, som resulterede i to kampe, en her I Roskilde og en I Ringsted. VI 
tabte selvfølgelig stort I begge kampe, men det skærpede kun vor lyst til at dygtiggøre os, så vi kunne give 
dem bedre modstand næste gang. For at holde medlemmernes Interesse fangen også uden for 
cricketsæsonen, enedes man om at spille bordtennis I vinterhalvåret; det foregik på Centralcafeen, og til 
denne sportsgren meldte der sig nogle deltagere udenfor medlemskredsen, og de betalte så et passende 
kontingent for vinterhalvåret. Dette kunne jo kun styrke klubbens økonomi til det egentlige arbejde. 
I sommeren 1929 var klubben tilmeldt S.B.U.s cricketturnering og spillede mod holdene fra Holbæk, 
Ringsted, Kalundborg, Næstved og Præstø. Vi rejste fra det ene nederlag til det andet, men vi hav<lo 
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mange dejlige ture, og da de neste af os var gifte folk, blev det lavet til en familieudnugt, når vi om
søndagen skulle ud til vore kampe. Vi kørte gerne i rutebiler, og dette samvær under ud- og hjemrejserne
virkede stærkt udviklende for et godt kammeratskab og venskab; der forekom mange pudsige og
morsomme episoder, som man kan tænke tilbage på med megen glæde og morskab· de neste af os
husker sikkert, hvor ofte "barberen" tabte hatten på vejen hjem fra Præstø. 
119�0 fik vi tilladelse til at spille I Idrætsparken. Der blev lavet en pitch mellem de to træningsbaner, og da 

. der ikke var fodboldtræning om onsdagen, fik vi denne store, dejlige bane helt for os selv. Det betød, at vi 
kunne dyrke vor sport under gode baneforhold, og vor spillestandard blev derved også så god, at vi kunne 
byde de øvrige hold i turneringen mere jævnbyrdig modstand, og jeg mener, at vi nu også kunne notere 
vore første sejre over hold, som vi før var prisgivet til som tabere. Det tegnede således til, at det kære spil 
skulle få en god fremtid; men desværre skulle det ikke gå sådan. Nogle af vore bedste folk rejste fra byen, 
og da man for at dyrke denne sportsgren, hvis materialer er kostbare at anskaffe, måtte påligne 
medlemmerne et ret stort kontingent, kneb det med at få fornyelse i spillerstaben fra de helt unge , 
mennesker og de store drenge, som skulle anøse dem, der rejste fra byen, samt for de af os, der blev 
ældre, og derfor ikke kunne deltage lige så aktivt som i begyndelsen. 
Man stod derfor ved sæsonens afslutning 1931 med et medlemstal på kun 15 overfor enten at ophæve 
klubben eller at overtale en af vore andre sportsklubber til at optage cricket på sit program. Bestyrelsen 
enedes om at søge kontakt med R.B.1906, og ved de forhandlinger som herefter førtes de to bestyrelser 
imellem, viste det sig, at der var Interesse for sagens løsning fra begge sider, og ved R.B.s 
efterårsgeneralforsamling 1931 blev det besluttet, at klubben skulle optage cricket på sit program; derefter 
indmeldte samtlige cricketspillere sig i R.B.1906.(kabmand Holger Sørensen) 

Uddrag af Rotwitt Pedersens erindringer. 11929 spillede et engelsk crickethold i Roskilde mod S.B.U., og 
jeg medvirkede som tavlepasser. Allerede tidligt om morgenen startede vi syv Næstved-spillere - Jeg 
spillede på det tidspunkt for Næstved • i bil i højt humør og Indtog frokosten i en vejgrøft på vej til 
Roskilde. Den eneste spiller på sjællandsholdet, vi Ikke kendte, var Stein Hansen, Roskilde (nu bosiddende 
i Helsingør). Englænderne (lncognHJJ vandt selvfølgelig kampen, deriøvrigt blev spillet på den nuværende 
opvisningsbane, den eneste gang der er spillet cricket her. Jeg husker vi drak the der, hvor de såkaldte 
"dame-omklædningsrum" nu er. 
Det var ellers en slem omvæltning at komme til Roskilde! Her blev kun trænet een gang om ugen samt
søndag - hvis der var pladsl Ingen pitch, ingen kastegård, dobbelt så meget i kontingent, selv betale hele 
rejsen. Det værste for mig var Imidlertid tiltaleformen. I Næstved var alle på fornavn og sagde du til 
hinanden. Men i Roskilde var det hr. skovrider, hr. fuldmægtig, hr. bogholder o.s.v., og kun to blev nævnt 
ved navn. Det var Marius Hansen og Stein Hansen. Alle var dog gode kammerater, når man først lærte 
dem at kende. Hertil bidrog også klubaftenerne på Centralen. Vi havde ofte mas med at skrabe holdet 
sammen, særilg efter at Lehrrnann Madsen var rejst til Køge .••. En morsom episode havde vi engang mod 
Næstved Boldklub, der var sjællandsmester. VI fik en ordentlig gang bank, og i den kamp fik Marius 
Hansen tre nuller. Da han fik sit andet andeæg, kom han med en bemærkning om, at det var da godt, at 
man ikke kunne gå for nul mere end to gange, men da vi tabte med en halvleg og for at få noget mere 
træning fik lov at gå til gærdet endnu en gang, gik Marius tredje gang for nul. 

ROSKILDE KA THEDRALSKOLE 
Dans/< Spottsl/dende 1888, side 235: 

Artikel om cricketspil I skoler med oversigt over 14 skoler, der øver cricket. Deriblandt Roskilde (I forening 
med Roskilde Boldklub) 
Dans/< Spotts6dende 1890, side 351: 

Artikel om "cricketspiilet i de lærde skoler 1890". Deriblandt Roskilde Kathedralskole: Efter sommerferien 
deltog 34 disciple I boldklubbens cricketspil, nemlig 5 af VI kl., 5 af V, 13 af IV, 5 af III, 1 af li og 5 af I. 15. 
september afholdtes præmiespil mellem medlemmerne. 

ROSKILDE MOTIONSKLUB 
Roskilde Boldklub af 1906 Jubilæumsskrifl 1956, side 40: 

Efter mere end 20 års stilstand genoptog es cricketspille! i Roskilde 11927. Det var Roskilde Motionsklub, 
der optog dette spil for at holde sine medlemmer i kondition i sommerhalvåret til vinterens gymnastik og 
håndboldspil; klubben købte materialerne af den nystartede "Arbejdernes Cricket Club" I København, som 
måtte ophøre efter en sæsons virke på grund af svigtende tilslutning. Fra start tegnede det til, at det skulle 
blive en stor succes for Motionsklubben med cricketspillet, idet næsten alle medlemmerne mødte op på 
Fælleden, hvor der blev anlagt en primitiv pitch; men mange af dem opdagede hurtigt, at en cricketbold er 
ret massiv, og at den kan slå forbistret hårdt, når den bliver stoppet ureglementeret; derfor blev det 
allerede på den første generalforsamling konstateret, at dette spil ikke havde klubbens bevågenhed. 

• ... Roskilde Cricketklubs bestyrelses første opgave (11928) blev at forhandle med Molionsklubben om
overiagelse af cricketrekvisitterne, og dette forløb tilfredsstillende, Idet denne klub gerne ville afskrive et
betydeligt beløb, for at den nystartede cricketklub kunne videreføre denne sportsgren her I byen.



RUDKJØBING SPORTSKLUB 
Tidsskrift for Sport 1884, side 578: 

I _Rudkjøbing har der under navn af "Rudkjøbing Gymnastikforening• dannet sig en forening, som blandt 
sme formål har at drive boldspil i sommermånederne. 
Tidsskrift for Sport 1885, side 144: 
Den påtænkte boldklub i Rudkjøbing synes desværre at være afgået ved en for tidlig død.
Dansk Sports6dende 1890, skJe 321: 
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Rudkjøbing Sportsklub mod Svendborg Sportsklub 7/9 i Rudkjøbing. Svendborg Sportsklub vandt med 34
points. (Spillepladsen var meget tarvelig - pladsen mellem gærdeme dog undtagen. Grunden dels ganske 
ujævn, dels stubjord; der gjordes derfor kun få lange bolde, idet bolden lå fast, hvor den faldt.) 
RY 
I Silkeborg I.F. af 1917s jubilæumsskrift 1957 berettes: Vi skulle engang til Ry for at lære dem at spille cricket. 
Desværre skete der så det, at bolden blev slået væk. Vi havde kun den samme med, og så var den instruktion
overstået! 

RØNNE BOLDKLUB 
Rønne Boldklubs jubilæumsskrift 1922, side 5: 

Rønne Boldklub stiftedes 1. maj 1897. Klubben blev nærmest stiftet som cricketklub. Den eneste klub man
på dette tidspunkt havde som modstander var Allinge Boldklub. Kampene foregik skiftevis på Rønne 
Boldklubs og Allinge Boldklubs bane. Turene til Allinge blev foretaget pr. landauer, der på den tid varet 
meget almindeligt befordringsmiddel. Ganske vist var apostlenes heste billigere, men da strækningen fra 
Rønne til Allinge er på ca. 3½ mil, ville det blive til en fodtur på 7 mil på een dag foruden cricketkampen. 
Og selv om datidens sportsfolk ikke krævede ganske så meget i retning af bekvemmelighed som 
sportsfolkene nu om tider, ville det være en temmelig hård tur at gå på samme dag. Det var en ligefrem 
festlig begivenhed, når Allinge Boldklub kom hertil. Banen blev indhegnet, og man lånte endog flag på 
havnen til at pynte banen med. Til disse kampe blev der taget en mindre entre. Rønne Boldklub sejrede for 
det meste hver gang. 
Efter at der var trænet flittigt i flere år og spillet ikke så få kampe, blev det indenfor R.B. besluttet (11902) at 
indbyde Akademisk Boldklubs 1. krickethold til en kamp her. På A.B.s hold var mange dygtigheder, bl.a. 
Buchwald og Dreyer, som på dette tidspunkt var meget berømte. På Rønneholdet var dygtigheder som 
kommis Nyborg, farmaceut Jensen, købmand Anæus Nielsen og lektor Saxøe. Det var en stor og meget 
risikabel historie, R.B. her havde indladt sig på. Og for at gøre det endnu værre, viste fru Fortuna sig fra 
sin dårlige side. Vejret om søndagen - den dag kampen blev spillet - var lige fra morgenen af storm- og 
regnfuld, og resultatet af dette arrangement blev en dundrende fiasko - både sportslig og økonomisk. R.B. 
scorede under kampen 34 points, medens københavnerne tog 200. De var kort sagt så overlegne, at de 
kunne få lige så mange points, de ønskede. Denne kamp satte ligesom et punktum for cricket, og man gik 
fra nu af successive over til fodbold. 
KJtcket 1930, side 64 og 1932, side 3: 

Ch. Buchwald scorede 100 for A.B. mod Rønne Boldklub i 1902. 
KJtcket 1931, side 14: 

... Da A.B. var på Bornholm i 1902 og spillede mod Rønne Boldklub, scorede Buchwald og C. Dreyer 120 
for 1. gærde på 57 minutter. Mærkeligt nok var det Buchwald, der gik først, men da havde han også 100, 
medens Dreyer havde 19. I Buchwalds halvleg var noteret 21 tre"ere. 
Rønne Bo/dldubs blad 1. maj 1927, artikel af E. Hauschildt: 

Cricket er i England gentlemanspillet, og der har fodbold aldrig kunnet fortrænge det, hvorimod det I 
Danmark i de sidste ca. 20år har ført en meget tilbagetrukket tilværelse, ja, det er så godt som helt nedlagt 
til fordel for fodbold. Dette er så meget mere mærkeligt, som fodbold efter min mening er en uting i stærk 
sommersol, hvorimod cricket er et absolut sommerspil. Jeg har fra min tidligste barndom interesseret mig 
for cricket og begyndte som ganske lille med et hjemmelavet boldtræ og enten en ligeledes hjemmelavet 
kludebold eller (når det var meget flot) en 25 øres gasbold. Jeg var den egentlige stifter af Frederikshavn 
Idrætsklub af 1900, der altid havde en god plads i jysk cricketspil. I de sidste par år er interessen for cricket 
I kraftig blomstring, og det er mit store håb, at Rønne Boldklub også vil søge dette nydelige spil optaget på 
sit træningsprogram. Jeg stiller mig gerne til rådighed som leder og instruktør, når blot der kan blive 
tilslutning stor nok. Henvendelser desangående bedes rettet til mig. 
D.B.U.s jubilæumsskrift 1964, side 225: 

Sammensluttet med B.1910 i 1956 til Rønne I.K. 

RØNNE KRICKETKLUB 
Tidsskrift tor Sport 1885, side 518 og 523: 
Den i Rønne bestående Kricketklub, som har sygnet hen, er atter kommen I livlig virksomhed og tænker på 
i eftersommeren at optage en kamp mod Kjøbenhavns Boldklub . ... Fra "Rønne Kricketklub" er der udgået 
en udfordring til "Kjøbenhavns Boldklub" til en cricketkamp mellem de to klubber, som agtes afholdt i 
Rønne en søndag i slutningen af august d.A. eller begyndelsen af september. Det foreløbige program er I 
korthed fastsat som følger. Lørdag aften kl. 7 afgår de københavnske spillere med dampskibet. Efter 
ankomsten til Rønne næste morgen afholdes kampen (hvis ikke søsyge skulle have derangeret de 
ankomne spillere for stærkt), derefter foretages en udflugt til Almindingen, Rø eller Hammershus. Om 
mandagen sørger værterne enkeltvis for gæsternes adspredelse og underhol<lning (i tilfælde af den 



ovenfor antydede forhindring, kan kampen afholdes denne dag), og mandag arten kl. 10 finder 
tilbagerejsen til l<"benhavn sted. 
Tidsskrift for Sport 1886, side 61-64: 
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Efter indbydelse fra R"nne Kricketklub afholdtes s"ndag den 20de septemberc1ees1 en cricketkamp I
R"nne mellem klubbens spillere og Kj"benhavns Boldklub, hvis spillere l"rdag arten var rejst fra 
l<"benhavn med dampskibet "Hjalmar", som s"ndag morgen f"rte dem ind i R"nne havn, for de flestes 
vedkommende i en af overrejsen meget medtaget tilstand. Ved ankomsten modtoges k"benhavneme (11 
spillere, en regnskabsf"rer, en dommer og en reserve) af deres værter og glemte snart, da de havde fået 
fast grund under f"ddeme og ved værternes omsorg var anbragt ved frokostbordene, de udståede 
genvordigheder, medens de truende udsigter til dårligt vejr derimod ikke undlod at vække bekymring. Da 
tiden til kampens begyndelse nærmede sig, var det begyndt at regne så småt, og tillige var vinden, som 
under overrejsen var blæst op, nu taget stærkt til; da spilleme kl. 11 ½ samledes på cricketpladsen, hvor 
dommeren havde gjort alt klart til kampen, var en mindre byge i fuld virksomhed. Efter forslag af R"nne 
Kricketklub enedes man om forinden kampen at spille et prøvespil, hvori hvert parti skulle være 20 min. 
incte; da dette var forbi, var bygen trukket over, og kampen fandt derefter sted uden yderligere forstyrrelse 
af regn. 
lf"lge lodtrækning gik Kj"benhavns Boldklub f"rst ind kl. 12,37 min. og fik i en 1 ½ times halvleg 180 
points (deraf 58 points for sidste gærde). Efter 1 O min. ophold begyndte R"nne Kricketklub sin 1 ste halvleg 
og opnåede i denne 25 points i 35 min. Efter et ophold, hvorunder spilleme blev fotograferede i el samlet 
billede (Dette biRede kan ses I KB.s Jubilæumsskrift 1951, side 110 øverst), fortsattes kampen kl. 3½, idet R"nne 
Kricketklub gik f"rst ind til 2den halvleg, der efter 27 min. endte med et pointsantal af 25. Da R"nne 
Kricketklub således lait havde 50 points mod københavnernes 180 points i f"rste halvleg, var kampen 
hermed endt, idet københavnerne sejrede med 130 points og 10 gærder stående. 
For at udnytte tiden i sportens interesse spilledes endnu af nogle spillere fra begge klubber et "velsesparti 
indtil henved kl. 5, da den ventende middag-bragte spilleme til at sige spillepladsen farvel. Spillet 
overværedes af et meget betydeligt antal tilskuere, der trods regn og blæst holdt ud fra f"rst til sidst og 
syntes at f"lge spillet med megen interesse. Nedenfor gives et uddrag af spilleregnskabet. Som dommere 
fungerede for R"nne Kricketklub herr borgmester Olivarius, for Kj"benhavns Boldklub hr. Brandstrup. At 
resultatet af kampen blev en endogså ret betydelig sejr for københavnerne kan ikke forundre, thi R"nne 
Kricketklub, der har taget arv efter en tidligere afdllld cricketklub på "en, har kun I Indeværende år afholdt 
"velser og havde blandt sine spillere, såvidt vides, kun en, der tidligere havde "vet denne Idræt; desto 
mere må det imidlertid påskønnes, at de havde optaget kampen, og at de navnlig i deres færd i marken, 
der I det hele var upåklagelig, har bragt det så vidt, som det ved kampen viste sig at være tilfældet; den 
væsentligste grund til, at Kj"benhavns Boldklub opnåede forholdsvis så mange points, var vistnok, at 
boldene, der kastedes mod deres gærder, Ikke kastedes med den kraft, som kun en længere tids "velser 
giver, og kun sjælden var "skruede"; det blev derfor forholdsvis let at parere dem eller at �enytte gode 
bolde på fordelagtigste måde; omvendt gjorde det også R"nne Kricketklubs spillere forsvaret særdeles 
vanskeligt, at angrebene med bolden skete med en for dem uvant kraft og med anvendelsen af alle de 
finesser, som kun den "vede kaster kan anvende. R"nneboemes •mark" var, som nævnt, I det hele 
upåklagellg; københavnerne opnåede I deres halvleg på 180 points kun 3 "byes"; 2 af deres spillere blev 
grebne ud, og flere kraftig slåede bolde blev standsede så nær ved gærdet, at de ikke gav points. Efter 
middagen, der indtoges hos værterne, samledes værter og gæster til et livligt punschegllde I "Hotel 
R"nne•, indtil man kl. 11 skiltes for at udhvile sig efter dagens anstrengelser og forberede sig til den til 
næste dag berammede udflugt til Jons Kapel og Hammershus. Den næste dag foretoges denne tur, idet 
k"benhavneme tilligemed deres værter kl. 7½ om morgenen k"rte fra R"nne til de nævnte punkter, hvoraf 
Bornholm med rette er så stolt; for deltagernes materielle fom"denheder s"rgedes der ved I det granne 
arrangeret frokost ved Jons Kapel og et middagsmåltid ved Hammershus, der var festdagens kulinariske 
glanspunkt; kl. 9 om aftenen var københavnerne ombord på "Hjalmar", men blæsten, der nu havde antaget 
karakter af storm, hindrede damperens afgang, og en del af københavnerne modtog derfor deres værters 
tilbud om at tilbringe endnu en dag hos dem, medens resten i dampskibets køjer afventede dets afgang, 
der fandt sted om morgenen kl. 5. 



Kampens regnskab ser således ud: 

Kjøbenhavns Boldklub-1ste halvleg - Kl. 12,37 min til 2,7 min 

Spillernes Points Hvorledes Ved hvem 
Navne gaaet ud 

A. Kalko 2 grebet Bohn 
0. Kalko 14 kastet Stiickel 
Hughes 27 kastet Espersen 
Buchwald 7 kastet StOckel 
Sylow 15 kastet StOckel 
C. Boye 31 grebet Øllgaard 
E. Holm 5 kastet Espersen 
P. Heise 4 kastet Espersen 
F. Knudsen 52 kastet StOckel 
F. Nielsen 4 kastet StOckel 
A. Theil 16 ej ud 

Forbi ..... -1 
� 

Rønne Kricketklub• 1ste halvleg -Kl. 2, 17 min til 2,52 min 

Spillernes Points Hvorledes Ved hvem 
Navne gaaet ud 

BrOnniche 0 kastet Buchwald 
Jensen 0 grebet Knudsen 
L. Kofoed 8 grebet Nielsen 
Wichmann 2 grebet A. Kalko
Øllgaard 5 kastet A. Kalko 
SchrOder 0 grebet Nielsen 
Bohn 3 kastel A. Kalko
Stockel 2 kastet A. Kalko 
Espersen 0 kastet 0. Kalko 
Sørensen 0 kastet A. Kalko 
Mortensen 0 ej ud 

Forbi ..... � 
� 

Rønne Kricketklub - 2den halvleg - Kl. 3,30 min til 3,57 min 

Spillernes Points Hvorledes Ved hvem 
Navne gaaet ud 

BrOnniche 3 kastet 0. Kalko 
Jensen 0 løbet ud 
L. Kofoed 0 kastel Holm 
Wichmann 0 kastet 0. Kalko 
Øllgaard 7 kastet 0. Kalko 
Schroder 2 grebet Nielsen 
Bohn 3 grebet Boye
StOckel 0 ej ud 
Espersen 0 kastet 0. Kalko 
S01ensen 0 kastet 0. Kalko 
Mortensen 3 kastet 0. Kalko 

Forbi ..... .1. 
� 

TKlssknft for Sport 1887, s/cie 32: 

Cricket-Præmiespil er afholdt af R0nne Klubs yngre afdeling. 
Dansk Sportsildende 1888, Side 235: 

Kastere, antal bolde 

StOckel . . .. . . . 123 
Espersen .•. 96 
Bohn .........• _M 

lait 243 

Kastere, antal bolde 

Buchwald ....... 42 
A. Kalko .......... 48 

O.Kalko •••.•...•• _11 
lait 102 

Kastere, antal bolde 

0. Kalko .••...• 40 
Holm ............. 18 

Knudsen ...... 18 
lait 76 

Der øves cricket i R0nne Skole (i forening med Rønne Kricketklub). 
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SAXKJØBING BOLDKLUB 
Dansk Sportslidende 1888, side 418: 
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Nakskov Boldklubs årlige generalforsamling 5.12.1888 . ... For at vække interessen for boldspillet, havde 
man fået dannet et cricketho_ld I Friskolen, og dette havde derefter deltaget i en match med klubbens yngre
afdeling, som dog selvfølgelig havde sejret. ... Det nævnes, at ældre afdeling havde målt kræfter med 
boldklubber fra Maribo, Saxkjøbing og Nykjøbing, hvor Nakskov viste sig at være de andre klubber 
overlegen. 
lluslreret ldrælsbog 1890, side 668: 
Saxkjøbing Boldklub stiftet 9. juni 1887. 15 medlemmer I oktober 1889. Spiller kun cricket. 

SILKEBORG BOLDKLUB 
Cricket 1945. Side 66: 

Silkeborg Boldklub medstifter ar J.B.U. 1895. 
J.B.U.sjubiæumsskrtft 1920. side 10: 

11. tumering 1896.
Brev h fru Ejmæs. V1bo1115.B.1971, bilag 3: 

Fotokopi af bilag til brev ar 11.3.1897 fra J.B.U.: Silkeborg Boldklub. ingen delegeret anmeldt. 

SILKEBORG CRICKETKLUB 
Slkebo111 ldrælsforenings jublæumsskrlft 1957, side 4: 

Man havde dengang fodbold og fri Idræt på programmet, men allerede samme år (1917) henvendte den 
daværende cricketklub sig til S.I.F. og bad om optagelse. 
SDkeb0/!1 Idrætsforenings jubHæumsskrifl 1967, side 18: 

Maj 1917: Der søges kontakt med cricketforeningen om optagelse i S.I.F. 
Juli 1917: Cricketklubben optages i S.I.F. samtidig med overtagelse af al gæld og indløsning af for 20 

kr. effekter, som henligger på posthuset. 

SILKEBORG IDRÆTSFORENING AF 1917 
Si/kebo111 ldrælsforeningsjublæumsskrlft 1957, side 4, 10, 12, 13, 32 og 34: 

Silkeborg Boldklub af 1916 holdt 26.4.1917 generalforsamling. Det vedtoges at udvide foreningens rammer 
til også at omfatte fri idræt og at forandre dens navn til "Silkeborg Idrætsforening af 1917". Lærer Ravn 
blev formand. (Uddrag af Silkeborg Social-Demokrat 25.4.1917) .•.. Boldspillet tager sin begyndelse på 
søndag formiddag kl. 9½ på Sportspladsen, og forhåbentlig er der hermed indledet en ny æra for vore 
lokale sportskredse. De har unægtellg vegeteret i de sidste sæsoner . .•. Man havde dengang fodbold og fri 
idræt på programmet, men allerede samme år (1917) henvendte den daværende cricketklub sig til S.I.F. og 
bad om optagelse. Interessen var Imidlertid ikke stor for denne idræt, og først I 1920 fik S.I.F. et hold med I 
J.B.U.s cricketturnering. Da var klubbens medlemstal 138 aktive+ 100 passive. 11941 skete der en 
sammenslutning af de tre af byens idrætsforeninger nemlig A.I.K., A.B.K. og S.I.F . •.. 
... Eggelund Jensen fortæller: Jeg kom til Silkeborg 1919 fra Hjørring og begyndte at spille cricket 11920. 
Vi inviterede dengang Skanderborg til at spille mod os. De havde 7 spillere med, som havde været på 
udvalgt hold, og der var rigtig lagt I kakkelovnen til os. Vi vandt kampen, og de rygter som fortalte, at vi 
havde givet 100 kroner for det var meget urigtige. Vi fik en englænder, som hed Dawning, og til sidst en 
inder, som vi ikke kunne sige navnet på. Derfor kaldte vi ham Valdemar den Rare. Han var googly bowler, 
så jeg aldrig har set magen. Vi vandt opsamlingstumerlngen 2 år I træk (1925/26). Der skete forresten det 
morsomme, at når vi sejrede over Aarhus, så var der aldrig en stavelse I Aarhus bladene, hvorimod de 
skrev flinkt om os, når vi tabte. Aarhuslaneme var Ikke så gode sportsfolk dengang . ..• Vi slog engang 
Skive ud for tabet ar 3 points, og selv scorede vi 415 points .•.. Siemsen: Vi skulle engang til Ry for at lære 
dem at spille cricket. Desværre skete der så det, at bolden blev slået væk. Vi havde kun den samme med, 
og så var den Instruktion overstået! •.• Lidt om B-række mesterskabet i 1950 .•.• Lidt om oprykning i 2. 
division i 1955 .•.. Træner Collin Wells. 
Slkeborgldrætsforenlngsjubllæumsskrifl 1967, side 13, 16, 18, 36, 45og48: 
Den tidligere idrætsforening i Silkeborg "Fremad" var nogle år i forvejen gået i stykker . ••. Fotografi fra 
K.BJS.I.F. i Silkeborg 1926 . ... 14.4.1921: ... Der skal averteres I bladene for at få samlet et crickethold. 14. 
juni bevilger bestyrelsen en cricketbold og 2 par handsker • .•. 17.10.1921: ..• og Eggelund Jensen slår et
slag for bedre forhold for cricket i Silkeborg . ... Fotografi af famileholdet Rasmussen . ... Artikel om
fremtiden. Fotografi af "Tage og Anna• og deres "knægte• .... Om Tage Bak og hans kone Annas arbejde 
med cricketdrengene. 
Cricket 1968, side 149, Uddrag fra amkel om Rasmussen dynasllet 
• Hvis nogen kan tale om et liv i cricket, må det da vist være os, siger Rasmussen-familiens alders
præsident og derfor selvskreven anfører på familieholdet, 57 årige Aage Rasmussen. • Det var en skøn
tid, først i 20eme, da jeg var dreng, og der blev spillet cricket på de fleste af Silkeborgs gader. Interessen 
var faktisk helt enestående for cricket dengang. Gadeklubber skød op med lynets hast, da nogle 
englændere, der opholdt sig på det daværende Junckers Gymnastikinstitut, havde lanceret spillet. Blandt 
disse englændere var iøvrigt dansk trickets så gode ven, Crabtree. Vi spillede store gadeturneringer, der
fik Interessen for cricket til at brede sig som ringe i vandet. Jeg var vist en af de første, der blev smittet af
cricket-dillen, og det har hængt ved siden. Aage Rasmussen kan berette om adskillige oplevelser fra 
tiden, da Silkeborg stod I crickets tegn. • Den største dag var, da vores allesammens baron Rosenkrantz 
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fra Skanderborg - han var fuldstændig bidt af spillet - mødte op med en cricketfilm og inviterede alle os 
drenge fra gadeholdene til forevisning på Lysbro Hotel. Vi var aldeles bjergtaget af de flotte cricketspillere, 
vi så på filmen, men det var nu ikke så sært, eftersom vi spillede med hjemmelavede og godt 
sammenflikkede boldtræer og med bolde lavet af papirkugler, der var overtrukket med en mængde ringe 
fra gamle cykleslanger. Efterhånden, som bolden blev ramt, faldt ringene af, og den blev mindre og 
mindre. Gærdene var det mindste problem. Som sådanne fungerede natur1igvis lygtepælene. 
I slutningen af 20eme og begyndelsen af 30erne var det en hel æressag at blive udtaget til Silkeborgs 
bedste crickethold. Så hård kamp var der nemlig om pladserne, og fra midten af 30eme begyndte familien 
Rasmussen at sætte sit præg på holdet. 49-årige Svend Rasmussen var den, der opnåede flest kampe på 
førsteholdet. Han spillede 17 år i træk på det bedste hold. - Men jeg var ikke den bedste af fire brødre, 
siger Svend Rasmussen, - det var Børge. Han var simpelthen fantastisk som keeper og kunne være 
kommet på landsholdet, hvis han havde gjort lidt mere ved det. Men I det hele taget har udvalgte hold -
mærkeligt nok - aldrig haft vores store interesse. VI har været tilfredse med at være solide stf/Jtter på 
klubholdet. 
Nykøbing MOIS jublæumssktilt 1948, side 9: 
30.8.1925 spillede Nyk.M. cupturnering finalekamp mod det dygtige Silkeborg hold. 
Esbjerg Vestjyden /ublæumssktilt 1944: 
Silkeborg i turneringen I årene før 2. verdenskrig. 
Cticket 1940, side 31: 
Ikke med i turneringen. 
Clicket 1941, side 13: 
Med I turneringen. 
Clicket 1964, side r,7 og jubilæumsnummer 1979, side 35: 
Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Clicket 1911, side 11: 
Silkeborgs nye bane står klar tillige med et dejligt klubhus. Forhåbentlig kan det medvirke til at sætte lidt 
mere fut i cricket i byen. Det er som om de mange spillere, der er rejst, har skabt lidt depression. 

SILKEBORG PAPIRFABRIKS IDRÆTSFORENING 
Clicket 1952, side 36: 
Der er i Silkeborg sket det glædelige, at en stor erhvervsvirksomhed, Silkeborg Papirfabriks personale, har 
taget cricket op. Personalet har stiftet en idrætsforening, og fabrikken har stillet en plads til rådighed. En 
del af medlemmerne har iøvrigt spillet cricket I Silkeborg Idrætsforening, og klubben har allerede spillet 
nogle træningskampe med Idrætsforeningen og Herning. 

SINDAL 
Støv frll Axel Modd 21.12.1966: 
Der har også været spillet cricket I Sindal. 

SKAGEN BOLDKLUB 
Clickel 1941, side 13 og 23: 
Skagens Boldklub har anmeldt sig til turneringen 1941 . ... Spillede mod Hjørring li. 
Clicket 1942, side 26 og 4B: 
Spillede mod Hjørring 11, Aa.B. li og Frederikshavn. 
Ctlcket 1943. side 24: 
De to, der ikke er med i år, er Skagen, som kun havde 2 års levetid på bagen, samt Skanderborg. 
Clicket 1944, side 1B, fra det jyske cricketmøde: 
Formanden (Niels Madsen) beklagede, at Skagen var faldet fra, men Skagen, som var en ny klub startet af 
den gamle cricketspiller Th. Thomsen, som foruden I Skagen, havde stiftet andre cricketklubber i byer, 
hvor han havde virket, havde de største vanskeligheder med rekvisitmanglen, og man kunne Ikke vente at 
se Skagen igen, før det spørgsmål var klaret. 

SKANDERBORG BOLDKLUB 
Clicket 1945, side 66: 
Medstifter af J.B.U. 1.12.1895 . ... Efter at Skanderborg havde sagt fra I første sæson . ... 
B18V frll fnJ Ejmæs, Vibo'l1 !:J.B.1971, bhg 3: 
Fotokopi af bilag til brev 11.3.1897 fra J.B.U. Liste over delegerede: ... Skanderborg Boldklub ved 
formanden typograf Kielberg .... 

SKANDERBORG BOLDKLUB AF 1898 
Ctlcket 1913, side 15. ertike/ I anledning af 7fl lrsjublæet 
1973 er et mærkeår for Skanderborg Boldklubs cricketafdeling - S.B. blev startet ved et møde på 
Jernbanehotellet (nu nedrevet) den 8. april 1898. Når vi specielt noterer, at året er en mærkedag for 
cricketafdelingen, skyldes det, at S.B. den gang blev startet som en cricketklub. Fodbold, atletik og 
håndbold kom til senere, men det blev til gavn og glæde for os alle. Initiativtageren var August Kielberg, 
"herren• til Christiansminde. Sammen med sin bror, den senere I England adlede Sir Ferdinand Kielberg, 
sørgede de for at give cricketsporten i Skanderborg Impulser fra cricketsportens hovedland, England. 
Dygtige cricketspillere blev ansat som landvæsenselever på Christiansminde, og deres spilleglæde og 
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dygtighed "smittede" til gavn for crlcketspillet I Skanderborg. Samtidig kom der andre pionerer, f.eks. 
amtslæge lngbøll. Han kom fra A.B. og blev siden captain for J.B.U.s hold, der for første gang vandt over 
København. Det var I 1922 (1920!). Det er helt umuligt at nævne alle, der har øvet et pionerarbejde for 
S.B.s cricket, men nævnes kan dog baronen på "Sophiendal", Holger Rosenkrantz, der senere blev 
Indvalgt i J.B.U.s ledelse. Han anlagde egen cricketbane ved •sophiendal". Han udviste en helt 
enestående gæstfrihed over for engelske cricketspillere - til gavn for cricketspillet i Skanderborg • og han 
opnåede den tak at blive æresmedlem af verdens fornemste cricketklub M.C.C. 
11922 opnåede S.B. sit første seniorcricketmesterskab, og vi skal helt frem til 1937, Inden der kommer et 
nyt mesterskab - jysk mesterskab i juniorrækken. I mellemkrigsårene var der een mand, der samlede 
cricketspilleme - Aage Tinning. Han var utrættelig, første og sidste mand til træning. 
Cricket startede på Sølunds-jordeme , flyttede derefter til den gamle Markedsplads, der indtil Stadions 
indvielse I 1935 (i Dyrehaven) gav plads for al sportsudøvelse I Skanderlborg. I 1955 flyttede cricket til den 
nuværende plads i Vestergade, men man måtte dele banen med fodbold- og håndboldsspillere indtil 1966, 
da man - mens redaktør Jens Kamp var formand for afdelingen - fik overladt banen som permanent bane. 
Siden udbyggede man - med bænke til tilskuere, kastegårde, skriverhus, nyt klubhus. Det voldte besvær at 
nå så vidt, men ldag har vi vel et af Danmarks bedste cricketanlæg. Som Traugot Elbert fra K.B. siger: 
"Kom til Skanderlborg, der lugter af cricket...•. Pudsigt nok kunne S.B. idag have været stor-grundejer i 
Skanderborg. Lærerinde, frk. Sørensen, tilbød nemlig 11924 S.B. sin grund ved siden af Markedspladsen, 
ned mod Llllesø, for 8000 kroner, men man sagde nej tak. Der kunne have været plads til det hele - også 
svømmehal. Så forudseende var man altså ikke. Markedspladsen blev overladt til småindustri og blev som 
område ødelagt. 
De fem forbandede år forbigår vi i tavshed. VI snittede selv bals og syede selv nogle bolde. Vi kørte til 
turneringskampe med gasgeneratorbiler, der nåede til Ladegårdsbakken og måtte skubbes det sidste 
stykke vej. Cricketspille! blev holdt vedlige, men heller Ikke mere. Og så kom befrielsen i 1945 - også en 
befrielse for cricketsporten. Det blev den lyse maj for os. Lionel Barber, der som engelsk officer 
udstationeret i Skanderborg, tabte helt og holdent sit hjerte til Skanderborg og blev som træner for klubben 
et aktiv så stort, at vi allerede samme år vandt det jyske mesterskab i B-rækken. Desværre gik S.B.-cricket 
I årene efter I stå, men Evald Møller kom med i ledelsen i 1950, og han var som en ilder, der bider sig fast 
og ikke kan slippe sit bytte. Han fik ungdomsarbejde! lgang og kom med i D.C.F.s ledelse. ldag er han 
afdelingens formand. 
I 1955 kom vi i 1. division og har været der siden - bortset fra 1960. 11964 erobrede Skanderlborg sit første 
Danmarksmesterskab - Juniormesterskabet, og det skete på Bavnehøjbanen i København mod Svanholm. 
Vi gentog succes'en i 1970 ved at vinde over Hjørrings juniores. I samme år, altså 1964, flyttede Jørn Sten 
Larsen fra Horsens til Skanderlborg, og uden at træde nogen over tæerne har han vel nok været klubbens 
bedste all round spiller. Kjeld Lyngsøe kom fra Nykøbing Mors, Jens Christensen fra Chang. Og dertil kom 
•egen avl" fra det ungdomsarbejde, der var sat igang, og resultatet blev 6 sølvmedaljer i 1. division plus et 
2. divisionshold siden 1966. S.B.-cricket står godt idag ved 75 års jubllæet - med egen bane, eget klubhus,
der er så godt, at det er blevet et samlingspunkt for cricketsporten, både for spillere og publikum, og en 
økonomi, der er i bedste orden. Vi har kunnet trække veksler på vore aktive og passive medlemmer. Aldrig 
er vi gået forgæves, når det drejede sig om penge og aktivt arbejde. 
Skanderborg Boldlclubs cricketblad mej 1968, uddrag fra artikel om 70 •rs jublæet: 

... I perioden fra 1910 til 1915 var cricketholdet meget stærkt. August Kielberg fortæller fra dengang (i et 
gammelt jubilæumshefte), at mod A.G.F., der dengang havde cricket på programmet, lavede Ferdinand 
Nielsen og Georg Sokker (Bakker?) 125 points på 35 minutter, skønt 5. gærde var nede for sølle 1 point. De 
to labaner, fortæller Kielberg videre, havde altid den uvane at komme for sent til toget, men alligevel 
tidsnok til at indhente det på linien. Ferdinand og Georg var også nogle mægtige slåere, og fra pitchen på 
den gamle markedsplads kunne de slå bolden op på Teknisk Skoles tag. - Spillerne var også nogle 
mægtige aededolke; de åd mængder af wienerbrød på udturen, og efter kampen spiste de solide 
madpakker, som de havde med hjemmefra . 
. .. Helt op til 1955 spillede vi cricket på markedspladsen, og det var et helt kapitel for sig, det skulle faktisk 
opleves for at forstå den specielle atmosfære, der herskede der. Markedspladsen var simpelthen byens 
mødested - alt på et sted. Foruden at der spilledes fodbold, cricket. håndbold, var der op til 5 a 6 cirkus pr. 
sæson, tivolier, dyrskuer, byens hestehandlere havde markedspladsen til mønstring, samlingsplads for 
denne tids mange arbejdsløse, der fordrev tiden med lidt af hvert - et broget billede var markedspladsen, 
men vi elskede den, og vi havde trods besværlighederne dejligt. 
... 11961 skete der noget, der fik afgørende betydning for cricketspille! i Skanderborg. Hver afdeling under 
S.B. måtte stå på egne ben med selvstændig økonomi, Idet cricket måtte bære sig selv, det var for dyr en 
sportsgren at have i fælles kasse. 
J.B.U.s jubilæumssklift 1945, side 59: 

1922 - Langvarig diskussion om 3 englændere, som var landbrugsstuderende og skulle træne jyderne op, 
men var medtaget på Skanderborgs hold. Sluttede med resolution: Delegeretmødet udtaler sin beklagelse 
af, at Skanderlborg Boldklub har sat engelske spillere, der er kommet her til landet med særligt henblik på, 
at de skulle vejlede i cricketspillet, på klubbens kamphold. 
Cricket 1943, side 24: 

Ikke med i turneringen 1943. 
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Cttcket 1944, side 18-19: 

Med i turneringen igen. 
Clfcl<et 1949, side 3: 
Skanderborg Boldklub er i bekneb for et tæppe!! Men klubben har Ikke penge nok til at anskaffe et nyt og 
spørger derfor, om der skulle være nogen, der kan hjælpe med et brugt. 
Cricket 1964, side 58 ogjublæumsnummer 1979, side 36: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cttcket 1976, side 12: 

C. A. Milton, tidligere engelsk testspiller, nuværende countyspiller og træner ventes til Skanderborg I maj.
Cricket 198211, side 14 (uddrag): 

Midt i januar kunne Skanderborg Boldklubs cricketafdeling tage sin nye træningshal i brug. Hele 
afdelingens arbejdsindsats gennem længere tid kunne ses denne dag, og mange af Skanderborg-spillernes 
cricketkammerater fra nær og fjern troppede op for at være med til at glæde sig over resultatet. 
... Hallen, der er 30 meter lang og seks meter bred, er opført udelukkende ved frivillig arbejdskraft. I 
materialer og afgifter løber byggeriet alligevel op i godt 100.000 kr., men man har mødt stor velvilje m.h.t. 
støtte fra forskellig side. 
Cttcket 198214, side 3 (uddrag}: 

En af dansk crickets særdeles veltjente rundede de 60 grundlovsdag. Det er Evald Møller, Skanderborg. 
Æresmedlem af Skanderborg Boldklub, modtager af Dansk Idræts Forbunds guldnål, Årets Idrætsleder i 
Skanderborg 1976, plads i Skanderborg Boldklubs cricket-afdelings bestyrelse i 30 år og i Dansk Cricket 
Forbunds bestyrelse i otte år. 124 førsteholdskampe, hvor det blev til ialt 1857 points. 
Skandemo,g Boldklubs cricketblad, Sæmummer maj 1986, side 3-10: 
Omfattende artikel om klubbens historie 1898-1985. 

SKIVE BOLDKLUB/KRICKETKLUB 
Btvv fra Dahl Jeppesen, S.I.K. 26.8.1967: 

... det fremgår, at det var engelske ingeniører, der indførte cricketspiilet i Skive. Det skete samtidig med 
anlæggelsen af jernbanen Langå-Struer. Strækningen fra Langå til Viborg byggedes i 1865 og strækningen 
fra Viborg til Struer i 1866. Da vi fra ældre medlemmer har erfaret, at man spillede på engene ved Skive, 
vil det antagelig sige, at man spillede dette spil efter arbejdstids ophør. 
S/dve /drætsldubs jublæum$sktllt 1926 (uddrag): 
Af boldspil var cricket bedst kendt. Det var kommet hertil efter 1864, da en del engelske ingeniører - som 
var beskæftiget ved anlæggelse af jernbaner - dyrkede spillet og udbredte kendskab til det. De fleste 
steder i provinsen gik det dog som her: forholdene var af en sådan beskaffenhed, at der vanskeligt kunne 
opnås gode resultater. Omkring århundredskiftet eksisterede der i Skive 2 idrætsklubber, nemlig "Skive 
Boldklub" og "Gymnastikforeningen•. Den første lagde hovedsagelig vægt på cricketspillet, den sidste på 
gymnastikken, men noget liv og røre var der Ikke i nogen af dem. Myndigheder og offentlighed vendte det 
døve øre til, når der appelleredes til deres offervilllghed, og tale om samarbejde mellem klubberne var der 
endnu ikke. "Racehadet• mellem "flipsvende" og håndværkere dominerede. 
l<jG/)enhavns Boldklubs jublæumssluilf 1926, side 39: 

K.B.s formand, fabrikant Friis, spillede allerede i 1872 cricket i Skive. 
Btvv fra Abldgllard Jacobsen 29.8.1967: 

••. skal jeg meddele, at jeg erindrer, at der i midten af 90eme fandtes cricketklub i Skive, jeg har ikke været 
medlem af samme, men en af mine ungdomskammerater fra den tid, bødker Knud Kring (se ogs11 under skive 
Idrætsklub). var medlem og ivrig cricketspiller. Han er død for ca. et par år siden, han var vist det sidste 
nulevende medlem. 
Nykøbing Mors Ctlclcet C/ubs jublæumssJuilt 1948, side 3: 
••. De tog fat med Iver og kraft, og for dels at prøve sine kræfter, dels for at se, hvorledes den fornøjelige 
sport drives andet sted, indbød man Skive Kricketklub til en kamp. Indbydelsen blev modtaget. Med toget 
kl. 11 (Søndag 26.8.1898) kom Skive Kricketklub hertil. De modloges meget fredeligt og venskabeligt af 
Nykøbing Kricketklubs medlemmer. Hver af disse tog en mand med hjem til middag (en skik, som holdtes i 
hævd op gennem Arene), og så drog man i leding. Lærer M. Pedersen, Nykøbing og kommis Berg gjorde 
tjeneste som dommere. - Om spillet hedder det: "Spillet gik livligt, men det viste sig snart, at vore spillere 
ikke på langt nær kunne måle sig med de fremmede". I 1. halvleg opnåede Nykøbing kun 23 points, Skive 
fik 83. I 2. halvleg scorede Nykøbing 43. Skive vandt kampen med en halvleg og 17 p. Efter endt spil 
samledes man i pavillonen til en livlig fællesspisning, og bagefter gik dansen til kl. 2. - Kl. 5 morgen rejste 
spilleme tilbage til Skive. 

SKIVE IDRÆTSKLUB 
Skive ldrætsldubsjubilæumsskritf 1926 (uddrag}: 

28.1.1901 stiftedes "Skive Gymnastik og Boldklub". Cricket spillede man på engen over for banegården, 
hvor der nu er bebygget. Ideelle var forholdene langt fra. I de små sumpede huller og grøfter forsvandt 
bolden meget ofte. Den var "død". Men humøret led intet skår af den grund. Man tog fat på ny og glædede 
sig kammeratligt, når Knud Kring med et af sine bekendte sving sendte bolden "over alle bjerge". Samme 
Kling var forøvrigt en ypperlig kaster, der, når en ny slåer kom til gærdet, hurtigt opdagede, hvordan 
vedkommende skulle have det. Og så kom en af de rigtige, susende bolde, der elektricerede både tilskuere, 
markspillere og slåer og fik overliggerne til at danse. 
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Var så spillet forbi, travede man hen til "Skyttes Hotel" (Jembanehotellet), hvor rekvisitteme opbevaredes, 
og overså selvfølgelig med over1egen sportsmandsro den misbilligelse, der stod at læse I mangen 
bedsteborgers blik og miner: Er det en manl!r at fare rundt på en eng efter en bold I stedet for at tage sig 
noget nyttigt og adstadigt forl - ... Fotografi af 2 hold og officials ved en cricketkamp mellem Skive og 
Nykøbing I Nykøbing 1901 . ... Klubben Indmeldte sig i " Foreningen for Indkøb af Boldrekvlsitte,-• 
... I cricket kom der derimod resultater frem, Idet Skive den 21. juli sejrede over både Viborg og Nykøbing 
med henholdsvis 12 og 66 points. Og ved flere sejre I sommerens løb øgede vore dygtige cricketspillere 
klubbens ry .•.. Cricket nævnes også 11902 .... 21.5.1906 omdøbes klubben Ul "Skive Idrætsklub" . 
... 191 O: Interessen for cricket synes atter at være vågnet, ihvertfald bestemmes det, at et herrehold skal 
dyrke spillet i sommerhalvåret. Det må dog sikkert have været en kortvarig interesse, ror man hører Ikke 
mere til spillet i fremtiden. 
Ny#cøbing Mo,s Cncl<et Clubs}ubåumsslutll 1'48, - 4: 
Nyk.M. spillede I Skive 1901 . ... Skive spillede l Nyk.M.11902 .... 8.9.1903 vandt Nyk.M. overSkive med 1 
pt. Skive udsatte guldmedaljer. 
Bt9v lhl fllJ Ejmas. Vlba,g 24.5.1971, bHg 5: 
Olympia Viborg mod Skive Boldklub 28.5.1905 . ... Olympia Viborg mod Nykøbing Boldklub 1906 (spillet i 
Skive). 
CtlGket 1947, _,. 4': 
Mod Skive scorede Silkeborg årets (og Silkeborgs) hidtil største halvleg på 405 og vandt samtidig en 
rekordsejr på en halvleg og 310 points. 
8'11eborgklrætsfDren/ngsjublaumsslufll 1957, side 13: 
Vi slog engang Skive ud for tabet af 3 points, og selv scorede vi 415 points. 
Cncl<ot 1948, - 47: 
Skive med i turneringen 1948. 
Clfcllet 1949, - 27: 

Skive er faldet fra. 

SKIVE LÆRLINGE BOLDKLUB 
Ny/løbing M.sjubilautnssluff 194B, - 8: 
En kamp 1908 mellem lær1ingeklubbeme fra Skive og Nykøbing M. 
Blev Ih! fllJ Ejmæs, � 24.5.1911, bl1g 5: 
14.7.1907: Hercules, Viborg-Skive Lær1inge Boldklub. 

SKIVE UNGDOMSLOGE {under NJ,O,G.J) 
Bt9v lhl Ablldgall/d Jacobsln ZU.19B1: 
Jeg var medlem af en ungdomsloge under N.1.0.G.T., og vi købte cricketrekvismer af en nedlagt klub I 
Viborg (anlagellg \libGrg Boldldubop1Nt4.5.1898l og dyrkede I nogle år spillet, men så blev Interessen mere for 
fodbold og klubberne I Skive sygnede hen ... 

� 
Esbjerg Vesqyctens jublleumsslufll 19-U, side Z og 15: 
Ved klubbens start (1919) deltog flere vestjydske byer med et crickethold. Varde og Fredericia var den gang 
arvefjender, men også Ribe og Skjern samt Herning deltog I turneringen . ... Vi havde mange gode kampe 
med Varde og med Ribe, Skjern og Herning. 
Klil:kot 11133, - 45: 
... også Skjern sUllede for noø!11 år siden med et B-hold, men er tilsyneladende gledet helt ud af sagaen. 

SKAARUP BOLDKLUB 
Odense Boldldubsjuf>iaumsskltll 1931, side 111: 
O.B. spillede privatkamp mod Skaarup Boldklub på O.B.s bane 27.9.1901. 

SLAGELSE BOLDKLUB & IDRÆTSFORENING 
(Del vi af,_,_-. at der er nogen uenighed om h-,w klubbenegenllg-1) 

/lustreret ldræWJog 1890, side llll8: 
Slagelse Boldklub stiftet juni 1884. 37 medlemmer i oktober 1889. Spiller cricket og fodbold. 
Slagelsebogen, s/de 119: 
... Slagelse Gymnastikforening fra 1884. Så kom Slagelse Boldklub 1887, der ved sammenslutning med
senere tilkomne idrætsforeninger 11919 fik navnet "Slagelse Boldklub og Idrætsforening' •.• 
Gamle Slagelse-Yeder&nd 1: 
... Slagelse Boldklub blev stiftet I 1887, dog Ikke med fodbold, men med cricket, som det oprindelige. 
S/age/u Allis? 18. olctow 1991, - 15: 
... Og I Slagelse dukkede spillet op I organiseret form 11887, da klubben etablerede lokaler ude ved det nu 
gamle stadion. Ved starten havde klubben små 100 medlemmer. Først hed klubben kort og godt Slagelse 
Cricket Forening, men kort tid efter ændredes navnet til Slagelse Idrætsforening og 11920 fik klubben sit 
nuværende navn ... 11978 kom kvinder med som aktive spillere I klubben. (oplysningeme om ldubbenl navne m.m. 
min, jeg er ukorraklel) 



Tldssktill for Sport 1885, side 572: 
Slagelse Kricketklub. I Slagelse er der af en del yngre mennesker oprettet en kricketklub, som allerede 
t37Her over 30 medlemmer. Den konstituerende generalfommling afholdtes søndag d. 19de Juli, og 
kncketøvelseme begyndte søndag d. 26de s.m. på en plads, som er overladt foreningen af byrådet.
Øvelserne afholdes foreløbig kun om søndagen. Tilgangen af medlemmer har været meget livlig, da
sagen har vundet stærk tilslutning i byen og anbefaledes af bladene. (EW). 
Tidssluill for Sport 1886, side 37 og 440: 
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I Korsør og Slagelse har der I eftersommeren (18851 været afholdt et par kricketkampe mellem klubberne i 
de nævnte byer, i hvilke Slagelse Klub har tabt, men dog kun med ringe underlegenhed, skønt den kun har
spillet nogle måneder en gang om ugen . ... Den 15. august (1886) har der i Slagelse været kamp mellem 
Slagelse og Korsør kricketklubber, hvori Korsør Klub sejrede med 80 mod 78 points. 
0.hsk Spo-nde 1888. - 183, 264 og 290: 
I juni måned slog Slagelse Korsør Boldklub med 129 points og 7 stående gærder • •.• 5. august kamp 
Korsør og Slagelse Boldklub i Slagelse, uafgjorl på grund af regn. Der nævnes også senere om kampe 
mellem Slagelse B. og Korsør B. 
Slagelse Boldldub & ldratsf01'911/ng m.ddeler 1e67 "'1d utlly/delu .r sp«ges/<tma: 
Stiftet 23.5.1887. Stiftere Wm. Schmidt (senere amtsforvalter, død 1963, 96 år gammel), fuldm. 
Mathiessen, Johs. Jensen og Oscar Wesche. 
Vundet: Sjællandske turnering 1902, 04, 06, 07, 12, 17, 20, 21, 34, 35, 38, 38, 39, 41 og 1943. 

Pokalturneringen 1931. 
1902: Roskilde-Pokalen. 
1907: Bronzeskjold udsat 11903 af Næstved borgere. 
1921: Bronzeskjold udsat 11911 af S.B.U. 
1939: Pokal. 

Baner: Et vænge I Herrestræde, derefter ud ved Garvergaarden, Vestermarken, derefter det nuværende 
sportsanlæg bag anlægget. Fra 1945 nuværende bane ved FrederikshøJ, der spilles kun cricket på den. 
Havde Old Boys hold i tyverne og først I trediverne . ... Klubben stiftet som cricketklub • ••• Vor klubfane er 
fra stiftelsen 1887 et Dannebrog med navnet broderet og endvidere to boldtræer og en cricketbold. Den 
første faneplade er fra 1898, hvor foreningen vandt en cricketkamp over Nyk.F. Cricketklub . ... I anledning 
af klubbens oprykning 1967 fra li til I div. overrakt en pokal fra Slagelse byråd, tilligemed en pengegave. 
S.B.U.sjublatumss/uill 1952, side 10, 12, 16, 17, 20, :U, 61, 93, 116 og 187: 

Slagelse Boldklub stiftet 7. Juni 1884 . ... Optog fodboldspillet I 1887 . ... Slagelse vandt Roskilde.Pokalen til 
ejendom 1902 . ... Slagelse Boldklub stiftet 17. maj 1887. Medstifter af S.B.U. - lærer Th. Pedersen, 
Slagelse blev medlem af den første bestyrelse . ... September 1903 Indmeldtes I S.B.U.: Slagelse 
Sportsklub, stiftet sommeren 1903 (sluttedes allerede næste år sammen med Slagelse Boldklub) •••• Vandt 
1907 for tredie gang og til ejendom bronzeskjoldet udsat af borgere I Næstved 1903 (lolognlfi side 241 se & 1a 
Jubilæumuktlfl 1937) .... Vandt 1921 for fjerde gang (i løbet af li år) og til ejendom bronzeskjoldet (fotografi) 
udsat 1911 ef S.B.U. (med tilskud fra D.B.U.) . ... 1934. Købmand Th. Nielsen (falografi) , Slagelse, der forlod 
bestyrelsen, var en af de gamle, omend ikke allerældste ledere på Sjælland; fra 1914 har han været 
repræsentant på de årlige generalforsamlinger, ligesom han har betydet overordentlig meget for sin klub, 
både som udøvende Idrætsmand og som organisator, og var drivfjederen ved anlæggelsen af Slagelse 
Stadion .... Slagelse vandt 1939 den udsatte pokal til ejendom (Cricket 1939, slde93J • 

... En cricketleder (Th. Nielsen - nævnt ovenfor) skriver: ... det skal være mig en glæde at resumere den periode af 
cricketspillet, hvor jeg nød den ære at være turneringsleder. Så tidligt som 1898 blev Jeg Interesseret I 
cricket, der dengang var det mest populære boldspil. Vi havde siden 1887 (7) dyrket cricket i Slagelse, og 
en mand som løjtnant Schmidt havde sin store ære for det høje stade, Slagelse Boldklub stod på, og det 
viste sig tydeligt, især I en pokalturnering 1902, hvor Slagelse Boldklub vandt en stor, flot pokal udsat af 
købmand Petersen, Roskilde. Denne pokalturnering, hvori 10 hold deHog, gav stødet til, at S.B.U. blev 
stiftet. Den første turneringsleder blev lærer Ødum, Næstved, der afløstes af lærer Birkeland I 1906, og I 
1919 blev jeg valgt til turneringsleder. Jeg var kun 31 år, men gik til opgaven med godt humør, selvom jeg 
vidste, at det ikke var nogen let opgave at afløse en så erfaren mand som Birkeland. 
Cricl<el 1935, side 76: 

Gærderekorder. 
Slagelse Boldldub og tdrælsfortning jubillleumssl<rllt 1937: 
Arnistorvatter W. Schmidlo erindringer (uddrag): 
Det var i 1885 og 1886, en del drenge I de ældste klasser på skolerne havde hørt om "Kricket", vel sagtens 
gennem fætre eller andre, der var deltagere i København eller på Sorø Akademi, og I byen fandtes desuden 
nogle unge københavnere som lærlinge I forskellige forretninger, en ung jurist som fuldmægtig på 
Antvorskov Birkekontor o.s.v., dem kom vi drenge på talefod med, og så måtte der Jo gøres noget, vi holdt 
krigsråd i skolerne og I •strædet•, og resultatet blev, at vi I foråret 1886 var nogle stykker, der brød ud af 
"Soldaterforeningerne• og begyndte at spille cricket på den plads, hvor nu Anlægspavillonen ligger, Pladsen 
ejedes vist den gang af Grønvold & Schous Trælasthandel, bygningerne, et savværk, var brændt en lid i 
forvejen, og savværket flyttet ud på sin nuværende plads I Jernbanegade. 
Endnu var der ingen faste rammer, men i foråret 1887 skete der noget, der kom nogle lidt ældre med, 
navnet "Slagelse Boldklub" blev antaget, og i den første bestyrelse sad bl.a. cand. jur. fuldmægtig 
Mathiessen, Antvorskov Birk, tobaksspinder Johs. Jensen hos Vilh. Lange og lærling Oskar Wesche hos 



. 315 købmand Peter Th.o��en� alle 3 habile spillere, der mulede os unge godt op, der blev hvervet passive medlem,ner, �bt ngt1ge bolde, boldtræer og gærder, hidtil havde man nøjedes med hjemmelavede ting, og spillet ro�eg1k på et vænge i Herrestræde, der hvor nu Alderstrøst ligger, men allerede samme sommer flyttede� spillepladsen dog ud ved Garvergaarden, hvor nu Alderdomshjemmet ligger, og derude kom der gang i tingene, medlemmer strømmede til, kampe blev arrangeret med nabobyerne Sorø og Ringsted var 
�llered� �od! m�, indbyrdes præm\ekampe blev afholdt, og selv en københavnerbmp fik vi I stand med Melch1onaneme ; klø vankede der JO, men humøret og modet var I orden, selv om det altid kneb medpengene. 
Her ved Garvergaarden havde Slagelse Boldklub nogle gode år, til vi 11891 måtte flytte ud I Studentersøen, der da var en eng, og det var en ret lang tur derud, d det kneb med at få spilleme til at møde flittigt. Klubbens �d og opkræver havde I al!e disse år været en invalid fra 1864, frugthandler Nathan, han var meget nyttig for os og kaprede ar og til et nyt passivt medlem, hvad der var meget velkomment. 11892 
rejste �eg Ind at aftjene min værnepligt, og I løbet af samme sommer forlod bl.a. ogd Wesche byen, der gik 
slendnan I sagen, og der spilledes med kun ringe tilslutning og energi 11892 til 1894, I hvert fald var det ikke 
godt, thi da jeg I efteraret 189' atter kom til Slagelse, meddelte Nathan mig med en meget bedrøvet mine, 
at bo�klubben næsten var gået I stå, at rekvisitterne, der havde været oplagret I Skovrestauratlonen, tildels 
var stJålet, og at de passive medlemmer meldte sig fra I lange baner. 
Det d jo ikke godt ud, men I løbet af vinteren var der tid til at søge de gamle spillere op, nogle blev der 
kælet for, andre skammet og atter andre skældt ud, den sidste konfekt fik måske nok de fleste. Nathan blev 
om foråret 1895 sendt på toum6 for at hverve de gamle passive medlemmer påny, det var han nu bedst til, 
og i april 1895 tog vi fat for alvor igen. Så blev Studentersøen sat under vand, og vi spillede en sommer 
på en græsmark overfor det nye sygehus, hvorefter vi tog fat ude ved Kvægtorvet, der hvor gasværket nu 
ligger. Der spillede vi nogle somre, og om vinteren blev der spillet fodbold på inderkredsen af cyklebanen, 
der lå imellem Vaibyvej og Nyvej. 
Vi måtte betale for at få spilleplads, græsset på lodderne omkring Kvægtorvet blev solgt ved auktion; de 
første år lejede vi plads hos disse købere, men d ville de pludselig ikke have os mere, og så måtte vi selv 
købe ved auktionen og fremleje græsningsretten. Første gang, det skulle ske, var pokker løs, byens 
vognmænd og kreaturholdere, de sædvanlige købere, ville Ikke lade sig påvirke af vore forklaringer om, at 
vi ville købe, men derefter gerne leje ud igen, d vi overbød hinanden, græsset gik op I en pris som aldrig 
før, og da vi endelig fik hammerslag, havde vi flere af stykkerne altfor dyrt. Mark- og Vejudvalgets formand, 
vognfabrikant Petersen, gned sig I hænderne, græsset over hele pladsen var gået op I pris, men hvem der 
blev skældt ud af de sædvanlige købere, det var os, og da vi nu begyndte at ville sælge Igen, bød man os 
en slik, d der blev ingen handel den dag; I løbet af kort tid gik det dog underhånden, og vi havde 
spilleplads for en rimelig betaling, oven i købet betinget af os, at kun heste måtte græsse på spillebanens 
område. Næste år gik det bedre, vi fik lov til at byde næsten alene og gik seMøigelig Ikke for højt, 
vognfabrikant Petersen bød os selv op med et pludselig spring. "Lad ham d beholde skidtet, der er ingen 
gr-.es i Ar", lød en stemme, vistnok nu afdøde byrådsmedlem, vognmand P. Johansen. Vi bød dog en gang 
til og fik det, og den sommer havde vi Indtægt af spillepladsen. Men d skulle der Jo bygges gasværk, og vi 
var atter husvilde, det var stadig kommunen, der fordrev os, og endelig slog det ned I os, at byrådet måske 
var forhandlingsvenligt. Vi havde gennem årene tilkæmpet os en pæn position, særlig I cricketsporten, 
deltaget I og vundet mange kampe, og vi søgte nu byrAdet om en plads, den blev os tilstAet I Vestermarken, 
og d flyttede vi derud, byggede selv et redskabsskur og lavede en cricketbane. 
I disse Ar havde jeg stadig været i bestyrelsen, dels som formand eller kasserer og materialforvalter, 
somme tider alle 3 bestillinger, nAr det kneb lidt, og fandt mange gode medarbejdere, som jeg aldrig 
glemmer, det var trofaste kammerater, som man kunne stole på, altid villige til at tage en hånd med, nAr 
banen skulle anlægges eller Jævnes til en kamp; vi mødtes da om aftenen med værktøj og udførte hele 
arbejdet selv, byggede redskabsskure o.s.v. Pressen var Ikke I de tider Indstillet på store sportsreferater, 
en lille notits om en kamp fik vi dog gerne optaget, men nogen egentlig propaganda var der ikke tale om, og 
at tage betaling for retten til at overvære kampe, drømte vi Ikke om. Det var en hårdfør slægt af 
sportsungdom, der da deltog. Benskinner, slåhandsker og stokkerhandsker kom først sent, vi tog boldene 
med bare hænder og ben, og mange af os har vel mærker deraf endnu. 
Rejserne til andre byer måtte spilleme selv betale, til nabobyerne cyklede vi ofte og havde lommemad med. 
Forældrene var tit betænkelige ved at lade os få de unge sønner med, jeg har flere gange måttet garantere 
at ville sørge for"drengene•. En tur til Nykøbing F., som havde besøgt os året forud, var særlig vanskelig 
at få i orden, men det gik da. Men tiden gik godt, I Dansk Boldspil Union og Indkøbsforeningen havde 
klubben længe været, og 11902 var den virksom ved starten af Sjællands Boldspil Union, d kom 
pokalkampenes og unionskampenes tid, vi deltog i mange af disse, bl.a. I den afsluttende kamp i Roskilde 
den 14. september 1902, hvor klubben vandt "Sjællandspokalen• (bedre kendt 10111 Roskilde-Pokalen). 
L. Fimieha erindringer (uddrag): 

Da jeg I 1899 blev aktiv medlem af Slagelse Boldklub, havde en annonce i Sorø Amtstidende af 18. april 
1899 sin andel. "Slagelse Boldklub agter i nær fremtid at begynde med et junior hold, hvori optages ganske 
unge mennesker fra konfirmationsalderen og om muligt drenge fra de ældste klasser I skolerne. Der har 
tidligere kun været spillet om søndagen, men det er nu hensigten at dyrke sporten ogd om hverdagen•. 
Dette I forbindelse med, at klubben var flyttet fra marken bag Kvægtorvet til Vestmarken ved Slotsalleen 
gjorde, at klubben fik mere føling med Slagelse ungdom og straks fik en hel del nye medlemmer, som 
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under ældre medlemme,s førerskab fik den første instruktion I det ædle spil Cricket, som vi I vore private 
gadeklubber ikke havde haft lejlighed til at få. Fouden disse ældre medlemmer med nuværende 
amtsforvalter Schmidt i spidsen føler jeg en inderlig trang til at nævne 2 mænds Indsats og offervillighed for 
os skoledrenge, nemlig nuværende overlærer ved Lyngby Skole, Th. Pete,sen, og nuværende lærer ved 
Slagelse højere Almenskole, H. Rasmussen. Disse to mænds indsats for skoleungdommen igennem 
sporlen kommer til at præge klubben i de år fra 1900 ved de mange gode resultater, som opnåedes ved 
�ampe med nabobyerne. 11902 vandt Slagelse "Roskilde-Pokalen• og holdet bestod af følgende spillere: 
W. Schmidt, O. Krøll, J. Lund, Vakl. Christensen, V. Morbech, L. Finnich, P. Thomassen, A. Sandgren, 
Louw, C. Hansen og Bentzen •
.•• Klubben fik nogle gode år under fonnandsledelse af nuværende bankkasserer A. Møller I liden fra 1904 
til 1908. Møller kom fra Heriufsholm Skole og var stærkt Interesseret både I cricket og fodbold, men med 
baneforholdene var det stadig galt, så da Dyrskuepladsen blev anlagt på nuværende plads 11910, flyttede 
klubben hertil, hvor både bane- og omklædningslokaler blev en gevinst for klubben, der samtidig fik større 
tilslutning af såvel aktive som passive medlemmer . ... 11919 sammensluttede man sig med Slagelse 
Idrætsforening, en forening som var stiftet 11907 på udøvelsen af fri Idræt. Denne sammenslutning fandt 
sted den 27. august 1919, og på den første generalforsamling blev viktualiehandler Thorvald Nielsen valgt
til fonnand, hvilken post han beklædte til 1935, hvor han afløstes af nuværende fonnand, assurandør Carl
Nielsen. Foreningens navn blev ved sammenslutningen "Slagelse Boldklub og Idrætsforening" • 
... 11921 vandt man et vandreskjold (folografillde24og28). Den 22. maj 1927 lndviedesstadion. Beklageligvis
blev cricketspilleme ved anlæggelsen af Stadion stedbørn, da det desværre viste sig, at dette Ikke var stort
nok til cricketspil, som jo kræver en meget stor plads, men som de gode sportsfolk. cricketspilleme nu
engang er, tog de de fejlslagne forhåbninger med godt humør. 
Clickel 197712. sø 7: 

Slagelse har i maj fejret klubbens 90 års jubilæum, og denned er det slået fast, at der er spillet cricket I 
den vestsjællandske "hovedstad" siden 18B7. Bedste placering i nyere tid var en delt 7. plads i 1. division I 
1960. Sidst sjællænderne var i 1. division var 11973. 
Clickel 1964, slde 59 ogjubaumsnumnrer 1979, slde 37: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Clicket 1987n. side 11: 

Annonce: I anledning af Slagelse Boldklub & Idrætsforenings 100 år jubilæum Indbyder vi henned til 
reception i S.B. & l.s klubhus, Parkvej, 4200 Slagelse, lørdag den 23. maj kl. 11.00 -15.00 • Gaveforslag: 
Bolde og penge. • Bestyrelsen. 
Clickel 198712, side 24: 
Artikel og fotografier fra Slagelses jubilæumsclag 23. maj , uddrag: 
... Slagelses velkendte gældespiller og spinbowler Erik Sørensen blev, som kvittering for sine gode 
menneskelige og splllemæssige egenskaber og som en af klubbens grundpiller, meddelt medlemsskab 
som æresmedlem, hvilket kun tidligere er overgået den ligeledes store cricketentusiast Erik Møller. 
Sidstnævnte er kendt over det ganske land for såvel sil utrættelige dommerarbejde og virke for D.C.F. i 
mange år, hvilket arbejde, trods de 75 år, fortsætter I amatør- og ordensudvalget. Søren Nissen 
repræsenterede såvel D.C.F. som Svanholm Cricketklub med en fonnfuldendt hyldest til det jubilerende 
S.B. & I. Festmiddagen afholdtes den 26. maj, og klubben blev på denne dag beæret af fonnanden for 
D.C.F., La,s Kruses tilstedeværelse . ... Jubilæets sportslige del afvikles i perioden 19-27. juli med et 
højdepunkt med tilrettelæggelsen af landskampen mellem Danmark og Holland lørdag den 25. juli. 
Clickot 1P81l4, - 3: 

Et stort kapitel i S.B. & l.s cricketafdeling er slut med Erik Mølleis død. Vi har meget at takke Erik Møller 
for i Slagelse. I mere end 30 år var han i skiftende perioder fonnand for cricketafdelingen, og han var 
manden, der frem for nogen rettede op på forholdene, når det så værst ud. På grund af sygdom nåede Erik 
Møller alarig selv at blive cricketspiller. Men allerede 11931 begyndte han sin ledergerning, kombineret 
med dommergerningen, og det skulle vise sig, at han senere blev en af landets mest respekterede 
dommere. Så på den måde repræsenterede han S.B. & I. på det fornemste. "Kære cricketkammerate,- • 
således indledte Erik Møller altid sine taler til os, og vi må sige, at med tabet af ham har vi I Slagelse 
mistet en rigtig cricketkammerat. Æret være Erik Møllers minde. (Jam s-, Cmstensen, s.e. & I.) 

SLAGELSE REALSKOLE 
TKlssludl tor Spotl 1885, - 272: 

Slagelse Realskole. Kricketøvelser afholdes af en elevforening: "Slagelse Kricketklub" (I) hver søndag kl. 
9-12 fra maj-november på en plads foran Fattiggaarden. Øvelserne indførtes fra 1ste maj 1884. 
Deltagernes antal har varieret mellem 15 og 41. Mangel på en god øvelsesplads hindrer udøvelsen af
spillet.

SORØ AKADEMIS BOLDKLUB/KRICKETKLUB 
S.B.U.sjubilaaumS&l<nlt 1952, Side 9: 
... Omkring 1860 kom der atter liv I cricketsplllet, først på Sorø Akademi ... , 
/Mus/reret ldrætsbog 1890, Side 668 og 670-72: 

Sorø Akademis Boldklub stiftet 7. oktober 1866. 120 medlemmer I oktober 1889. Spiller cricket og 
fodbold, . .. Fra 1882 til 1888 har klubben (1<19bemlvrls Baldldub) hvert år spillet 1 eller 2 kampe mod Sorø 
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Akad�mis Kricketklub; i 1882-84 blev den slået, 11885 vandt den den ene, men tabte den anden kamp, og 
siden den lid har den ikke tabt nogen kamp mod andre danske klubber • 
... Af klubber udenfor København bør i første række nævnes Sorø Akademis Kricketklub, den ældste af 
landets boldklubber, og hvorfra adsklllige af vore bedste spillere er udgåede. Dens øvelsesplads er langtfra 
god, og det ville fremme spillet, om en bedre plads kunne skaffes, hvllket næppe er uoverkommeligt. 
Klubben sejrede, som tidligere anført, indtil 1884 over Kjøbenhavns Boldklub i de afholdte cricketkampe, 
men forholdet forandredes, efter at den sidstnævnte havde fået tilgang af adskillige af de bedste kræfter 
fra Sorø. Nu er der dukket en ny modstander op, nemlig Herlufsholms Boldklub . ... I de 3 hidtil afholdte 
kampe mod Sorø Akademi hat Herlufsholms Boldklub ganske vist ligget under, men med stadig mindre 
forskel I pointsantal. Der er al udsigt til en fortsat række kampe mellem disse to klubber, der sikkert ville 
blive stærke centrer for boldspillet her I landet, navnlig når Sorø Akademi forhåbentlig får en bedre 
øvelsesplads. 
Dagbladet, onsdag 10. ol<tol»r 1866: 

Boldkamp i Sorø. Fra Sorø skrives der til os under 8de Oktober: 
Alle ville sikkert være enige om det Gode i, at den opvoxende Ungdom giver sig af med 
Legemsfærdigheder i større Omfang, end der hidtil har været Brug her i Landet, særlig i Skoler og 
Opdragelsesanstalter, hvor Drengenes Sind i Fritiden bliver sysselsat paa en nyttig og sund Maade, istedet 
for at de ellers ofte af lutter Kjedsommellghed ikke vide, hvad de skulle tage sig for af Uvaner o.s.v. Det vil 
derfor maaskee erfares med en vis Interesse, at der sidste Lørdag (S•ndalltl (den 7de Oktober, samtidig 
med Cricketkampen i Aalborg var en lignende allerede længe forud bestemt Væddekamp imellem 
Boldspilklubben I Kjøbenhavn og Boldspilleme I Sorø Akademies øverste studerende og øverste 
Realklasser. Den Kjøbenhavnske Boldspilklub sendte 11 udvalgte Spillere, hvoriblandt dens Bestyrelse, 
Kapilain I lngenieureme Hoskjær, Grosserer Harald Hansen og Fuldmægtig i Krigsministeriet Schumacher. 
Øienlæge er.med Edmund Hansen var Kjøbenhavnemes Kapitaln. Ankomne med Morgentoget blev 
Gjæsteme hentede i Elevbaade med vaiende Flag, og Kampen førtes Ivrig og haardnakket. Det ene Parti, 
der blev spillet før Middag, blev vundet af Den Kjøbenhavnske Boldspilklub med 34 Points overvægt. Det 
andet Parti efter Bordet blev vundet af Soranerne med 51 Points Overvægt. Partierne vare saaledes 
nogenlunde lige, og kun Mørket forhindrede et sidste afgjørende Spil. Dagen havde endvidere den 
Interesse, at et engelsk Boldtræ, der af Plindsesse Dagmars Uvlæge, Dr.med. Peter Plum, kort før hans 
Afreise til Rusland var wndet I en Væddekamp i Kjøbenhavn, var skjænket til den eventuelle Bedste 
blandt Sorø Akademies Boldspillere. Del blev wndet af Elev I 7de Klasse Hauberg (ø neclerlor) , der I begge 
Spil tilsammen gjorde 39 Points. Kjøbenhavneme reiste igjen om Aftenen under jublende Hurraer. En 
kommende Tid burde bringe aarlige Væddekampe imellem Herlufsholm og Sorø. 
Kltcket 11132, Mie 109 (llc/lhfl): 

... Direktør Hauberg fortæller på en levende og meget Interessant måde om denne første kamp i Sorø, og 
med Soraner-Bladets velvillige tilladelse optrykker Kricket herved disse erindringer. Det er kun rimeligt, at 
begivenheden gjorde et stærkt indtryk på dir. Haubergs sind, Idet han nød den for ham selv uventede ære 
at vinde den I dagens anledning af dr.med. Peter Plum udsatte præmie, et engelsk boldtræ. 
"I foriret 1866 mistede Sorø sin udmærkede og af alle afholdte fysiklærer, overlærer Johnstrup, der var 
blevet udnævnt til professor ved den Polytekniske Læreanstalt i København. Han efterfulgtes af adjunkt, 
senere ovenærer Eugen Ibsen, som kort tid efter sin ansættelse, vistnok efter påvirkning fra københavnske 
sportskredse, tog Initiativet til at Indføre cricket-spillet I Sorø i stedet for det gamle langboldspil, der aldrig 
havde Interesseret eleverne og derfor kun blev spillet i gymnastiktimerne, når gymnastiklæreren, 
overkrlgskommisær Prehn, kaldet Generalen, fandt, at vejret var for smukt til at springe på hesten I. 
Der er ingen tvivl om, at Ibsen så rigtigt, når han fandt, at drengene trængte III sport, trængte til en anden 
legemlig beskæftigelse i fritiden end spadsereture. Fjorten dage havde han vel været I Sorø, da han 
fremkom med forslag om at få cricket I gang. En indbydelsesliste med humoristiske tegninger af en af 
eleverne gik omkring I de øverste klasser, den gang 8. og 7. studerende klasse A og B • 7. klasse var 
gymnasiasterne • og 4. og 5. realklasse; på den tegnede man sig for bidrag, og hvad der manglede betalte 
vist Ibsen. VI fik beskliveisen på dansk og engelsk af spillet og tog fat med ungdommelig iver, ansporede 
og opmuntrede af den den gang altid oplivende overlærer, der havde vundet vore hjerter og kunne få os til 
hvad det skulle være. Men det kom dog til at knibe lidt; det er jo dog ikke all, man kan tilegne sig ved 
læsning I gode og nyttige bøger, og beskrivelsen af spillet fik ikke dets karakteristiske hovedtræk frem, og 
navnlig fik vi fra først af slet ikke konku1Tencen, kappelysten Imellem deltagerne frem. Vi var på vej til at 
blive ked af det, da Ibsen fik den Ide at få et par spillere fra København ned til Sorø for at retlede spillet, og 
en dag, rimeligvis I begyndelsen af juni, kom grosserer, senere etatsråd og landstingsmand Harald Hansen 
og fuldmægtig Schumacher • Ibsen kaldte dem altid Bredgade-Hansen og lange Schumacher fra 
Krigsministeriet • for at sætte den rette farve på spillet. Denne vej lykkedes, der kom nyt liv I sagen, 
eleverne fik kig på, hvad det kom an på, og en heftig kappestrid om at udmærke sig fik efterhånden arme 
og ben igang • spiller-ærgerrigheden rasede Imellem os, og mangt et bittert ord faldt mellem ellers gode 
venner, som spillerheldet ikke behandlede ens. 
Men sit første store opsving, sin første store dag, oplevede cricketspillet I Sorø ved den første væddekamp 
med de københavnske spillere søndagen den 7. oktober. Udfordringen kom fra København, og kun med 
bange sind blev den modtaget af os elever, der imidlertid gik I træning med liv og sjæl; hvert minut, vi 
havde fri, brugtes til øvelser, vi drømte kun om den verdenshistoriske begivenhed: kampen med 
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københa�neme. Men ikke blot drejede det sig om, hvem af parterne der skulle vinde; der var kommet det 
moment til, at prof. P. Plum - den Nssiske kejserinde Dagmars livlæge - som præmie for den bedste spiller 
I Sorø havde udsat et engelsk boldtJæ, som han havde vundet som cricket-spiller I København. Det havde 
ov�rlærer l�n fortan os, og fra det øjeblik var al hjertero og nattesøvn forjaget fra de elever, som 
smigrede sig med al have en chance I denne væddekamp. Kampen fandt som sagt sted den 7. oktober 
1866, og dog står denne dag prentet i min erindring som kun barndommens dage for os gamle mennesker. 
Fredag middag havde overlærer Ibsen Inviteret de 3 favoritter til prof. Plums boldtræ hen til sig; han boede 
den gang I det senere nedrevne gamle hus tilvenstre, når man fra Akademiet var kommet igennem 
Klosterporten, del hed vist dengang "Trykkergaarden•. Vi, - det var den senere pastor V. Redøhl, 
stamhusbesidder Emil Holsteln-Rathlou og Jeg - skulle tale om forberedelseme til søndagsbegivenheden 
og træffe alle de nødvendige aftaler, thi den næste dag skulle Ibsen rejse bort og kom først tilbage søndag 
morgen. Og her sad vi 3 drenge og blev beværtede af vor overlærer med confect og champagne; vi drak 
så meget vi ville af denne os nogenlunde ukendte drik, drak gentagne gange på et godt udfald af kampen, 
og vi drak naturligvis meget for meget Jeg husker så godt, at Jeg var ganske dinglende, da Jeg kl. 3 stillede 
til eftermiddagslime I latin hos rektor Tregder og under et eller andet påskud måtte bede om at måtte gå, 
og også fik lov til det af vor elskværdige rektor, hvis livserfaring ikke strakte til at se, at Jeg var ganske 
dNkken. Men hvad kan man vente andel, når man sætter drenge sammen med rosiner og mandler og 
champagne ad libitum? 
Søndag morgen gik Redøhl ud ad Jerbanevejen, og der mødte han Ibsen, som efter sin sædvanlige 
morgenhilsen "Hvordan går del, gamler udbrød "Du veed ikke, hvor jeg var henne igAr, men jeg har gået 
hen og giftet mig"; - hvilket Redøhl besvarede med de for for11oldet mellem Ibsen og os drenge ganske 
betegnende ord "Nej, det er s'gu løgn•• men sandt var det, og Ibsen måtte love os, at han senere på 
dagen skulle komme ned på cricketpladsen og vise os sin kone, hvad han også gjorde. 
Nå, dette har jo Intet at gøre med ankomsten af de københavnske spillere; kl. 9.20 Nllede toget ind på 
stationen, hvor de blev modtaget af os elever, som lå med flagsmykkede både nede I Andebugten for at 
bringe gæsterne over til Akademiet. Da vi vel var nået over søen til Akademiet, fik vi frokost; vi spiste pA 
1. sal I rektorboligen I de 3 værelser, som vender ud Imod Fratergaarden og dengang beboedes af Axel
Thortsen (Obersten), Hjalmar de Bang fra Haraldskjær og mig, medens Redøhls værelse, der vendte ud 
mod Ridebanen, blev bNgt til spisekammer. Spillet begyndte kl. 12, og det var aftaH, at der skulle spilles et
parti om formiddagen og et om eftermiddagen. Men først begyndte det udsatte boldtlæ at spøge, Kaptajn
Hoskiær, der, som allerede bemærket, var med som dommer, ville skaffe sig at vide, hvem der var den
bedste spiller, for at han kunne fA præmien overrakt, men skæbnen ville, at af de første 3, som han
henvendte sig til, stemte en på Holstein, en på Redøhl og en på mig. Det blev da bestemt, at den af os, der
fik de fleste points I dagens kamp, skulle have boldtræet. Ved middagstid, da det første parti var spillet,
mente kaptajn Hoskiær og professor E. Hansen, at Jeg, som havde fået flest points, skulle have præmien,
men overlærer Ibsen, som altid havde foretrukket Holsteln-Rathlou for mig, fik sat Igennem, at man skulle
lade udfaldet af 2. parti tælle med • jeg var grædefærdig, jeg vidste jo godt, at Holsteln-Rathlou var mig
overlegen, og følte mig ganske foNrettet ved deMe indgriben fra lbsens side. 
Spillets details kan jeg naturligvis Ikke huske; jeg ved kun, at vi kæmpede med den mesl rasende energi,
og stor var vor sorg, da vi havde tabt 1. parti med 80 points mod 114. Men så tog vi revanche efter
middagen 12. parti, som vi vandt med 100 mod 49, således at vi sammenlagt havde wndel de 2 partier
med 180 mod 163 - og nu udspandt der sig en meget kraftig meningsudveksling om, hvem der havde
vundet, Idet københavnerne påstod, at til en væddekamp hørte officielt kun 1 parti, og at det andet parti, vi
havde spillet, ikke hørte med til selve kampen. Herom skændtes man I de kommende Ar, hver gang vi
mødtes på kamppladsen. 
Men nu det berømte boldtræ! Ja, det vandt jeg, som fik 39 points. Med et par venlige ord overraktes det 
mig af kaptajn Hoskiær, som gennemgik resuHatet af spillet og spillernes deltagelse deri, og sluttede 
højtideligt • .•. og altså overrækker jeg Dem, Hauberg, boldtræet". Hved jeg følte, og hvor jeg føHe mig, 
kan jeg ikke beskrive - dertil hører det unge barnesind. Så udbragtes der et leve for rektor og mig (I!), vi 
sejlede til jernbanen, og under hurraråb gled københavnerne hjemad. Et par dage efter havde Dagbladet 
en beretning om kampen (se ovenrorJ og dens resultater, og da jeg så mit navn for første gang på tr tk, som
den. der havde vundet boldtræet, der •var skænket til den eventuelle Bedste blandt Sorø Akademies 
Boldspillere", kendte mine slotthedsfølelser ingen grænser; jeg regnede mig blandt Danmarks berømteste
Sønner.
Da del kan have nogen Interesse at se, hvorledes spillet illlvrlgt forløb, vedføjer jeg resultatet, som så 
således ud:



Københavnerne 1. parti: 
l, l!alvleg 

Ved Boldtræet Hvorledes gaael Points 
ud og ved hvem 

O.Bull.. ...................... gr.u.Rædcr ........ 2 

From ........................... I. u. Hastrup ....... 0 

Schumacher ................ k. u. Kalkau ........ 4 

Schou .......................... k. u. Hauberg ...... 8 
H. Hansen. .................. k. u. Kalkau. ....... 0 

Kampmann ................. gr. u .  Scblcgel .••• 7 
E.Hanscn ................... not out. ............... 22 
Brorson .........•.••.......... gr. u. Kalkau. ...... 4 

0. Hansen ................... k. u. Hansen ....... 5 

Bang .......•...•.•......•...... k. u. Kombech .••. 2 

0. Bull. ....................... gr. u. Kornbech ... _! 
58 

Soranerne 1. parti: 

l, l!alvleg 
Ved Boldtræet Hvorledes gaaet Points 

ud og ved hvem 

O.Hanscn ................... gr. u. 0. Bull... .... 7 
V. Kochen. .................. I. u. Schou ........... 1 
Holstein-R. ................. gr. u. 0. Bul! ....... 1 
Hauberg ...................... I. u. E. Hansen .••• 1 
Redobl ........................ gr. u. Schou .•..•.... 12 
Scblcgel .......•.••.•..•.••••• st. u. Brorson ...... 1 
J. Hastrup .................. k. u. Brorson ....... 2 

Kornbcch .................... k. u. E. Hansen ... 3 

V.Kalkau .................... not out. ............•.• 5 

ARædcr .................... k. u. E. Hansen. ••• 0 

Klihlc .......................... gr. u. 0. Bull... •••• _Q 
33 

Københavnerne 2. parti: 
l!ali1!eg 

Ved Boldtræet Hvorledes gaaet Points 
ud og ved hvem 

0. Bul!.. ...................... gr. u. Kombech. .. 5 

From ........................... k. u. Holstcin-R.. 3 
Schwnachcr ................ I. u. Klihlc .....•....• 4 

Schou .......................... gr. u. Kllhlc ......... 0 
H.Hanscn ................... gr. IL Holstein-R. 7 

Kampmann ................. k. u. Hastrup ..•••• 3 
E.Hanscn ................... gr. u.Klihlc .......... 0 

Brorson ....................... gr. u. Hauberg ..... 0 

G. Hansen ................... gT. u. Holstcin•R. 0 
2 Dang ........................... not out 

� 0. Bull ........ , ............... I. u. Haubcrg 
29 

2- halvleg
Hvorledes gaaet 
ud og ved hvem 

k. u. Holstein-R. .... 
k. u. Scblegcl.. ....... 
gr. u. Hastrup ........ 
It. u. Kochen .......... 
gr. u. Kombech ...... 
gr. u. Hastrup ........ 
k. u. Kochcn .......... 
I. u. Kochcn. .......... 
k. u. Redobl ........... 
It. u. Kombcch ....... 

not out 

�li!l 1, �i!!:li: 
114 

Z, l!alvleg 
Hvorledes gaaet 
ud og ved hvem 

gr.u. Bang ............. 
gr. u. Schou ...••.....• 
st. u. H. Hansen. ... 
k. u. Scbou. ........... 
gr. u. Schou ........... 
gr. u. Schou ........... 
k. u. Brorson. ........ 
revet ud ................. 
It. u. E. Hansen. •...• 
not out. .................. 
k. u. 0. Bul!... ........ 

�tal 1 Pa[lj: 
80 

2 l!alvleg 
Hvorledes gaaet 
ud og ved hvem 

gr. u. Holstcin-R. ... 
gr. u. Rædcr ........... 
gr. u. Haubcrg ....•... 
k. u. Hansen. ......... 
I. IL Redobl ............ 
k. u. Haubcrg ......... 
gT. u. Holstcin-R. .•• 
I. u. Redobl ............ 
I. u. Redobl.. .......... 
k. u. Redohl.. ....... ., 

not out 

Jota! 2, �artl: 
49 

319 

Points 

7 
9 
5 

19 
0 

0 

1 
0 

0 

12 

56 

Points 

4 

5 
6 

18 
4 

3 
7 
0 

0 
0 

47 

Points 

6 
0 

2 
2 
8 

2 
0 

0 
0 

0 

__Q 
20 
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Soranerne 2. parti: 

l, halvleg 2-balvl� 
Ved Boldtræet Hvorledes gaaet Points Hvor1edes gaaet Points 

ud og ved hvem Ud og ved hvem 

0. Hansen ..........•........ gr. u. Schou ...•...•• 2 gr. u. G. Bull.. ......•• 3 
V.Kochcn ................... k. u. Scbou .......... 7 gr. IL Kampmano ... 9 
Ho lstcin-R. .••.....•..•..... I. u. Schou ..••...•..• 0 gr. IL Kampmann. .. 10 
Haubcrg ...................... k. u. From .....•..••• 3 I. u. Schou. ............. 17 
Redobl ...................•.... k. u. Schou. ••••.••.• 2 k. u. E. Hamcn ...... 2 

Schlcgel. ...•.......•..••..•.. k.u. From ..•••.•..•• 1 gr. u. 0. Bull.. ........ 4 

J. Hastrup ................... gr. u. Bang. ......... 5 gr. IL Scbumacber .. 3 
Kombech. ..••.....•..••....• k. u. From. .......... 1 gr.u.Schou. .•...•.••. 8 

V.Kalkau ....•.....•...••... k. u. Scbou .......... 13 I. IL Kampmann. .... 0 

A. Rzder .................... I. u. ff. Hansen. ... 9 gr. IL 0. BIJII .••••••••. 2 

Kiihle .......................... not out ................ _.Il notoul. .................. --1
43 57 

letal 2. eafli: 
100· 

Clicket 1936. side 52: 

Fotografi af pastor emer. Redøhl blandt publikum til en cricketkamp 11910. 
C�k•I 19611. side 121. "Den,.,.,_t:tit:J<•tump•s11t91191afR. E.Btindter.-uddteglral<nd<et 1832. _,.109: 

Det københavnske hold var Ikke et sammenspillet klubhold af den gode grund, at et sådant fandtes Ikke, 
men del lykkedes at samle følgende spillere, der dyrkede spillet p4 ØSlerfælled, hvor de vistnok havde 
dannet en slags klub. Holdet bestod af følgende spillere: Eclm. Hansen Grut, anfører (senere professor I 
oftalmologi), grosserer Harald Hansen (senere etatslid, landstingsmand), grosserer Gustav Hansen 
(senere etatsråd), stud.theol. A. Fr. Mandix Schou (senere overlærer I Holbæk), assistent I finansministeriet 
E. Brorson, From (senere læge), Kampmann (senere læge I Jylland), Otto Buhl (Bul?) (senere 
kammerherre og hofchef), Georg Bull (senere amtsforvalter), fuldmægtig i krigsministeriet H.
Schumacher, cand.theol. Bang (senere skolemand). 
De soranske spillere var: Vidor Redøhl, anfører (senere præst I Ousted), Emil Holstein-Rathlou (senere 
hofjægennester, Rathlousdal), Sophus Hauberg (senere direktør for AJS Titan, Soransk Samfunds formand 
1908-20), Valdemar Kochen (senere godsejer I Ungarn), Emil (H.?) SChlegel (senere tekstilfabrikant I 
Helsingør), Valdemar Hilarius-Kalkau (senere ejer af Saholm og Gundsøgaard), Carl Kombech (sene.-e 
oberst10jtnant), v .d. Aa. Kllhle (senere direktør for CBrlsberg Bryggerierne), Axel Ræder (senere ejer af 
Baadesgaard, Lolland), Otto Begstrup Hansen (senere præst I Aalborg), Julianus Hastrup (senere forpagter 
af Bonderupgaard og inspektør ved Oringe). 
Dommere var ingeni0r-oberst V. Hoskiær og overlærer Eugen Ibsen. 
Københavneme modtages kl. 9.20 p4 landstationen og blev I både, pyntet med flag, roet over saen fra 
Andebugten. Ved ankomsten til Akademiet Indtages på 1. sal I rektorboligen (rektor var P. H. Tregder) en
let frokost, der blev serveret I tre værelser, som beboedes af Axel Thortsen (senere oberst), Hjalmar de
Bang (senere ejer af Haraldskjær ved Vejle) og Sophus Hauberg, Redøhls værelse fungerede som
anretterværelse. 
Kampen begyndte kl. 12.00 og var færdigspillet "inden middag•. Soranerne opnåede 80 points (33 + 47) og 
københavnerne 114 points ( 58 + 56), altså tabte soranerne med 34 points.• Efter middagspausen enedes 
man om at spille endnu en kamp, og den vandt soranerne med 51 points, Idet de opnåede 100 points (43 + 
57) mod københavnemes 49 points (29 + 20). Soranerne gjorde så det, at de lagde de to kampes resultater 
sammen, hvorefter de kom til det resultat, at de havde vundet med 17 points, nemlig 180 points mod 
københavnernes 163 points. Københavneme protesterede naturligvis og hævdede, at hver havde vundet 
sin kamp, og at de havde vundet den første, som det jo mest kom an på, da det udelukkende var for at
spille den, at de var taget til Sorø, medens den anden var en ekstra og uforudset foreteelse - klag ville vi 
have kaldt den en "friendly match" .• Men hver part holdt på sil, dog• som det står I referatet - •man skiltes 
I Venskab", men meningsudvekslingen derom pågik I flere år. Kejserinde Dagmars livlæge, Peter Plum 
(død 2.3.1915) havde udsat et af ham kort tid forinden vundet boldtræ som præmie til den soraner, der 
opnåede flest points. Det tilfaldt Hauberg som topscorer med 39 points (18 + 21). Kabenhavnemes 
topscorer var Mandix Schou (student fra Sorø 1863). 
Endnu et års lid eller to derefter læser man om cricketkampe, men efter de engelske ingeniørers bortrejse 
sygnede spillet hen, væsentlig som følge af manglende forståelse hos pædagogerne, slette pladsforhold og 
vel også på grund af den I landet manglende forståelse for Idrættens betydning. • Spillet overlevede 
Imidlertid på Sor0 Akademi, takket være adjunkt lbsens forståelse af dets opdragende egenskaber, og 
herfra spredtes del så atter ud over landet ved gamle soranere, 
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,q.,,.nh•""" Boldlduba Ju,,,_.,ma/ui/1111:H, s/da 11.111 aiu.nt af LSyløw (uddrag): • 

I mange Ar blev spillet kun drevet på Sorø Akademi og af en enkelt klub her I byen, til dels bestående af
forhenværende soranere, som hyppigt tog til Sorø for at kæmpe med deres yngre skolekammerater • 
... I mine drengeår I Sorø dyrkedes spillet just ikke efter de mest ideelle principer. Drengene ordnede selv 
spillet, og nogen vejledning var ikke nødvendig - man havde jo traditionen at gå efter. For en begynder var
deltagelse i cricket ikke altid det morsomste: man kunne dengang tænke sig mange andre ting, som var
fornøjeligere. I reglen blev man tvungen til at "spille med"; man fik lov til at være bagstopper, og da man
naturligvis ikke turde lægge hænder til de stærke bolde, som de store drenge kastede, måtte man gøre 
brug af sin trøje; stoppe Udenom turde man Ikke på nogen vis- så fik man nemlig simpelthen "klø". Der var 
næsten aldrig tale om at "komme Ind"; de •store• kunne I reglen godt Udfylde den time, man havde til 
spillet, med at være ved gærdet, og nAr man så etter denne times virksomhed som bagstopper var færdig, 
fik man altid betroet det hæderfulde, men lidet efterstræbte hverv at bære rekvisitterne op på gymnasiet. 
Heldigvis har man dog ogsA morsomme minder fra sin første crickettid. Jeg erindrer således, at Jeg en 
gang ved et indbyrdes præmiespil, skønt Jeg var en af de mindre drenge, havde været så heldig at få flest 
points i 1ste havleg, og hvis kampen på grund af det indtrådte regnvejr ikke nåede at blive færdig, skulle 
præmierne uddeles efter det foreliggende resultat. Det kunne jo være så meget rart, hvis der ikke med 1ste 
præmie også var forbunden den ærefulde pligt at opføre aftenens bal med rektors datter. For en dreng I 
2den klasse kunne dette nok give urolige tanker. Var man end nok så flink en danser, man vidste dog, at 
rektorfrøkenen følte sig højt hævet over drengen I den korte trøje; og hvad næsten værre var, næste dag 
risikerede man Ikke alene stiklerier af den eller de gymnasiaster, som for tiden tilbad rektorboligens nys 
udsprungne blomst, men man kunne mulig også opnå et dragt prygl - blot fordi man havde gjort sin pligt 
som dagens champion. Disse tanker gjorde da også En nervøs, så at man, den gang spillet efter regnens 
ophør blev fortsat, havde mistet sin sikkerhed og denned forspildt chancen, både tn æren og til - kløene. 
Efterhånden som man blev mere dreven I spillet og kom til at høre til de •store•, fandt man, at ordningen I 
grunden var udmærket; hvorfor skulle •ungerne• ikke - således som man selv havde gjort det - altid stå I 
marken og vi andre være inde? Man ville have fundet det underligt, om del havde været anderledes. - PA 
denne måde lærte vi at spille cricket; I begyndelsen ved tvang, men senere kom lysten, og - muligt er det 
jo, at den ikke var kommen på anden måde. 
Kncl<et 1931, side 1111: 
Som elev på Sorø Akademi, hvor alcketspillets traditioner har været holdt højt I ære fra spillets Indførelse 
11866, blev Sylow opdraget som cricketspiller. Den første kamp af betydning, hvori Sylow deltog, var 
kampen 11877 mellem Sorø .a�.ademi og København. Han kom hurtigt frem I første tække, og i 1881 
finder man ham som en af de bedste spillere. 
T#IS5/Uitf /!or Spo,t 1114, s/da f&.f, 22'"30, 577-1 og 579-81: 
... De bedste cricketspillere her i landet er udgåede fra Sorø (Akademi), således er de fleste medlemmer af 
K.B. forhenværende soranere, som dog desuagtet led et svært nederlag ved den bekendte kamp I Sorø 
denne sommer (1883) .... Regnskab fra S.A.KJK.B. 188 + 81 mod 31 + 92, søndag 20. maj . 
... Brev fra Sorø april 1884 (uddrag): "Fodboldsplllet har fundet større tilslutning end cricketspillet ... 
Kricketklubben er just ikke i sin glansperiode for tiden. VI begyndte vore øvelser for et par dage siden, og 
det viser sig, at vi har all for lidt øvelse I at kaste, Idet de 3 bedste kastere forlod skolen IQor sommer. 
Desuden forekommer det mig, at eleverne Ikke har tilstrækkelig Iver for cricket. I sammenligning med hvad 
tilfældet har været de foregående Ar, muligvis skyldes det ogsA det noget kolde vejrlig.• ... Regnskab fra 
cricketkampen mellem S.A.K. og K.B. 2 halvlege. S.A.K. sejrede med 170 points mod K.B.s 147. 
Tld5s/Uill for Sport 1885, s/da 117, 270, 517-23. 5&6-71111157:J.76: 
S.A.K. afholdt 28. september (1884) sin Artige cricketkamp om præmier på banen I Akademihaven. Der 
Spilledes efter match-reglerne, dog med den undtagelse, at da første halvleg blev tilendebragt I mindre end 
½ time, blev det besluttet at spiUe 3 halvlege lall. Enkeltheder om spillet. Præmier (bøger) Uddelt af rektor 
Bllchert . ... Sorø Akademis lærde skole: Eleverne har dannet 2 selvstændige foreninger, "Sorø Akademis 
Kricketklub" der for tiden tæller 84 deltagere, og "Sorø Akademis Fodboldklub" med 180 deltagere. Cricket 
spilles udelukkende i sommersæsonen ... Cricketspillet Indførtes 1866 (af overlærer Ibsen) ... Der øves 
derhos ved forårs og efterArstid cricket og langbold I gymnastiktimerne. Øvelserne afholdes på pladsen 
foran "Ridehuset• (Gymnastikhuset). Kricketklubben har jævnlig, de sidste Ar regelmæssig, afholdt 
cricketkampe med Kjøbenhavns Kricketklub og Kjøbenhavns Boldklub, som oftest med heldigt resultat. 
... Udenfor København er der blandt eleverne på Sorø Akademi og i den derværende forberedelsesskole 
oprettet 2 nye kricketklubber foruden den all bestående større klub, der tæller over 100 medlemmer . ... 
Beskrivelse af cricketkamp i Sorø 31.5.1885 mellem S.A.K. og K.B. med fuldt regnskab . ... Kampen tog sin 
begyndelse kl. 12 (spillet må først begynde ved den tid, begrundet på kirkens nærhed ved spillepladsen) . 
... (E.W.J 
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1 sammen 1gnmg anfl1lres her resultaterne af de sidste 5 års cricketkampe i Sorø mellem kl1lbenhavneme

og soranerne: 

Aar Kjøbenhavns Kricketklub•) Sorø Akademis Kricketklub Forskjel 

1. hig. 2. hig. Sum 1. hig. 2. hig. Sum 
1881 55 p. 88 141 60 53 113 28 
1882 64 p. 37 101 44 95 139 38 
1883 31 p. 92 123 188 61 249 126 
1884 76 p. 71 147 91 79 170 23 
1885 31 p. 112 143 61 66 127 16 

•I Kjl1lbenhavns Kricketklub sammensmeltedes i begyndelsen af 1882 med Kj11Jbenhavns Boldklub • 

... Beskrivelse og regnskab fra cricketkamp på Rosenborg Exercerplads S11Jndag 12.7.1885 mellem K.B. 
(67 + 16) og S.A.K. (26 + 65). Indeholder forklaring på en rigtig ben for dom, men dommeren dl1lmte uden 
appel!! 
... F.M. kommer med fl1llgende bemærllninger i anledning af denne kamp: Det blev en sejr for soranerne; 
efter i 1 ste halvleg at have afholdt 26 points mod kl1lbenhavnemes 87 points, sendte de i 2den halvleg 
kl1lbenhavneme ud med 16 points og opnåede selv 65 points, hvoraf 32 for de 2 sidste gærder, efter at 8 
gærder, der forsvaredes af deres bedste spillere, var faldne for lait 33 points. Hvad der sær1ig har interesse 
ved denne kamp, er imidler1id ikke det således foreliggende resultat, men de betragtninger den ved en 
nærmere unders11Jgelse giver anledning til. Det vil da ses, at på begge sider er de spillere, der ansås for de 
dygtigste, gået ud med meget få points, medens en forholdsvis betydelig pointssum er skaffet af partiernes 
mindre stærke spillere; det vil endvidere ses, at soranernes sejr ikke væsenUig skyldes deres 
gennemgående dygtighed, men sær1ig en enkelt spillers kastefærdighed ( Harboe tog lall 13 garder), idet han 
med stærkt skruende· jordstrygende bolde sendte spiller på spiller af kl1lbenhavnemes parti ud. Noget 
lignende har man også i tidligere år erfaret, idet kl1lbenhavneme er gået rask ud for soranernes kastere, 
medens disses bolde, når soranerne efter at have for1adt akademiet her har deltaget i KB.s regelmæssige 
11Jvelser, ikke har vist sig sær1ig vanskelige at behandle .... 
Tidssklill for Spott 1886, side 37, 39, 441 og 443-48: 

I Sorø har der fundet flere cricketkampe sted mellem de mindre klubber i sæsonens løb (1885) , og 
endvidere har Sorø Akademis Kricketklub holdt sit år1ige præmiespil I september måned • 
... I forbindelse med oprettelsen af et par københavnske skoleklubber udtales: Man må ønske, at de efter 
at have nået så smukt et resultat efter en enkelt sæsons forløb ad åre kunne drive det så vidt, at der dog i 
København fandtes et par skoleforeninger, som på lidt nær kunne måle sig med mønstret, således tør man 
vel nok kalde den, for de danske skoleforeninger: Sorø Akademis Kricketklub . 
... 18.5.1886 sejrede K.B. i Sorø over S.A.K. med 117 mod 81 .... 1sn: på Blegdamsfælleden, K.B. mod 
S.A.K. - K.B. sejrede med 223 mod 107 points, og kampen beskrives fuldt af F. Markmann •heri uddrag: 
... Efter dagens program blev soranerne modtagne af medlemmer af Kjøbenhavns Boldklub og indtog 
frokost hos disse, hvorefter alle spillere kl. 11 samledes på spillepladsen • Kjøbenhavns Boldklubs 
sædvanlige øvelsesplads på Blegdamsfælleden• hvor en bane på 200 x 180 alen blev indhegnet med flag 
for at give spillerne den fornødne frihed og afværge fare for tilskuerne ved kampen. For spilleme og 
regnskabsførerne var oprejst 2 telte . ... En del af spilleme havde for et år siden kæmpet mod de samme 
modstandere på Rosenborg Exercerplads . ... Endelig må det som medvirkende grund til resultatet nævnes, 
at Kjøbenhavns Boldklub første gang efter lang tids for1øb benyttede "wicket-keeper" (kaldes den mand, 
der har plads umiddelbart bag det gærde, hvortil der kastes, og har til særlig opgave at standse de bolde, 
der ikke rammes af spillernes slag, for at kaste dem i gærdet, hvis spilleren under slaget er kommen 
udenfor slaglinien, og derved bringe ham ud.), der i fuld reglementeret dragt med benskinner og handsker 
stod truende bag gærdet og tvang soranerne til at anvende megen forsigtighed i slagene for ikke ved at 
komme uden for slaglinien (4 fod foran gærdet) at udsætte sig for at blive •stokket ud" af ham. Det tør 
ventes, at soranerne ved næste match også møde med "wicket-keeper", der vistnok i al fald første gang vil 
kunne gøre en god høst af gærder, da en del af Kjøbenhavns Boldklubs spillere er meget villige til at løbe 
langt frem i deres slag. Dommerne var bogholder 0. Diderich for københavnerne og cand.jur. F. 
Markmann for soranerne. Spillet overværedes af henimod 600 tilskuere, hvoraf en del medlemmer af de 
herværende cricketklubber. At antallet ikke var langt Sll1lrre, må af hensyn til sporten beklages, men hvis 
tilskuerne fra kampen har medbragt det indtryk, at det vel har været ulejligheden værd at overvære den, 
vil tallet vel vokse ved fremtidige kampe .... Efter kampen afholdtes et fællesmåltid, hvortil Soranene var 
indbudne, og dagen sluttede i Tivoli ved en bolle punsch. 
Tidssknft for Sport 1887, side 32, :J&.7, 39, 3211-31 og 40:J.7: 

Præmiecricketkamp i Sorø, beskrivelse af H. L. (Sorø) (uddrag): 
S11Jndag den 26de september (1Ba6l afholdt Sorø Akademis Kricketklub sit årlige præmieboldspil på banen 
foran Ridehuset i Akademihaven .... Spillet gik temmelig! smukt; sær1ig havde spilleme fået megen øvelse I 
at 111lbe mellem gærdeme, hvilket de bedre kunne udholde end ved de i foråret afholdte cricketkampe med 
Kjøbenhavns Boldklub, vistnok nærmest fordi det nu er Indført, at der aHid tælles points ved de daglige 
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øvelser, og at der løbes på de bolde, bagstopperen stopper udenom . ..• Efter at kampen var endt samledes 
skolens disciple i Akademiets spisesal, hvor rektor Blicher! uddelte præmieme. 
Siden 1866, da cricketspillet antages indført her I landet (i Sorø og København) er der mellem København 
og Sorø afholdt 14 matcher, hvoraf specielt regnskab haves for de 13 sidste. Da en oversigt over disse 
kampes resultat formenes at have nogen interesse anføres de her: 

S11illedagea eolnts for !Sf!benbaJ!!l e2ints for So[!! Result!!!el 
13. aeptbr. 1868 123 94 Kbhavnvandtmed 29P. 
21. maj 1871 124 168 Sorø vandt med 44P. 
25.maj 1873 104 114 Sorø vandt med 10P. 
6.junl 1875 105 110 Sorø vandt med SP. 
27. maj 1877 142 85 Kbhvn. vandt med 57P. 
29.maj1881 141 113 Kbhvn. vandt med 28P. 
21.maj 1882 100 139 Sorø vandt med 39P. 
20.maj 1883 123 249 Sorø vandt med 126P. 
25. maj 1884 147 170 Sorø vandt med 23P. 
31. maj 1885 143 127 Kbhvn. vandt med 16P. 
12. jull 1885 83 91 Sorø vandt med 6P. 
16. maj (?)1886 117 84 Kbhvn. vandt med 33P. 
15.jUD 1886 223 107 Kbhvn. vandt med 116P. 

Om den 14de kamp vides kun, at København havde højst i 1ste halvleg, Sorø i 2den, og at resultatet blev 
en sejr for Sorø, samt at den er afholdt i 1866 eller 1867. I de 7 sidst anførte kampe var Kjøbenhavns 
Boldklub soranernes modstander; 11881 var det Kjøbenhavns Kricketklub, der samme år 
sammensmeltedes med Kjøbenhavns Boldklub; 11871, 1873 og 187 5 var det københavnske parti dannet 
af tidligere elever fra Sorø under ledelse af nuværende premiertieutenant H. Kalkau og Læge V. Ræder . 
... Cricketkampen mellem K.B. og S. A.K. den 22.5.(?)1888 (uddrag): ••• I år mødte for første gang begge 
partier med "wlcket-keeper", hvis plads på Sorø banen løvrigt er temmelig vanskelig, da banens grusede 
beskaffenhed gør boldens opspring omtrent uberegnelig, når spillet har varet en tid. Det må håbes, at 
spilleme, I alt fald I kampen Sorø-København, fremtidig også, når de er inde for gærdet, vil benytte de 
efter spillet tilladelige og i England stadig anvendte dækningsmidler, benskinner og handsker; det ville give 
spilleme en større sikkerhed for gærdet og befri kampen for sådanne uheld, som ellers så hyppig kunne 
finde sted, f.ex. at en spiller strejfer sit ben med boldtræet eller rammes af bolden på ømtålelige steder 
(knæ eller ankel) af benet eller på hånden. Udgiften til disse dækningsmidler er ikke særdeles stor, og de 
kunne uden andre omkostninger end almindelige reparationer gøre tjeneste I lang tid . 
... som betegner en fremgang I spillet og en heldig forandring fra soranernes tidligere traditionelle 
"slagspil", hvor der blev slået tJI alle bolde, uden hensyn til om de efter kastets beskaffenhed egnede sig 
dertil eller ej, medens parader kun rent undtagelsesvis blev anvendte • 
••• En af soranerne blev i 1ste halvleg ramt af bolden, så at han i 2den halvleg Ikke var i stand til at løbe 
mellem gærdeme (en følge af, at benskinner Ikke anvendtes af vedkommende spiller, medens han var 
inde) . ... Regnskab fra kampen, som vandtes af K.B. med 193 mod 168 points • ... 
Cricketkampen mellem S.A.K. og K.B. på Blegdamsfælleden onsdag den 13. juli 1887. Fuld beskrivelse 
(uddrag): 
For 3die gang gæstede akademiets kricketklub K.B. for efter endt eksamen at prøve en dyst i det ædle 
spil, for hvilket de to klubber for tiden hos os står som de ypperste repræsentanter. Som sædvanlig 
modtages soranerne på banegården af deres københavnske værter, der på bedste måde søgte at 
tilfredsstille de unge soraneres trang til legemlig styrkelse efter morgenturen fra akademiet for derefter at 
føre dem til den udvalgte kampplads, der ved nogen tilspilnlng de foregående dage, vanding m.m., var 
bragt I så god tilstand, som det efter omstændighederne var muligt. Pladsen frembød I det væsentlige kun 
den ulempe at være noget glat, navnlig mellem gærdeme, en ulempe, der atter viser nødvendigheden af 
helt at arbejde efter engelsk mønster, hvor spilleme har deres sko forsynede med Jernspidser, som skaffer 
dem sikkert fodfæste. For kasternes vedkommende var terrænets glathed særlig generende, da de måtte 
passe ikke at glide under tilløbet og navnlig I kastets øjeblik, hvor legemet kastes stærkt frem hvilende på 
og trykket frem af højre ben alene; et par gange snublede kasterne til liden både for deres kast. 
Københavneme mødte ved denne kamp første gang I deres nye spilledragter af hvidt flonel med rødthvidt 
cirkelstribede huer, der tog sig særdeles godt ud; et rødt eller sort slips og et rødt skærf ville sikkert gøre 
dragten endnu mere klædelig • 
•.. hvorefter A. Kalko gik Ind. Denne udmærkede spiller, der både i marken og for gærdet altid præsterer 
noget fortrinligt, blev inde med resten af partiet og opnåede i 35 minutter 28 points, deriblandt en 6 i et 
slag, som vistnok er det største, der endnu er præsteret herhjemme . •.• Halvlegen endte kl. 1,40 (begyndte 
12,15) med et samlet pointsantal af 133 .... K.B. sejrede således med 1 halvleg og 33 points, den største 
sejr, den endnu har vundet over soranerne, men, hvad der samtidig bør bemærkes, Ikke så stor som den, 
soranerne i 1883 vandt over K. B ...• kl. 5½ samledes spilleme og nogle andre medlemmer af klubben til en 
middag, hvortil K. B. havde Indbudt soranerne, og som formanden for Viborg Kricketklub gjorde klubben 
den fornøjelse at deltage i. Her gjorde deltagerne sig tilgode på bedste måde efter den vanne kamp, og 
taler og skåler fulgte rask på hverandre. Efter forslag af K.B.s formand, hvortil de tilstedeværende gav 
deres lydelige bifald, afsendtes telegrammer til oberst Hoskjær og overlærer Ibsen I Sorø med tak for 



324 
deres virksomhed til indførelsen af cricket her i landet, og dagen sluttede i Tivoli, hvor deltagerne endnu 
tilbragte nogle fornøjelige limer med hverandre. (Her følgerregnskab over kampen) 
Kricket 1935, side 5: 
København spillede mod Sorø bl.a. 1873 og 1877. De år var fattige på kampe, de eneste var kampene 
mellem københavnerne og Sorø Akademi, som en overgang kun fandt sted hvert andet år, og spilleme 
måtte nøjes med den daglige træning, som iøvrigt var morsom nok. 
Dansk Sportsødenda 1888, side 13, 71, 173, 183, 215, 236-7, 323 og 360: 

Fuldt regnskab for kampen K.B./S.A.K. 4. september 1887 .•.. Kampe mellem Sorø og København siden 
1866- Sorø vundet 8, København 9 (2052 mod 2164 points og 1 halvleg) . ... Fuldt regnskab for kampen 
27.5.1888 mellem K.B. og Sorø Akademi, som K.B. vandt med 206 points mod 154 . ... lørdag 14. juli 
afholdes 2. kamp for indeværende år mellem K.B. og Sorø Akademis Kricketklub. S.A.K. møder med 12 
spillere. (senere rettet til 11, da K.B.s hold svagt!). Referat og regnskab for kampen, som vandtes af K.B 
med 6 stående gærder . ... Ligeledes for kampen 15. juli, hvor S.A.K. tabte til Melchiorianerklubben I 
København med 1 halvleg + 4 points . .•. Referat af kampen 23. september på Herlufsholms Skoles 
cricketplads mellem Herlufsholms Skole og Sorø Akademi. Soranerne vandt med 1 halvleg + 45 points. 
Cricket 1936, side 6, fra læge Lars Hansens erindringer. 

Jeg overværede den første cricketkamp mellem Herlufsholm og Sorø (1886 eller 87) (1888!), og at cricket 
dengang var i sin ungdom, kan man slutte deraf, at en af grundene til herlovianemes store nederlag var, at 
de endnu aldrig var blevet præsenteret for en skruet bold. Forøvrigt nåede jeg at være med til at få 
revanche over Sorø, inden jeg i 1891 kom til København som student og meldte mig ind I A.B. 
Dansk Sportslidende 1889, side 135,183,331 og 381: 

26. maj vandt S.A.K. over Herlufsholm Boldklub med 9 stående gærder .... Ved det 3die møde 29. 
september vandt S.A.K. over Herlufsholm med 1 point. ... Lang artikel "Kricketspillet i Sorø• underskrevet 
"en fhv. soraner", som nærmest beskriver frygt for fremtiden, da Herlufsholm nu er jævnbyrdige! 
Dansk Sportsfidende 1890, side 133, 166, 313, 329 og 337: 

Herlufsholm Boldklub vil spille en cricketkamp i Sorø mod S.A.K. (senere rettet til 2. juni ?) .... 14. 
september vandt Sorø Akademi i Sorø over Herlufsholm med 38 points . ... A.B. i Sorø - tabte til S.A.C. 
med 68 points. 
Dansk Sportsfidende 1891, side 164, 192 og 398: 

Artikel om Sorø mod Herlufsholm ••.. Artikel og regnskab fra de to kampe mellem Sorø Akademi og 
Herlufsholm. Herlufsholm vandt 10. maj med 7 stående gærder og Sorø vandt 13. september med 1 
halvleg og 36 points. H.H. Kalkau slutter med: "En ting må der lægges de respektive skolers elever på 
sinde - de må indføre over- eller roundarmskastning. Den der først møder med en kaster af denne art vil 
bære sejren hjem for længere tid, og for hele spillet i Danmark er det nødvendigt, at der begyndes på 
denne kastemåde ude i Sorø og Herlufsholm". 
Dansk Sportslidende 1892, side 394: 

Retur-matchen mellem Sorø og Herlufsholm 11. september i Sorø bragte soranerne revanche for 
nederlaget i forsommeren på Herlufsholm. Sorø vandt med 5 stående gærder. 
Dansk Sportslidende 1893, side 174: 

7. maj vandt Herlufsholm (60 + 139) over Sorø A.K. (64 + 85) på Herlufsholms bane. 
Dansk Sportslidende 1894, side 150 og 324: 

7. maj vandt Sorø over Herlufsholm på sidstnævntes bane med 17 points . ... Kamp 16. september. Sorø
162, Herlufsholm 53 + 34. I en artikel om de to skoler m.m. skriver H.H. Kalkau om Sorø Akademis bane:
• ... forresten en komplet skandaløs bane, som ikke en gang tillader, at den for spillet reglementære bold 
benyttes, men derimod en hårdere, der ødelægger redskaber og kan ødelægge spilleme; fornøden 
bevilling til en bedre er, trods gjorte forsøg, ikke opnået•. 
Cricket 1945, sida 5, Et 40-lrs ctickatminda af R. E. Bttnckar: 

Den 18. september 1904 spilledes i Sorø en cricketkamp mellem skolens hold og K.B.s 1. hold, en kamp 
som for os drenge, der fulgte spillet i åndeløs spænding (flere af os førte selvstændigt regnskab over 
kampens forløb), var en vidunderlig oplevelse og nu et smukt minde. Vore helte, hvoriblandt Aage Hansen 
(Top-Hans), Gudmund Effersøe, Stavnsbjerg og Dalgas Langballe var I ilden og hjemførte en ærefuld "Sejr 
med 2 staaende Gærder og 2 Points", således som det omhyggeligt står opnoteret i regnskabet 
underskrevet af J. E. Meulengracht - nuværende professor og overlæge ved Bispebjerg Hospital. K.B. 
havde sendt et meget stærkt hold, hvoriblandt så kendte og fremragende spillere som Peter Petersen (der 
endnu den dag idag på Old Boys' hold kan præstere imponerende spil), Thor Sick-Petersen, F. Mouritzen 
{en af den tids mest frygtede kastere) og K. Hasselbalch {gl. soraner). Kampen begyndte kl. 13.00 med 
K.B. ved gærdet, og i løbet af 55 minutter var de ekspederet ud for 53 points, hvorpå skoleholdet gik ind 
præcis kl. 14.00 og var ude kl. 15.15 for 55 points. K.B. fulgte derefter kl. 15,30 med 2. halvleg og var ude 
kl. 16.40 for 73 points. Peter Petersen var K.B.s topscorer med 40 points. Indtil da var er ikke hændt noget 
sensationelt, men nu fulgte soranernes 2. havleg, som begyndte kl. 16.45 og endte 17.39. Da var der 73 
points på tavlen og 2 gærder i behold. Effersøe og Aage Hansen gik not out og Fr. Jørgensen kom slet Ikke 
ind. - Sensationen leverede Stavnsbjerg, Effersøe og Langballe. Stavnsbjerg lagde for med en 
"Ridehustaver", der som bekendt giver 6 points. Han står noteret for 11 points, deriblandt sekseren, som 
var hans næstsidste slag, på det følgende blev han grebet ud. Derefter kom Effers0e, han står noteret for 
33 points, hvoriblandt også en sekser repræsenterende en "Ridehustaver", hans sidste slag. Endelig kom 
Langballe, der lagde bolden ud over og ned bag tennisbanerne, den vurderedes kun til 5, altså knapt så 
indbringende som en "Ridehustaver", men alligevel et elegant slag, der huskes den dag idag. Ser vi på 
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kastningen, da var den Ikke mindre ærefuld, den ser således ud: Stavnsbjerg kastede 19 overe, tog 4 
gærder for 36 points, Effersøe kastede 10 overe, tog 7 gærder for 23 points, Langballe kastede 4 overe, 
tog 1 gærde for 13 points og Aage Hansen kastede 24 overe, tog 5 gærder for 46 points. Medens 
soranerne kun brugte disse fire kastere, ikke af mangel på andres havelse, thi der var Jørgen Rasmussen, 
Karl Petersen, Fr. Jørgensen og Martin Nørgaard, alle habile kastere, måtte K.B. have Ikke færre end 7 
kastere I ilden, nemlig Johs. Nielsen, Thorv. Petersen, Mourltzen, Hasselbalch, Richmann, Peter Petersen 
og Thor Sick-Petersen. Den farligste af disse • Mourltzen - kastede lalt 7 overe, deraf 4 maiden, men fik 
kun 1 gærde for 3 points. 
Kricket 1930, side 45: 
Mr. Chaplin skal Instruere eleverne på Sorø Akademi. 
Kricket 1932, side 52: 
Okl Boys C.C.s kampe mod Akademiet er ved at indgå som fast led I programmet. 
Cricket 1936, side 108, Artikel "SonmelSllen" med fotovøll ef Ridehuset: 
70 år er forløbet, siden den første cricketkamp blev spillet I Sorø mellem et hold fra Akademiet og et hold 
fra København. Med enkelte afbrydelser har eleverne på denne berømte kostskole dyrket spillet. 
Traditionerne holdes stadig i hævd, og interessen blandt udøverne er stor, til trods for at der ikke levnes 
dem tid til en virkelig rationel dygtiggørelse. Sorø er dansk crlcketspils vugge. Ovennævnte kamp 11866 
var den første virkelige kamp mellem danske spillere indbyrdes, og hvad mere er, kampen blev spillet på 
den selvsamme plet, hvor kampene den dag klag bliver spillet, når Akademiets hold stiller op mod de 
gæstende hold fra København. Selve spillepladsen ser ganske vist ikke ud, som den gjorde i hine tider -
græsset er helt forsvundet, og det er nu udelukkende en grusbane, men omgivelserne er de samme, 
kirken, ridehuset etc., og enhver •gammel soraner", llgemeget af hvilken årgang, vil nikke genkendende, 
når han en efterarssøndag aflægger sin gamle skole et besøg og overværer en af de årlig tilbagevendende 
kampe mellem skolen og "Gamle soranere• eller "Old Boys Cricket Club". Han vil da mindes mange af de 
kampe, han selv som elev var med til at spille på stedet, mindes de ærgrelser han havde, da en velslået 
bold blev stoppet af et af de mange træer og derfor talte for lidt I regnskabet, men også den glæde han 
oplevede, da han "klarede" taget på Ridehuset og så bolden forsvinde over dette. 
Dette Ridehus, der danner grænsen bag det ene gærde, spiller og har altid spillet en stor rolle I soransk 
cricket. Det er enhver soraners mål at slå bolden over det, endda så tit som muligt, og en dreng, der ikke 
kan gøre kunststykket, bliver Ikke betragtet som en ægte soraner, lhvertfald crlcketmæsslgt set. Og mon 
ikke dette Ridehus netop har sat sit præg på spillet i Sorø, om man så kan sige. Soranerstilen kendetegnes 
ikke ved et stillestående, forsigtigt spil. Det er livligt, der skal slåes løs, og der skal slåes over Ridehuset, 
det har man alle dage gjort, og det skal de unge også gøre nu. Uden at ville opmuntre soranerne til at 
forsømme defensiven, som kan have sin store betydning I Cricket, må man ønske at den udprægede 
soranske stil må holde sig og gå i arv til kommende soranere. Dansk cricket trænger til flere af typen 
Sylow, Effersøe, Stavnsbjerg, Brlncker, Brystlng, Nørgaard, Høyer, for blot at nævne enkelte soranere, der 
har spillet frejdigt løs I den kendte stil og altid har forstået at gøre spillet livligt og morsomt. De nuværende 
soranere følger i de "Gamles" fodspor, selv den spinkleste dreng på holdet må ikke forsømmes, men gid 
soranerstilen stadig må blive den fremherskende! 
70 år er en lang tid i idræt under vore forhold. Der har været spillet mange kampe på den berømte bane 
ved Ridehuset, og der burde engang skrives en beretning om spillets historie I Sorø. Men det skal gøres af 
en soraner selv, som kender atmosfæren på Akademiet og under den daglige træning. Mange, mange 
navne har figureret i regnskabsbøgerne gennem årene, mange, som senere i livet vandt stor anseelse I 
vort samfund. Og med rørende trofasthed har de - efter endt skoletid • holdt forbindelsen vedlige ved 
stadig at komme tilbage og spille for "Gamle soranere• mod det nye kuld og vise de unge, hvorledes der 
blev spillet I gamle dage. 
Fra begyndelsen af 80eme indtil omkring 1902 spillede "Gamle soranere" regelmæssigt mod Akademiet, 
undertiden 2 gange om året. Akademiet havde I de fleste af disse kampe overtaget og fik i de følgende år 
lyst til at prøve kræfter mod A.B.s og K.B.s 1. hold, som imidlertid viste sig at være for stærke. Der gik så 
nogle år, hvor spillet på Akademiet mere eller mindre hvilede, Indtil "Gamle soranere• for en snes år siden 
atter begyndte at sende et hold dertil og har gjort det hvert år siden. Yderligere har Old Boys C.C. de sidste 
år spillet sin årlige kamp mod Akademiet, og disse tilbagevendende begivenheder imødeses med stor 
Interesse i alle lejre. Ikke så få tilskuere overværer kampene, og de deltagende drenge gør deres yderste 
for at forsvare skolens ære og erobre et af de præmieboldtræer, som de gæstende hold har den gode skik 
hvert år at uddele til de bedste drenge. 
Cricket 1943, I/Ide 71 (uddraQ): 

Spillet dyrkes for tiden med stor iver og Interesse af eleverne på Akademiet. Medens Otto Høyer (A.B.) for 
nogle år siden var lærer ved Akademiet, fik cricket et smukt opsving, og den rigtige stil er nu i højsædet. 
Under ledelse af adjunkt Pilkjær trænes der cricket også i elevernes fritid, og det er en fornøjelse at se, at 
der samtidig med træningen på "midten" kastes til op Imod en halv snes gærder banen rundt! I gamle 
dage var det god latin at svinge "skeen" for at opnå en "Ridehustaver"(oprindelig "Ridehustmfil", en bold, 
som gik over Ridehusets tag), men selv om dette var en flot præstation, er det nu spillet rundt om gærdet, 
som øves. A.B. har netop i de senere år fået udmærkede ortodoksspillende nye folk fra Sorø og venter 
flere I fremtiden. 
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Cricket 1944, side 69, Gl. soranercrieketkamp/Sorøden 17. sept. 1944 af R. E. Brincker: 

For at sige del straks, skolens hold vandt med 111 points. Der blev ganske vist kun spillet een halvleg, så 
det kan måske være lidt af en trøst for nogle at tænke på, hvad der kunne være sket, hvis 2. halvleg var 
blevet spillet, men det var også de "Gamles• eneste chance; de scorede 11 o points og drengene 221, 
medens de var ved det, og det er den opmuntrende kendsgerning. 
Hauberg skriver i Soranerbladet for maj 1919 bl.a.: .•. I Sorø er interessen for spillet skrumpet ind, og med 
sorg ser vi gamle soranere, hvor1edes bestræbelserne for at holde cricketspillet i live ganske er døet hen, 
men også, at resultatet heraf ikke er udeblevet: at cricketspillets blomstringstid i Sorø er forbi. 
... Hvis Hauberg har kunnet skue ned på Store Plads fra Elysium i søndags, ville han have frydet sig, thi 
der blev givet et eklatant bevis for, at cricketinteressen i Sorø er svulmet op igen, og der blev spillet cricket 
af den rigtige slags. End ikke de sædvanlige 3-4 sidste mand på holdet, kaldet "Halen", som findes på de 
fleste hold og som tages med af andre grunde end for deres gærdespil, fandtes på elevernes hold. 
Næstsidste gærde, John Olsen, scorede i livlig og god stil 44 points og vandt de gl. soraneres 
præmieboldtræ, der overraktes ham ved aftensmåltidet af de "Gamles• nestor, godsejer Fr. Castenskiold, 
med mange lovord. 
Ingen af eleverne tegnede sig for andeæg, alle var med til at samle til huse. Topscorer blev Arnsbjerg med 
59 points indspillet i en elegant og livlig stil. Han vandt, foruden alles hjerter, Soransk Samfunds 
præmieboldtræ, der overraktes ham om aftenen af overingeniør E. Lyngbeck med mange smukke og 
anerkendende ord. De to præmietagere blev stærkt hyldet af de nærværende. Nævnes må ubetinget også 
K. E. Jørgensen, der - foruden at score 31 points - tog 8 gærder for 49 points. Han har gode evner for 
kastning, han kan få bolden til at •gøre noget• og bør ubetinget søge at udvikle denne evne. Nu vil det vel 
være forkert at sige, at det bedste hold vandt, thi et hold, der tæller bl.a. seks af A.B.s bedste spillere 
foruden to andre unge spillere, der hver for sig gør god fyldest på første klasses provinshold, skulle, 
selvom det er suppleret op med et par ældre og utrænede spillere, normalt ikke være elevholdet 
underlegent, men i søndags spillede eleverne bedst, og deres sejr var så meget mere ærefuld og 
velfortjent. 
Man kunne nok lige have lyst til at påtale de unge menneskers tilbøjelighed til at gå ind foran gærdet til alle 
bolde. Det er en farlig vane, og det er helt tilfældigt, at ikke en eller flere røg med "ben for".- Men det skal 
siges, at adjunkt Pihlkjær havde stor ære af sine drenge. Det er mange år siden, vi har set så godt 
cricketspil på Sorø Akademi. Det var iøvrigt en herlig dag. Den forløb traditionsmæssigt og morsomt nok i 
alle enkeltheder ganske som den allerførste cricketkamp i Sorø d. 7. oktober 1866. Rektor Bohn var den 
elskværdigste vært og kastede glans over vort besøg ved at være nærværende fra først til sidst. 
Dagen sluttede med et festligt aftensmåltid i grønne Sal, ved hvilken lejlighed der blev holdt en række 
taler. Rektor lagde for med i en smukt turneret tale at bevidne den ældgamle crickettradition på Sorø 
Akademi sin mest uforbeholdne sympati. Dalgas Langballe hyklede rektor Bohn og bragte de gamle 
drenges hjertelige tak for den overordentlig store gæstfrihed vi havde mødt. De "Gamles• anfører, Krebs, 
hyldede drengene for deres smukke spil og gode sportsånd, Elevholdets anfører, Balstrup, takkede for 
kampen, som vel er sæsonens fornemste sportsbegivenhed, og som man ser hen til med forventning og 
glæde. Festens clou var overrækkelsen af de to præmieboldtræer som foran nævnt, og Brincker sluttede 
med at udbringe det sædvanlige leve for crickettraditionen, hvilket efter det oplevede kunne synes ganske 
overflødigt, og dog har vi før oplevet at se interessen for spillet sygne hen. Når imidlertid nu om få år den 
nye sportsplads kan tages i brug, vil der være skabt så gode forudsætninger for spillets trivsel, at vi trygt 
kan se fremtiden i møde. 
Cricket 1966, side 122, 100 arsjubiæumsl<ampen: 

Sorø Akademi havde i anledning af 100-året for den første cricketkamp her i landet taget initiativet til en 
jubilæumskamp mellem et hold udvalgt blandt nuværende og tidligere elever på skolen og "The 
President's XI" - et mandskab udvalgt af forbundets formand Kurt Nielsen blandt dansk crickets største 
navne igennem tiderne. Kampen fandt sted den 9. oktober på den sagnomspundne Store Plads, hvor også 
den første match spilledes, og hvor senere så mange store cricketers har gjort deres første erfaringer. Selv 
om begge hold naturligvis satte en ære i at vinde opgøret, måtte resultatet forlllive underordnet. Det 
essentielle måtte dog være at skabe en match i den rette ånd og atmosfære, demonstrerende den rette 
tekniske og taktiske forståelse. Og selv om det at give det ret talstærke publikum et indtryk af, hvorfor 
dette lille spil har fascineret os alle. Kampen var en ren parade af dansk crickets tidligere og til dels også 
nuværende storheder. 
Holdene stillede således op: 
The Presldent's XI: Kurt Nielsen (captain), Leo Clasen, Svend Eliasen, Axel Morild, Carlo RyhøJ, Carl 
Larsen, Egon Jensen, Poul Talbro, Torben Andersen, Eskild Larsen, Jørgen Morild og Preben Michaelsen, 
Sorø Akademi: Aage Krebs (captain), S. O. Petersen, Per Martens, Louis Bronee, J. Warrer, Sidney 
Nørgaard, John Jørgensen, Jørgen Arnsbjerg, Erik Richardt, Jørgen Hansen, Hans Rasmusen, H, C. 
Bjødstrup (tidl. Jensen), samt Jan Stubbe Østergaard og Kim Schaumann. Der spilledes "twelve-a-side". 
Disse navne borger Jo for kvalitet, og det blev også en underholdende kamp, selvom regnen begrænsede 
spilletiden til godt tre timer. Kurt Nielsens mandskab startede ved gærdet med at score 104 for 6 (Jørgen 
Morild 36*, Hans Rasmusen 2 for 9), men soranerne kunne kun svare med 88 all out (Hans Rasmusen 19, 
Eskild Larsen 4 for 20). John Jørgensen serverede til tilskuernes store fryd et par af de eftertragtede 
"Ridehustævere" - slag, der tager sin vej over taget på det nærliggende tidligere ridehus -. og såvel Jørgen 
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Morild som Hans Rasmusen havde nogle kraftfulde slag, der gav forsvarlige buler i parkerede biler til 
mindre fryd for de respektive bilejere. 
Ved banketten efter kampen holdtes en række taler, som lovpriste dansk og især soransk cricket. Rektor 
Ame Østergaard formulerede sine gode ønsker for cricketsporten og sin hyldest til cricketspillets etik og 
betydning for Sorø-ungdommens opdragelse, samtidig med at han gav løfter om at holde Sorø Akademis 
rige crickettraditioner I hævd, således at skolen også i årene fremover vil komme til al fungere som dansk 
crickets "nursery". (Fotografier på forsiden af Cricket nr. 11967) 
Cttcket 199113, side 17. 125 6rsjubDæumslcampen: 

For 25 år siden spilledes på Sorø Akademi 100 års kampen for den første cricketkamp i Danmark mellem 
Sorø Akademi og Den Kjøbenhavnske Boldspilklub. Det øsregnede. 
125 års kampen, der blev spillet den 29. september i håbet om, at det ikke ville være så koldt som på den 
rigtige jubilæumsdag d. 7. oktober, blev også afviklet i øsende regn. Ikke desto mindre havde deltagerne 
en dejlig dag, hvor det til lejligheden sammensatte hold af D.C.F .s bestyrelse og repræsentanter for en 
række sjællandske klubber, blev lammetævet af soranerholdet, der bestod af unge og gamle soranere. 
Soranerne udryddede deres modstandere for kun 61 points og scorede selv pointsene for kun 1 gærde. 
For at blive i stilen fra tiden for 125 år siden, hvor stillingsbetegnelseme på spilleme er særdeles vigtige, 
bør fortælles, at soranernes og kampens topscorer blev Jørgen Eliasen, der både er gammel soraner, 
nuværende Slagelsespiller og indehaver positioner i samfundet, der forener det offentlige og private, idet 
han både tager sig af fiskerikvoter i fiskeriministeriet og har en manufakturforretning i Sorø - det er driftige 
folk på de kanter. Anførere for de to hold var D.C.F.s formand, Jørgen Holmen, og soranernes formand 
Flemming Balstrup. Den første, der er militærmand, sørger for, at der er nogen til at holde den anden, der 
er læge, beskæftiget. 
Til kampen havde D.C.F. holdet medbragt nu 71 årige Kaj Hjorth, der spillede sin første cricketkamp som 
26 årig for Brønshøj, og som så sent som i år spillede for Frems Old Boys hold. Han kom til Frem, da 
Brønshøj nedlagde våbnene efter 10 år - og har siden været med til at holde liv i Frem. Kaj Hjorth, som de 
fleste danske cricketspillere kender på grund af hans mangeårige eksemplariske dommergerning, havde 
medbragt Thor Sick- Petersens bat fra 1903 og Børge Pockendahls kasket fra omkring 1940. Begge 
rekvisitter udlånt fra K.B.s museum. Desuden var Hjorth iført 90er påklædning - lejet i teatergarderoben 
Amor (hvis nogen skulle være interesseret). 
Bortset fra at spille cricket nød deltagerne udsøgt gæstfrihed fra Sorø Akademis rektor Erling Kristensen 
og fik rundgang på akademiet, hvor deltagerne til deres store jubel på et klassebillede fra 1866 fandt 
anføreren for Sorø Akademis hold for 125 år siden. Han hed Victor Redøhl og blev senere præst i Ousted. 
I det hele taget er disse soranere leveringsdygtige i præster. Hvem kender ikke Nissenbrødrene, der har 
spredt skræk og rædsel med deres ikke altid kontrollerede bowling for soranerne i nyere tid, og min 
salighed om der ikke på soranerholdet optrådte en ny af slagsen, nemlig rektors søn, Klaus Kristensen, der 
læser teologi. På soranerholdet optrådte !øvrigt også den nuværende anfører for Sorø Akademi, Jacob 
Erland, der er 2. g'er. Han kastede udmærket, langt bedre end sin far Thomas Petersson, der som adjunkt 
på Sorø Akademi - og gammel Svanholmer - repræsenterede Akademiet på D.C.F. holdet. 
Kampen for 125 år siden blev afviklet på Store Plads - nu om stunder er cricket flyttet til den dejlige bane 
ved søen - og for 5-6 år siden har Akademiet fået en dejlig hal, hvor der spilles indendørscricket. Så der er 
fortsat håb om, at der via Akademiet kan tilgå de danske cricketklubber så mange af de dygtige folk, som 
gennem årene har været med til at holde liv i spillet rundt I Danmark. (Fotografier p11 forsiden, side 17 og 1e - med alle 
navnene på de deltagende på begge hold) 
Soraner Bladet, februar og marts 1992: 

Artikler om 125 års jubilæet. 

SORØ CRICKET CLUB 
Cricket 1942, side 45: 

Sorø Cricket Club startet af direktør Sven Hansen i 1924. Denne klub havde et virkelig fint hold, men 
spillede kun privatkampe. Så dannede fodboldklubben Freja et hold, som i 1927 blev slået sammen med 
Sorø Cricket Club, men det varede kun til 1929. I 1930 var der intet kamphold, men man spillede stadig 
med de forhåndenværende rekvisitter, og først 11931 startedes Sorø Cricket Club af 1931. 
Crlclcet 1956, side 27: 

... man stod i mange(?) år i forening sammen med fodboldspillerne under "Freja". 11931 skilles man i al 
venskabelighed. 
Odense Boldklubs jubilæumss/cJill 1937. side 28: 
1925 spillede O.B. et par kampe mod Sorø og tabte. 1927 vandt O.B. stor sejr over Sorø. 
Kricket 1930, side 2S-29 (resuttatet1: 

Sorø spillede mod Næstved og Præstø i turneringen I 



SORØ CRICKET CLUB AF 1931 
Klicket 1933, side 56: 
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I Sorø er der i år stor interesse for spillet. Glædeligt er del at erfare, at der er dannet et drengehold 
bestående af små drenge fra kommuneskolen og enkelte fra Akademiet, og som det altid er tilfældet med 
ganske unge drenge, er de meget ivrige og interesserede. Desværre er Sorø Cricket Club stærkt 
handicappet ved manglen af en bane, men der er udsigt til, at manglen • forhåbentlig i snar fremtid• 
afhjælpes ved byrådets hjælp. 
Kricket 1933, side 78: 

Referat af kampen Sorø C.C./H.M.S. "Nelson". 
Cricket 1935, side 42: 

Sorø ud af A-rækken p.g.a. mangel på bane. 
Cricket 1936, side 56: 

Efter mange års møje og besvær er det endelig lykkedes Sorø Cricket Club at få egen bane. 
Cricket 1941, side 11: 

Roskilde og Holbæk vil sandsynligvis igen spille cricket og deltage i turneringen i år. Rekvisitterne er det 
lykkedes at fremskaffe ved velvillig assistance fra Sorø, som har været overordentlig hjælpsom I alle 
retninger overfor mange af S.B.U.s klubber. Dansk cricket skylder Sorø tak for den Indsats, klubben har 
ydet og stadig yder indenfor sporten. 
Cricket 1942, side 45: 

Den første formand var den senere kendte A.B.er Otto Høyer, som I 1932 afløstes af M. Ralph Melchior, 
som virkede lige til sin afrejse fra Sorø i 1939, hvorefter klubbens nuværende formand, J. Correll, blev 
hans efterfølger. I de første år kneb del ofte med at skaffe de nødvendige penge, men 1937 blev 
vendepunktet, og nu er Sorø et bevis for, at en cricketklub trives bedst, når den er en ren cricketklub. 
Klubben har alligevel altid ofret store summer på rekvisitter, og man har skaffet sig en god indtægt ved 
bortlodning (salg af lodsedler). 
Den nuværende klub har således kun 11 år på bagen, men har i den lid 3 gange vundet B-rækken og 
juniormesterskabet 2 gange. S.C.C. tæller idag ca. 50 aktive seniores og en snes Juniores og har desuden 
over 120 passive medlemmer, således at fremtiden tegner overordentlig lyst for cricketspillet I Sorø. Hertil 
medvirker naturligvis også den store interesse, spillet nyder og altid, navnlig takkel være Akademiet, har 
nydt blandt byens borgere, og nu håber klubben, at det nyerhvervede mesterskab (Sjællandsmester-fotografi ar 
holdet side 44) skal hjælpe til at skaffe gehør for dens brændende ønsker om en ny og tidssvarende bane, 
idel man ikke lægger skjul på, at den nuværende spilleplads er den dårligste på hele Sjælland. Heller ikke 
materialer skorter del - selv i disse tider - på I Sorø, og del er velbekendt, at klubben de sidste år har stillet 
sig uhyre velvilligt overfor de sjællandske kammerater, der var i bekneb for rekvisitter. Der er således al 
mulig grund til at regne med Sorø som stærk mesterskabsaspirant i de kommende sæsoner og til at 
lykønske klubben til det mesterskab, som betyder det foreløbige toppunkt i klubbens tilværelse. 
Cricket 1944, side 28: 

... Sorø står stærkt, til trods for at baneforholdene Igen i år er elendige for klubben. Sorø har nemlig igen 
fået ny bane, d.v.s. "bane" er nu så meget sagt, det er nærmest en græsmark med dejligt hurtigtvoksende 
fodergræsl Pilchen er ca. 15 cm. højere I den ene ende end i den anden, og materialerne• inklusive 
tæppet, som vejer ca. 100 kg. - må 3 gange om ugen transporteres 1 km. på cykler ud til banen, men alle 
disse besværligheder lader altså til at have haft netop den rigtige indvirkning på klubbens spillere, hvilket 
man i høj grad må beundre. 
Cricket 1946, side 36 (uddrag}: 

Sorø C.C. havde den 3. juni bestået i 15 år. Otto Høyer (senere A.B.) var første formand, og han afløstes 
1932 af M. Ralph Melchior. I 1939 afløstes han af Correll, der trak sig tilbage i 1945 og afløstes af Hany 
Hansen, der i år måtte vige pladsen for Sv. M. Langkjær. Klubben har nu 51 aktive og 122 passive 
medlemmer .... Statistik. 
Cricket 1951, side 52: 

Sorø har igen i år haft store vanskeligheder med at træne, idet klubbens nye bane, der blev anlagt i fjor, 
først må tages i brug til næste år, og den gamle, der ganske vist var elendig, er blevet lagt ud til byggeri, 
således at klubben har været henvist til at spille alle sine kampe på udebane, hvilket dog ikke har 
forhindret den I at vinde i sin kreds. 
Cricket 1956, side 27, uddrag fra 25 4ts jubilæet: 

Allerede i 1870eme var der en cricketklub i Sorø. Men når den nuværende cricketklub først nu kan fejre 25 
års jubilæum, hænger det sammen med, at man i mange år (?J stod i forening sammen med 
fodboldspillerne under "Freja".11931 skiltes man i al venskabelighed. Sorø C.C. var en overgang en af 
landets bedste og stærkeste klubber. 13 sjællandsmesterskaber, hvoraf det fineste var I A-rækken i 1942. 
Resten er fordelt over B-rækken og Juniorrækken. Jubilæet blev fejret I al stilhed, men der indløb mange 
lykønskninger og gaver i dagens løb. 
Cricket 1971, side 58, uddrag fra 40 4tsjubilæet; 

Sorø C.C. af 1931 har bestået uafbrudt I 40 år og har stolte traditioner at se tilbage på. Men det er ligesom 
om traditioner og gamle fordomme ikke har store chancer for at overleve I vor lid. Som en delvis følge 
heraf har cricketspillet mødt store vanskeligheder i Sorø I de sidste 1 O år .... Netop nu i Sorø har vi fået vor 
eget nye klubhus med stor overbygget terrasse .... VI håber på og satser på næste år at skabe lilleputhold, 
et drengehold og et juniorhold. 



329 
Cricket 1964, side 59 ogjubHæumsnummer 1979, side 39: 
Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 
Crtcket 198415, side 18: 
De to klubber Soranerne og Sorø har slået deres seniorafdelinger sammen. Hjemmekampene skal spilles 
med to i Sorø og resten på Gentofte Stadion. Efter at Sorø havde måttet erkende, at der ikke længere er 
spillere til et 3. divisionshold, fandt klubben, at en sammenslutning med den klub, hvis spillere har sit 
udspring i Sorø, Soranerne, måtte være det rigtige. Samarbejdet konfirmeredes på Soranernes 
generalforsamling. Soranerne kommer dermed i 2. division, ud over sine sædvanlige folk, til at råde over 
gode folk som Ole H0ckelkamp, Jørgen Eliasen og Jørgen Sarøe m.fl. En klar forstærkning der medfører, 
at klubbens over1evelsesmuligheder i rækken er væsentlig bedre end sidste gang, den var oppe for en kort 
bemærkning. Samtidig faldt tilgangen så heldigt, at Soranerne, der længe har haft lidt for mange spillere til 
eet hold, men ikke nok til to, nu kan stille et 2. senior, således at der kommer et mellemrækkehold mere ud 
af det hele. Sorø vil arbejde videre med sine lilleputter, der nu er drenge, for at bevare cricket i Sorø, og 
klubben vil med sine seniorer afvikle A-rækken i eget navn. 
Crtcket 198:i/'2, side 15: 

3. division: Resterne af Sorø, der nedlagde seniorafdelingen, har for størstedelen meldt sig i Soranerne. 
De to klubber laver et samarbejde for at bevare cricket i Sorø, således at et par af Soranernes 
hjemmekampe (nemlig mod Køge og Slagelse) afvikles i Sorø. Soranerne får derimod forstærkning af 
spillere som Ole H0ckelkamp, Jørgen Eliasen og Jørgen Sarøe - en klar forbedring af holdets 
overlevelsesmulighed i 2. division. En enkelt spiller går dog andetsteds hen. Keeperen Peter Kongsbach 
har valgt Glostrup som sin nye klub. 

SORØ KRICKETKLUB AF 1886 
Tidsskrift for Sport 1886, side 37: 
I Sorø har der fundet flere cricketkampe sted mellem de mindre klubber i sæsonens løb (1885), og 
endvidere har Sorø Akademis Kricketklub holdt sit årlige præmiespil i september måned. 
Dansk Sportslidende 1889, side 234: 
En kamp vil blive afholdt Søn. 21ll I Ringsted mellem Melchiorianernes Boldklub og et parti sammensat af 
spillere fra Ringsted Klub, Sorø Klub af 1887, Slagelse og Korsør Klub. 
llustreret ldrætsbog 1890, side 668: 

Sorø Kricketklub af 1886 stiftet 19. april 1886. 27 medlemmer i oktober 1889. 
ertcl<et 1942. side 45: 
Allerede i 80erne havde Sorø et Cricketbyhold. 
Brev fra fru Ejmæs, V/bo,p 5.8.1971, blag 1: 
Nævner Sorø i 1890. 

SORØ SPORTSKLUB/ARBEJDERNES IDRÆTSKLUB/SPORTSKLUB 
Cricket 1942, side 45: 
... men den første egentlige cricketklub, man kender, var Sorø Sportsklub, som startedes i 1902, og som 
allerede i 1903 vandt mesterskabet. I 1906 fik den navneforandring til Sorø Arbejdernes Idrætsforening 
(Idrætsklub!) og vandt under dette navn mesterskabet i 1908, 1909 og 191 o og dermed det store 
vandreskjold til ejendom. Igen fik klubben navneforandring til Sorø Sportsklub og denne afløstes i 1924 af 
Sorø Cricket Club. 
S.B. U.s Jubilæumssl<rilt 1952, side 20, 26, 33 og 40: 
Sorø Sportsklub, stiftet 1. maj 1903 . ... Sorø Sportsklub vandt både I hold og li hold turneringen (1904), og 
således det af borgerne i Næstved udsatte vandreskjold (fotografi side 25) . ... Fotografi af hold med skjold -
Sorø Arbejdernes Idrætsklub vandt turneringen 1908-1909-1910 . ... Sorø Arb. Idrætsklub blev for tredie år i 
rækkefølge vinder af bronzeskjoldet og fik det denned til ejendom. Holdet var: J. P. Larsen, V. Nielsen, 
Vilh. Nielsen, H. Nielsen, J. Chr. Andersen, P. Fobien, A. Schjøbo, L. Andersen, N. Ju. Larsen, Sv. 
Sebbelov og Ingolf Larsen. Skjoldet er senere ophængt på Sorø Tekniske Skole, hvor det findes endnu. 
Sarøe, Sorø telefonerede 26.1.1994: 

Har erhvervet et skjold (en mønt) med 2 bat på skrå på den ene side og inskription og året 1903 på den 
anden side. Vil-aflevere det til det lokale byarkiv. 

STEGE 
S.B.U.sjubilæumssl<rf/t 1952, side 10 og 20: 
I 90eme kom endnu flere byer til, nemlig Vordingborg, Stege, Hillerød, Frederiksværk, Kalundborg og 
Køge, ja endog stationsbyen Jyderup . ... September 1905 medlem af S.B.U: Stege og Omegns Boldklub, 
stiftet 11. april 1904 (ændredes 1. oktober 1907 til Stege I.F .) 
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STRUER 
Brev fra fru Ejmæs, Viborg 5.8.1971, bUag 8: 
Ifølge Viborg Olympias regnskabsprotokol: 3 1.7.1910 spillede Olympia, Viborg mod Struer. 
Brev fra fru Ejmæs, Viborg 3.9.1971, bUag 4: 
Fotokopi af udgift: 
1910 
Juli 31 Kricketkamp mod Struer 

16 jernbanebilletter å 1no Kr. 27,20. 

STRUER CRICKET CLUB 
Cricket 198913, side 11: 

Også i nystartede Struer sker der noget. Spilleme har fået foræret et Kanga-sæt som velkomst af D.C.F. 
og har givet opvisning på gågaden til stor fornøjelse for de lokale beboere. 
Cricket 1990/1, side 13: 

Cricketklubben i Struer er nu kommet igang efter en lidt vel tang fødselsperiode. Der er tilmeldt to hold til 
den kommende udendørssæson og med lidt velvillig bistand i begyndelsen fra Jens Ole Poulsen, 
naboklubben Holstebros formand, er der håb om, at det kommer til at gå. 
Cricket 1990/4, side 9: 

I mellemrækken nord er det rart at se Struer komme i gang. 
Avisartikel af Thomas G. Svaneborg (Vejle - dato?) (uddrag): 

... Tamilerne har allerede spillet en række kampe mod tamiler fra andre rigtige klubber i Struer, Middelfart, 
Herning og Vamdrup. Men alle kampene har været på udebane, fordi Vejle endnu ikke har fået en bane 
med pitch. 

AMOR. SVENDBORG 
Svendborg forenede Bo/dk/Ubbers Jubilæumsskrift 1971: 

I 1900 fandtes fire cricketspillende klubber, nemlig Svendborg Boldklub, Amor, Ørkild og Fønix. 

BOLDKLUBBEN AF 1921. SVENDBORG 
F.B.U.sjubilæumsskri� 1954, side 71: 

... men derefter synes der ikke at være tumeringscricket I Svendborg før omkring 1922, da B.1921 
kæmpede mod Odense Boldklub. B.1921 gik I 1925 ind under Svendborg Boldklub. 
Odense Boldklubs jubilæumsskrift 1937, side 28: 

1923 vandt O .B. i turneringen over B.1921, Svendborg med 79 Points . ... I forening dannede de to klubber 
et hold, der spillede for Fyn mod K.B.U .... 1924 vandt O. B. i turneringen over B.1921, Svendborg med 58 
points. 

SVENDBORG BOLDKLUB (I) 
Svendborg forenede Boldklubbers jublæumssktiff 1971: 

11900 fandtes fire cricketspillende klubber, nemlig Svendborg Boldklub. Amor, Ørkild og Fønix. Svendborg 
Boldklub var vist nok den ældste, idet den stiftedes i slutningen af 90eme, men måtte dog af forskellige 
grunde indstille virksomheden i 1903. 

SVENDBORG BOLDKLUB (li) (tidligere Fønix og Union) 
Svendborg forenede Boldklubbers jubilæumsskrift 1971: 

I foråret 1900 mødtes ret ofte nogle af Svendborgs drenge i en stor grusgrav i "Høje Bøge• for at spille 
cricket. Flere og flere sluttede sig til, og snart blev drengene enige om at danne en klub, som man kaldte 
"Fønix". Først på året 1901 blev man imidlertid enige om, at navnet på klubben ikke var særligt passende 
for en sportsklub, hvorfor man den 2. april 1901 holdt ny stiftende generalforsamling, hvor klubben fik 
navnet "Union•. Dette navn var tilsyneladende heldigt valgt. Medlemstallet steg samtidig med, at man 
fastsatte kontingentet til 25 øre om måneden . 
... På den ordinære generalforsamling den 4. juni 1915 stod "navneforandring• på dagsordenen, idet 
bestyrelsen mente, at klubben burde have et mere stedsbetegnende navn. Generalforsamlingen vedtog 
navnet "Svendborg Boldklub" .. .. Cricketspillet forsvandt fra klubben i 1950, idet interessen for spillet blev 
mindre og mindre blandt de unge . 
... En sammenslutning af "Kammeraternes Boldklub" og "Svendborg Boldklub" blev en kendsgerning i 1962 
under det nuværende navn "Svendborg forenede Boldklubber". 
F.B.U.sjubilæumsskri/11954, side 70-71: 

I F. B.U.s første år anmeldtes hold fra Union, Svendborg, men derefter synes der ikke at være 
tumeringscricket i Svendborg før omkring 1922, da B.1921 kæmpede mod Odense Boldklub. B.1921 gik I 
1925 Ind under Svendborg Boldklub, og klubben deltog med et hold til 1938, men fra dette år kun I 
andetholdsrækken, for at opholde helt med cricket 11948, trods det S.B. vandt rækken. Et af de navne, 
der særlig huskes er A. L arsen, som i mange år også var med på unionsholdet, men ligeledes L. Dragheim 
og Martin Poulsen - sidstnævnte kastede underarmsbolde, hvad der ellers var sjældent. De seneste år tog 
A. Chr. Andersen sig af afdelingen.
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Crtcket 1950, side 20: 

Svendborg er åbenbart gået helt bag dansen. I fjor anmeldte klubben hold, men stillede ikke op, og I år har 
man helt opgivet ævred. 

SVENDBORG CRICKET CLUB 
Peter Mottensen , Svendborg, medde#e 29.12.1993: 

Stiftet 10. maj 1984. Tilmeldt turneringen 1985. 

SVENDBORG SPORTSKLUB 
l/lustrørøt /drætsbog 1890, side 668; 
Stiftet 20. juni 1884. 25 medlemmer i oktober 1889. Spiller kun cricket. 
rldssl<tift for Spott 1884, side 578; 
I Svendborg virkes der for øjeblikket for oprettelsen af en boldklub. 
rldssl<tift for Spott 1885, side 144: 

Den påtænkte boldklub i Svendborg synes desværre at være afgået ved en for tidlig død. 
Tidssl<tift for Spott 1886, side 440: 

Der har den 8de august været afholdt en cricketkamp I Svendborg mellem Svendborg Sportsklub og 
Fredericia Kricketklub, hvori sidstnævnte sejrede med 161 mod 105 points. 
Tidssl<tiftforSpott1887, 172og470-1: 

Svendborg Sportsklub tæller for øjeblikket 80 medlemmer, hvoraf kun 5 passive. Om vinteren drives 
gymnastik, som afsluttes i april måned med en præmieuddeling til de flinkeste og bedste gymnastikere, og 
om sommeren cricket. Fodsporten drives også, og sidste sommer foretoges forskellige fodture, af hvilke 
den længste var på 6 mil på en dag. Til sommer agter man at fortsætte med disse så smukke og sunde 
ture. Klubben har flere gange tænkt på at danne en roklub, men tanken har stedse måttet opgives, da man 
manglede den fornødne kapital til anskaffelse af både . 
... Beskrivelse af cricketkamp mellem Odense Kricketklub og Svendborg Sportsklub den 28. august 1887 
(uddrag): Kampen, der fandt sted efter opfordring af Odense Kricketklub, tog sin begyndelse kl. 1.15 på 
"Heden" i Odense, og Odensianeme gik efter lodtrækning først ind med deres bedste spillere, Max Smith 
og Edv. Hansen . ... kl. 2.25 faldt sidste gærde ... Efter at der var blevet spist til middag, gik Odensianerne 
kl. 4.56 ind til 2. halvleg ... svendborgenserne gik ind til 2. halvleg kl. 5.43 og skulle nu kun gøre 3 points 
for at vinde, men efter Odensianemes ønske fortsatte spillet, og kl. 6.32 faldt sidste gærde for 93 points 
som I første halvleg . ... Regnskab. 
Dansk Spo,tstklende 1888, side 283: 
Cricketkamp i Odense søndag 19. august mellem 11 af KB. og 15 af Odense og Svendborg 
Kricketklubber. K.B. 155 points 11. halvleg, modspillerne 8 + 26 - K.B. vandt med 1 halvleg og 121 points. 
Dansk Spo,tstidende 1889, side 79, 315 og 358-59: 

11886 sejrede Fredericiastudenterne fra København i Svendborg over den derværende Sportsklub (161 
105 points) . ... Den 31. Jull 1887 vandt Fredericiastudenterne igen i Svendborg over Svendborg Sportsklub, 
denne gang med 102 points og 1 halvleg mod 57 points . ... Svendborg Sportsklub halvårlige 
generalforsamling 29/10: Af boldspil drives kun cricket. Der er i sæsonen afholdt 3 kampe: 1. i Odense 
mod O.B. uafgjort (tie). 2. I Svendborg mod 0. 8. 3. 22/9: Odense og Svendborg klubber i forening mod 
Sorø Amts klubber i Odense. Sorø Amt vandt med 61 + 77 mod 45 + 19 points. 
Dansk Sportslidende 1890, side 321: 

Rudkjøbing Sportsklub mod Svendborg Sportsklub 7/91 Rudkjøbing. Svendborg Sportsklub vandt med 34 
points. (Spillepladsen var meget tarvelig - pladsen mellem gærdeme dog undtagen. Grunden dels ganske 
ujævn, dels stubjord; der gjordes derfor kun få lange bolde, idet bolden lå fast, hvor den faldt.) . 
... Svendborg Sportsklub mod O.B. 
Dansk Sportslidende 1891, side 304 og 321: 

Søndag 30. august vandt 0.8. i Odense over Svendborg Sportsklub med 33 points. 
Dansk Sportslidende 1892, side 345 og 363: 
Søndag 21. august afholdtes cricketkamp Svendborg Sportsklub/O.B. O.B. vandt med 28 points+ 11 st.g. 
Odense Boldldubs}ubilæumssl<tift 1937, side 10, 11, 12 og 14: 

(1887) Det var Svendborg Sportsklub, der nød den ære at være de første gæster, og da denne klub var et 
par år ældre, vandt den også en let sejr. Året efter dannede O.B. og S.S. hold på 15 spillere til kamp mod 
K.B. i Odense, og O.B. slog Svendborg i Svendborg . ... S.S. og O.B. havde atter I 1889 et hold i 
fællesskab, og dette tog den 22/9 i Odense kampen op med Sorø Amts Boldklubber. O.B. samme år 
vundet 1 og tabt 1 kamp til Svendborg . ... 1890 vandt O.B. en stor sejr i Svendborg . ... 1891 vandt O.B. 
over Svendborg .... 1892 vandt O.B. over Svendborg med en halvleg og 28 points. ... O.B. vandt over 
Svendborg i 1893. 

SVENDBORG UNGDOMS SPORTSKLUB 
Dansk Sportsttdende 1892, side 363: 

Ved cricketkampen i søndags den 28. august i Odense sejrede, ligesom for 3 uger siden I Svendborg, 
"Svendborg Ungdoms Sportsklub". Svendborgerne fik i 1. halvleg 145, men "Mars" (Odense) fik 32 i 1. og 
39 i 2 . ... regnskab. 



ØRKILD. SVENDBORG 
Svendbofg flHenede Boldklubbers ju-umsslutlt 1911: 
I 1900 fandtes fire cricketspillende klubber, nemlig Svendborg Boldklub, Amor, Ørkild og Fønix. 

SÆBY KRICKETKLUB/SKJOLD/SÆBY BOLDKLUB 
llust,.,.t ldtaø/Jog 18IIO, side 6611: 
Sæby Boldklub nævnes, men ikke hvilke boldspil man dyrker. 
AdlbOIJI Baldsplldubs fesisluilt 1935, lide 16, 21 OQ 25: 
Aa.B. spillede i Sæby 1888 . ... De to Aalborgklubber var I kreds med Hjønlng og Sæby 1896 . ... Sæby 
spiller 1900. 
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Cricket 1936, $k» 45 OQ 102. Ettndtinger af Alb. V. Gilge. der 11.5.1889 var,_,.., •H}erdng Knckelldub (uddrag/: 
Den 22. august 11889) 11&. Juni 7) afholdtes første kamp mod Sæby, det foregik ved Vesternavet I Lønstrup 
Klit; desværre trak det op til en forrygende Vesternavs sandstonn under spillet, som dog ikke blev afbrudt 
til trods for, at det generede betydeligt. En lille kort luftbold, som sikkert var bleven grebet under 
almindelige forllold, blev derimod grebet af stonnen og ført ud over klitten, den blev regnet for "tabt bold" 
på Sæbys forlangende og talte 6 • de var vore gæsteri Spørtslig middag på Lønstrup Badehotel afsluttede 
den fomøjelige kamp, som Sæby vandt med 3 Points. Denne kamp efterfulgtes I årenes løb af mange 
kampe mod Sæby, Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Randers, Aarllus og Vejle • 
... En episode I Sæby: Læge Ørum ramte I et bagslag keeperen Ginge under hagen; hurtig sprang 
distriktslæge Krlngelbach, som også var Sæbyspiller, frem med sil etui, klippede skægget bort under 
hagen og syede såret sammen, som var vasket rent med den nænneste sodavandsflaskes Indhold, 
hvorefter spillet fortsattes; operationsbordet var grønsværen ved gærdet. Om aftenen efter middagen dans 
I Skovpavillonen. Min baldame, borgmesterdatteren Frk. Ravnkllde, bemærkede, at blodet "strømmede" og 
ville tørre af, så skrædderiet havde måske været for let udført. Nå, blodet blev standset, og hovedet sidder 
endnu 
... I august 1890 havde man kampe mellem hold fra Hjørring og Sæby mod hold fra Aarllus og Randers og 
senere mod Sæby. Det var Ikke støne halvlege, man opnåede, men det må erindres, at man spillede 
under uhyre vanskelige forllold sammenlignet med moderne tider. 
Stev h fru Ejnas. Vitiolg 5.1.1911, IIRg 1, Z. 3 OQ 4: 
Sæby spillede i 1890, 1893 og 1894 . .•• Hjørring Kricketklub spillede mod Sæby Kricketklub 21.8.1896 -
Regnskab! ... Fotokopi af bilag til brev 11.3.1897 fra J.B.U .• Sæby nævnes .... Tumerlngsplan for Jydsk 
Bold-Union i sæsonen 1897 nævner Sæby Kricketklub. 
Dan Dansk• ldntø/Jog 11135. side 145 og 151: 
1891 spillede kombineret Aarhus/Randers mod kombineret Hjønlng/Sæby .••. 1892 anmelder 
Hjørring/Sæby hold til turneringen .... Det er kun mænd af en ældre generation, der vil kunne huske 
Sæbyfotkæmperen Læge Ørum. 
Tidssluill far Sport 1181, side 418: 

Under "Nye Kricketklubber" nævnes, at en ny klub er dannet I Sæby. 
Dansk S�dendll 1891. side 181 OQ 321: 
Hjørring Kricketklub (S. Toft) og Sæby Kricketforening (Bruun) indmeldt I D.B.U. som en gruppe .... Referat 
og regnskab fra kamp mellem hold fra Aarhus/Randers/Aalborg, der vandt (64 + 55) over Hjørring/Sæby 
hold (43 + 61 points). 
O.nslc Spo,lslidende 1892, side 285 og 314: 

Sæby deltager i den jydske cricketturnering .••• Hjørring Cricketklub mod Sæby Cricketklub 7. august. 
Sæby vandt med en halvleg+ 16 pøints. 
C,.11$k Spo,lslidendll 1B93, side 351 og 406: 
Sydjyske klubber (Horsens. Fredericia og Vejle) vandt med 8 points over nordjyske klubber (Randers, 
Aarhus, Viborg og Sæby) .•• . Usle over D.B.U.s medlemmer ultimo oktober 1893 - bl.a. Sæby 
Kricketforening. 
Ctid<et 1936, side 12, E. Westp/YI om sin mest sp-,ndende ump. Sally- 11116: 
Vi var elleve godt sammenspillede kammerater, men vi var ærligt talt nogle ranglede lemmedaskere 1111-
20 års alderen, da vi - på en sekstimers tur fra Aalborg • stod af hestevognen og I Sæby blev præsenteret 
for nogle gamle gubber med skæg til bæltestedet. Formanden var en gråskæg af Holger Danske typen • en 
læge - og han betroede mig, at Sæby endnu aldrig havde besejret en Aalborgklub. Trods mine 20 år var 
jeg dog ikke dummere end at forstå, at "i dag skulle det være• fra Sæbys side. Hvor var vi knægte 
højbenede på morgenkvisten - herregud, det var vor følsle udekamp I den nyfødte Boldspil-Union, og kun 
sjældent havde vi kysset vore sejrrige boldtræer-. Hvor var vi knægte små, da vi bevægede os mellem 
Sæby Købstads Embeds- og Bestillingsmænd, som om søndagen striglede skipperskægget, trak hvide 
bukser på, drak en dram og gik I skoven for at bowle og slå points til Sæbys ære. Spillepladsen 1A nemlig 
midt i skoven, til den ene side mod en naturlig bakketribune, til den anden side I et jævnt fald og så en brat 
skrænt til åen. Vi unge var i •uniform•: en hvid bomuldstrøje med et blåt malteserkors midt på brystet og på 
huen. De gamle Sæbyspillere I hvide skjorter døbte os før kampen "Korsridderne•. Vi var nette folks børn 
og bed tænderne sammen under den krænkende overlegenhed fra de gamles side. Første halvleg vandt vi 
med en snes points (50-30), men efterhånden som Sæby skred i 2. lnnings og Ikke nåede 70, gled 
Korsriddernes fane langsomt til vejrs, og med små 100 som overtal befæstede Aalborg sin uindtagelighed 
overfor Sæb�. 
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I omklædnlngsteltet hentede lægen sin søn, der ogsA spillede pA holdet, og tilhviskede ham: "Det gik os 
som sædvanlig skidt overfor Aalborg!". Da fik Korsriddernes fører sin tak for tort og svie. Som en 
premi6res succes Ikke kan gentages, flyttes spændingen aldrig fra denne min første udekamp, og Jeg 
genoplever den med hektisk røde kinder og føler mig stadig ung mellem mine grønne minder. 
Ctfcl<el 1945, side 66: 
Sæby med i turneringen 1896. 
Crtclrel 1939, li/de 12: 
I 1906 vandt Hjørring over "Skjold" Sæby med 250 points mod 21 + 13. 

SØNDERBORG 
K/fcllel 1933, side 45: 
i 1925-26 var der tilløb til en klub I Sønderborg, men den gik i sig selv, da stifteren, den tidligere A.B. 
spiller, O. Kapel, forlod byen. Såvidt vides har den gamle soraner, rektor A. J. West, forsøgt at indføre 
spillet pA statsskolen sammesteds. 

SØNDERBORG CRICKET CLUB 
Cdcket 198913, side 11: 
Sønderborg har gode muligheder for den mest vidunderlige bane ned mod sundet på Idrætshøjskolens 
anlæg. 
Crfcl<el 199Cl1, side 13: 
Takket være aktiv fødselshjælp fra forstanderen på Sønderborg Idrætshøjskole, Hans Jørgen Nielsen, har 
Sønderborg flet en bane, der efter sigende ikke kan skaffes skønnere i dette land. Den ligger på 
Idrætshøjskolen og med udsigt ud over sundet. Da det beklageligvis ikke er lykkedes at skaffe Aabenraa 
bane, er der Indgået en aftale mellem de to klubber, der I det første Ar stiller et fælles hold med kamp- og 
trænlngsfaciliteter i Sønderborg. Herman Alker er formand I Sønderborg og vil spille for det kombinerede 
hold - og holder derved en pause I Husum. 
Crfcbl 199M. side 15: 

Lige omkring sæsonstarten skulle sidste hind kunne lægges på en dejlig bane i Sønderborg ved 
Idrætshøjskolen, hvor den lokale nydannede klub og foreløbig Aabenraa får spilleplads. Forstander, Hans 
Jørgen Nielsen, lægger ikke skjul på, at han også meget gerne ser anlægget brugt af gæstende hold. Det 
vil være fremragende som træningscenter med den skønt beliggende højskole som centrum og med tre 
træningsbAse, en smuk bane - og adgang til alverdens former for Idræt - bl.a. sejlsport på sundet, tennis, 
og alt, hvad hjertet begærer. 
Ctlcket 199114, sld8 12: 
Sønderborg har nu fået sit eget cricketstadion. 400.000 har herligheden kostet, og indvielsen fandt sted 
med taler af Henry Buhl, der repræsenterede D.C.F., formanden for kulturudvalget I Sønderborg, Jørgen 
Jørgensen, formanden for Sønderborg C.C., Arne Grumsen, og Idrætshøjskolens forstander, Hans Jørgen 
Nielsen, der har været en af drivkræfterne I projektet. Og så blev der !øvrigt spillet cricket. 
Indvielseskampen stod mellem Husum og Sønderborg. 

THISTED 
Nykøbing Mors J,IJlæumsslutlf 1948, side 3 og 4: 
... Året efter(1899) tabte holdet til Thisted . ... 11901 blev det endelig tll en sejr over Thisted . ... 11902 tabte 
Nyk.M. til Thisted med 20 points. 

VARDE BOLDKLUB 
/lusl19l9t ldlltlsbog 1890, side 669: 
Varde Boldklub nævnt, men Ikke hvilke boldspil man dyrker. 
Fl9detlcla Posten 1946, sld8 23 og 37: 

Spillede mod Varde 1901 . ... Spillede mod Varde omkring århundredskiftet. 
Vesfb'den Esb/9/IIS J,bilaaumssktllt 1944, side 3 og 1/J: 
Ved klubbens start (1919) deltog flere vestjyske byer med crickethold. Varoe og Fredericia var dengang 
arvefjender . ... Vi havde mange gode kampe med Krogh Mejers hold fra Varde. 
J.au.sJ,blæumssklllt 1945. side B4:
1929 fik Varde besøg af træneren Mr. Chaplin.
Klfcl<el 1930, side 28, 43, 44 og 68:
Jylland række A: 29/6 Fredericia vandt uden kamp over Varde . ... 13n-Esbjerg vandt over Varde uden
kamp . ... Fredericia B.klub vandt over Varde uden kamp . ... John Simonsen, Varde nævnes i 1930s
gærdestatistik.
Klfckel 1933, side 45: 

Man spejder forgæves efter Varde. (Del gjorde man ogu 11931 og 19321) 



VARDE CRICKETKLUB 
Cricket 1954, side 21: 

Varde starter som cricketklub (ikke I turneringen). 
Cricket 1955: 

Varde med i turneringen 
Cricket 1964, side 61 ogjublæumsnummer 1979, side 46: 
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Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik . ... En oprykning er ikke altid af det gode. I de første 10 
år under D.C.F. spillede Varde i mellemrækken, hvor det blev til en række fornøjelige kampe for et relativt 
ungt hold, som den overmåde cricketinteresserede skoleinspektør og formand, Agerskov Andersen, 
kæmpede for at holde sammen på. 11964 fik holdet en 3. plads I mellemrækken, men da de to foran 
placerede hold ikke ønskede at rykke op, greb Varde chancen. Men det blev til en sidsteplads i 3. division 
vest i 1965, og den ret så glædesløse sæson betød, at man i Varde efter blot een kamp året efter "pakkede 
bat'ene• sammen for stedse. 
Cricket 1967, side 25: 

Det er trist, at man har måttet strække gevær I Varde. 
Cricket 1980/1, side 17: 

• Jeg skal hilse jer fra Varde Cricketklub, der iøvrigt afgik ved en sagte død 11965", sagde Johan 
Hovedskov, Esbjerg, på repræsentantskabsmødet i Aarhus, da han fik ordet under eventuelt- og han
fortsatte: "Vi måtte holde dengang, fordi en række spillere rejste, og fordi andre holdt op. Men vi blev enige
om at gemme rekvisitterne til eventuelt bedre tider, ligesom vi lod et lille beløb sætte ind på en bankbog. 
For nylig var vi nogle stykker fra den gamle bestyrelse samlet, og her fandt vi ud af, at vi for så vidt ligeså 
godt kunne gøre boet op. Nogle uger senere holdt vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor klubben 
opløstes. Hvad bankbogen angår, så var den vokset til 6.133 kroner, som jeg her vil overrække Dansk
Cricket Forbund, dog med den øremærkning, at pengene skal anvendes I ungdomsarbejde!". Forståeligt
nok stort bifald I salen - og et løfte fra Erling Froulund om, at Varde-folkene evt. kan være med til at 
bestemme hvordan pengene skal anvendes. Han mente, det ville være rigtigst at indsætte beløbet på 
Dansk Cricket Fond, hvis fundats netop medfører, at pengene skal anvendes til ungdomsarbejde.

VEJLE BOLDKLUB (I) 
/fustrerat /drætsbog 1890, side 669: 

Vejle Boldklub nævnes, men ingen stiftelsesdag eller om man spillede cricket. 

VEJLE BOLDKLUB (li) 
Dens/< Sportslidende 1891, side 154 og 181: 

"Veile Boldklub". Under dette navn er der i Veile den 3. mai dannet en forening med det formål at drive 
fodbold, langbold og cricket. ... Veile Boldklub (Apotheker H. Damgaard) Indmeldt i D.B.U. 
Brev fra Veje Boldklub 23.9.1967: 

... det fremgår af klubbens forhandlingsprotokol, at klubben er stiftet den 3. maj 1891 med det formål at 
spille og udbrede kendskabet til cricket.. Det fremgår Ikke hvor stor tilslutning, der var, resultater etc. 
Cricl<et 1943, side 32: 

Cricket startedes allerede i 1890eme i Vejle. På grund af forskellige omstændigheder ophørte boldklubben 
med cricketspillet i 1932. 
Den Dans/<e tdrælsbog 1935, side 745 og 747: 

Vejle tilmeldt turneringen 1892 . ... Vejles sejrende hold 1897: J. Alsted, A. Andersen, H. Bandtholz, J. 
Christensen, Carl Hansen, J. Hammerum, P. Jensen, M. Kampmann, A. Rodskjær, Tobiasen. 
Dans/< Sportsadende 1893, side 268 og 351: 

25. Juni: Fredericia B. tabte til Veile B. I Veile - 82 mod 100. 3 uger senere spilledes I Fredericia, hvor 
Veile vandt med 2 pts og 6 st.g. Dagen sluttede med en særdeles vellykket sammenkomst på Hotel 
"Kronprins Frederik", hvorfra der sendtes en telegrafisk hilsen til sportsfælleme fra Aarhus og Randers, der
kæmpede i Randers samme dag. Glædeligt er det, at kricketsporten vinder mere og mere udbredelse og
Interesse her i provinserne, hvilket også kan ses ved de forskjellige kampe, hvor der altid indfinder sig et 
fuldtalligt og stærkt interesseret publikum. ... Fredericia deltog med spillere da Sydjyske Klubber vandt
over Nordjyske Klubber med 6 points. 
Dans/< Sportslidende 1894, side 228: 

Vejle B. mod Fredericia Handelsstands Kricketklub. Regnskab. (69 mod 49 points) .... Aarhus Boldklub 
mod Vejle B. Regnskab. (42 + 51 mod 86 + 62 points). 
Odense Boldldubs jubilæumssklilt 1937, side 18 og 29: 

I Fredericia vandt O.B. stor sejr over FredericiaNejle hold 11895 .... I en kamp i Vejle hjemfører O.B. 
sejren. 
J.8.U.s Jubl/æumss/<ri/f 1920: 

Vejle medstifter af J.B.U. 1895 . ... I første turnering 1896. 
J.B.U.sjubilæumss/<rilf 1945, side 7, 84 og 108: 

August 1896: Endskjønt Hjørring med dir. Alb. V. Ginge som fører var et homogent hold, måtte det dog 
afgive den jydske førsteplads til Vejle Boldklub, der førtes af adjunkt Alsted, og som sammen med 
købmand Andreasen kastede overarmsbolde. Det skyldes uomtvisteligt disse to mænd, at Vejle Boldklub I 
1896/97 vandt J.B.U.s to første cricketmesterskaber. Vandt finalen over Aalborg Skjold 1897 .... Vejle 
besøg af træneren Mr. Chaplin 1929. I december (1937) døde den tidligere handelsminister, Jørgen 
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Christensen, Vejle. I unionens første dage var han fører for Vejles crickethold. (Klubben vandt ogsa J.B.u., 
mesterskab 11900) 
Brav fra frU EJmæs, Vlbotg 5.8.1971, bHag 1, 2 og 3: 

Vejle spillede 11893 og 1894 . ... 9.8.1896 spillede HjørrlngNejle Boldklub. Regnskab . ... Fotokopi af bilag 
til brev af 11.3.1897 fra J.B.U.: Delegerede inkluderer Vejle Boldklub ved cand.mag. Weilbach, apotheker 
Damgaard eller commls Christensen. 
Oplysninger fra Kolding 1987: 
Kolding spillede mod Vejle 1898. 
Crleket 1936, side 97, artil<e/ af R. E. Bttncker: 

Bøgballe er en lille landsby et par mil nord for Vejle I den egn, hvor de stærke jyder bor, og den lokale 
Cricket Club havde udfordret Vejle Boldklubs 1. hold til en kamp.- Denne kamp fandt sted søndag den 9. 
august 1908. Vejleholdet kørte i charabanc derud og blev ved ankomsten budt velkommen af hele 
Bøgballes befolkning med klubbens formand I spidsen. - En solid frokost bestående af hakkebøf med 
bajerskl!ll og rabarbergrød blev indtaget hos klubformanden, Lærer Andersen. - Kampen begyndte kl. 1,34. 
Pladsen var en lyngmark I byens udkant, og pitchen var arrangeret på den måde, at lyngen var ryddet på 
et stykke, der målte ca. 30 x 15 m. Det var ren sandbund, ingen tromling var mulig. Der, hvor bolden faldt, 
blev den liggende, man måtte kaste "høje I gærdet" hele tiden, thi ellers nåede bolden ikke frem til slåeren. 
- Jeg var som 18-årig gymnasiast hjemme på ferie fra Sorø og var blevet opfordret til at spille med på 
Vejleholdet. På grund af det ejendommelige forhold med pitchen og kastningen blev der mulighed for at 
slå bolden langt bort, men når bolden faldt i lyngen, var den vanskelig at finde, og for nu ikke at få for 
mange 6ere noteret for "tabt bold" aftaltes det, at hver gang bolden blev erklæret for "tabt", skulle der 
noteres de points, som slåerne havde nået at løbe.- Følgen var, at der råbtes "tabt bold", hver gang den 
faldt i lyngen.
Bøgballe gik først til gærdet og scorede 40 points, Vejle fulgte med 50 points.- I 2. halvleg scorede 
Bøgballe 22, og for tabet af et gærde samlede Vejle de nødvendige 13 points sammen og vandt således 
med 9 stående gærder. Kampen var forbi kl. 4,20 og havde altså varet knap 3 timer. Af deltagerne på
Vejleholdet kan nævnes toldassistent I. C. Hammerum, et godt gærde og en fin kaster, samt bankassistent, 
nuværende bankbestyrer L. Arctander, en god gærdespiller og allround sportsmand. Efter kampen var vi
formandens gæster til en kop kaffe med basser. Bøgballespilleme var også til stede. Det var karie fra de 
omliggende gårde, og de optrådte alle i langskaftede støvler.- Da vi spurgte dem, hvorfor de dog ikke tog
noget lettere fodtøj på, svarede de, at det var af hensyn til de mange hugorme i lyngen. Vi var naturligvis 
optrådt i sportsdress og små lette gymnastiksko. Ak - Bøgballe Cricket Club eksisterer ikke mere, den er 
foriængst omdannet til fodboldklub, men det var morsomt, at spillet I en ånække kunne trives I en
lyngmark under primitive former.
Frødflrlela Posten 1946, side 23 og 27: 

Spillede mod Vejle 1901 .... Spillede mod Vejle 1921. 
Krleket 1934, side 110: 

Vejle spillede mod Horsens 1921. 
Krleket 1933, side 164: 

Spillede mod Fredericia B. 1921, 1926 og 1929. 
Klfcket 1933, side 45: 
... Og at Vejle har meldt sig fra, er virkelig flovt for så stor en by. (Findes Ikke ltumertngen 1930/31/321) 

VEJLE CRICKET-KLUB 
Cttcket 198913, side 10: 
Der er et stort ønske om at få rigtig gang i cricket i Vejle, hvor en del tamiler, men også andre, dyrker 
spillet på gymnasiets boldbane, men uden pltch. Imidlertid forlyder det, at kommunen er særdeles 
modvillig, Idet man I Vejle mener, at har man blot fodbold at byde på, så må det være udendørs idræt nok. 
Vi håber at holdningen ændres. 
Avtsattil<e/ ar ThOmas G. svanaborg (Avls ? Dato?} (uddrag): 
... Først spillede de tamilske flygtninge på parkeringspladser, men de har senere fået base på boldbanerne 
ved Rødkilde Gymnasium. Her bruger de længdespringsbanen til den såkaldte pitch, hvilket svarer til at 
spille fodbold udelukkende i straffesparksfeltet på en fodboldbane. Nu har Vejle kommune imidlertid lovet 
spilleme en rigtig cricketbane, og derfor formaliserer tamilerne I den nærmeste fremtid deres 
fritidsinteresse og danner en cricket-klub . ... Tamileme har allerede spillet en række kampe mod tamiler fra 
andre rigtige klubber I Struer, Middelfart, Herning og Vamdrup. Men alle kampene har været på udebane, 
fordi Vejle endnu ikke har fået en bane med pitch .... Come-back 11991: - I første omgang bliver den nye 
klub placeret I Dansk Cricket Forbunds laveste række, mellemrækken. Her håber de nye Vejlensere, at 
Vejle Cricket-klub kan gøre come-back allerede i den sæson, der starter til næste forår. 
Cricket 1991/3, side 16: 

Der er nu energiske folk i Vejle, der vil starte på ny. 
Brev fra Vejle Crleket-K/Ub fil D.C.F. 7.10.1991 med bilag (uddrag): 

... Vi er allerede igang med en reklamekampagne for klubben inden den stiftende generalforsamling . ... 
Kan det lykkes os at grundlægge klubben på basis af en bred medlemsgruppe, hvor danskere såvel som 
tamilere tager aktivt del, vil vi have gjort noget godt både for idræt og for Integration .... Her i oktober 
måned 1991 afholdes der stiftende generalforsamling i den nye Vejle Cricket-klub, med henblik mod 
optagelse I Dansk Cricket Forbund. 
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UgeavfsenNejle Posten 6.11.1991: 

11949 spillede Holger Frandsen med på Vejle Kricketklubs hold. Det blev holdets sidste kampe, og i 1951 
gik klubben i opløsning. Han var en af de yngste spillere dengang og er en af de få, der er tilbage. Efter 42 
års pause er Holger Frandsen nu Igen med I en cricketklub i Vejle, Idet han mødte op, da Vejle Cricket
Klub forleden blev genoplivet - bl.a. med base I de mange tamiler I byen, der er vokset op med cricket. 
Holger Frandsen indtager en revisorpost i den ny klub - og blev på generalforsamlingen også udnævnt til 
æresmedlem. Han har samtidig påtaget sig at tage kontakt med andre gamle holdkammerater, så klubben 
på denne måde kan få berøring med sin fortid. Han anslår, at der er fire-fem ældre tilbage. Bestyrelsen for 
den ny klub er følgende: Formand Mike Merrington, næstformand Thambiayah Srinanthalogen, kasserer 
Kasenathan Tharmarajah, sekretær Christy Arulraj Arulpragsam og menigt bestyrelsesmedlem Nick 
Brundle. (Fotografi) 

VEJLE KRICKETKLUB 
Cricket 1940, side 60: 

Vejle har startet med cricket igen. 
Ctfcl<et 1941. side 7 og 14: 

Sydkredsen blev meget bedre repræsenteret, takket være Vejle, Esbjergs og Koldings genkomst .... Vejle 
Kricketklub anmeldt kreds 6. 
Cricl<et 1942, side 14: 

Vejle anmeldt i kreds 6. 
Cricket 1943, side 32: 

Fra Vejle Kricketklub har vi fået tilsendt et overordentlig nydeligt hefte, som klubben har ladet trykke og 
uddele til byens samtlige cricketinteresserede. Omkostningerne er helt båret af annoncerne, og så har 
cricketklubben endda 150 kroner i overskud. Indledningsvis fortælles lidt om cricketspillet og dets opståen, 
ligesom det oplyses, at spillet allerede I 90eme startedes i Vejle. På grund af forskellige omstændigheder 
ophørte boldklubben med cricketspillet i 1932, men 11940 stiftede en kreds af gamle cricketspillere og 
Interesserede så Vejle Kricketklub og kom 1941 igen med i J.B.U.s turnering. Derefter aftrykkes gældende 
love og sluttelig en side af regnskabsbogen til orientering for publikum. 
Cricket 1945. side 16: 

Vejle medlem af Dansk Cricket Ring. 
Cricket 1952, side 4: 
Vejle Kricketklub, der ikke siden krigens ophør har deltaget I den jyske turnering, har nu definitivt opgivet 
ånden. De Vejle cricketers har ellers gjort adskillige energiske forsøg på at få gang i spillet Igen, men det er 
nu endeligt strandet på den beklagelige kendsgerning, at klubben rent ud sagt er blevet snydt for den bane, 
den havde regnet sikkert med. Da sportspladsen blev nyistandsat, indsendte klubben andragende til 
byrådet, anbefalet af De Samvirkende Idrætsforeninger I Vejle, men der blev dog I anbefalingen tilføjet, at 
man ikke mente, at banen var stor nok - den bane, der havde været spillet cricket på i en menneskealder. 
Det gjorde udslaget, så byrådet afviste andragendet, men tilbød I stedet en bane på Søndermarken eller 
Dyrskuepladsen, som enhver sagkyndig vidste, ikke kunne anvendes til formålet. - Frænde er frænde 
værst! 
UgeavisenNeJe Posten 6.11.1991: 

11949 spillede Holger Frandsen med på Vejle Kricketklubs hold. Det blev holdets sidste kampe, og I 1951 
gik klubben I opløsning. Han var en af de yngste spillere dengang og er en af de få, der er tilbage. Efter 42 
års pause er Holger Frandsen nu igen med I en cricketklub I Vejle, Idet han mødte op, da Vejle Cricket
Klub forleden blev genoplivet - bl.a. med base i de mange tamiler I byen, der er vokset op med cricket. 
Holger Frandsen indtager en revisorpost i den ny klub - og blev på generalforsamlingen også udnævnt til 
æresmedlem. Han har samtidig påtaget sig at tage kontakt med andre gamle holdkammerater, så klubben 
på denne måde kan få berøring med sin fortid. Han anslår, at der er fire-fem ældre tilbage. 

VEJLE LA TIN- OG REALSKOLE 
T1dssl<rilt for Spo,t 1885, side 269-71 og 517: 

For Vejle Latin- og Realskoles vedkommende er boldspillet imidlertid uden egentlig organisation og øves 
kun lejlighedsvis, af og til også I gymnastiktimerne . ... Vejle Latin- og Realskole. Nogle boldspiløvelser 
afholdes af og til mellem skolens lege i frikvartererne. 
Tidsskrift for Sport 1886, side 440 og 442: 

I Horsens har Vejle og Horsens skoler haft cricketmatch . ... Regnskab for Vejle Skole/Horsens Skole (1ste 
cricketkamp mellem skoler udenfor København) - Horsens sejrede (i 2 halvlege) med 82 mod 48 points. 
Crlcl<et 1940, side 50, R.E. Brincker skriver: 

Da jeg kom ind i yngste klasse i Vejle Latin- og Realskole I året 1900, underviste gymnastiklæreren, 
løjtnant lshøy, i cricket; han var gammel soraner og havde kærligheden til spillet fra sin skole. VI 
marcherede med gærdepinde og boldtræer på nakken som en flok arbejdssoldater ud til sportspladsen, en 
tur på 10 minutter. Med udmarch, opstilling, nedtagning og hjemmarch gik der ca. 25 minutter, og der var 
således ca. 35 minutter til at spille i. Vi spillede i det tøj, vi gik og stod i, benskinner og handsker brugtes 
Ikke. Uden forklejnelse af min fortræffelige gamle gymnastiklærer tør Jeg nok sige, at disse 35 minutter 
cricket 4-5 gange om ugen (når det ikke regnede) i juni og halvdelen af august måned ikke kunne kaldes 
undervisning og ikke efterlod noget dybt indtryk hos os af spillets finesser. Det holdt da også snart op, thi 
som en gammel gymnastiklærer en gang fortalte mig - det blev forbudt, fordi "den store skolekommission• 
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havde betegnet cricket som uegnet til skolesport, da det kun tlllod et fåtal af deltagerne at få kroppen 
ordentlig rørt. Jeg har forgæves søgt oplysning om denne "store skolekommission", jeg har spurgt I 
undervisningsministeriet, men ingen kunne fortælle mig noget derom; jeg ønskede meget at se 
kommissionens betænkning, som jo røber et fundamentalt ukendskab tll spillet. Imidlertid kan virkningen af 
denne kommissions betænkning spores den dag I dag. Det er Ikke længe siden, at en yngre 
gymnastiklærer betroede mig, at undervisningsministeriet I et cirkulære havde Indskærpet forbudet mod at 
undervise I cricket I gymnastiktimerne 

CRICKETKLUBBEN OLYMPIA, VIBORG 
Ellen Ejmæs, VibOrg har I Jubllæumsbogen (1897-1972) gllllll et udlørflgl og meget fint bllledeal klubbens historie. Endvidere llndee 
�rllgere enlæltheder I min korrespondance med fru Ejm" 11971. 

Cttcket 1939, side 45: 

Viborg deltager igen I år I B-rækken, trods sejren lfjor. Grunden er, at flere spillere skal I trøjen I sommer 
eller er forhindret på anden måde. Klubben har ment, at den Ikke ville kunne gøre sig gældende I A
rækken og har anmodet J.B.U. om at måtte forblive 11 B-rækken. 
Ctlclalt 1939, side 64: 

I Viborg havde man i forrige måned Qunl) bragt en god Ide tit udførelse, ved mottoet "sporten gennem 
tiderne" at arrangere et stort optog gennem byen, hvori deltog omtrent 1000 unge mænd og kvinder, 
symboliserende de forskellige sportsgrene. - Viborg Olympia lod ikke denne gode lejlighed til at gøre 
propaganda for cricketsporten gå fra sig, men deltog med hele sit hold og flere juniores. I spidsen for 
holdet gik formanden, Einar Holmann, bærende en flot plakat, som en af klubbens spillere havde malet til 
dette formål. Hele holdet var selvfølgelig I cricketdragt. 
Clfcket 1941, side 26: 

Idrætsklubberne afholdt Igen i år deres "sportsuge•. Cricketspilleme fra Olympia havde arrangeret en kort 
kamp mellem "de gamle" og "de unge•. Beskrivelse. 
Cttclcet 1945, skil, 28: 

Viborg Olympia har nu også udsendt et propagandaskrift for cricket med forsidebillede af "Pock" ved 
gærdet og forord af rektor Paludan-M0ller. Desuden findes de gældende cricketlove aftrykt I det nydelige 
hefte. 
Cttcket 19,fl, side 76: 

Artikel om 50 års jubilæet. 
Ctlclalt 1973, side 11, EJlk Ejmæe lbttaler. 

Fra 1887 tll 1971 er der blevet spillet cricket på eksercerpladsen I Viborg. I de første år havde byens 
slagtermestre fortrinsret på leje af pladsen til græsning for fedekalve, men I reglen lykkedes det for Viborg 
Boldklub at få en ordning med Viborg Kæmnercontoir af leje af en parcel for 1 0 kr. pr sæson. Dengang var 
en boldklub Identisk med en crtcketklub, først senere kom det på mode at spille fodbold, og den gamle 
eksercerplads blev tumleplads for en lang række Idrætsklubber, som hver havde et lille rekvisitskur i 
nærheden. Året 1926 blev en mllepæl for disse klubber. Et nyt, tidssvarende "sportshus• blev taget i brug. 
Huset blev indviet under megen festivitas - med taler af borgmesteren og af Viborgs kommandant. Det 
kom til at tjene Idrætten I 42 år, og cricketklubben Olympia var blandt de første klubber, der lejede sig Ind i 
sportshuset for en Arlig afgift på 125 kr. 
11968 blev det gamle sportshus taget ned. Det var Ikke tidssvarende mere. De følgende Ar blev en streng 
tid for Olympia. De klubber som gæstede Viberg I disse år, har ikke gode minder. Og dog - en Changspiller 
praler endnu af, at han har ramt en elefant med en cricketbold. Ofte var der nemlig cirkusforestillinger på 
pladsen, og I juni måned iykkede det Artige dyrskue Ind - det gav uoverskuelige vanskeligheder. - Olympia 
måtte væk fra den gamle plads, og langt om længe lykkedes det. 
11969 erhvervede kommunen en landejendom i byens sydlige udkant. Arealet blev overdraget III De 
Samvirkende Idrætsklubber (D.S.I.), som derigennem fik mulighed for at løse Olympias og tre andre 
Idrætsklubbers problemer (fodbold, håndbold og tennis). D.S.I. fik travlt, og Olympia fik afgørende 
Indflydelse på den dispositionsplan, som blev udarbejdet for hele området. Udbygningen af anlægget blev 
påbegyndt i 1970, og da midlerne var begrænsede, blev det besluttet at koncentrere arbejdet om 
crtcketbanen. Omfattende undersøgelser gik forud: hvordan skal den rigtige pitch bygges op, hvilken 
græsfrøblandlng, hvordan skal regnskabshus, scoringstavle, kastegårde og screens udformes? Et 
karakteristisk træk ved Idrætsanlægget er I øvrigt to meter høje volde, som omgiver de enkelte 
baneanlæg. 
11971 lykkedes det at optage et lån på 500.000 kr., og det blev muligt at færdiggøre cricketbanen, 4 
fodboldbaner, 8 hAndboldbaner lncl. læplantning, vandinstallationer m.m. Situationen på lånemarkedet og 
ændringen af fritidsloven, hvorved tilskud til udendørsanlæg bortfaldt pr. 1. august 1971, lagde nu alvortige 
hindringer i vejen for videreførelsen af arbejdet. Efter utallige afslag fra banker og forsikringsselskaber 
lykkedes det endelig. I slutningen af januar 1972 opnAedes tilsagn om et lån på 3 mill. kr. fra Hafnia. 
Lånetilbuddet gav anledning til nye forhandlinger med Viborg kommune, ikke blot om garanti for lånet, men 
især om lånets Indflydelse på D.S.l.s budget efter fritidslovens ændring. Resultatet blev, at kommunen 
garanterede for et bruttolån på 1 mm. kr. samt forøgede D.S.l.s budget med 500.000 kr. Arligt i 4 år. 
Nu kunne man gå I gang med byggeprogrammet. Det kom til at fylde en hel lille bog, og det dannede 
grundlag for arkitekternes projekt. 1. etape af byggeriet er nu afsluttet, og historien har gentaget sig: Under 
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megen festivitas, optog gennem byen, borgmestertale m.v. blev klubhuset indviet den 28. oktober 1973. 
Cricketklubben Olympia har nu alle fysiske betingelser for at drive det vidt. Baneanlægget er fortrinligt, og 
klubben råder over en ekstra pitch imellem to fodboldtræningsbaner. I klubhuset har klubben fået indrettet 
et privat klublokale med udsigt over cricketbanen. Fra den store udendørs terrasse kan man også følge 
kampene på cricketbanen. Udover klublokaler indeholder bygningen et fælles cafeteria, fjernsynsstue og 
naturligvis de nødvendige omklædnings- og baderum. Omklædningsrummene kan let ommøbleres, så de 
kan benyttes som soverum for udenbys gæster. 
Vedrørende det økonomiske gentager historien sig ikke. Olympia startede med at leje eksercerpladsen for 
1 O kr. pr. sæson, senere betalte man 125 kr. for et rum I sportshuset, nu er den årlige leje 80.000 kr. 
Hvordan det kan praktiseres er en helt anden historie. 
Cricket 1964. s/de 38 ogjubilæumsnummer 1979. side 42: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 

GYMNASTIKFORENINGEN SKJOLD. VIBORG 
Cricket 1947, side 78: 

... Ved århundredskiftet var der større interesse for spillet i de små klubber, og foruden Olympia dyrkedes 
spillet af Fodsportsforeningen, Underofficersforeningen og klubberne "Skjold" og "Herkules•. 
Brev fra tru Ejmæs, Viborg 24.5.1971, bilag 1: 

Klubbens stiftelsesdag ikke kendt. Eneste cricketkamp i matchbøgerne er 29.6.1902 mod Olympia Viborg. 
Klubben var I 1904 medstifter af "De Samvirkende ldrætsforeningel". Klubbens repræsentant deltog sidste 
gang i D.S.I. generalforsamling 19.9.1913. Blev Indkaldt til 30.9.1914, men udeblev og klubben nævnes 
ikke mere i D.S.l.s protokoller. 

HANDELSTANDENS SPORTSKLUB, VIBORG 
Brev fra fnJ Ejmæs, Viborg 24.5.1971, bilag 5 (1): 

1889 - Viborg Boldklub mod Handelstandens og Latinskolens spillere. 
Brev fra fnJ E)mæs, Viborg 30.6.1971, bilag 4, 6 og 7: 

Viborg Boldklub vandt 1889 bl.a. mod 15 spillere af "Handelstandens Klub" og "Latinskolens Klub" med 8 
stående gærder . .•• Midt I september 1889 spillede Viborg Katedralskole mod "Handelstandens Sportsklub", 
som kun havde bestået et år. 22. september: sammen med "Handelstandens Sportsklub" - ialt 15 mand
mod Viborg Boldklub . .•. Handelstandens Sportsklub stiftet i 1888. Bortset fra de 2 kampe september 
1889 er det ikke muligt at spore klubben. Klubben har eksisteret 1888 og 1889. Der findes ingen kilder, 
som oplyser om senere aktivitet eller om klubbens ophør. 
Dansk Spo,tstidende 1890, s/dB 106 og 346: 

I 1889 vandt Viborg Boldklub mod 15 spillere fra "Handelstandens Klub" og "Latinskolens Klub" .••. Viborg 
Kathedralskole om deres aktiviteter Inkl. kampe mellem klasserne - mod Viborg Boldklub og 
Handelstandens Sportsklub (som kun havde bestået I et år). 

HERCULES. VIBORG 
Cricket 1947, side 78: 

•.. Ved århundredskiftet var der større Interesse for spillet I de små klubber, og foruden Olympia dyrkedes 
spillet af Fodsportsforeningen, Underofficersforeningen og klubberne "Skjold" og "Herkules". 
Brev fra fnJ E)mæs. Viborg 24.5.1971, blsg 1 og 5 (2) og (3): 
Hercules blev stiftet 11907 af handels- og håndværkerlærlinge. En slags lærlingeklub. I juni 1908 går 
foreningen over i Olympia . .•• 14.7.1907: Hercules, Viborg mod Skive Lærlinge Boldklub . ... 8.6.1908: 
Hercules, Viborg mod Olympia, Nykøbing . ... 21.6.1908: Olympia Viborg, incl. Hercules, der er optaget i 
Olympia, mod Viborg Fodsportsforening. 

TOBAKKEN, VIBORG 
Breve fra fnJ Ejlnæs, Viborg 5.8.1971, bilag 8 (3) og 3.9.1971: 

12.5.1929: Olympia, Viborg mod Tobakken, Viborg . •.• Det er uden tvivl Kroghs Tobaksfabrik, som på den 
tid var en af byens største virksomheder. Den eksisterer ikke mere. Blandt Olympias medlemmer var der i 
1929 5 aktive og 2 passive medlemmer, hvis erhveN er angivet som cigarsorterer. Det drejer sig sikkert 
om en venskabelig kamp, måske et forsøg på at skaffe lidt penge i Olympias slunkne kasse. Ifølge 
regnskabsbogen indbragte kampen 10 kr. (20 billetter å 50 øre). 

VIBORG BOLDKLUB (I) 
/lustrøret ldrætsbog 1890, s/dB 669: 

Viborg Boldklub stiftet april 1888. 47 medlemmer I oktober 1889. Under O.B.U. Spiller kun cricket. 
Tidssklill for Sport 1886, side 440 og 1887, s/dB 32: 

Kricketklubberne i Viborg og Aalborg afholdt match den 22. august, hvori Aalborg sejrede med 68 mod 47 
points. 
Tidsskrift for Sport 1887, sldB 401, fra kampen K.B/S.A.K. 13.1.1887: 
... Kl. 5½ samledes spillerne og nogle andre medlemmer af klubben til en middag, hvortil Kjøbenhavns 
Boldklub havde indbudt soranerne, og som formanden for Viborg Kricketklub gjorde klubben den fornøjelse 
at deltage I. 
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Oansk Spo,ts6dende 1889, s/d9 211: 
7n: unionskamp fastsat mellem Viborg Boldklub og Aalborg Kricketklub. 
Oansk Sportstidende 1890, Side 106, 211 og 346: 
Viborg Boldklub.- Denne klubs første oprindelse skyldes Viborg Gymnastikforening, der I sommeren 1888 
optog cricket som sommerøvelse, men allerede året efter etablerede klubben sig som selvstændig klub 
med egen bestyrelse uafhængig af gymnastikforeningen under navn af Viborg Boldklub . ... bestyrelsen nu 
... De 4 kampe klubben har vundet 11889 er mod Viborg Latinskoles Boldklub, Aalborg Kricketklub, Aarhus 
Boldklub og mod 15 spillere fra Handelstandens Klub og Latinskolens Klub .... A.B. mod Viborg B .... 
Viborg Kathedralskole mod Viborg Boldklub. 
Den Dansk• ldratsbog 1935, side 7#: 
I den første turnering I Jylland, 10.8.1890 vandt Viborg over Aarhus B. med 99 + 13 + 8 st. g. mod 42 + 67. 
Viborg blev "den første Jyske mester I cricket". 
Densk Spo,tslldende 1892, side 285 og 374: 

Viborg deltager I den Jydske cricketturnering . ... I Viborg 21. august vandt Viborg B. over Aarhus B. med 93 
points. 
Densk Sportstldende 1893, side 351: 
Sydjyske klubber (Horsens, Fredericia og Vejle) vandt med 6 points over nordjyske klubber (Randers, 

Aarhus, Viborg og Sæby). 
Brev fra flu Ejmæs, Vlbotg 24.5.1971, bleg 1(2). 2 og li: 
Fra 1887 foreligger en lille bog "Cricket. et par ord III "de ældre"". Bogen er udgivet af Viborg Boldtklub. 
Forfatteren er anført som "Bowler" ••.. I en tegningsliste dateret 7.5.1894 for oprettelse af Viborg 
Cricketklub anføres, at Viborg Boldklub er gået ind på grund af økonomiske vanskeligheder (Der tegnedes 
18 aktive og 22 passive medlemmer). Man optager hurtigt igen navnet Viborg Boldklub. Man har brugt 
samme forhandlingsprotokol I de to klubber, samme medlemmer og formand I I forhandlingsprotokol fra 
26.1.1889 • 4.5.1898 er intet ført for året 1894. Fra og med 1895 fortsætter protokollen . ... Love for Viborg 
Boldtklub 10.6.1887 . ... Kampe • med Viborg Boldklub (I og li • 11894 også som Viborg Cricketklub) 
1889/1905 (7). 
Brev fra flu EJrn•s. W.01J130.6.1971, bleg 3: 
Viborg Boklklub(I) blev dannet 11887. Viborg Boldklub(!) er ophørt før 7.5.1894 (Intet I protokollen). 

VIBORG BOLDKWB cm
Brev fra flu Ejmats, Vlbolg 24.5.1971, bleg 1(2), 3 og 5(1): 

I en tegningsliste dateret 7.5.1894 for oprettelse af Viborg Cricketklub anføres, at Viborg Boldklub er gået 
ind på grund af økonomiske vanskeligheder (Der tegnedes 18 aktive og 22 passive medlemmer). Man 
optager hurtigt Igen navnet Viborg Boldklub. Man har brugt samme forhandlingsprotokol I de to klubber, 
samme medlemmer og formand! I forhandlingsprotokol fra 26.1.1889 - 4.5.1898 er Intet ført for året 1894. 
Fra og med 1895 fortsætter protokollen . ... Love for Viborg Boldklub 3.5.1895 .••• Viborg Cricketklub mod 
Underofficerernes Boldklub 15.7.1894 ... Nogle medlemmer af Viborg Boldklub mod Underofficererne 
6.9.1896. 
Brev fra flu EJ,nfn. VfJOIJ130.6.1971, blag 3(2) og li: 
Annonce I Viborg SUftstidende 30.4.1894: O.r.s. Heise averterer vedrørende dannelse af en cricketklub. 
Interesserede skulle møde den 7.5.1894 . ... Tegningsliste 7. maj 1894: Efterat Viborg Boldklub, der ved sit 
cricketspil I flere Ar har stået som nr. 1 I Jylland, nu er gået ind på grund af pecunlaire vanskeligheder, har 
man dannet "Viborg Cricketklub", hvis beståen vil afhænge af den interesse, der vil blive klubben udvist fra 
byens side, og vilde undertegnede bestyrelse derfor med glæde see og sætte pris på, at så mange som 
muligt vil visa deres Interesse for klubbens beståen ved at Indtræde I samme som aktive eller passive 
medlemmer og derved stllllte den. Aariige contlngent ·for active Kr. 5 - passive kr. 2. underskrevet: Helse, 
Overretssagfører - H. Kampmann, Sekondløjtnant - H. Jørgensen, Kommis. Herefter tegningsliste med 41 
navne. 
&ev fra flu Ejnas, lllbolg 30.6.1971, blag 3(2): 

Navnet "Viborg Cricketklub" slår tilsyneladende Ikke Igennem, man vender tilbage til betegnelsen "Viborg 
Boldklub". 
Brev fra flu Ejmats. \llbolg 5.8.1971, blag 3(2): 
Fotokopi af bilag til brev af 11.3.1897 fra J.B.U. - delegerede: Viborg Boldklub ved formanden 
overretssagfører Heise. 
Brev fra flu Ejmats. V1bol!124.5.1971, blag 2: 
På ekstraordinær generalforsamling 4.5.1898 opløses Viborg Boldklub. 

VIBORG FODSPORTS-FORENING 
Brev fra flu EJ,nfn. \llbolg 24.5.1971, blag 1(1): 
V.F.F. blev stiftet 1.4.1896. Klubben eksisterer stadig, men har I mange Ar udelukkende spillet fodbold. Det
fremgår af matchblllgeme, at V.F .F. har spillet cricket så sent som 20.6.1909. 
Bre,r fra flu Ejnas, Vlbo,g 30.6.1971, I/lag 2: 
Bestyrelsesmøde I D.S.I., Viborg 16.5.1905: Der fremlagdes et andragende fra Fodsportsforenlngen om et 
bidrag til indkøb af cricketrekvisitter. Det vedtoges at bevilge 15 kr. 
Brev lia flu EJ,nas. l/1/Jo,g 5.8.1971, I/lag 6: 

Fotokopi af side 5, 6 og 30 I V.F.F.s jubilæumsskrift 1946: Cricket- lidt historie Inklusive navne . ... 
Interessen for cricket indenfor V.F.F. var jævnt dalende efter 1912 til fordel for atletik og udgik helt af 
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programmet 1915. Mange af V.F .F.s spillere fortsatte dog med cricketspillet Indenfor "Olympia" . •.• V.F .F. 
oprettede den 27. april 1911 en dameafdeling, der havde til formål at dyrke langbold, cricket og hockey. 
Cricket blev hurtigt opgivet. 
Cdcket 1947, side 78: 

Fodsportsforeningen spillede omkring århundredskiftet. Eksisterer endnu, men spiller ikke mere cricket. 

VIBORG GARNISONS IDRÆTSFORENJNG 
Brev fra fru Ejmæs, VibolJl 5.8.1971, bilag 7: 

Foreningen blev startet 6.4.1918 . ... Udskrifter af protokollen: Bestyrelsesmøde 3.5.1918 - Det vedtoges at 
påbegynde øvelser I cricket fredag den 10. ds. kl. 7½ eftermiddag, og I den anledning Indkøbe rekvisitter. 
Bestyrelsesmøde 14.5.1920 - En tegningsliste vedrørende deltagelse I de forskellige idrætsgrene var 
fremlagt. Herunder cricket: 7 mand. Cricket nævnes kun ovennævnte 2 steder I protokollen, og det kan 
Ikke ses, om træningen overhovedet blev til noget. 

VIBORG GARNISONS UNDEROFFICERSFORENINGS SPORTSKLUB 
Brev fra fru Ej,næs. Vibolg 24.5.1971, bøg 1(2), 5(1) og 5(2): 

Sidste cricketkamp i matchblllgeme 23.7.1905. Klubben var 11904 medstifter af "De Samvirkende 
Idrætsforeninger" (D.S.I.). Deltog I D.S.l.s generalforsamling til og med 6.10.1915 . •.• Viborg Cricketklub 
mod Underofficeremes Boldklub 15.7.1894 . •.• Nogle medlemmer af Viborg Boldklub mod Underofficererne 
6.9.1896 . ..• Viborg Boldklub (?) mod Underofficererne 23.7.1905. 
Asmus UndelOlllcll18111f1s Boldklubs forhandlngsp,otokol: 
Bestyrelsesmøde 27.7.1895: Boldklubben har inviteret Viborg Sportsklub (7) til en cricketkamp på 
Galgebakken søndag den 4.8.1895. 
Brev fra fru Ejm-, Viborr, 5.8.1971, bilag 7: 

En ældre Viborgenser (født i Viborg som søn af en underofficer) har oplyst, at Underofficerernes 
Sportsklub ophørte under 1. verdenskrig 1914-18. 

VIBORG GYMNASTIKFORENING 
Densk Spo,tslidende 1890, side 106: 

Viborg Boldklub.- Denne klubs første oprindelse skyldes Viborg Gymnastikforening, der I sommeren 1886 
optog cricket som sommerøvelse, men allerede året efter etablerede klubben sig som selvstændig klub 
med egen bestyrelse uafhængig af gymnastikforeningen under navn af Viborg Boldklub. 
Blev lhl fru Ejrnæs. 111i1ar!1 30.6.1971, blag 4: 

Fotokopi af afskrift af artikel I Viborg Stifts-Tidende 23.4.1890: Viborg Boldklubs første oprindelse skyldes 
Viborg Gymnastikforening, Idet denne forening I sommeren 1886 optog cricket som sommerøvelse, men 
allerede året efter etablerede klubben sig som selvstændig klub med egen bestyrelse, uafhængig af 
Gymnastikforeningen, under navn af Viborg Boldklub 

VIBORG KATEDRALSKOLE/CATHEDRALSKOLE/lATJNSKOLEN/STATSSKOLEN 
Tldsslutll for Spo,t 1885, side 269-71: 

For Viborg Kathedralskoles vedkommende er boldspillet Imidlertid uden egentlig organisation og øves kun 
lejlighedsvis, af og til også I gymnastiktimerne. 
Dønsk Sportstkfende 1888, side 235: 

Der øves cricket i Viborg Skole (i forening med Viborg Kricketklub). 
Dens/I Spo,tsfjdønde 1890, s/de 106 og 346: 

11889 vandt Viborg Boldklub mod 15 spillere fra "Handelstandens Klub" og "Latinskolens Klub" . ... Viborg 
Kathedralskole om deres aktiviteter inkl. kampe mellem klasserne• mod Viborg Boldklub og 
Handelstandens Sportsklub (som kun havde bestjet I et år). 
/lust19t8t ldtæøbog 1890, llkJe 669: 
Viborg Kathedralskole (ingen sær1ig klub). Spiller cricket og fodbold. 
Dans/< Sportstkfende 1891. side 237: 
Viborg Katedralskole. Beretning om træning og Indbyrdes kampe. 
Blev fra fru Ejrnæs. Vibo/l1 24.5.1971, blag 5(1): 

30.6.1889: Viborg Boldklub mod Latinskolens Boldklub. 
22.9.1889: Viborg Boldklub mod Handelstandens og Latinskolens spillere. 
26.6.1892: Viborg Boldklub mod Viborg Cathedralskole. 
23.9.1894: Viborg Boldklub mod Viborg Katedralskole. 
Brev f1II fru E}mæs. Viborr, 30.6.1971, bøg Il: 

I skolens årbøger er cricket nævnt under "legemsøvelser" sammen med f.eks. svømning, gymnastik, 
roning, dans og skydning .... 1887 tilstiller ministeriet skolen 2 sæt af de fornødne redskaber til Cricketspil, 
men bevilger ikke penge til en lærer til at lede øvelserne. Det blev aftalt med byens cricketklub, at skolens 
disciple kunde deltage I klubbens øvelser uden at betale kontingent, mod at skolen over1od de redskaber, 
ministeriet havde stillet til rådighed til skolen. Der deltog 34 disciple I træningen .... Ifølge Viborg Boldklubs 
medlemslister er I årene 1889-97 et varierende antal disciple medlemmer af V.B. til nedsat kontingent. 
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... 1888 spillede 25 disciple cricket I fritiden uden ledelse .... 1889 spillede eleverne dagligt på 
cricketpladsen uden ledelse. I august og september spilledes også I gymnastiktimerne. Mindst 22 disciple. 
Enkelte disciple spillede også i byens cricketklub. Klasserne spillede indbyrdes. Midt I Juni spilledes mod 
Handelstandens Sportsklub. 22. september sammen med Handelstandens Sportsklub - iall 15 mand - mod 
Viborg Boldklub . ... 1890-1920 spilledes I forsommeren og eftersommeren cricket i gymnastiktimerne under 
lærerens ledelse. Endvidere spilledes en del I fritiden. Der spilledes klasse mod klasse . ... 1921-23 
anvendtes en del af gymnastiktimerne til cricket, 1924 til boldspil, 1925 til fodbold og cricket, 1926 til 
boldspil. Efter 1925 nævnes cricket ikke mere i skolens årbøger. 

VIBORG OLD BOYS 
Cttcket 1941, side 26: 

ligesom sidste og forrige år afholdt Idrætsklubberne Igen i år deres sportsuge, en glimrende propaganda 
Ide, som allerede nu er blevet en hel tradition. Cricketspilleme fra Olympia havde denne gang arrangeret 
en kort, men fornøjelig kamp mellem "De gamle" og "De unge", og de ældre klarede sig fint, idet de på en 
lime scorede 75 points mod ungdommens 103. Men Viborg Old Boys har heller ikke forsaget deres kære 
cricketsport, fordi de Ikke mere spiller på klubholdet. Hver uge hele sommeren trænes der 3 gange for at 
"holde formen". en i sandhed efterfølgelsesværdig iver. Selveste rektor Paludan-Milller var anfører for Old 
Boys og viste både ved gærdet og som kaster, at han kan endnu. Revisor Spreckelsen blev topscorer med 
33 points, og købmand Moeslund var en glimrende keeper for "De gamle". 

VORDINGBORG KRICKETKLUB 
S.B.U.sjublæumsskril! 1952, side 10, 14, 20og 21: 

I 90eme kom endnu flere klubber til, bl.a. Vordingborg . ... Vordingborg Kricketklub, formand Vilh. Schrøder, 
meldte sig til kampene om Roskildepokalen 1902 . ... Vordingborg Kricketklub stiftet april 1903 (?) . ... Den 1. 
Juni 1904 sluttedes Vordingborg Kricketklub og Idrætsklubben "Volmer" sammen til Vordingborg 
Idrætsforening "Frem". 

AABENRAA CRICKET CLUB Cl} 
Cticket 1964, side 29: 

Da klubben kun har et år på bagen - endda et år, hvor man kun har opereret med ungdomshold -, er det 
svært at udtale sig om de fremtidige muligheder. Trods store begyndervanskeligheder med såvel junior
som drengeholdet, synes klubbens Initiativrige ledere at være besjælet af den rette ildhu, og det er at håbe, 
at man snarest kommer Ind I en sund og rolig udvikling. Et slagkraftigt seniorhold må være det fe,rste store 
mål, og betingelserne herfor må afgjort være til stede - at de,mme efter de gode evner, mange af de unge 
spillere har åbenbaret. Får Aabenraa succes, er vejen åbnet for cricketsporten i flere se,nderjydske byer, og 
det vil være så meget mere glædeligt, som Sl!.lnderjylland hldtil har været dansk crickets •me,rke punkt". 
Hvad pigecricket angår, har Aabenraa været blandt foregangsklubberne, og de unge damer, der har 
optrådt på klubbens ungdomshold, har ingenlunde været de dårligste cricketers. 
Ct/cket 1965, side 27. læsetllrev fra Jørgen MIZander, VI matl(/er modstandere: 

Som cricketspiller gennem snart 15 år og bekendt med spillets udbredelsesvanskeligheder her I landet er 
det nærmest en velsignende lykke at være næstformand i vor yngste cricketklub, Aabenraa Cricket Club. 
At se den Ivrige ungdom, som slutter op om spillet hernede i Sønderjylland, varmer en om hjertet. Det 
hjerte, hvor man har sin sportsånd gemt. Kalenderen fortæller nu igen, at vi er nået derhen, hvor det så 
småt begynder at krlble for at komme udendørs. Når vi er nået dertil, er der kun otte Slllndage, til 
turneringen begynder. For første gang begynder den også for et seniorhold fra Aabenraa c.c., der I fe,bet 
af klubbens treårige historie har formået at fostre et mandskab, der møder op i lange benklæder. Uden 
succes deltog Aa.C.C. 11964 med et drengehold, der måske til gengæld kunne fremvise det usædvanlige 
at tælle vor første kvindelige cricketer. Det er vel i sig selv beundringsværdigt, at en så nyfe,dt cricketklub I 
vinterens løb har arrangeret vintertræning for sine unge, endnu urutinerede medlemmer. En beundring af 
forberedelsestrænlngen bliver dog sikkert ikke mindre, når klubbens medlemmer håber, at bestyrelsen er i 
stand til at arrangere nogle træningskampe, Inden turneringen starter. Håbet er tankernes frie spil, hvor 
problemerne ofte synes simplificeret. Dog vel næppe så løselige, som nl!.ldvendigt for os. Vel næsten 
traditionelt for danske cricketklubber er vor kasse slunken, hvilket i dette tilfælde vil sige, at der ikke er 
mulighed for økonomisk at gengælde de træningsmodstandere, vi se,ger. Såfremt der dog alligevel er 2. 
divisionshold eller mellemrækkehold, der har lyst til en tur til Sønderjylland, er de hjertelig velkomne. 
løvrigl er vi Ikke som mange andre generet af den lokale fodboldklub, Idet Aabenraa Cricket Club har sil 
eget cricketstadion. 
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Cricketjubilæumsnummer 1979, Side 44: 

En enkelt mands entusiasme sørgede for, at der 11963 kom cricket i Aabenraa, men det lykkedes ham 
desværre ikke at få skabt den tilstrækkelige baggrund for at spillet kunne overleve. Børge Borgå er 
cricketentusiast om en hals. Han har spillet cricket i sine "skoleskak-lejre" i mange år, og takket være ham 
kom der en hyggelig, meget lille bane I Aabenraa. Man startede optimistisk I 1963. Drenge- og juniorhold 
blev tilmeldt og i årene, der kom, var Aabenraa foregangsklub med hensyn til piger på holdene. 11965 
tilmeldtes et seniorhold, men ingen ungdomshold. Henry K. Buhl var en vigtig kraft på holdet, men det var 
lidt tilfældigt, hvem man stillede op med, og det virkede aldrig, som om der kom nogen rigtig samling over 
spilleme. To udmærkede engelske spillere, George Allen og Brian Rowoth, sørgede for, at holdet vandt 
nogle kampe de følgende år med bistand af Jørgen Mizander, der blev Aabenraas bedste mand gennem 
årene, såvel med bat som med bold. 11968 indledtes turneringen med det første sønderjyske lokalderby 
mellem Aabenraa og nystiftede Husum. Aabenraa sejrede, men med Henry Buhls farvel til Aabenraa og 
uden den engelske bistand gik det ikke meget længere - med udgangen af næste år blev den foreløbig 
sidste bold kastet dernede ved grænsen, uden at Aabenraa havde hævet sig over mellemrækkestadiet. 
Lidt statistik. 

AABENRAA CRICKET CLUB (li) 
Cricket 198815, side 18: 

... Når dette blad er hos læserne, er nok en klub sandsynligvis stiftet. Ligesom i Flensborg har Henry Buhl 
og hans disciple en finger med i spillet. Klubben er Aabenraa, så der er tale om en genoplivelse af den 
forening, der døde for en række år siden. Den væsentligste del af spillerstaben vil blive tamilske flygtninge. 
Aabenraas tidligere bane er stort set intakt. Der er vokset græs på pitchen, men det skulle være til at 
retablere - og så er man igang. Annonce: Cricketklub. Stiftende generalforsamling afholdes torsdag d. 
3.11.1988 kl. 19.00, i lokalet ved siden af cafåen på Aktivitetshuset, alle er velkomne. Initiativgruppen. 
Cticket 198913, side 11: 

... også Aabenraa har fået anvist baneanlæg. 
Cricket 1990/1, Side 13: 

Takket være aktiv fødselshjælp fra forstanderen på Sønderborg Idrætshøjskole, Hans Jørgen Nielsen, har 
Sønderborg fået en bane, der efter sigende ikke kan skaffes skønnere i dette land. Den ligger på 
Idrætshøjskolen og med udsigt ud over sundet. Da det beklageligvis ikke er lykkedes at skaffe Aabenraa 
bane, er der indgået en aftale mellem de to klubber, der I det første år stiller et fælles hold med kamp- og 
træningsfaciliteter i Sønderborg. Herman Alker er formand i Sønderborg og vil spille for det kombinerede 
hold - og holder derved en pause i Husum. 

BOLDKLUBBEN AF 1904. AALBORG 
Cricket 1968, side 46, H.A.G. Nielsen forf-r. 

Deltog omkring 1907 (?l i Aalborg-turnering med Aa.B., Skjold og Chang (?J. Gik fallit omkring 1910 (?). 
Aa.B.sjubilæumssklift 1935, Side 8: 

"1904" opslugt af Aa.B. 

CHANG, AALBORG 
Changs jubilæumssklift 1962, side 3 og 13: 

Startet 1.9.1912 som fodboldklub . ... havde ikke noget rigtigt navn, men blev kaldt "Karl Emils Klub", indtil 
den blev døbt og fik navnet Idrætsklubben Chang. Navnet skyldtes, at der på det tidspunkt var en 
aalborgensisk fodboldspiller, som drengene så op til, ved navn Jean (udtales Chang) . ... på udvalgt jysk 
hold: Henry Buus, Claus Buus, Niels P. Christensen, Eskild Larsen, Aage Dam, Henry Kjær, Martin Lynge, 
Robert Sørensen, Folmer Thornsohn og Jørgen Vognsen. De 4 førstnævnte har alle været på landsholdet 
og Niels Peter Christensen som anfører. 
Cticket 1939, side 2: 

... Kampen mod Aarhus Olympia gik i vasken, idet regnen satte "Grusgraven", Changs gamle bane, under 
vand, så spillet afbrødes . ... Chang har iøvrlgt haft lidt vanskeligt ved at holde sammen på holdet I år, og 
det må håbes, at flytningen til den nye, glimrende bane ude ved siden af Aa.B.s kommer til at betyde, at 
Chang til næste år •vender frygteligt tilbage". 
Breve fra fru Ejmæs, VlbOlrJ 24.5. og 5.8.1971: 

Olympia, Viborg spillede mod Chang hvert år 1922-1930 inkl. 
Cricket 1970, side 7:

Changs cricketafdeling fejrer 50 års jubilæum. 
Clicket 1964, Side 47 ogjubllæumsnummer 1979, Side 14: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. 

CIMBRIA. AALBORG 
Aa.B.sjubilæumssklift 1935, Side 8, 22 og 25: 

1898 erfarer man atter en del nye klubbers eksistens. Cimbria, stiftet et par år tidligere, vandt over Logen 
Heimdal under I.O.G.T . ... 1900 vandt Cimbria over Aalborg 1900, som ophørte . ... Cimbria opslugt af 
Aa.B. 
Kricket 1930, Side 14: 

Axel Rambøll (A.8.) tog 16 gærder for 21 mod Cimbria, Aalborg 11902. 
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DÆK. AALBORG 
lllus/18191 ldrætsbog 1890, side 669: 
Dæk (i AalbOrg) stiftet 5. september 1887. 30 medlemmer i oktober 1889. Spiller kun cricket. 
Ae.S.s jublawnss/at/1 1935. side 8: 
•.. Ikke mindst I Aalborg var interessen for cricket åbenbart ret dominerende midt i 80eme. thi den ene klub 
efter den anden opstod, ikke fordi der ikke var plads i den først startede cricketklub, men nogle mente, at 
medlemmerne var for fine, og så dannede de •grovere• andre klubber som Sport, Dæk, Sejr og Sparta. 
Dansk Spo,tslidende 1890, Side 102 og 360: 

Boldklubben Dæk I Aalborg tæller for tiden 24 aktive medlemmer . ... Da klubben nylig er stiftet .... Klubben 
har i afvigte cricketsaison (1889) spillet 4 kampe mod cricketklubber i Aalborg, vundet de 3 og tabt den ene. 
Dæk har besejret klubben Sport med 107 points og 10 stående gærder mod 100 points. - endvidere vundet 
to kampe mod Latinskolens Kricketklub. I en kamp med cricketklubben Seir tabte Dæk med 115 points 
mod 118 points. Seir, der så smukt hævdede sit navn, er senere opløst • •.• i begyndelsen af oktober 1890 
afholdt Aalborg Kathedralskole kamp med Kricketklubben "Dæk" 
Ae.8.sjublæumsslutlf 1935, side 8, 16 og 17: 
11889 bekendtgør Kricketklubben Dæk, at den påbegynder øvelser 5. maj og modtager Indmeldelser .••• Af 
andre kampe i Aalborg skal nævnes Sejr vandt over Dæk . .•. Dæk går op i Aa.B (Kricketklubben). 

HEIMDAL, AALBORG 
A•.B.s jublBlumsskJilt 1935, side 22: 
1898 erfarer man atter en del nye klubbers eksistens. Cimbrla, stiftet et par år tidligere, vandt over Logen 
Heimdal under I.0.G.T. 

SEJR. AALBORG 
Aa.8.s jubllæumsskrilt 1935, side 8: 
••. Ikke mindst i Aalborg var interessen for cricket åbenbart ret dominerende midt I 80eme, thi den ene klub 
efter den anden opstod, Ikke fordi der ikke var plads i den først startede cricketklub, men nogle mente, at 
medlemmerne var for fine, og så dannede de •grovere• andre klubber som Sport, Dæk, Sejr og Sparta. De 
gik senere op I Aa.B. (Kricketklubben). 
Dansk Spo,1slldende 1890, side 102: 

I en kamp (1889) med cricketklubben Seir tabte Dæk med 115 points mod 118 points. Seir, der så smukt 
hævdede sit navn, er senere opløst. 
Aa.B.s Jublæumsslatlr 1935, side 17: 
1889: Af andre kampe I Aalborg skal nævnes Sejr vandt over Dæk. 

SKJOLD. AALBORG 
Dansk Spo,1slldende 1893, side 331: 

Boldklubben "Sport• i Aalborg afholdt søndag 20. august en match med Ungdomslogens Sportsklub, 
Aalborg (Skjold). Sidstnævnte klub var den udfordrende. Resultatet var, at Sport vandt med 99 points mod 
58 points. 
Ctfcllet 1945, side 611: 
"Skjold", Aalborg medstifter af J.B.U. 1895. Med !første turnering 1898. 
J.B.U.sjublæumssluill 1945, flkle 7: 

Var finalist I jydske turnering 1897, tabte til Vejle. 
Den Danske lmælsbog 1935, side 741 og 747: 
Fotografi af deltagere I kamp i Aalborg 11.8.1895 mellem Randers Ungdoms Boldklub og Ungdomslogen 
"Skjold" I Aalborg .•.. Betegnes som N.I.0.G.T., Aalborg. 
Env 1111 fru E}mas. Vlbotg 24.5.1971: 
Olympia, Viborg mod Aalborg Skjold (Spillet i Randers) 25.8.1918 (?). 
Ehvh fru E}mas. VIIJo'l15.8.1971, biag2og3: 
Aalborg Ungd. Loge spillede I 1896 . •.. N.1.0.G.T.s Kricketklub, Aalborg eksisterede 1897. 
Aa.B.a jub/læumsskJift 1935, flkle 8, 19, 21 og 24: 

Skjold under N.1.0.G.T. var den af de andre cricketspillende foreninger, der holdt længst ud, men også den 
måtte omsider kapitulere . ... 1893 vandt Sport over Ungdomslogens Sportsforening Skjold . ... 1896 var de 
to Aalborgklubber ( Kricketklubben og Skjold) I kreds med Hjørring og Sæby •• 1899: N.1.0.G.T. gået Ind(?). 
Ctfcket 1968, side 48: 
Skjold deltog I Aalborg-turnering omkring 1907 (?). 

SPARTA, AALBORG 
Ae.B.s Jubllaumssktift 1935, sJde 8: 
, .. Ikke mindst I Aalborg var interessen for cricket åbenbart ret dominerende midt I 80eme, thi den ene klub 
efter den anden opstod, ikke fordi der Ikke var plads I den først startede cricketklub, men nogle mente, at 
medlemmerne var for fine, og så dannede de •grovere• andre klubber som Sport, Dæk, Sejr og Sparta. De 
gik senere op I Aa.B. (Kricketklubben). 
Tldssktilt for Spott 1885, sJde 517: 
Af boldklubber er der oprettet Ikke mindre end 2 I Aalborg, der begge driver både langbold og cricket. Den 
ene består af handelsfolk, den anden af sagførere, læger, officerer o.lgn. De har straks fundet livlig 
tilslutning; der spilles hver aften og en del af søndagen. 



SPORT, AALBORG 
Dansk Sportslidende 1890, side 102: 

Dæk har (1889) besejret klubben Sport med 107 points og 10 stående gærder mod 100 points. 
Danslc Spolfslidendø 1892, IJide 263, 294, 336 og 355: 
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Boldklubben "Sport• i Aalborg, som blev stiftet 18. maj 1889 , afholdt generalforsamling. Klubben tæller ca. 
50 medlemmer. lfjor optog klubben fodboldspil på sit repertoire, således at der nu skiftes med at spille 
cricket og fodbold. I sommerens løb afholdes præmiekamp såvel for yngre som ældre hold .... Den 24. juli 
agtes afholdt en kamp i Aalborg mellem Boldklubben Sports ældre og yngre hold .... Boldklubben Sport har 
til søndag 14. august udfordret Hjørring Cricketklub til en match, der skal afholdes i Aalborg på den store 
exercerplads . ... Der var mange tilskuere og Sport vandt med 57 points og 11 stående gærder. 
Dansk Spolætidende 1893, IJide 331: 

Boldklubben "Sport" i Aalborg afholdt søndag 20. august en match med Ungdomslogens Sportsklub, 
Aalborg (Skjold). Sidstnævnte klub var den udfordrende. Resultatet var, at Sport vandt med 99 points mod 
58 points .... Boldklubben "Sport• påtænker at optage fodsporten på sit program. 
Dansk Spaltslidende 1894, side 150: 

I Aalborg er klubberne "Aalborg Kricketklub" og "Sport" efter længere tids forhandlinger sammensmeltede 
til een klub. 
Aa.B.s føsls/ailt 1935, skJe 8, 18, 19 og 20: 
... Ikke mindst I Aalborg var interessen for cricket åbenbart ret dominerende midt I 80eme, thi den ene klub 
efter den anden opstod, Ikke fordi der ikke var plads I den først startede cricketklub, men nogle mente, at 
medlemmerne var for fine, og så dannede de "grovere• andre klubber som Sport, Dæk, Sejr og Sparta .••. 
189 0-92 er der andre klubber, der gør sig gældende, særiig Sport . ... 1892 Sport mod Hjørring kl. lidt før 12 
- forbi 2½ .... 1893 Sport vandt over Ungdomslogens Sportsforening Skjold .... 1894 Sport går op I Aalborg 
Kricketklub. 

TOBAKSARBEJDERNES IDRÆTSFORENING, AALBORG 
Nykøbing M.s jublæumsslufll 1948, side 10: 

Nyk.M. vandt over "Tobakken", Aalborg i 1929. 
Kticket 1930, IJide 68: 

Spillede 1930 i A-rækken. 
K1ickat 1934, side 120: 

1931, 32 og 33 i B-rækken. 19 34 mangler. 
Clicl<at 193', IJide 41: 

Kommet til i B-rækken. 
Cliclr.et 1939, side t: 

Klubben faldt fra i 1938- B-rækken. 
Cdckat 1954, Side 21: 
Klubben starter som cricketklub. 
Cliclr.at 1964, side 61 ogjublæumsnummer 1979, side 49: 
Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik .••• Tobaksarbejdemes Idrætsforening, Aalborg, levede i 
tre år og tabte samUige sine 18 kampe, Idet dog en enkelt første halvleg blev vundet. Projektet med en 
sådan firmaklub var sympatisk, men urealistisk. Tobaksarbejdere, der aldrig har rørt en cricketbold før, har 
svært ved at komme efter det. 

AALBORG BOLDKWB AF 1898 
Aa.B.s fNlsklilt 1935. side 22og 24: 
1898: Aalborg Boldklub vandt over Kricketklubben .. . .  1899: Aalborg Boldklub af 1898 gået Ind. 

AALBORG 1900 
Aa.B.s tvslsluilt 1935, side 25: 
1900: Cimbria vandt over Aalborg 1900, som ophørte. 

AALBORG BOLDKLUB AF 1902 
J.B.U.sjublæumss/utlt 1945, side 36: 

"Aalborg Boldklub af 1902" var blevet opløst, men havde forinden udsat pokal (1911). 
Aa.B.s fests/allt 1935, side B: 
Aalborg Boldklub af 1902 opslugt af Aa.B. 

AALBORG BOLDSPILKLUB AF 1885 
/IUs/19,at /d,ælSbog 1890, side 669: 

Aalborg Kricketklub stiftet 20. juli 1885. 44 medlemmer I oktober 1889. Under O.8.U. Spiller kun cricket. 
Aa.B.s festsktiJI 1935 (uddrag): 

•.. Ikke mindst I Aalborg var Interessen for cricket åbenbart ret dominerende midt I BOeme, thi den ene klub
efter den anden opstod, ikke fordi der ikke var plads I den først startede cricketklub, men nogle mente, at 
medlemmerne var for fine, og så dannede de "grovere" andre klubber som Sport, Dæk, Sejr og Sparta,
men efterhånden som det gik op for de interesserede, at det virkelig var cricketspillet og sporten det kom
an på, gik de mange forskellige klubber op I Kricketklubben, der siden under navn af Aalborg Boldklub
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(populært kaldet "Gamle Aalborg") og senest Aa.B. af 1885 har opslugt endnu flere klubber, bl.a. Clmbria, 
Aalborg 98, Aalborg Fodboldklub, "1902", "1904" og den nyeste Aalborg Kricketklub af 1921 . 
... Klubben oprettet som Bold• og Kricketklub af Aalborg Gymnastikforening (stiftet 1884). Klubben stiftet 
13. maj(?) 1885. O.R.S. H. M. Maldrup første formand. Spillede på eksercerpladsen . ... 1886 åbenbart
Ikke nok spillere til træningen, thi dette år virkede byens cricketspillende forening under navn af Aalborg
Kricketklub: 23/8 i Aalborg mod Viborg kl. 12.1/4 til 2½. Aalborg sejr 68 mod 47 (36 + 32 og 32 + 15) •
navne på spillere og dommer .•.• 1888: Aalborg Kricketklub er den ældste af de forskellige 
sportsforeninger .•.. 1889: I Aalborg havde man 8-9 forskellige klubber . ... 1890-92 mærker man ikke
meget til Aalborg Kricketklubs eksistens. Der er andre klubber, der gør sig gældende, særlig Sport. 1892
forsøger Aalborg Kricketklub at generobre en plads I solen blandt eksercerpladsens boldspillende klubber•
forgæves .... 1894: Sport går op I Aalborg Kricketklub .... 1899: Kricketklubben har nu taget navnet Aalborg 
Boldklub. Aalborg Boldklub af 1898 er gået Ind .•.. 1902: fotografi af Aa.B. mod Ø.B., negeren Hughes 
(Ø.B.) kaster. Endvidere Joh. Wenneberg ved gærdet og Em. Westphall som dommer .••. ca. 1903: 
fotografi af cricketspillere 11 mørkt cMtt tøj) med navne. 
J.8.U.sP,blæumssklift 1945, side 12: 

Aa.B. af 1885 blev dannet væsentligt på initiativ af organiserede gymnaster, der gik sportsledige om 
sommeren. 
ruisskrift for Sport 1885, side 517: 

Af boldklubber er der oprettet ikke mindre end 2 i Aalborg, der begge driver både langbold og cricket. Den 
ene består af handelsfolk, den anden af sagførere, læger, officerer o.lgn. De har straks fundet livlig 
tilslutning; der spilles hver aften og en del af søndagen. 
Ttd$sl<riftforSport 1886, side 440 og 1887, side 32: 

Kricketklubberne I Viborg og Aalborg afholdt match den 22. august, hvori Aalborg sejrede med 68 mod 47 
points. 
Dansk Sportslidende 1888, side 290: 

Kamp Aalborg og Randers B. 
Dansk Sportslidende 1889, side 219: 

Aalborg og Randers Kricketklub spillede 16. juni. Aalborg Klub vandt med 206 mod 75 points. 
Dansk Sportslidende 1891, side 321: 

Referat og regnskab fra kamp mellem hold fra Aarhus/Randers/Aalborg, der vandt 64 + 55 over 
Hjørring/Sæby hold 43 + 61. 
Dansk Sportslidende 1894, side 150: 

I Aalborg er klubberne "Aalborg Kricketklub" og "Sport• efter længere tids forhandlinger sammensmeltede 
til een klub. 
Cttcket 1945, side 66: 

Som Aalborg Boldklub medstifter af J.B.U. 1895. 
Cllcl<el 1936, side 12, E. Westphal om sin mest spændende kamp, Sæby somme,en 1896: 

Vi var elleve godt sammenspillede kammerater, men vi var ærligt talt nogle ranglede lemmedaskere i 19-
20 års alderen, da vi - på en sekstimers tur fra Aalborg • stod af hestevognen og i Sæby blev præsenteret 
for nogle gamle gubber med skæg til bæltestedet. Formanden var en gråskæg af Holger Danske typen - en 
læge - og han betroede mig, at Sæby endnu aldrig havde besejret en Aalborgklub. Trods mine 20 år var 
Jeg dog ikke dummere end at forstå, at "idag skulle det være• fra Sæbys side. Hvor var vi knægte 
højbenede på morgenkvisten - herregud, det var vor første udekamp i den nyfødte Boldspil-Union, og kun 
sjældent havde vi kysset vore sejrrige boldtræer - - -. Hvor var vi knægte små, da vi bevægede os mellem 
Sæby Købstads Embeds- og Bestillingsmænd, som om søndagen striglede skipperskægget, trak hvide 
bukser på, drak en dram og gik i skoven for at bowle og slå points til Sæbys ære. Spillepladsen lå nemlig 
midt i skoven, til den ene side mod en naturlig bakketribune, til den anden side i et jævnt fald og så en brat 
skrænt lil åen. Vi unge var i "uniform•: en hvid bomuldstrøje med et blåt malteserkors midt på brystet og på 
huen. De gamle Sæbyspillere i hvide skjorter døbte os før kampen "Korsridderne". Vi var nette folks børn 
og bed tænderne sammen under den krænkende overlegenhed fra de gamles side. Første halvleg vandt vi 
med en snes points (50-30), men efterhånden som Sæby skred i 2. innings og ikke nåede 70, gled 
Korsriddernes fane langsomt til vejrs, og med små 100 som overtal befæstede Aalborg sin uindtagelighed 
overfor Sæby. I omklædningstellet hentede lægen sin søn, der også spillede på holdet, og tilhviskede ham: 
"Det gik os som sædvanlig skidt overfor Aalborg!". Da fik Korsriddernes fører sin tak for tort og svie. Som 
en premi6res succes ikke kan gentages, flyttes spændingen aldrig fra denne min første udekamp, og jeg 
genoplever den med hektisk røde kinder og føler mig stadig ung mellem mine grønne minder. 
KJtcl<et 1934, side 89: 

1908 spillede den 16 årige Oskar Jørgensen sin første 1. holds kamp for Aa.B. mod Frederikshavn. 
Klicl<et 1931, side 23, Mod Holend I Hamborg. Aa/bOrg Boldspilklubs tur/ 1923: 

Medens vi her i landet ofte har haft besøg af udenlandske crickethold, er det som omtalt i Kricket for januar 
sjældent, at et hold er draget udenlands for at forsvare de danske farver • vistnok kun tre gange ialt -
nemlig i 1890, 1923 og 1926. Æren af turen 11923 tilkommer Aalborg Boldspilklub af 1885, som nævnte år 
rejste til Hamborg og spillede - ikke mod et tysk • men mod et hollandsk hold, en ejendommelighed, som 
gjorde turen særlig interessant. Det var på initiativ af fabrikant L. P. Lauritzen, Aalborg, og grosserer 
Nissen, Hamborg at turen var blevet bragt I stand, og efter at alle fortieredelseme var tilendebragt, fandt 
afrejsen fra Aalborg sted den 15. juli • en søndag morgen. Strålende solskinsvejr var det, men med bange 
anelser så man, hvorledes dette efterhånden forvandledes til stærkt regnvejr • cricketspillernes værste 
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fjende • for så på selve spilledagene, tirsdag og onsdag den 17. og 18. juli, at slå om til rigtigt sommervejr 
igen. 
På forhånd kendte de to hold ikke meget til hinandens styrke, men det viste sig ret hurtigt, at 
Aalborgenseme var deres modstandere overlegne. Det hollandske hold bestod af fem spillere fra 
Amsterdams bedste klub og resten fra forskellige provinsklubber, og det måtte betegnes som et Jævnt godt 
hold. Mærkeligt nok benyttede hollænderne sig kun af langsomme kastere, og denne mangel på variation i 
kastningen benyttede Aa.B. sig af til at tegne sig for to store halvlege på 181 og 194 points. De danske 
kastere derimod havde lettere spil overfor deres modstandere, der kun syntes indstillet på langsom 
kastning og følte sig mere generet af den ujævne bane mod danskernes hårdere kastning. Hollændernes 
halvlege blev derfor kun på 57 og 82 points, og Aa.B. kunne vende hjem med en stor sejr på 236 points. 
Desværre var banen ikke god at spille på. I modsætning til Berlin, hvor der spilles en del cricket, dyrkes 
spillet så godt som ikke i Hamborg, og da man ikke havde kunnet få en bane stillet til disposition af en af 
de store klubber, var man henvist til en middelmådig bane i udkanten af byen. Klokken 14.30 om tirsdagen 
begyndte kampen med Aa.B. ved gærdet, og Oscar Jørgensen gav straks sine medspillere et godt 
eksempel ved at sende den første bold til grænsen for 4, noget der var så meget lettere, som banen ikke 
var ret stor. Det var dog særlig Niels Madsens og Gert Jensens makkerskab, der prægede halvlegen, idet 
de scorede 82 for 4. gærde, og Niels Madsen havde æren af at opnå kampens største halvleg - 56 points. 
Ved spillets afbrydelse kl. 19 var der spillet en halvleg på hver side med det resultat, at Aa.B. havde et 
overskud på 124 points, og kampen var da så godt som afgjort. Onsdag formiddag kl. 11 begyndte Aa.B. 
sin anden halvleg og åbnede nu med C.J. Thomsen og C. Lage, og også denne gang gik det nemt med at 
score points. De fleste spillere fik et to-cifret tal, og halvlegen sluttede med 194, efter at sidste gærde, 
Bøgh Jensen og Aksel Larsen, havde forøget totalen med 40. Over halvdelen af pointsene blev opnået 
ved grænseslag, jævnt fordelt på næsten alle spilleme. Det gik hollænderne noget bedre I anden end I 
første halvleg, idet de fik 82 points. Særlig H. Oliver - forøvrigt en englænder- spillede godt og meget 
stilfuldt og scorede 21. 
Samværet mellem de to landes spillere var det bedst tænkelige. Aalborgenserne fik efter kampen overrakt 
en laurbærkrans med silkebånd af hollænderne, og ved frokosten om onsdagen var man enig om at søge 
arrangeret et besøg af hollænderne i Aalborg det følgende år, hvilket besøg - som det senere viste sig -
ikke blev til virkelighed. En række talere havde ordet for at udtrykke deres glæde over, at arrangementet 
havde ladet sig gennemføre, og at turen og kampen havde været en succes. Bl. a. talte den hollandske 
anfører, købmand R.M. Beuth, Niels Madsen, Aalborg, og grosserer Nissen, Hamborg. De danske 
deltagere benyttede iøvrigt lejligheden til at besøge byens mange seværdigheder, og de vendte hjem med 
mindet om en overordentlig interessant tur. Herefter regnskabet for kampen. 
Cricket 1935. side 61, Aa.B. 50 Ir den 20. jul (uddrag): 
Fotografi af Aa.B.s nye bane . ... Vandt jyske mesterskab 1899 og 1904 under navnet Aalborg Boldklub, 
samt derefter 1915, 1919, 1920, 1922, 1923 og 1928 . ... 11923 kunne klubben stille ikke mindre end 4 
fuldtallige seniorhold og et juniortlold. 1923 rejste man til Hamborg (se ovenfor); initiativet taget af fabrikant L. 
P. Lauritzen, der også bekostede turen . ... Havde besøg af M.C.C. i 1925 og Leicester i 1928 .•.. Spillede
mod K.B. 1911, 13, 17 og 25. Mod A.B. 1920, 21, 22, 23, 25 og 28 . ... Aa.B.s (ja Jyllands!) største
cricketnavn var Oskar Jørgensen, Jyllands bedste all round spiller (døde ung 1934) . ... Fotografi af Aa.B.s
hold 1922 med navne . ..• J.B.U.s i 1931 påbegyndte juniorturnering alle fire år vundet af Aa.B. 
Side 63 - Erindringer fra nogle af Aa.B.s cricketår af G. Wenneberg: Årsagen til Aa.B.s mange gode
resultater var et ubrydeligt kammeratskab, et kammeratskab, man sikkert ikke let finder andre steder. Her
skal kun omtales et par af de bedste cricketture, Aa.B. har haft gennem årene. Først en tur til Viborg 1906:
Dengang var en sådan tur lidt mere besværlig med hensyn til rejsen, end den ville være nu om stunder,
men til gengæld var den så meget morsommere, rigtig en af den slags ture, man husker. Først kørte vi
med toget til Onsild, og derfra gik farten videre pr. vogn til Viborg. Turen står for dem, der var med, som
en herlig oplevelse, ikke mindst for Niels Madsen, der for første gang var med på "Gamle Aalborg"s hold
og morede sig kongeligt. Godt sammenhold, vunden kamp, dejligt smørrebrød og hvad dertil hører,
fremtryllet af "Tuborg Dam•, der heldigvis var I Viborg den dag. Maden og drikkevarerne fik bekomst af en
flok glade og skrupsultne unge mennesker, og da det var overstået, fortsatte man under "Tuborg Dam•s
ledelse med en tur rundt i Viborg og endte på "Salonen•, hvor man følte sig som storborgere. Hjemturen
formede sig herligt i den lyse sommernat, og der var adskillige morsomme episoder undervejs. Holdet af
1906 ser således ud: Carl Plass, M. Arndt, Lehnskjold, Hartmann, J. Wenneberg, Niels Madsen, L. Nielsen,
Anders Hansen, Johs. Petersen, Wesche og Juhl. 
Dernæst en tur til Nykøbing M. i 1917: Denne tur er sikkert den morsomste af dem allesammen. 
"Cykleturen til Nykøbing• begyndte med toget lørdag eftermiddag kl. 5 fra Aalborg til Hvalpsund (me<i
ekstravogn til cyklerne), derefter færge over sundet, så op på cyklerne og 30 km. ad landevejen til
Glyngøre. Ankomst til Nykøbing kl. 12½ om natten, Indkvartering på højskolehjemmet, kaffe og en
forfærdelig masse uroligheder under ledelse af M. Arndt. Næste morgen stod slaget på Nykøbings gamle,
Idylliske bane, og Aa.B. vandt (selvfølgelig!). Efter aftensmaden kom cyklerne frem igen, og så gik det
•atter hjemad til den lille by", 30 km. til Fæggesund, i robåd over sundet, derefter 7-8 km. til Vesløs.
Selvfølgelig var der to mand, der "tabte luften• og andre to holdt dem med selskab. Det lykkedes resten at
forsinke toget så meget at de omtrent allesammen nåede at komme med. (Del kan ej beskrives, det skal
:;es). Ankomst til Aalborg kl. 12 nat, 
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Den Danske /drætsbog 1935, side 749: 

Aa.B. vandt jydske turnering 1904 under navnet Aalborg Fodboldklubs Krickethold. 
Cricket 1945, Side 45, Aa.B. 60 Ir den 20.Jul (uddrag): 
Spillet mod K.B. 5 gange i årene 1911-35, mod A.B. 9 gange siden 1920, sidst jubilæumskampen i år . 
... Har ikke navnene på stiftere og første bestyrelse, men giver navnene på nuværende bestyrelse. Nogen 
statistik inklusive gærderekorder. 
Brøv fra fru Ejmaøs, Viborg 24.5 og 5.8.1971: 

Aalborg spillede mod Viborg bl.a. i perioden 1889-1929 (1905 under navnet Fodboldklubbens Cricketklub}. 
Aa.B.s festskrift 1935, Side 8: 
Aalborg Fodboldklub opslugt af Aa.B. 
Cricket 1964, Side 30, og/ublaøumsnummer 1979, Side 10: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. Danmarksmestre 14 år i træk 1961-74 og endvidere 
1976 og 77. 
Cricket 197816, side 17: 

I sommer blev en epoke, også i cricketmæssig henseende, afsluttet. På kommunens bud begyndte man at 
bryde det gamle klubhus for Aalborg Boldspilklub på Ny Kærvej ned. I klubbens over 90-årige historie blev 
Ny Kærvej ensbetydende med Aa.B. for generationer af Aalborgensere, som eksercerpladsen var det for 
de foregående og som Øster Uttrup vil blive det for de nye generationer. Den store stenterrasse ved 
klubhuset var i sin tid støbt af ungdoms- og seniorspillere, som nu er omkring det halve hundrede år. Vel 
var det vemodigt at se "de gamle haller" jævnet med jorden, skriver Poul Munk i Aa.B.s medlemsblad, -
men på den anden side kan den omstændighed, at huset på Ny Kærve] nu er væk, fjerne enhver tvivl, at 
det er på Øster Uttrup det nu foregår, som det har gjort I en årrække. 
Cricket 197912, Side 3 (uddrag): 
Aalborg Boldspilklub af 1885 har så sandelig også sat sit præg på dansk cricket - den ubrudte række af 
danske mesterskaber fra 1961 til og med 1974, nye mesterskaber i 1976 og 1977, sølvmedaljer 11958, 
1975 og 1978, bronze i 1954, 1956, 1957- den eneste klub, der har været med i 1. division igennem hele 
D.C.F.s historie. Dertil otte pokalsejre 
... Men også her knager det faretruende. Klubben måtte kort ind i dette års turnering afmelde alle hold med 
undtagelse af 1. holdet. Det betyder, at der nu overhovedet intet ungdomsarbejde er i klubben - Aa.B.s 
problem, hvad det angår, udflytningen til Øster Uttrup, er stort set aldrig blevet overvundet, selvom på det 
seneste bl.a. Henning Olesen gjorde en indsats. Tilgangen af Claus Hansen, Nyk.M., der jo er N.C.A.
instruktør, fik vel en og anden til at tænke på, at der nu for alvor kunne komme gang i ungdomsspillet i Ø. 
Uttrup. Men man måtte gå den anden vej - for mange spillere holdt op før denne sæson, af den ene eller
den anden årsag. Henning Olesen flyttede tilbage til Chang, Ole lsakkson, Hardy Sørensen, Erik
Westergaard og Henning Hoff holdt op - de fire sidstnævnte er det lykkedes at få med i enkelte kampe i år,
når det for alvor kneb, men ingen af dem spiller permanent på holdet. Derfor har man, trods tilgangen af
Claus Hansen og til trods for at Per Terp er begyndt igen, ikke flere end de spillere, der skal bruges til eet
hold . ... Cricketspillet og cricketspilleme I Aalborg skal nok klare sig, men dansk cricket bliver fattigere, 
hvis Aa.B.s cricketafdeling må dreje nøglen om.
Cricket 197913, side 5: 

Om redningsaktion for Aa.B.s cricketafdeling. 
Cricket 198112, side 3: 

Aa.B. er ikke i stand til at deltage med hold I turneringen 1981. 
Cricket 198213, Side 7: 

... Bestyrelsen i Aa.B. har besluttet, at cricketbanen I Ø. Uttrup I den kommende tid skal bruges til mini
fodbold, og at der skal være fri adgang over banen. I Aa.B.s gyldne cricketdage var det noget nær 
"helligbrøde" at betræde græsset på banen, som blev taget I brug 11970. 
Cricket 198311, side 14: 

Aa.B. har tilmeldt et mellemrækkehold til denne sæson og kommer således igen efter kun to års dvale. 
Berfngske Tidende 7.12.1989: 
På en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at nedlægge Aa.B.s cricketafdeling efter 104 års 
virke. 
Cricket 1990/2, side 9: 

Nekrolog over en stolt klub. 

AALBORG FODBOLDKLUBS KRICKETHOLD 
Den Danske /drætsbog 1935, side 749: 

Aa.B. vandt jydske turnering 1904 under dette navn. 
8,ev fra fru Ejmæs, Viborg 24.5.1971, blag 5: 
Aalborg Fodboldklubbens Cricketklub mod Viborg 6.8.1905. 
Aa.B.s f8stslctilf 1935, Side 8: 
Aalborg Fodboldklub opslugt af Aa.B. 
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AALBORG KATHEDRALSKOLE/lATINSKOLE 
Criclcel 1966, side 121: 

1866: Aalborg Kathedralskole takker i en længere skrivelse af 16. september ministeriet for kirke- og 
undervisningsvæsenet for deres brev af 13. juni vedrørende udbredelsen af cricket. Man redegør for, hvad 
der er blevet gjort, hvilken lærer (adjunkt, gymnastiklærer Maienstein), der satte spillet i gang , dog med 
hjælp af to englændere, mr. Watson og mr. Betts (se ogsa under Aalborg Kricketklub nedenfor), samt hvorledes man 
har finansieret foretagendet, der har kostet den formidable sum af 4 rdl., som man "ikke har betænkt sig på 
at afholde af den conto, hvor gymnastikapparater anskaffes og vedligeholdes". Skrivelsen er signeret af 
skolens rektor, G. Lund. 
/lustreret /drætsbog 1890, side 669: 

Aalborg Kathedralskoles Kricketklub stiftet 1. september 1884. 30 medlemmer i oktober 1889. 
Tlds$/<Jilf for Spott 1885, side 269-71: 

For Aalborg Kathedralskoles vedkommende udgør boldspiløvelserne en del af gymnastikundervisningen . 
... kun langbold (i mindst 20 år). 
Dansk Sporistidende 1890, side 102 og 360: 

11889 vandt "Dæk" to kampe mod Latinskolens Kricketklub ... Aalborg Kathedralskole: Øvelserne fra 
foregående år genoptaget. Ca. 30 elever deltog I øvelserne. Midt september spilledes med Aalborg 
Cricketklub. 3 uger efter afholdtes kamp med cricketklubben "Dæk". 
Aa.B.s festslcJill 1935, side 16: 
Aalborg Latinskole spillede i 1888. 
Cricket 1964, side 129: 

Ifølge Børge Borgå (overlærer I Aabenraa) spillede Aalborg Katedralskole i hans lid (sidst i 20eme) cricket mod 
Randers, Hjørring og Viborg. 

AALBORG KRICKETKLUB 
J.B.U.s jubilæumssknlt 1945, side 7: 

Juli 1866 stiftedes en cricketklub i Aalborg. 
"Dagbladel" Onsdag 3. olctober 1866: 
Cricket- Turnering. For et Par Maaneder siden stiftedes der I Aalborg en Cricket-Klub, som allerede ifølge 
• Aalbpst." tæller omtrent 30 Medlemmer, hvilke drive dette intressante Boldspil med Iver og Lyst, saasnart
Regnen vil tillade det. Klubben har nu paa ægte engelsk Viis allerede modtaget en Udfordring paa et 
Dobbeltparti fra en, allerede fra ifjor I Randers bestaaende Klub, hvilken Udfordring er bleven modtagen,
hvorhos de Udfordrede efter Dansk Skik og Brug har bestemt Kamppladsen og denne Gang til at være
Aalborg (Efter engelsk Skik vilde den Udfordrende have været berettiget til at bestemme Tid og Sted).
Kampen vil finde Sted på Søndag Eftermiddag. - Cricketspillet vinder overhovedet endeel Indgang her i
Landet, og i adskillige Byer og Landsbyer er der Cricketforeninger i Gang.
TNg ti "Dag//adllt" • Fredag 12. o/dober 1866: rAaU,orgposten• Mandag 8. oldober 1866) 

Boldkampen i Aalborg. "Albpst" meddeler Følgende:
Kricket-Turneringen mellem Klubberne i Randers og Aalborg foregik i Søndags Eftermiddags på
Exercærpladsen fra Kl. 12-5. Spillet blev drevet med stor Iver og Lyst fra begge Sider og blev fulgt med
betydelig Interesse af det store Publikum, som overværede det, og det tør haabes, at der ved saadanne
Kampe vil vækkes en almindelig Lyst saavel hos Voxne som hos Børn til at udvikle deres Kræfter og 
Aandsnærværelse ved dette interessante Spil. 
Udfaldet af den første Omgang var, at Aalborg Klub (Kapitaln: lngenieur Betts) fik 127 Points og Randers
Klub (Kapitain: lngenieur Klasen) 71 Points. Anden Omgang gav for Aalborg Klub 140 og for Randers Klub
63 Points; I begge Omgange saaledes for Aalborg Klub 267 og for Randers Klub 134; Aalborgenseme 
seirede altsaa med en Overvægt af 133 Points. Dette glimrende Resultat for Aalborg Klub maa imidlertid
hovedsagelig tilskrives dens Kapitain, der I første Omgang fik 84 og i anden 85 Points, hvorhos det 
fortjener at bemærkes, at han i ingen af Omgangene blev spillet ud, men blev sidste Mand og saaledes
maatte forlade Spillet af Mangel paa Makker. Af de øvrige Spillende erholdt Hr. lngenieur H. Rowan af
Randers Klub i 1 ste Omgang 56 Points, og af Aalborg Klub dennes Formand Hr. Apotheker Obel, 17 og Hr. 
Ueutenant Kraft 18 Points. Kapitainen for Aalborg Klub fik 3 Gange 6 Points i Løb.
Endelig viste Protokollen, at 24 Spillere vare "kastede ud", 10 "grebne ud" og 6 "stokkede ud". 3 Spillere
blev saarede, men dog ikke af nogen Betydning; den ene af dem kunde endog efter 1 Times Forløb
fortsætte Kampen. Under denne modtages et Telegram fra Boldspilklubben I Kjøbenhavn, hvori den, der I
Søndags havde en Kamp med Sona Akademi, sendte Klubben I Aalborg sin Hilsen med det ønske, at man 
ad Aare kunde mødes i Kjøbenhavn. Denne Hilsen blev strax besvaret fra Kamppladsen, og senere blev
Udfaldet af Kampen i Aalborg meldt til Klubben I Kjøbenhavn. 
Medlemmerne af Randers Klub, der ankom til Aalborg I Lørdags, have været Indkvarterede hos
Medlemmerne af Klubben der og samledes I Søndags med denne til en Souper I Kompagnlhuussalen, hvor
danske og engelske Taler vexlede uafbrudt hele Aftenen, og hvor den hjerteligste Stemning forøvrigt
herskede mellem Siridsmændene. I Mandags blev Randersboerne ledsagede en Miil paa Hjemveien af eri
Deel af Klubben i Aalborg • Bladet tilføier, at medens Randers Klubben bestaaer alene af 
Jembaneingenieurer, engelske og danske, bestaaer Klubben I Aalborg hovedsagelig af Byens 6orgere. 



AALBORG KRICKETKLUB AF 1921 
Clicl<et 1939, side 12: 

11931 spillede Aalborg Kricketklub mod Hjørring. 
Aa.B.s festskrflt 1935, side 8: 

Aalborg Kricketklub af 1921 gik op I Aa.B. 

AALBORG OLD BOVS 
Kncket 1931, side 38 og 42: 
Udsatte pokal, hvorom Aalborg-klubbernes juniorhold skal kæmpe •••. Deltog i jydske B-række. 
Kncket 1932, side 52: 

Aalborg har Old Boys klub. 
Kltcket 1933, side 126, om ct#cl<et I H/mmetfand: 
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I sæsonens løb er der udført adskillige gode præstationer, af hvilke den bedste må siges at være opnået af 
Th. Thomsen, Løgstør, som i en kamp mod Aalborg Old Boys A-hold opnåede 54 points i første halvleg og 
107 I anden• det første himmerlandske century . ... En anden god bedrift udførtes af A. Fredsø, Aars, som 
mod Aalborg Old Boys B-hold tog 7 gærder for 8 points efter forinden sammen med Niels Jensen at have 
scoret 54 points for første gærde. •.. En privat turnering som i år for første gang blev spillet mellem 
Hjørring Old Boys, Løgstør og Aars vandtes af Løgstør. 
Sommerens begivenhed var uden tvivl et stævne, hvori deltog hold fra Løgstør, Aars og Aalborg Old Boys 
(2 hold). Det er anden gang, at stævnet holdes, og ligesom ifjor fandt det sted i Aalborg den 3. september. 
Kampene omfatter kun en halvleg fra hver side, og hver halvleg må højst vare 1 ½ time, således at hele 
stævnet kan tilendebringes på en dag. I første omgang vandt Aalborg Old Boys A-hold over Løgstør, mens 
Aars besejrede B-holdet, og slutkampen gav til resultat, At Aalborg Old Boys A-hold blev "mester". lfjor 
vandtes stævnet af Nibe, som havde måttet sende afbud i år, da et par af de bedste spillere var forhindret i 
at spille. På det sejrende holds vegne modtog den hædrede Old Boy, bogtrykker Arndt, den pokal, hvorom 
der spilles, og den helt igennem vellykkede dag sluttede med en festlighed, som kraftigt understregede det 
gode forhold, der er mellem ctlcketspilleme i de pågældende byer. Aalborg Old Boys har stor ære af denne 
tilbagevendende begivenhed. 
Cdclcet 1940, side 1: 

Aa.B. har Old Boys mandskab. 

AALBORG PRV. KR!CKETKLUB 
Aa.B.s fests/af! 11135, I/Ide 15: 

1888: ... En anden forening: "Aalborg prv. Kricketklub". 

KRICKETKLUBBEN AF 1918, AARHUS 
SPØfll9sk"""' udfyldt .r Al/fl. HIIISlltl, Asmus 7.1.1987: 

Stiftet 15. maj 1918. Fra 1918 til 1920, i hvllken periode der ikke findes love eller vedtægter, var de 
ledende Laurits Mikkelsen, H. P. Dybdahl og J. Jensen Sort. Nogle medlemmer af sangkoret Dryaden 
begyndte i maj 1918 at spille ctlcket med hjemmelavede egetræsboldtræer og pinde og en gummisiv bold. 
Der spilledes på et areal af Galgebakken, som undertiden blev brugt af militæret og ellers var "frit", således 
at forstå, at når der ikke var eksercits, måtte enhver slå sig ned der. Pladsen var meget ujævn og fyldt med 
små og store huller. 
Fra maj 1918 til foråret 1920 betragtedes klubben ikke som nogen egentlig sportsklub. Det skete først på et 
møde 18.4.1920, på hvilket der blev nedsat et udvalg bestående af Laurits Mikkelsen, J. Knudsen Sort og 
Viktor Ørnstrup; men først pi en ekstraordinær generalforsamling den 21.9.1921 vedtoges klubbens love, 
der er underskrevet af den på generalforsamlingen den 23.8. s.å. valgte bestyrelse, der bestod af Einar 
Veie, J. Knudsen Sort og August Hansen. Allerede 4.7.1920 havde klubben den første træningskamp, det 
var mod Olympia, der havde trænlngsbane på den del af Galgebakken, som skolerne brugte til 
sportsplads. 
11921 flyttede klubben op på en plads ved Randersvej, der benyttedes af Finsensgades Skole som 

sportsplads. Der købtes nu "rigtigt" materiale, hvortil hvert enkelt medlem ydede sit bidrag. I løbet af 
sommeren 1922 blev der samlet så mange brædder sammen, at spilleme selv kunne bygge et rekvisit- og 
omklædningsskur. Indtil da havde man båret rekvisitterne hjem efter hver trænlngsdag og foretaget 
omklædning på Aben mark. Da pladsen stødte umiddelbart op til Randersvej, og da der nogle gange var 
blevet slået bolde ud på vejen (en gang faldt en bold ned i en lastbil umiddelbart bag førerhuset), tegnedes 
11925 i Forsikringsselskabet Skjold en ansvarsforsikring, der dækkede for muligt ansvar, som kunne 
pålægges klubbens medlemmer ved skade på personer og materiel forårsaget ved spil på sportspladsen, 
men dækkende for uheld såvel Inde på som uden for pladsen. 
11923 meldtes klubben Ind i J.B.U. og fra 1924 deltog man 111-holdstumerlngen. 11929 fik man 
skolevæsenets tilladelse til at spille på den del af Galgebakken, der benyttedes af skolerne; herved blev 
ansvarsforsikringen overflødig, idet der ikke længere var nogen risiko for, at boldene blev slået ud på 
nogen offentlig eller privat vej. På generalforsamlingen den 3.5.1930 ophævedes klubben, hovedsagelig 
fordi der ikke var medlemmer nok til at stille et hold. Der nedsattes et udvalg til at forsøge at realisere 
klubbens ejendele og få dens gæld ud af verden. Udvalget, der bestod af Poul Nielsen, Sophus Svendsen 
og August Hansen kunne på en afsluttende generalforsamling 7.3.1931 meddele, at man ved salg af 
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rekvisitter til en anden cricketklub i Aarhus og af omklædningsskuret til en entreprenør, havde en kontant 
beholdning af 4,28 kr. og et nyt boldtræ. Kontanterne gik til en forfriskning til de tilstedeværende 7 
medlemmer, og om boldtræet blev der trukket lod, det blev vundet af den yngste af de tilstedeværende. 
Samtlige 7 deltagere i generalforsamlingen meldte sig ind I Aarhus Boldklub og kunne der dyrke deres 
sportslige sommerinteresse. Navne på bestyrelsesmedlemmer 1918-30. 
Uddrag fra fothandlngs m.m. p,otolcol: 

1920: Privatkamp 6 a side . ... Dryadens Kricketklub starter 18.4.1920 efter stiftende generalforsamling 
31.3 . ... 23.9 fik kricketklubben navnet K.18- Kricketklubben af 1918. 

1921: 15.1 - 1  læder og 1 korkbold, 2 drive 2 egetræ-træer, 6 gærdestave, 4 overliggere, slåhandsker 1v 
1 h, keeperhandsker 1 v 1 h, skinner 4, ingen tæppe . ..• 8 medlemmer til træning 6½ om morgenen. 

1924: 3.9 - Horsens Boldklub tilbød 1 tæppe Kr. 150, 4 par slåhandsker Kr. 1 O, 4 par benskinner Kr. 15, 6 
gærdepinde Kr. 3, 1 par keeperhandsker Kr. 10- lalt Kr. 188 med Kr. 75 straks, Kr. 75 per 1.1.1925 
og Kr. 36 per 1.4.1925. Blev vistnok aksepteret, I hvert fald fik man et tæppe. 

1925: 21.3 - Olympia vil antagelig bede om brug af bane. Baron Rosenkrantz udsat pokal for vinderen af 
2. holds turneringen. 10.10- Grenaa Idrætsforening nævnes. 

1926: 20.3 nævnes uddrag i "Dansk Boldsport• om cricketspillernes (Gentlemen of � rejse til England. 
Sangkoret "Dryaden" opløstes 1926 . ... S.I.K.A. gav tilskud Kr. 50. 

1927: 8.1 O - Da mange utilfredse med pressens referat af sportskampe, havde D.B.U. startet et blad som 
forsøg. 

1929: 23.3 nævnes den engelske crickettræner (Chaplin), som skulle komme til Aarhus. 19.9- Klubben 
debiteret mindre beløb for udgift til øl til træneren samt en pokal, som de 4 Aarhus klubber 
skænkede ham. 

1930: 4.4 - Visse enkeltheder vedrørende arrangementet med træneren, Mr. Chaplin, hvis undervisning 
her i byen p.g.a. flere forhold næppe havde svaret til forventningerne. 

OFFICERERNES SAMMENSLUTNING, AARHUS 
Ctlcket 1936, side 45, uddrag el A/b. V. Ginges etindllnger: 
(ca. 1882) ..• Her spillede udveksling atter en vis rolle. Premierløjtnant Kombeck (anlllgelig den eamme, IOffl 
spillede p6 Sorø Alaldemie hold 1.10.18661) lod sig indmelde I Aarhus Cricketklub, mod at jeg til gengæld deltog I 
Officerernes Sammenslutning, som ikke havde kamp på sit program, men udelukkende øvelse som 
formål. Blandt disse spillere mindes jeg oberst Gjersing (senere kommandant I Horserød-Lejren), oberst 
Ramm (dengang premierløjtnant E.P.G. Nielsen) med kæmpe armkræfter, førte dårligt boldtræet. men 
ramtes bolden (det hændte), blev det en sekser. 

OLDBOYS. AARHUS 
Sp-øeskema udlyldt et Aug. Hansen. Aarhus 27.2.1967: 

Idrætsforeningen Old Boys, Aarhus stiftet 22. februar 1921. Navne på klubbens stiftere og første 
bestyrelse. Cricketafdelingen oprettet på generalforsamlingen 20.3.1928, ophævet på generalforsamlingen 
11.3.1961. I cricketafdelingens ledelse var fra starten Carl Jørgensen, Friis og Højsgaard, senere trådte 
Bemer ind og i 1941 kom udvalget til at bestå af Aug. Hansen og Elsborg Gelvad, senere suppleret med 
Erik Eflsen. Fra ca. 1952 bestod udvalget af Aug. Hansen, Ditlev Jensen og Elsborg Gelvad, og i 1960 
afløstes Aug. Hansen af Knud Nielsen. Oprindelige bane bag Stadion ved væddeløbsbanen, senere på 
Aarhus Boldklubs bane. Var i nogle Ar tilmeldt den jyske 8-rækka. Hovedsagelig spilledes dog private 
kampe, bl.a. mod Aarhus Boldklubs B-hold, K-18, Olympla, Skanderborg, Silkeborg, Herning og endelig 
Horsens Old Boys Klub, som der i mange Ar- fra sidst I trediverne til 1960 - spilledes to kampe med om 
året. 
Knc/«Jt 1931, side 42: 

Med i A-rækken. 
Kltcket 1932, side 41: 

Gået ud af turneringen (B-rækken). 
ldrælsforen/ngen 0/d Boys, Aathusjublatumsslutlf 1946: 
Personer over 25 år kunne optages, men ingen, der ikke var fyldt 30, måtte starte i konkurrencer. 1928 
oprettes cricketafdeling. Aug. Hansen (eks. K-18) 11946 formand for cricketafdelingen. 1946: To gange om 
året spiller vi pokalkamp med kammeraterne i Horsens. 11945 spillede vi træningskampe med Aarhus 
Boldklub og et engelsk militærhold. I pokalkampene med Horsens udsatte først konsul Kai Blicher og 
derefter fabrikant Aug. Laursen, Horsens, en pokal. Begge pokaler vundet til ejendom af Horsens. Til 
sommer begynder vi at spille om en tredie pokal, ligeledes udsat af Horsens. 

OLVMPJA, AARHUS 
Cticket 1948, :sk1e 60 (uddrag): 

Olympia, Aarhus fejrede den 2. august 50 Ars Jubilæum. De første Ar spilledes cricket på havnepladsen 
under primitive former, men Olympias stiftere var pionerer indenfor idrætten, og da fodsporten dukkede op 
som noget ganske nyt, gik Olympia i spidsen og arrangerede 11900 det første fodsportsstævne for Jylland 
og Fyn. Som den første klub i Aarhus begyndte Olympia derefter på fodbold, som man spillede I 
gymnastiksko. Året efter blev svømning taget op. et stævne arrangeredes i havnen, hvor Olympia 
hjemførle ane præmier på een nær. 
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I de sidste tredive Ar har klubben helliget sig cricketsplllet. Den vandt det Jyske mesterskab I B-rækken I 
1928. Sin bedste periode havde Olympia I trediverne, da klubben mønstrede 2 seniorhold og etjunlorhold. 
Det var særlig kastning og markspil, der var Olympias stærke side, men alligevel kan klubben opvise gode 
gærderekorder (her følger gærderekcrder m.m.). 
Desværre slog tyskernes besættelse meget I stykker for Olympia. Banerne på Galgebakken, hvor klubben 
havde haft sit hjemsted I en lang Arrække, blev beslaglagt til barakbyggeri, klubhuset gik tabt, og Olympia 
fik trænlngsbane eet år nord for byen, senere syd for byen, og eet Ar havde man endda slet ingen 
træningsbane, men spillede kampene alligevel på Rllsvangens Stadion. Det kunne Ikke undgås, at denne 
"landflygtighed" medførte tilbagegang, og det er forståeligt, at klubben I Ar anmeldte sit hold I B-rækken. 
Nu har Olympia fået en nyanlagt cricketbane på Char1ottehøj I den nordvestlige udkant af Aarhus, man har 
fået Indrettet kastegård, og medlemmerne har selv opført et udmærket hus, således at der igen er blevet et 
samlingssted for aktive og passive medlemmer. Disse bedrede forhold synes allerede at sætte sig spor I 
spillet. Olympia har I Ar vundet kredsen og går nu videre til semifinalen I B-rækken. Olympias formand 
gennem 18 Ar, skræder Jens Andersen, er støt forblevet på sin post I de onde som I de gode år og har ofret 
cricketsporten hele sin Interesse. Forhåbentlig stAr Olympia nu foran en opgangsperiode, således at 
formandens mål, 3 hold i turneringen, kan blive en virkelighed. 
Spø,gesketn11 udfyldt af Jwg. Hansan, Aamn 7.1.1H7: 

Allerede 4.7.1920 havde klubben (Krlckalldubben ar 11118) den første træningskamp, det var mod Olympia, der 
havde træningsbane pA den del af Galgebakken, som skolerne brugte til sportsplads. 
Klfckat 1933, - 15: 

Gærderekorder. 
Ctfckat 1964, skJa 32 og}ublaumsnummer 1979, side 48: 

Klubben under D.C.F. med lidt historie og statistik. Klubben ophørte ved udgangen af 1958. 

UNDEROFFICERERNES BOLDKLUB AARHUS 
Unden>llfcentmes Forenings lbrhandlngspll)tokd (uddrag): 

(Stiftet 18.2.1891 (Aartul Garnisons Underollicersl'oranlng)) ... Ved ekstraordinær generalforsamling 27.2.1894 
vedtaget at oprette en boldklub. Udgifter beregnet til cricket Kr. 79, fodbold Kr. 15,60, lawn tennis Kr. 49 . 
•.. Cirkulære "opfordring" 10.5.1895, punkt 8: Foreningen har dannet en boldklub, der i sommennånedeme 
3 gange ugentligt afholder øvelser I cricket på Galgebakken. Boldklubbens rekvisitter har kostet foreningen 
ca. 100 Kr .... Bestyrelsesmøde 27.7.1895: Boldklubben har Inviteret Viborg Sportsklub (lormodenlllg gælder del 
Viborg Gamlson8 Undelofflcersforenlngs Sportsklub!J til en cricketkamp på Galgebakken søndag 4.8.1895. 
Bestyrelsesmøde 11.6.1898: Boldklubben bemyndiges til, hvis den dertil finder anledning at Invitere Viborg 
Boldklub til kamp I Aarhus, således at denne kamp falder sammen med foreningens udflugt den 2. 7, 
hvorved de Indbudte ville blive foreningens gæster (blav v11tno1c Ikke II noget). Bestyrelsesmøde 17.6.1905: Det 
vedtages at Indbyde Uoffs. Krickethold til en kamp 23.7.1905 (7). 
Cdckat 1940, side 10, uddrag h M. Amdis etlndtln(ler. 

På "Galgebakken" - eksercerpladsen - i Aarhus spilledes (det var 11894) en cricketkamp mellem 
Underofficerernes Klub og Aarhus Boldklub. Som det var I sommer, husker Jeg - og velsagtens mange 
andre samtidige - tydeligt følgende hændelse: Kampen foregik I det herligste sommervejr og spillepladsen 
var omkranset af et stort publikum, hvoraf mange af herrerne havde lagt Jakken, medens damerne havde 
slAet parasollerne op til værn mod solen. Underofficererne var inde og scorede flittigt. Under 
anstrengelserne for at stoppe et hårdt slag sprængte en af markspilleme (en premierløjtnant) totalt sine 
flotte stramtsiddende hvide officersbenklæder med det resultat, at samtlige parasoller banen rundt næsten 
samtidig sloges fremover, for aldrig havde nogen "set Sverige så tydeligt"! Da den uheldige atter kom 
tilbage efter endt omklædning og I fuld feltmæssig påklædning, blev han hilst med et drønende bifald. 
Ctlckat 1945, side 68: 
Medstifter af J.B.U. 1895. 
J.B.U.sjublæumss/Utff 1920. side 10: 

Med i første turnering 1896. 
J.B.U.s jublæumsskltll 1945, side 22: 

Sergent Petersen, Aarhus Uoff. Boldklub, hævdede ved sit smukke gærdespil Jydernes indsats ved 
Idrætsstævne København 1898. Han opnåede stævnets største scoring. 
Den Danske ldtBotsbog 1935, side 751: 

Der var mænd som ... løjtnant Sarder, Aarhus. Sarder ser endnu med glæde tilbage til de dage, da 
Underofficerernes Boldklub fra Aarhus drog til Odder for at møde "SChåfferklubben". Det var læge Schåfer, 
der af sin egen drengestab kunne besætte størsteparten af et hold, og det blev til sammenkomster, hvor 
spilleme Ikke alene mødtes ved gærdeme, men hvor de senere nød bordets glæder i den gæstfrie læges 
hus for til slut at dyrke keglespillets finesser. 
Bntv rr. fru Ejmæs, Vibolg 5.8.1971: 

Aarhus Underofficersforenings Boldklub spillede 1897 ••• Aarhus Garnisons Underofficerers Boldklub 
eksisterede 1897. 
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AARHUS BOLDKLUB 
/lusll8181 ldtætsbog 1890, side 669: 

Stiftet 9. maj 1889. 82 medlemmer I oktober 1889. Under D.B.U. Spiller cricket, fodbold og lawn-tennis. 
Dansk Spo,tslidenc/e 1890, side 142: 

Aarhus Boldklub blev stiftet 9.5.1889 med det formål at fremme interessen for cricket, fodbold og lawn
tennis. Kun 1 cricketkamp - tabt til Viborg Boldklub. 
Crlcket 1936, side 45, uddrag fra Alb. V. Glnges elindringer. 

... Efter min afrejse fra Aarhus 1885 til militærtjeneste i København erfarede jeg med sorg, at Interessen 
for cricket sygnede hen, og klubben (Aarhus Cricketldub) opløstes, for dog atter at opstå den 9. maj 1889 på 
postkontrollør Julius Schwartz' initiativ. 
Spørgeskema udfyldt af Gregers Gregersen, Aarhus Januar 1967: 

Den 9. maj 1889 stiftedes Aarhus Boldklub, der i 1912 eller 1914 gik ind I A.G.F. Stifterne var ingeniør 
Gøtzche, postassistent Schwartz, boghandlermedhjælper Bager, købmand Seiersen og postfuldmægtig 
Poulsen. Medstifter af J.B.U. 1895 og S.I.K.A. 1898. 
J.B.U.sjubll/lumssknft 1920, side 22, I.M. Andersen bel8tter: 

... Men for at få rigtig gang i spillet, fik Jeg sammen med daværende postassistent, nuværende 
postkontrollør, Julius Schwartz sammenkaldt til et møde, hvor Aarhus Boldklub blev dannet, og med 
baneingeniør Gøtzche som formand bragte den i en årrække en stor indsats på cricketspillets område, idet 
den efterhånden satte sig i forbindelse med alle de klubber, der dyrkede denne boldsport, og disse klubber 
danner hjørnestenen i den senere J.B.U. 
Den Danske ldrælsbog 1935, sid• 7 44: 

Viborg, Randers og Aarhus i turneringen 1890, den første turnering I Jylland. Aarhus B. vandt over 
Randers 27.7.1890 med 68 p. + 1 kvartleg mod 19 + 38. 10.8.1890 Viborg over Aarhus B. 99 + 13 + 8 
st.g. mod 42 + 67, og Viborg blev "den første jydske mester I cricket". 
Dansk Sportslidende 1892, side 285 og 37 4: 

I Viborg 21. august vandt Viborg B. over Aarhus B. med 93 points. 
Den Danske ldrætsbog 1935, side 745: 
Aarhus vandt 19.7.1891 over Randers (67 + 84) (52 + 92). Senere 1891 kombineret Aarhus/Randers mod 
kombineret Hjørring/Sæby. Tilmeldt turneringen 1892. 
Cricket 1940, side 10, uddrag fra M. Amdis erindringer: 

På "Galgebakken" - eksercerpladsen - i Aarhus spilledes (det var 11894) en cricketkamp mellem 
Underofficerernes Klub og Aarhus Boldklub. 
Cricket 1945, side 66 og 1966, side 34: 

Medstifter af J.B.U. 1895 og blev da repræsenteret af bogholder Bendixen og bankassistent 0. 
Ankerstjerne Sørensen. 
J.B.U.sjubiæumss/aifl 1920, side 10: 

I første turnering 1896. 
Cricket 1937, side 98: 
Bogtrykker P. Busch død 9. oktober. Midt i 1890eme spillede han i Aarhus Boldklub. Senere (1916) var han 
medstifter af Aarhus Kricketklub. 
J.B.U.sjubiæumsskrilt 1920, side 22, Mozatt Arndt bel8tter: 

Deltog sidst i 1880eme i en regulær cricketkamp for første gang (mellem Aarhus Boldklub og Aarhus 
Latinskoles Krickethold) som deltager på Aarhus Boldklub. Spillede mod Hjørring 1890 (1893?), begge 
opnåede 66 points. Da Hjørring lavede sine først, mente en Hjørringenser, at de havde vundet, og at der 
ikke var mere at spille om. 
Bteve fra Itu Ejmæs, Viborg 24.S. 30.6 og 5.8.1971: 

Viborg spillede mod Aarhus (Boldklub): 1889, 90, 92, 93, 94, 97, 1900, 1912 og 14. 
Hjørring /drætsfol8ningsjubilæumssklilt 1986, side 15: 

1.9.1902 vandt Aarhus I Randers over Hjørring Boldklub 95-81. 
Cricket 1966, side 34: 

Den oprindelige Aarhus Boldklub ophørte formelt at eksistere omkring 1914, hvor man søgte optagelse i 
A.G.F. 

AARHUS CRICKET CLUB (tidligere Aarhus Kriclælldub cg Aarhus Boldklub) 
Spørgeskema udfyldt af Grege,s Gregersen, Aarhus jenuar 1967: 

Stiftet 7. april 1916 som Aarhus Kricketklub. 1921 tog man navneforandring til Aarhus Boldklub I den 
hensigt at optage fodbold på programmet. Dette blev dog aldrig realiseret. Medstifter og første formand 
bogtrykker P. Busch (7). Fra 1935 til 1963 var Johs. Hørslev Nielsen formand .... Opgave over vundne 
mesterskaber og pokaler . ... Medstifter af D.C.F. 1953 •..• Baner: 1916-24 ved Vestergaardsgade, 1924-59 
ved Dalgas Avenue, 1959- banen ved Ringgadebroen (lejet af Aarhus kommune og kun til cricket) .•.. 
Æresmedlemmer: købmand Marius Nielsen fra 1935 til sin død 1940. Medlem fra 1916, konsul Kai Blicher, 
ved klubbens 50 års dag . 
... I de første år var forholdene meget primitive, Idet omklædningen foregik I buskene langs banen. Senere 
fik man et lille "lysthus", men der var kun plads til tæppe og rekvisitter. I 1924 fik man den uhentede 
gevinst fra Børnehjælpsdagen, nemlig den pavillon, som de fleste ældre cricketspillere vist kender p.g.a. 
den særprægede tagkonstruktion. I 1954 fik man udvidet klubhuset med 2 omklædningsrum og bad. I 1964 
fik man så bygget til, hvorved man fik et større samlingslokale, hvor der er mulighed for at lave et godt 
klubliv hele året, da isoleringen er så god, at man opvarmer med elektricitet. I lokalet er der om vinteren to 
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bordtennisborde, skakspil, pilespil m.m. Om sommeren er der 9 stk. 6-mands kantineborde + 2 stk. I 
opholdsrummet. Køkkenet er udrustet med service til 70 personer. Alt er klubbens ejendom. 
Fra Aer/rus l<JfckelJ</ubs kassebog 1916: 

Udgifter: 
25.6: Kaffe til Viborg spillere Hbanegaarden 4.-
4.7: A. Thorsø for rekvisitter fra Latinskolen 17.-

11.9: Aarhus Gymnastikforening for rekvisitter 20.• 
Kricket 1932, Side 23: 

Gærderekorder m.m. 
Cricket 1966, side 34, 50 4rs jubiæum: 

Fotografier af det gamle og det nye klubhus og af guldalderholdet fra 1933 . ... Ved reception og festmiddag 
i sit nye dejlige klubhus markerede Aarhus Boldklub skærtorsdag den 7. april SO-året for sin stiftelse. I 
realiteten kan klubbens historie føres tilbage til før århundredskiftet, men den oprindelige Aarhus Boldklub 
ophørte formelt at eksistere omkring 1914, hvor man søgte optagelse I A.G.F. Allerede i 1916 fandt 
fremsynede cricketers som postmester I. M. Andersen, postassistent Schwartz og baneingeniør Gøttsche 
(stiftere af den oprindelige Aarhus Boldklub 11889?) imidlertid ud af, at det var langt bedre at stå på egne ben, og det 
har man gjort siden. Egentlig imponerende, at det er lykkedes at holde en ren cricketklub i live i så lang og 
så kritisk en årrække. Ugunstige tider har skiftet med gunstige, men nu er man heldigvis kommet ind i 
smult vande. Hvor langt navnet Aarhus Boldklub går tilbage er Ikke ganske afklaret, men man kan 
formentlig henføre klubbens oprindelse til tidspunktet for anlæggelsen af banestrækningen imellem Aarhus 
og Randers. Og som i mange andre danske byer var det engelske ingeniører, der først introducerede 
spillet i Aarhus. Det må derfor antages, at klubben med ovennævnte afbrydelse på et par år har eksisteret I 
ca. 100 år(?). I J.B.U.s festskrift fra 1920 fortæller faktor M. Arndt således om en kricketkamp (dengang 
stavede man cricket med k), der blev spillet på Galgebakken mellem Latinskolen og Aarhus Boldklub sidst 
I 80eme. Men man kan forstå, at klubben da havde fungeret I flere år(?). Aarhus Boldklub var blandt 
stifterne af J.B.U. i 1895 og blev da repræsenteret af bogholder Bendixen og bankassistent 0. Ankerstjerne 
Sørensen. Også ved stiftelsen af Samvirkende Idræts-Klubber I Aarhus (S.1.K.A.) var Aarhus Boldklub 
aktiv, ligesom man var med ved starten af Dansk Cricket Forbund, hvor klubbens daværende formand 
Johs. Herslev Nielsen blev næstformand. 
Baneingeniør Gøttsche blev på den stiftende generalforsamling 7. aprll 1916 valgt til klubbens første 
formand(?). Desværre kan man ikke følge klubbens liv I samtlige 50 år, men medlemsprotokollen fra 1916 
er dog stadig i klubbens varetægt, og den fortæller at 6t medlem har været med lige fra starten, nemlig 
konsul Kai Blicher, der ganske vist ikke har været aktiv i de sidste mange år. Regnskabet for 1916 findes 
også, og som et kuriosum kan nævnes en bemærkning under regnskabet, hvoraf det fremgår, at 
underskuddet blev dækket af formand og kasserer med henholdsvis kr. 26,98 og 13,92 - sikkert mange 
penge dengang, da kontingentet blot var 6 kr. om året. Et andet eksempel på datidens store offervilje:. På 
generalforsamlingen 11917 havde 14 medlemmer lovet at tegne 23 nye medlemmer hver. Kun to nåede 
dette antal, hvorefter de øvrige 12 måtte betale et års kontingent for hver, man manglede i de 23. 
Indtil 1924 måtte spilleme klæde om på banen eller bag buskene, idet klubben først på dette tidspunkt fik 
eget hus. Dette hus var oprindelig hovedgevinsten I Børnehjælpsdagens lotteri, men da det ikke blev 
afhentet af vinderen, fik Aarhus Boldklub det overdraget. Mon i øvrigt ikke de fleste husker huset - om ikke 
for andet, så for tagets facon. I 1954 blev medlemmerne enige om, at nu skulle klubben også have 
omklædningsrum med bad. Efter sæsonens afslutning gik man straks i gang med indretningen af disse 
bekvemmeligheder. Man tog fat med ildhu, og kunne man ikke andet, så kunne man da altid gå I vejen 
eller komme med "gode råd". 11959 mlitte klubben flytte til den nuværende bane ved Ringgadebroen, hvor 
man efter flere års økonomiske trængsler endelig fik bygget til, så klubben nu har fået et pragtfuldt 
samlingslokale, der også bliver benyttet flittigt om vinteren. 
Uden støtteforeningen - fredagsklubben kaldet - havde dette projekt vist været uigennemførligt. Denne 
forening er klubbens forhenværende kasserer Marinus Sørensens værk. Klubben står dog også i stor gæld 
til S.I.K.A. ved formanden Otto Larsen, til D.I.F.s midtjyske kreds ved Hans Andreasen, Horsens, og ikke 
mindst til Aarhus kommune ved rådmand Rudolf Jensen. Alle var de fyr og flamme, og en overgang gik 
det så stærkt, at formanden var ved at tabe pusten. 
Man har ikke navnene pli samtlige klubbens formænd fra Gøttsches dage frem til vor tid ganske præsent. 
Men få har vel tegnet klubben som Johs. Herslev Nielsen. Hans aldrig svigtende Interesse for cricket i 
almindelighed og for Aarhus Boldklub i særdeleshed kendtes landet over af udøverne af "the noble game•. 
Hørslev var med fra starten og blev i april 1935 valgt til formand, hvilket hverv han bestred endnu ved sin 
død I august 1963. Hans efterfølger og klubbens nuværende formand er Gregers Gregersen, der aldrig har 
hørt til blandt elitespilleme, men desto mere har virket I kulisserne. Han Indmeldtes i klubben i 1933, og 
efter et par års forløb blev han medlem af spilleudvalget. Senere har han bestridt en række tillidshverv I 
klubben - revisor, menigt bestyrelsesmedlem, kasserer - for 11963 at blive formand. 
Desværre har klubben ingen statistik over de spillede kampe, men da regnskabsbøgerne er intakte, håber 
man stadig på, at en statistik.interesseret vil kaste sig over opgaven. Men nlir man lader tankerne glide 
tilbage, træder mange store Aarhus-spillere frem i erindringen. Ikke mindst forstod trekløveret Svend 
Hansen, Frank Olsen og Henning Jensen at sætte sig i respekt, og omkring dem samledes det 
guldalderhold, der i 1933 sikrede Aarhus Boldklub det jyske mesterskab. Da de gode spillere fra dette hold 
lagde op, fik klubben en række magre år, som i begyndelsen af 50erne anøstes af en ny storhedstid. 
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Hovedaktørerne fra denne tid må formodes at være vel bekendte, så meget mere som flere af dem stadig 
er I fuld vigør. Men nævnes skal Jørgen Morild, vel klubbens bedste spiller gennem tiderne, Børge 
Lorentsen og Erik Madsen, to glimrende all-rounders, der som Jørgen Morild har repræsenteret dansk 
cricket på testhold, samt Tom Sørensen, den farverige, solide keeper, Carsten Eilertsen, den pålidelige og 
utrættelige bowler, og Erik Jensen, den hurtigscorende lefthander. 
D.C.F.s tumenngsoverslgt 1975, side 48: 

Klubbens navn ændret til Aarhus Cricket Club. 
Cricket 1964, side 31 og jubilæumsnummer 1979, side 43: 

Klubben under O.C.F. med lidt historie og statistik. 
Cricket 197715, sidø 26: 

Indtil for nylig har det været en nydelse at komme til den idyllisk beliggende cricketbane under broen i 
Aarhus. Men efterhånden er det så som så med nydelsen -D.C.F. har efterhånden modtaget så mange 
klager over banens dårlige tilstand, både hvad angår græsslåning og almindelig vedligeholdelse, at 
forbundet kraftigt har henstillet til Aarhusianeme at få gjort noget ved sagen. Aarhus har lovet at rette 
henvendelse til "rette vedkommende" for at få sat skub I sagerne. Efter sigende var betingelserne især I 
slutspilskampene mod B.1909 og mod Skanderborg horrible. 

AARHUS CRICKETKLUB 
Cttcl<et 1936, side 44, uddrag af Alb. V. Ginges erindringer. 

... Under mit ophold I Aarhus blev jeg i 1881 medlem af Aarhus Gymnastikforening og hvervede blandt 
dens medlemmer deltagere til sommersport. Aarhus Cricketklub stiftedes straks. Mit bekendtskab med 
kasernekommandanten, kaptajn Koch, forskaffede mig tilladelsen til at benytte garnisonens øvelsesplads, 
"Galgebakken". Allerede det følgende år den 19. septbr. 1882 havde vi kamp med Horsens i Aarhus, og 
Aarhus vandt. Ved en beskeden festmiddag på "Royal", hvortil Gymnastikforeningens formand, kaptajn 
Baumann, var indbudt, udtalte han håbet om sommersportens udbredelse i Jylland . 
... Af Aarhus-spilleme mindes jeg konsul Starck, OIUf Mulvad, Preisler, afdøde kaptajn Kombeck. Her 
spillede udveksling atter en vis rolle. Premierløjtnant Kombeck (antagelig den samme, aom spillede p11 Sorø Akademis 
hold 1.10.18661) lod sig indmelde i Aarhus Cricketklub, mod at Jeg til gengæld deltog i Officerernes 
Sammenslutning, som Ikke havde kamp på sit program, men udelukkende øvelse som formål . 
... Efter min afrejse fra Aarhus 1885 til militærtjeneste I København erfarede jeg med sorg, at Interessen 
for cricket sygnede hen, og klubben opløstes, for dog atter at opstå den 9. maj 1889 på postkontrollør 
Julius Schwartz' initiativ. (Se Aarhus Boldklub) 

AARHUS GYMNASTIKFORENING 
Danske ldrætsjubaumssluiffer 1992, side 45: 
Stiftet 26.9.1880. 
Cricket 1936, side 44, uddrag fra Alb. V. G/nges etlndrtnger. 

Under mit ophold I Aarhus blev jeg i 1881 medlem af Aarhus Gymnastikforening og hvervede blandt dens 
medlemmer deltagere til sommersport. Aarhus Cricketklub stilledes straks . ... Allerede det følgende år den 
19. septbr. 1882 havde vi kamp med Horsens i Aarhus, og Aarhus vandt. Ved en beskeden festmiddag på
"Royal", hvortil Gymnastikforeningens formand, kaptajn Baumann, var Indbudt, udtalte han håbet om
sommersportens udbredelse I Jylland. 
J.B.U.sftlbRæumsskrilf 1920, side 22, I. M. Andersen beretter. 

Efter min ankomst til Aarhus spillede vi et enkelt år cricket i Aarhus Gymnastikforening med rekvisitter, der 
var overladt af en hensovet officerskricketklub (antagelig om1cr1r,g llrhundredsklll). 
Spørgeskema udfyldt af Aamus Latinskole 1967: 

Aarhus Latinskole 9.10.1887 mod Aarhus Gymnastikforening-A.G.F. 71 polnts-Aa.L. 75 points 5 stående 
gærder. 
Brev ha fru Ejrnæs. Vlba/V 24.5.1971: 

Olympia, Viborg mod Aarhus Gymnastikforening 4.8.1907. 
Skanderborg Bo/dldub crickolbled maj 1968, sidø 6 (uddtag): 

I perioden fra 191 O til 1915 var cricketholdet meget stærkt. August Kielberg fortæller fra dengang (i et 
gammelt jubilæumshefte), at mod A.G.F., der dengang havde cricket på programmet... 
Den Danske ldrætsbog 1935, side 749: 

Aarhus Gymnastikforening i 1911 i finalen i A-rækken. 
Nykøbing Mors jubilæurnssktift 1948, side 8: 

Nyk.M. vandt 1913 over Aarhus Gymnastikforening. 
Aamus Kncketldubs kassebog 11.9.1916: 

Udgift: Aarhus Gymnastikforening for rekvisitter Kr. 20.-. 

(\ARHUS KATHEDRALSKOLE/LATINSKOLE 
Tidsskrift for Spalt 1885, side 271: 

Aarhus Kathedralskole. Cricketøvelser afholdes siden 1882 I en elevforenlng, der for tiden tæller 15 elever, 
øvelserne afholdes på Galgebakken ved Fodfolkets kaserne hver lørdag kl. 3½ • 5½. 
Dansk Sportslidende 1890, side :MO: 
Aarhus Kathedralskoles Cricketforening talte I maj 40 medlemmer. Ligesom forrige år ledet af adjunkterne 
L.orentzen og I.und. Indbyrdes kampe. Spillet på de militære øvelsespladser, 



llustreret Idræts/Jog 1890, side 669: 

Aarhus Kathedralskoles Kricketklub. 42 medlemmer i oktober 1889. 
Spørgeskema udfyldt af Aamus Latinskole 1967: 

1886: Cricketforeningen har modtaget et sæt cricketapparater som gave fra Kjøbenhavns 

4.9.1887: 
9.10.1887: 
1887: 

1887-88: 

Boldklub. 
mod Horsens Latinskole• H.L. 98 p. 10 stående gærder Aa.L. 77 p. 
mod Aarhus Gymnastikforening - A.G.F. 71 points Aa.L. 75 p. 5 stående gærder. 
50 medlemmer, deraf 3 lærere, spillet ca. 50 gange, ejer 3 spil. Beretning sendt til 

Kjøbenhavns Boldklub. 
Der har i adskillige år bestået en cricketforening . ... Brev fra kirke- og 

undervisningsministeren om at optage meddelelser om cricketforeningen i skolens 
efterretning (årsskrift). Foreningen talte da 41 medlemmer. 

1890: 40 medlemmer, ingen kampe p.g.a. sommerferie og eksamen. 
1890-94: Ledet af Lorentzen og Lund. 
1891: 55 medlemmer. 
1892: 59 medlemmer. 
1893: 46 medlemmer. 
1894: 53 medlemmer 
1895: 55 medlemmer. Ledet af sergent Sørensen. Man benytter militærets anlæg. 
1896: 66 medlemmer. 
1897: 69 medlemmer. 
1898: 54 medlemmer. 
1899-1910: Spillet 2 gange ugentlig, mellem 20-30 deltagere. 
J.S.U.s }ubiæumsskrfft 1920, side 22, Mozart Amdi beretter: 

Deltog sidst i 1880eme I en regulær cricketkamp for første gang (mellem Aarhus Boldklub og Aarhus 
Latinskoles Krickethold) som deltager på Aarhus Boldklub. 
Fre Aamus Ktickatl<lubs kassebog 1916: 

Udgift: 4.7: A. Thorsø for rekvisitter fra Latinskolen 17.-. 

AARS KRICKETKLUB 
Kllcl<et 1931, side 58: 
A. Fredsø flyttet fra Varde til Aars. Der er nu I Aars stiftet en kricketklub. 
Kllckol 1932, side 17, 27 og 58: 
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Hvor I Danmark har sæsonen udendørs varet længst? Uden tvivl må prisen tildeles den lille by Aars, hvor 
medlemmerne af den nystiftede klub spillede så sent som søndag den 29. november (1931 ). Det er tegn på 
en virkelig Interesse for spillet . ... Annonce: "Brugt krickettæppe samt bladet "Kricket• nr. 1 for maj 1930 
ønskes til købs af bankassistent A. Fredsø, Aars• . ... Resultater: Privatkamp Nykøbing (135) vandt over 
kombineret Nibe/Løgstør/Aars (19 + 49) med en halvleg og 67 points. 
KJ1cket 1933, side 6, 5S og 126: 

De tre mindste cricketbyer i Danmark er utvivlsomt Aars, Løgstør og Nibe, hvor spillet dyrkes lige så ivrigt 
som I landets store byer. Da ingen af de tre byer deltager i den jydske turnering, var de ikke repræsenteret 
I sæsonens store statistik, men Kricket har fået tilsendt en lille "Himmerlandsstatistik", som hermed 
offentliggøres: 

l:!IMmL .1::1!!1.2111- Bedste haMeg Il!!il � 

H. Søndergaard, Nibe 11 1 79' 342 34,20 
A.Fredse, Aars 16 5 60' 261 23,73 
Th. Thomsen, Løgstør 19 3 73• 271 16,94 
M. Holm, Nibe 12 2 37 147 14,70 
N. Olsen, Aars 16 2 29 139 9,93 
Hoe Andersen, Løgstør 13 3 21 81 8,10 

Sæsonens bedste gærdepræstationer blev udført af H. Søndergaard, Nibe (tidligere Chang, Aalborg), som 
i en kamp mod Løgstør scorede 103 points (36 + 67) og af A. Fredsø, Aars, som mod Nibe opnåede 96 
points uden at miste sit gærde (60* + 36*) . ... En god kastepræstation blev udført af A. Fredsø, som I en 
privatkamp mellem Aars og Holstebro kastede uafbrudt begge halvlege Igennem - 125 graders varme. lait 
kastede han 50 overs og tog 7 gærder for 54. Mens det Jævnligt sker, at en kaster er I aktivitet en hel 
halvleg Igennem, er det forholdsvis sjældent, han kaster i begge halvlege • 
... Som tidligere omtalt spilles der cricket med liv og lyst I Himmerland, hvor byerne Løgstør, Aars og Nibe 
kappes om at være den førende. Løgstør, som den største af de tre, har nemt ved at stille et hold, 
hvorimod det under tiden kan knibe lidt for de mindre byer Aars og Nibe. I sæsonens løb er der udført 
adskillige gode præstationer, af hvilke den bedste må siges at være opnået af Th. Thomsen, Løgstør, som 
I en kamp mod Aalborg Old Boys A-hold opnåede 54 points i første halvleg og 107 I anden - det første 
himmerlandske century. Af den indsendte statistik for Himmerland fremgår det, at Th. Thomsen, Løgstør 
står øverst blandt gærdespilleme med et gennemsnit på 37,25 i 9 halvlege. En privat turnering som i år for 
første gang blev spillet mellem Hjørring Old Boys, Løgstør og Aars vandtes af Løgstør. 
Sommerens begivenhed var uden tvivl et stævne, hvori deltog hold fra Løgstør, Aars og Aalborg Old Boys 
(2 hold). Det er anden gang, at stævnet holdes, og ligesom ifjor fandt det sted i Aalborg den 3. september. 
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Kampene omfatter kun en halvleg fra hver side, og hver halvleg må højst vare 1 ½ time, således at hele 
stævnet kan tilendebringes på en dag. I første omgang vandt Aalborg Old Boys A-hold over Løgstør, mens 
Aars besejrede B-holdet, og slutkampen gav til resultat, At Aalborg Old Boys A-hold blev "mester". lfjor 
vandtes stævnet af Nibe, som havde måttet sende afbud i år, da et par af de bedste spillere var forhindret i 
at spille. På det sejrende holds vegne modtog den hædrede Old Boy, bogtrykker Arndt, den pokal, hvorom 
der spilles, og den helt igennem vellykkede dag sluttede med en festlighed, som kraftigt understregede det 
gode forhold, der er mellem cricketspilleme i de pågældende byer. Aalborg Old Boys har stor ære af denne 
tilbagevendende begivenhed. 
Kricket 1934, side 48: 

Resultater: 10/5 privatkamp. Holstebro (53 + 7 4 for 6) vandt over kombineret Aars/Løgstør (98 + 27). 
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LANDSDÆKKENDE KLUBBER 

DANSK XL CRICKET CLUB 
Ctfcl<et 1963, side 15 og 104, ,_sertHeve rr. Axel Motld: 

... Vi var fem mand, der en aften I september måned (1962) løb sammen ude I Aalborg for at tale cricket. 
Ideen var Ewald Møllers; han havde fået den udmærkede tanke Igen at forsøge sig som arrangør af en 
englands-tur I sommeren 1963. Holdet skulle bestå af lidt ældre spillere, der ligeledes er interesseret I at se 
et par dages test-cricket. Westlndeme spiller som bekendt i England næste år. Da vi havde hjulpet Ewald 
med at finde emner til turen, kom vi Ind på tanken om at oprette en klub for medlemmer over 40, ligesom 
de har i England og Holland, henholdsvis "The XL Club" og "Still going strong•. Vi enedes hurtigt om, at del 
var et forsøg værd at få startet en sådan afdellng, da vi er af den formening, at der her hjemme går mange 
over 40, der nok vil melde sig til 6n å to kampe om året, men finder det for anstrengende hver søndag at 
skulle være disponibel på et klubhold. Til at arbejde videre med sagen nedsalte vi følgende midlertidige 
udvalg: 

Formand: Axel Morild, Hjørring 
Sekretær: P. Kunst, Lucasplads 8, Aarhus C. 
Kasserer: Jørgen Morild, Fenrisvej, Aabyhøj. 
Festkomit6: Ewald Møller, Skanderborg og Sig. Uhrskov, Hjørring. 

Klubbens første opgave skal være at fremme spillet I ungdomsafdelingeme landet over, bl.a. ved at vi 
stiller hold, der spiller mod Juniorholdene lørdag eftermiddag. Det er vor agt at lave en tumeringsplan, så 
kan de enkelte medlemmer tilmelde sig for netop de kampe, der passer for vedkommende. Det er 
ligeledes vor mening at arrangere kampe de gamle drenge imellem. Det er klubbens hensigt at optage alle 
cricketspillere over 40. VI ser meget gerne, at alle interesserede henvender sig til en af ovenstående 
adresser, så vi allerede til sommer kan lægge ud, om Ikke med det store sus, så dog i det små. Alt med 
valg af bestyrelse og udkast til love kommer efter vor formening I anden række, det, det drejer sig om, er 
at komme I gang. Med hensyn til medlemskontingenter har vi tænkt over, at der skal betales 40,00 kr. 
lirligt, eller et medlem kan blive optaget som livsmedlem mod at betale: 400 kr. hvis mellem 40 og 49 lir, 
300 kr. hvis mellem 50 og 59 lir og 200 kr. hvis 60 og derover . 
... Søndag den 8. september 1963 spilledes en Old Boys cricketkamp I Skanderborg, som indledning til 
stiftelse af en forening af danske cricketspillere over 40 lir I lighed med den engelske "Forty Club" • 
... Efter kampen mødtes spilleme på Hotel Skanderborg Hus. Tilstede var spilleme samt Preben Kunst og 
Knud Nielsen, Aarhus. Axel Morild bød velkommen og takkede de tilstedeværende, fordi de havde fulgt 
opfordringen til at danne en støtteklub for dansk cricket. Han oplyste, at tanken var fremkommet ved et 
møde, der blev afholdt sidste lir i Aalborg, og meningen var at samle cricketspillere over 40 år I en 
selvstændig forening, der skulle arrangere kampe for spillere, som efterhånden trak sig tilbage fra 
tumeringscricket. Evald Møller udtalte, at en sådan klub skulle støtte cricketsporten, dels 
propagandamæssigt ved at arrangere kampe med klubber I byer, hvor propaganda var nødvendig, dels 
ved træningskampe med Juniorhold. 
Advokat Knud Nielsen blev valgt til dirigent. Der var almindelig tilslutning til dannelsen af den foreslåede 
forening. Flere af spilleme havde ordet, bl.a. fremhævede Torben Andersen, at formålet mlitte være at 
stifte en klub for hele landet, ikke blot for Jylland og Fyn, som var repræsenteret I dag. Der var enighed 
om, at det måtte være en absolut betingelse for medlemskab, at den pågældende var 40 Ar. Man enedes 
om allerede nu at vælge en bestyrelse til næste generalforsamling. Man var enige om, at kun 6t medlem 
af bestyrelsen samtidig kunne være medlem af forbundets bestyrelse. Derefter enedes man om følgende 
bestyrelse: 

Axel Morild, formand. 
Evald Møller, kasserer. 
Chr. Morild, sekretær, samt 
Viggo Byrum, 

og disse skulle supplere sig med yderligere et medlem for det første Ar fra København. Herefter drøftedes 
kontingent, og man enedes om Kr. 25,00 Artigt. 21 af de mødte tegnede sig straks som medlem og betalte 
første Ars kontingent. Medlemmerne pålagde bestyrelsen Inden næste generalforsamling at udfærdige 
love for foreningen til vedtagelse. 
Man enedes om at afholde generalforsamling inden udgangen af marts måned 1964 I Aarhus. Foruden 
vedtagelse af love, bestyrelse m.v. skulle bestyrelsen i denne generalforsamling fremkomme med forslag 
til kampe for medlemmerne I sæsonen 1964. Det kan meddeles at "Forty Club" fra England har anmeldt 
deres besøg 11964 og geme vil spille I Odense, København og Hjørring, dernæst har forbundet ført visse 
forhandlinger med Stockholms Cricket Club, som er overgivet til os. Jeg har ligeledes læst i et engelsk 
cricketblad, at Helsinki, Finland Cricket Club, er Interesseret I at møde et dansk hold, mon ikke det var 
noget for os? Hvad skal foreningen kaldes- giv os et forslag. (fotografi ptfonlldenar crtckelrv.1, 1964). 



Cricl<øl 1970, side 60: 
På generalforsamlingen bekræftedes det, at damer kan blive medlemmer af Forty Club. 
Crickllt 198814, side 30: 

... I forbindelse med Dansk XL Cricket Clubs jubilæumsstævne i Herning blev Axel Morild udnævnt til 
ærespresident. 
Cttcl<el 1990/3, side 17, artikel af Peter Herg,eaves: 
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Dansk XL C.C.s historiske baggrund kendes nok I dag af klubbens medlemmer - men hvor mange uden for 
har kendskab til dens formål? Tilknyttet til brødreklubberne i England og Holland I turneringen hvert år er 
Dansk XL C.C. ligeledes baseret på det ønske at videregive crickets gode traditioner og erfaring til 
ungdomsgenerationen, foruden at opmuntre den stemning, som en landsdækkende klub af 
cricketveteraner burde have, når spilleme samler sig også til at hygge sig. 
Forskellen er dog, at mens The Forty Clubs medlemskab I England alene er nogle få tusinde, og S.G.S. I 
Holland råder over godt 600, er vores medlemstal mindre end 200, og de aktive spillere endnu færre. 
Hvad kan vi gøre for at få langt flere af de mere garvede cricketspillere her i Danmark ud af busken? - En 
masse, hvis de pågældende, som Ikke er med, pludselig opdager, hvad de går glip af! Det har været især 
med denne tanke, at Dansk XL c.c.s bestyrelse besluttede I år at afvikle en landsomfattende 
pokalturnering samtidigt, mens klubbens normale årlige program foregår. Der kræves ikke ret megen 
anstrengelse til at deltage i en kamp, som varer tre timer, hvor frem for alt stemningen gælder, og man kan 
hygge sig bagefter over et glas eller to med andre, som man mange gange ikke har set i en årrække. 
Cricket er, når alt kommer til alt, langt mere end det, der foregår på banen - selv om man aldrig mister sit 
syn på det gamle krigerinstinkt, som er dæmpet her kun af årene. Men endnu mere end dette, man gør en 
tjeneste både til sig selv og til dansk cricket I det hele taget ved at komme frem og deltage i disse korte 
sammenkomster, hvor man kan nøjes med 8 på holdet. Indenfor klubben er vi begejstret for at se lidt 
mere initiativ I gang, fordi vi ved, hvor meget dette kan føre til, som er godt for spillet her I landet. Er du 
ikke medlem af klubben, koster det sølle 1 OD kr. om året- for så meget som du vll nyde at få andre også til 
at gøre. Vores budskab her er: kom ud af busken nu, kort sagt - ring til din nærmeste Dansk XL C.C. 
kontakt, som står i D.C.F.s grønne bog. 
The Cttcl<øter, oJdobør 1992, side 32: 
•.• In addition, there is an annual Trlangular Toumament, now In lts 21st year, with XL playing S.G.S. 
Holland and Dansk (XL club) from Denmark, which Is held In each country in rotation. 

FORENINGEN AF UDENØS NYKØBINGENSERE Cf.U N,> INYKØBING MORS) 
Cttcl<llt 1974, side 44: 
Til tidligere Nykøbing Mors cricketspillere, som ikke længere befinder sig på øen: Vi er nogle tidligere 
N.C.C.ere, som vil forsøge at samle •gamle" N.C.C.ere, der befinder sig omkring i landet, aktive som 
passive. Formålet er at danne en passiv klub, som selvfølgelig hver sæson skal spille nogle kampe, f.eks.
mod "Forty hold" eller udvalgte ungdomshold. Måske også mod udenlandske hold eller andre, som måtte
ønske at møde os. (Folmer christianaen, Herning) 
Cttcl<llt 199:W, side 6: 
Folmer Christiansen er stifter af Foreningen af Udenøs Nykøbingensere. 
Crickllt 19n11. - 13: 
Forty Club spiller i Skanderborg 2. juli mod F.U.N. 
Cncl<øt 1e11n, me 13: 
Cricketklubben F .U.N. • de udvandrede Morsingboers klub har nu 34 medlemmer og håber, at 
medlemmerne på Sjælland vil vise sig så aktive at F.U.N. kan spille sin første match på Sjælland næste 
år. F.U.N. vandt sine to kampe I 1977. 
Cttcl<el 198315, side 22. uddrag fra etlil<el I (otl)lndelse med Nyl<.M.s /dubhusudlllde/ oO ombyr,,inQ: 
En speciel hilsen fik man fra F.U.N. gennem formand Folmer fra Herning, og det var da også F.U.N. og et 
udvalgt N.C.C.-mandskab, der efter receptionen spillede årets sidste cricketkamp på banen bag klubhuset. 
Her havde man - trods blæst og byger - lejlighed til at hygge sig med gode cricketvenner og til at forundres 
over den stribe af damegribere, der blev smidt på grønsværen. Efter kampen hyggede man sig videre I en 
velspillet tredie innings. 



Dans/< Sportslidende 1889, side 234: 

SORØ AMTS BOLDKLUBBER 
(KORSØR, RINGSTED, SLAGELSE OG SORØ) 

359 

En kamp vil blive afholdt Søn. 21n I Ringsted mellem Melchlorianemes Boldklub og et parti sammensat af 
spillere fra Ringsted Klub, Sorø Klub af 1887, Slagelse og Korsør Klub (Sorø Amts Bolcldubber). 

Dans/< Sportslidende 1889, side 315 og 359: 

Odense og Svendborg Klubber i forening mod Sorø Amts Klubber i Odense 22/9 • Sorø Amt vandt med 61 
+77mod 45+19.

Dans/< Sporistidende 1890, side 289: 

10/8 I Sorø O.B. mod Sorø Amts Klubber (Sorø, Ringsted og Slagelse) - S.A.K vandt med 2 stående 
gærder. 17/8 � Blegdamsfælleden S.A.K. mod M.B. (MelchJorlllnemes Boldklub)• M.B. vandt med 10 stående 
gærder. 

O.B.s jubilæumssl<rill 1937, side 12: 

1890 spillede O.B. i Sorø og tabte kun med 5 points mod Sorø Amts Boldklubber (47 + 115 - 60 + 107). 

Klicl<•t 1933, side 42: 

B.93 (Krickelklubben ar 1893) foretog i 1893 som slutning � sæsonen en udflugt til Ringsted efter indbydelse af
Sorø Amts Klubber.

0.8.s jublæUmss/ufff 1937, side 20: 

2.8.1896 vandt SAB. over B.93 (Krlckelklubben ■11893). 9.8.1896 vandt O.B. over S.A.B. i Sorø (37 + 49 - 40 
+ 39). 

0.8.s jublæumsslailt 1937, side 22: 

1897 besejredes S.A.B. af O.B. � O.B.s bane med en halvleg og 39 points (116 • 28 + 49). 
I omtalen af kampen skriver et Ringstedblad bl.a.: "Men vore gode venner - eliten af Sorø Amts Boldspillere 
- fik sig jo alligevel I går en slem snært over næsen. De havde også begyndt at sætte den pokkers højt til 
vejrs". 
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VINDERE AF MESTERSKABER OG POKALTURNERINGER 

!Hit:! IS!l!IH;l':l!få\'.f§ISI; I!IBl':lliB!t:19 

1890: Kjøbenhavns Boldklub. 1922: Kjøbenhavns Boldklub. 
1891: Kjøbenhavns Boldklub. 1923: Kjøbenhavns Boldklub. 
1892: Kjøbenhavns Boldklub. 1924: Kjøbenhavns Boldklub. 
1893: Cricketklubben af 1893. 1925: Akademisk Boldklub. 
1894: Boldklubben Frem. 1926: Akademisk Boldklub. 
1895: Uafgjort. 1927: Kjøbenhavns Boldklub. 
1896: Akademisk Boldklub. 1928: Akademisk Boldklub. 
1897: Kjøbenhavns Boldklub. 1929: Kjøbenhavns Boldklub. 
1898: Boldklubben Frem. 1930: Kjøbenhavns Boldklub. 
1899: Kjøbenhavns Boldklub. 1931: Uafgjort. 
1900: Kjøbenhavns Boldklub. 1932: Kjøbenhavns Boldklub. 
1901: Kjøbenhavns Boldklub. 1933: Kjøbenhavns Boldklub. 
1902: Kjøbenhavns Boldklub. 1934: Kjøbenhavns Boldklub. 
1903: Akademisk Boldklub. 1935: Akademisk Boldklub. 
1904: Akademisk Boldklub. 1938: Kjøbenhavns Boldklub. 
1905: Akademisk Boldklub. 1937: Kjøbenhavns Boldklub. 
1908: Akademisk Boldklub. 1938: Akademisk Boldklub. 
1907: Akademisk Boldklub. 1939: Akademisk Boldklub. 
1908: Uafgjort. 1940: Kjøbenhavns Boldklub. 
1909: Boldklubben af 1893. 1941: Kjøbenhavns Boldklub. 
1910: Boldklubben af 1893. 1942: Akademisk Boldklub. 
1911: Kjøbenhavns Boldklub. 1943: Kjøbenhavns Boldklub. 
1912: Kjøbenhavns Boldklub. 1944: Akademisk Boldklub. 
1913: Uafgjort. 1945: Akademisk Boldklub. 
1914: Akademisk Boldklub. 1946: Akademisk Boldklub. 
1915: Akademisk Boldklub. 1947: Akademisk Boldklub. 
1916: Kjøbenhavns Boldklub. 1948: Akademisk Boldklub. 
1917: Akademisk Boldklub. 1949: Akademisk Boldklub. 
1918: Uafgjort. 1950: Boldklubben af 1893. 
1919: Akademisk Boldklub. 1951: Akademisk Boldklub. 
1920: Akademisk Boldklub. 1952: Akademisk Boldklub. 
1921: Akademisk Boldklub. 1953: Akademisk Boldklub. 

!Hit:! ISl!Kl':ll!Allt:1§151; POKALI!.!Bt:IERING 

1929: Kjøbenhavns Boldklub. 1939: Frederiksberg Cricket Club. 
1930: Kjøbenhavns Boldklub. 1940: Akademisk Boldklub. 
1931: Akademisk Boldklub. 1941: Kjøbenhavns Boldklub. 
1932: Kjøbenhavns Boldklub. 1942: Ingen turnering. 
1933: Boldklubben af 1893. 1943: Ingen turnering. 
1934: Kjøbenhavns Boldklub. 1944: Ingen turnering. 
1935: Kjøbenhavns Boldklub. 1945: Ingen turnering. 
1938: Akademisk Boldklub. 1946: Kjøbenhavns Boldklub. 
1937: Akademisk Boldklub. 1947: Akademisk Boldklub. 
1938: Kjøbenhavns Boldklub. 
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DEN JYSKE TURNERING 

1890: Viborg Boldklub. 
1891: Ingen turnering. 
1892: Viborg Boldklub. 
1893: Ingen turnering. 
1894: Ingen turnering. 
1895: Ingen turnering. 
1896: Vejle Boldklub. 
1897: Vejle Boldklub. 
1898: Horsens Boldklub. 
1899: Aalborg Boldklub. 
1900: Vejle Boldklub. 
1901: Horsens Boldklub. 
1902: Horsens Boldklub. 
1903: Fredericia Boldklub. 
1904: Aalborg Boldklub. 
1905: Fredericia Boldklub. 
1906: Fredericia Boldklub. 
1907: Hjørring Sportsklub. 
1908: Fredericia Boldklub. 
1909: Fredericia Boldklub. 
1910: Fredericia Boldklub. 
1911: Fredericia Boldklub. 
1912: Fredericia Boldklub. 
1913: Hjørring Sportsklub. 
1914: Uafgjort. 
1915: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1916: Hjørring Sportsklub. 
1917: Horsens forenede Sportsklubber. 
1918: Horsens forenede Sportsklubber. 
1919: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1920: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1921: Fredericia Boldklub. 

1922: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1923: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1924: Uafgjort. 
1925: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1926: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1927: Fredericia Boldklub. 
1928: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1929: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1930: Horsens forenede Sportsklubber. 
1931: Horsens forenede Sportsklubber. 
1932: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1933: Aarhus Boldklub. 
1934: Horsens forenede Sportsklubber. 
1935: Horsens forenede Sportsklubber. 
1936: Idrætsklubben Chang, Aalborg. 
1937: Horsens forenede Sportsklubber. 
1938: Uafgjort. 
1939: Horsens forenede Sportsklubber. 
1940: Uafgjort. 
1941: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1942: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1943: Horsens forenede Sportsklubber. 
1944: Horsens forenede Sportsklubber. 
1945: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1946: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1947: Horsens forenede Sportsklubber. 
1948: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1949: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1950: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1951: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1952: Aarhus Boldklub. 
1953: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
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DEN SJÆLLANDSKE TURNERING 

1902: Slagelse Boldklub. 
1903: Sorø Sportsklub. 
1904: Slagelse Boldklub. 
1905: Roskilde Boldklub. 
1906: Slagelse Boldklub. 
1907: Slagelse Boldklub. 
1908: Sorø Arbejdernes Idrætsklub. 
1909: Sorø Arbejdernes Idrætsklub. 
191 0: Sorø Arbejdernes Idrætsklub. 
1911: Næstved Idrætsklub. 
1912: Slagelse Boldklub. 
1913: Kalundborg Kricketklub. 
1914: Ingen turnering. 
1915: Næstved Idrætsklub. 
1916: Ringsted Idrætsforening. 
1917: Slagelse Boldklub. 
1918: Kalundborg Kricketklub. 
1919: Kalundborg Kricketklub. 
1920: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 
1921: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 
1922: Kalundborg Kricketklub. 
1923: Næstved Idrætsklub. 
1924: Næstved Idrætsklub. 
1925: Næstved Boldklub. 
1926: Præstø Gymnastikforening. 
1927: Næstved Boldklub. 

1928: Næstved Boldklub. 
1929: Næstved Boldklub. 
1930: Næstved Boldklub. 
1931: Næstved Boldklub. 
1932: Næstved Boldklub. 
1933: Næstved Boldklub. 
1934: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 
1935: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 
1936: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 
1937: Næstved Boldklub. 
1938: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 
1939: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 
1940: Næstved Boldklub. 
1941: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 
1942: Sorø Cricket Club af 1931. 
1943: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 
1944: Nykøbing Falster Kricketklub. 
1945: Nykøbing Falster Kricketklub. 
1946: Nykøbing Falster Kricketklub. 
1947: Korsør Boldklub. 
1948: Korsør Boldklub. 
1949: Korsør Boldklub. 
1950: Korsør Boldklub. 
1951: Korsør Boldklub. 
1952: Korsør Boldklub. 
1953: Nykøbing Falster Kricketklub. 

DEN SJÆLLANDSKE PQKALTURNERING 

1931: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 
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DEN EYNSKE JUBNEBING 

1905: Odense Boldklub. 
1906: Odense Boldklub. 
1907: Odense Boldklub. 
1908: Odense Boldklub. 
1909: Odense Boldklub. 
1910: Odense Boldklub. 
1911: Odense Boldklub. 
1912: Odense Boldklub. 
1913: Odense Boldklub. 
1914: Odense Boldklub. 
1915: Odense Boldklub. 
1916: Ingen turnering. 
1917: Ingen turnering. 
1918: Ingen turnering. 
1919: Ingen turnering. 
1920: Ingen turnering. 
1921: Ingen turnering. 
1922: Odense Boldklub. 
1923: Odense Boldklub. 
1924: Odense Boldklub. 
1925: Odense Boldklub. 
1926: Odense Boldklub. 
1927: Odense Boldklub. 
1928: Odense Boldklub. 
1929: Kerteminde Boldklub. 

1930: Odense Boldklub. 
1931: Boldklubben af 1909, Odense. 
1932: Kerteminde Boldklub. 
1933: Boldklubben af 1909, Odense. 
1934: Boldklubben af 1909, Odense. 
1935: Uafgjort. 
1936: Uafgjort. 
1937: Odense Boldklub. 
1938: Odense Boldklub. 
1939: Boldklubben af 1909, Odense. 
1940: Odense Boldklub. 
1941: Odense Boldklub. 
1942: Odense Boldklub. 
1943: Boldklubben af 1909, Odense. 
1944: Boldklubben af 1909, Odense. 
1945: Boldklubben af 1909, Odense. 
1946: Boldklubben af 1909, Odense. 
1947: Boldklubben af 1909, Odense. 
1948: Boldklubben af 1909, Odense. 
1949: Boldklubben af 1909, Odense. 
1950: Boldklubben af 1909, Odense. 
1951: Boldklubben af 1909, Odense. 
1952: Boldklubben af 1909, Odense. 
1953: Odense Boldklub. 

DEN LOl..l..ANQ,FALSJERSKE JURNERlNG 

1930: Nykøbing Falster Kricketklub. 
1931: Nykøbing Falster Kricketklub. 
1932: Nykøbing Falster Kricketklub. 
1933: Nykøbing Falster Kricketklub. 
1934: Nykøbing Falster Kricketklub. 
1935: Nykøbing Falster Kricketklub. 
1936: Nykøbing Falster Kricketklub. 
1937: Nykøbing Falster Kricketklub. 
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DANMARKSMESTERSKABET 

Herre senior: 

1948: Akademisk Boldklub, København. 
1949: Akademisk Boldklub, København. 
1950: Boldklubben af 1893, København. 
1951: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1952: Akademisk Boldklub, København. 
1953: Akademisk Boldklub, København. 
1954: Akademisk Boldklub, København. 
1955: Hjøørring Idrætsforening af 1886 
1956: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1957: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1958: Kjøbenhavns Boldklub. 
1959: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1960: Boldklubben af 1909, Odense. 
1961: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1962: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1963: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1964: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1965: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1966: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1967: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1968: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1969: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1970: Aalborg Boldspilklub af 1885. 

1971: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1972: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1973: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1974: Aalborg Boldspilklub af 1885 
1975: Svanholm Cricketklub, København. 
1976: AalbOrg Boldspilklub af 1885. 
19n: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1978: Svanholm Cricketklub, København. 
1979: Svanholm Cricketklub, København. 
1980: Svanholm Cricketklub, København. 
1981: Svanholm Cricketklub, København. 
1982: Svanholm Cricketklub, København. 
1983: Svanholm Cricketklub, København. 
1984: Idrætsklubben Chang, Aalborg. 
1985: Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg. 
1986: Svanholm Cricketklub, København. 
1987: Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg. 
1988: Svanholm Cricketklub, København. 
1989: Svanholm Cricketklub, København. 
1990: Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg. 
1991: Svanholm Cricketklub, København. 
1992: Svanholm Cricketklub, København. 
1993: Svanholm Cricketklub, København. 

DANMARKSMESTERSKABET 

Damesenior 

1981: Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg. 
1982: Akademisk Boldklub, København. 
1983: Akademisk Boldklub, København. 
1984: Akademisk Boldklub, København. 
1985: Akademisk Boldklub, København. 
1986: Akademisk Boldklub, København. 
1987: Svanholm Cricketklub, København. 
1988: Akademisk Boldklub, København. 
1989: Akademisk Boldklub, København. 
1990: Nykøbing (Mors) Cricket Club. 
1991: Glostrup Cricket Club. 
1992: Nykøbing (Mors) Cricket Ciub. 
1993: Glostrup Cricket Club. 



LANDSPOKALTURNERINGEN 

1964: Boldklubben af 1909, Odense. 
1965: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1966: Svanholm Cricketklub, København. 
1967: Cricketklubben Soranerne, København. 
1968: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
1969: Kjøbenhavns Boldklub. 
1970: Akademisk Boldklub, København. 
1971: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1972: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1973: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1974: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1975: Svanholm Cricketklub, København. 
1976: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1977: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1978: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
1979: Svanholm Cricketklub, København. 
1980: Glostrup Cricket Club, København. 
1981: Glostrup Cricket Club, København. 
1982: Idrætsklubben Chang, Aalborg. 
1983: Svanholm Cricketklub, København. 
1984: Idrætsklubben Chang, Aalborg. 
1985: Svanholm Cricketklub, København. 
1986: Svenholm Cricketklub, København. 
1987: Glostrup Cricket Club, København. 
1988: Svanholm Cricketklub, København. 
1989: Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg. 
1990: Svanholm Cricketklub, København. 
1991: Svanholm Cricketklub, København. 
1992: Svanholm Cricketklub, København. 
1993 Svanholm Cricketklub, København. 
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ÅRLIG OVERSIGT 

1801 
I 1796 skrev herr Gutsmuth i Hamburg "Spiele zur Obung und Erholung de Korpers und Geistes fur die 
Jugend", som i 1801 oversattes af J. Werfel og tryktes i København på A. Soldins Forlag hos B. Brilnnich 
under titlen "Nyeste Samling af gymnastiske Lege, Selskabslege og Julelege, til Tidsfordriv og Fomøielse". 
En ny udgave tryktes samme sted 11802 under titlen "Walter og hans Elever i deres Fritimer eller 
Gymnastiske Lege for Ungdommen, saavel under aaben Himmel, som i Stuen, til at befordre Legemets 
Styrke og Smidighed", og på side 52-62 finder vi under "Tiende Leeg - Portbold" den første beskrivelse af 
cricket på dansk. 
Det er en meget gammel form for cricket, da kasteren trillede bolden langs jorden, hvorefter en anden 
kaster trillede bolden fra det andet gærde - og så fremdeles. Denne spillemåde kendes også fra en gammel 
beskrivelse af en primitiv slags cricket spillet i Nordamerika. 
I J. Lauritsens "Lege i det Fri" og V. Hoskiærs "Haandbog i Cricket og Langbold", begge fra 1866, nævnes 
" ... naar Cricket ikke spilles regelret, men kun til øvelse, kastes der ofte med Bolden vexelviis mod 
Gærdeme". I D.B.U.s "Love for Kricket og Fodbold" fra 1891 nævnes bl.a.:• ... ved Øvelser foretages af 
praktiske Hensyn endel Lempelser ... Ved hvert Gærde er en Kaster og en Bagstopper; Bolden kastes 
hvergang fra det Gærde, hvor den er kommen i Ro (er død), og Kasteren ved det andet Gærde fungerer da 
som Stokker". 

1840 
I "Sjællands Boldspil-Union gennem 50 år" fra 1952, af L. Hartoft, kan man på side 9 læse: 
• Allerede 1840-41 fik man her I landet kendskab til det da I England meget almindelige spil cricket, idet 
lærere fra de højere statsskoler samt unge handelsmænd kom på studieophold i England, og selv om ikke 
ret mange af disse på daværende tidspunkt kunne se den opdragende betydning, dette spil havde, kom dog
enkelte hjem og berettede om spillets store udbredelse, ikke alene på engelske kostskoler, men også i den
almene befolkning. Der var tilmed her I landet fremvokset en stemning for mere legemlig bevægelse for
eleverne I de højere skoler, bl.a. ved Indførelse af gymnastiske øvelser, hvorfor man flere steder
påbegyndte en slags cricket, der dog på grund af ret primitive redskaber efterhånden sygnede hen til fordel 
for langbold.•

I Roskilde Boldklub af 1906s jubilæumsskrift fra 1956, kan man på side 4 læse: 
"Det begyndte med cricket. Dette spil kom til Danmark allerede 1840-41." 

1857 
I sin dagbog 1857 skriver H. C. Andersen, der da var 52 år, under et besøg hos Charles Dickens i England: 
"L0verdag 10. juni 1857: Om Eftermiddagen kom herud to af Charles Venner; vi spillede Cricket paa 
Marken, jeg fik af Bolten et ordentlig Slag over den ene Finger, saa den blev blaae og fik et Hul. 
Tirsdag 14. juli 1857: I Dag kom en Deel Venner for at spille Crikket paa Marken herudenfor ... Her var en 
Deel Venner og spillede Criquet, Mrs. Bird fik en Bal Ind I Øiet, saa at det blev sort blaat. • 

1860 
I sin dagbog fredag den 17. august 1860 skriver H. C. Andersen under et besøg i Schweitz: 
"Jeg kom det Silligsche Institut forbi, hvor drengene spillede Klikket." 

I "Sjællands Boldspil-Union gennem 50 år" fra 1952, af L. Hartoft, kan man på side 9 læse: 
"Omkring 1860 kom der atter liv i cricketspillet, først på Sor0 Akademi, derefter på Hærens Elevskole i 
K0benhavn, der fik en del af sine elever fra Akademiet. 

1865 
Randers Cricket Club (I) stiftet. 

Engelske jerbaneingeniører danner en cricketklub i Odense. 

Man spillede cricket i Skive 1865/66. 

V. Hoskiær bragte spillet fra England kort efter krigen 1864. 



367 
1866 
Følgende klubber stiftet: 
Den Kjøbenhavnske Boldspil-Klub. 
Sorø Akademis Boldklub (7 /10). Cricket indført I stedet for langbold. 
Aalborg Kricketklub O juli). 

Artikel skrevet af V. Hoskiær om cricket forekom i "Illustreret Tidende" for 10. Juni 1866. 

7/10: Kamp i Sorø mellem Akademiet og den Kjøbenhavnske Boldspil-klub. 
Kamp på Exercerpladsen, Aalborg, mellem Aalborg Kricket Klub og Randers Cricket Club. 

1. udgave af "Haandbog i Kricket og Langbold" udgivet af den Kjøbenhavnske Boldspil-Klub. Skrevet af V.
Hoskiær, Harald Hansen og Fritz Schumacher.

"Underholdende og dannende Legemsøvelser for unge Mennesker" udgivet I Odense af lærer J. Lauriisen. 
På side 36 beskrives cricket under betegnelsen "Portbold". 
I Kolding Avis tilbød lærer Lauriisen fra Odense den 17.8.1866 at komme til byen og "give vejledning I det 
nu så meget yndede cricket og andre underholdende og dannende legemsøvelser". 

1867 
Kolding Kricket Klub (I) stiftet. 

22/9: Kamp på Østerfælled mellem Den Kjøbenhavnske Boldspil-Klub og Randers Cricket Club ("Hele 
Jylland"!). Artikel og træsnit billede fra kampen i "Illustreret Tidende", 8. bind, side 429-30 (Hæfte nr. 418 for 
29. september 1867). 

1868 
13. september vandt København over Sorø Akademi med 29 points. 

1871 
Kjøbenhavns Kricketklub stiftet af H. Hilarius-Kalkau. 

21. maj vandt Sorø Akademi over København med 44 points. 

1872 
Cricket spilles I Skive. 

1873 
25. maj vandt Sorø Akademi over København med 1 O points.

1875 
6. juni vandt Sorø Akademi over København med 5 points. 

1876 
Kjøbenhavns Boldklub stiftet (26/4). 

Cricket Indført på Herlufsholm Skole, efter H. Hilarlus Kalkau med flere fra Kjøbenhavns Kricketklub havde 
demonstreret spillet på skolen. 
Efter indbydelse fra rektor Forchhammer spilledes den 8. oktober på skolens bane en kamp mellem 
Københavnerne og Herlovianerne. Københavnerne vandt med 1 point. 

1877 
27. maj vandt København over Sorø Akademi med 57 points.

1878 
H. Hilarius Kalkau fik cricket indført på Helsingør Skole. 

Birkerød Skole begyndte øvelser I cricket. 

V. Hoskiær skrev 2. udgave af "Haandbog I Cricket og Langbold", denne gang udgivet af "Kjøbenhavns
Gymnastikforening". (3. og 4. udgave udkom 1895).

1878179 stiftedes en cricketklub for og af elever I Randers Lærde Skole. 
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1879 
Følgende klubber stiftet: 
Kricketklubben "Dæk", København. 
Birkerød Skoles Boldklub (1/9). 

Kjøbenhavns Kricketklub fra 1871 gik ind efter Kalkaus forflyttelse til Helsingør. 

Birkerød Kostskole vandt over Kricketklubben "Dæk", København. 

1880 
Følgende klubber stiftet: 
Odense Gymnastik (10/10). 
Aarhus Gymnastikforening (26/9). 

Kricketklubben "Dæk", København vandt over Birkerød Skoles Boldklub. 

1881 
Aarhus Cricketklub stiftet. 

Kricketklubben "Dæk" omdøbt til Kjøbenhavns Kricketklub. 

Kjøbenhavns Kricketklub vandt over Sorø Akademi med 28 points. 

Kjøbenhavns Boldklub stiftede en Yngre Afdeling (max 17 år). 

1882 
Horsens Boldklub stiftet 3. juni. 

Kjøbenhavns Kricketklub gik op i Kjøbenhavns Boldklub, som optog cricket på programmet. 

Aarhus Kathedralskole begyndte cricketøvelser i en elevforening. 

21. maj vandt Sorø Akademi over Kjøbenhavns Boldklub med 39 points. 

"Haandbog I Cricket, Langbold og Fodbold" udgivet af Kjøbenhavns Gymnastikforening og skrevet af V. 
Hoskiær og F. Markmann, formand for K.B. 

1883 
Følgende klubber stiftet: 

Fredericia Latin- og Realskoles Kricketklub (17/1). 
Herlufsholms Skoles Boldklub. 
Horsens Lærde Skoles Kricketklub (maj). 
Korsør Kricketklub (I) (3/5). 
Ribe Latinskoles Kricketklub (1 /11 ). 

"Foreningen til lndkjøb af Boldspilrekvisiter" stiftet. 

20. maj vandt Sorø Akademi over Kjøbenhavns Boldklub med 126 points.

1884 
Følgende klubber stiftet: 
Fredericia-Studenternes Kricketklub, København (april). 
Helsingør Latin- og Realskoles Boldklub (1/9). 
Slagelse Boldklub ( 7/6 - eller 17/5/1887 eller 23/5/1887). 
Svendborg Sportsklub (20/6). 
Aalborg Gymnastikforening. 
Aalborg Kathedralskoles Kricketklub (1/9). 

De forenede Kirkeskoler, København, påbegyndte øvelser I cricket. 

Slagelse Realskole Indførte fra 1/5 øvelser I cricket. 

25. maj vandt Sorø Akademi over Kjøbenhavns Boldklub med 23 points. 
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1885 
Følgende klubber stiftet: 
Fredericia Kricketklub. 
Frederiksberg Boldklub (I) (27n eller 30ll). 
Melchiorianemes Boldklub (10/3). 
Nyborg Realskoles Boldklub (april). 
Roskilde Boldklub (1/9- eller 5nt1898 eller 11900). 
Sparta, Aalborg (midt i 1880eme). 
Aalborg Boldspilklub af 1885 (som Aalborg Kricketklub) (20ll). 

Aarhus Cricketklub opløstes omkring 1885 ved Alb. V. Ginges afrejse til København. 

Vajsenhusets Skole, København, indledte øvelser i cricket foruden langbold. 

31. maj vandt Kjøbenhavns Boldklub over Sorø Akademi med 16 points. 
12. juli vandt Sorø Akademi over Kjøbenhavns Boldklub med 8 points. 

20. september vandt Kjøbenhavns Boldklub, I Rønne, over Rønne Kricketklub. 

1886 
Følgende klubber stiftet: 
Boldklubben Frem, København (som Fremskridtsklubbens Cricketklub) (17n). 
Hjørring Idrætsforening af 1886 (som Hjørring Gymnastikforening) (9/11). 
Nakskov Boldklub (I) (17n eller 19n). 
Sorø Kricketklub af 1886 (19/4). 
Typografernes Sportsklub, København (13/3). 
Viborg Boldklub (I) (april). 

Viborg Gymnastikforening optog cricket som sommerøvelse. 

Fredericia-Studenternes Kricketklub optrådte I foråret for første gang i konkurrence med andre klubber. 

I Aalborg vandt København (148) over Jylland (29 + 17). Der var 17 spillere på Jyllands hold! 

I den første cricketkamp mellem skoler udenfor København vandt Horsens Skole 3. maj over Vejle Skole. 

16. maj vandt Kjøbenhavns Boldklub over Sorø Akademi med 33 points. 
15. juli vandt Kjøbenhavns Boldklub over Sorø Akademi med 116 points. 



1887 
Følgende klubber stiftet: 
Apollo, København (12/6). 
Bagernes (Kricket)klub, København. 
Christianshavns Boldklub (eller 1/5 1888). 
Cigararbejdernes Sportsklub, København. 
Dana (Efterslægtens Boldklub), København (eller 5n 1888). 
De Unges Boldklub, København (29/5). 
Dæk, Aalborg (5/9). 
Flink, Ringsted (15/5). 
Fredericia Telegrafpersonales Kricketklub. 
Holbæk (Kricket)klub. 
Hygæia, København (13/5). 
Haabet, København (2/5). 
Kalundborg Kricketklub (I). 
Kolding Kricketklub (li) (1/10). 
Kvik, København (1/4 eller 15/4). 
Jernbanearbejdernes (Kricket)klub, København. 
Lemvig Sportsklub (10/6). 
Maribo Boldklub (1ll). 
Nykjøbing paa Morsø (Kricket)klub. 
Odense Boldklub (som Odense Kricketklub) (12ll). 
Olympia, København. 
Randers Kricketklub/Boldklub (24/6). 
Ringsted Sportsklub (1ll). 
Saxkjøbing Boldklub (9/6). 
Set. Andreas Kollegiets Boldklub, Ordruphøj (4/9). 
Skomagernes Sportsklub, København (1/4). 
Skræddernes Sportsklub, København. 
Slagelse Boldklub (23/5 • eller 17/5/1887 eller 7/6/1884). 
Sæby Kricketklub/Skjold/Sæby Boldklub. 
Vejle Amts Skytteforeningskreds, Bjerre. 
Østerbros Boldklub (I), København (19/10). 

Udenlandsk besøg: 
Kjøbenhavns Boldklub vandt to og tabte een kamp mod Prinsen af Wales Yacht "Osbome•. 

Slomanns Skole, København indførte cricketøvelser. 

9/12 skiftede "Fremskridtsklubbens Cricketklub" navn til "Boldklubben Frem•, og en Yngre afdeling 
oprettedes. 

Viborg Boldtklub udgav en lille bog med titlen "Cricket• et par ord til de ældre•, skrevet af "Bowler". 

Kjøbenhavns Boldklub udvirkede, at samtlige landets lærde skoler fik leveret de nødvendige 
cricketrekvisitter. 

København vandt over Jylland med en halvleg. 

Overarmskastning nåede til Danmark. 

Lovene for cricket og fodbold oversat fra engelsk af F. Markmann, K.B., bistået af bl.a. Holger 
Forchhammer, F.S.K. 
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1888 
Følgende klubber stiftet: 
Bogense Sportsklub (16/9). 
Christianshavns Boldklub (1/5 - eller i 1887). 
Dana (Efterslægtens Boldklub), København (5ll- eller i 1887). 
Fredericia Boldklub (25/4). 
Faaborg Sportsklub (26/7). 
Gjentofte Boldklub (24/5). 
Go-on, København (30/9). 
Handelstandens Sportsklub, Viborg. 
Nykjøbing (F) Boldklub/Cricketklub (10/5). 
Næstved Handels- og Kontoristforenings Sportsklub (20/4). 
Ordrup Latinskoles Boldklub (20/8). 
Rap, København (15/10). 

Der øvedes cricket i Nykjøbing (F) Skole. 
Der øvedes cricket i Rønne Skole (i forening med Rønne Kricketklub). 
Der øvedes cricket i Viborg Skole (l forening med Viborg Kricketklub). 

23/9 spilledes første kamp mellem Hertufsholm og Sorø Akademi. Sorø vandt med en halvleg og 45 
points. 

1889 
Følgende klubber stiftet: 
Akademisk Boldklub, København (26/2) (ved al Fredericia-Studenternes Kricketklub, skiftede navn). 
Holsted Skytteforenings Kricketklub (22/4). 
Hjørring Kricketklub (9/5). 
Jonstrup Semlnariums Boldklub (3/9). 
Kalundborg Kricketklub (li) (8/4). 
Sport, Aalborg (18/5). 
Aarhus Boldklub (9/5). 

Udenlandsk besøg: 
19/6 vandt Kjøbenhavns Boldklub over et crickethold fra den engelske eskadre, som gæstede København. 

Dansk Boldspil Union stiftet 18/5. 
Alle 20 klubber I Jylland under D.B.U. spillede cricket. 

26/2 skiftede Fredericia-Studenternes Kricketklub, København, navn til Akademisk Boldklub. 

9/4 skiftede Odense Kricketklub navn til Odense Boldklub. 

14/6 spilledes den første drengekamp i cricket - mellem Frem og Melchiorianemes Boldklub. 

22/9 spillede Sorø Amts Boldklubber (Korsør, Slagelse, Sorø og Ringsted) i Odense mod et fælleshold fra 
Svendborg Sportsklub og Odense Boldklub. 
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1890 
Vinder af første københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. (deltagere A.B., K.B .• Ø.B., Haabet, M.B., 
og C.B.) 
Vinder af første jyske turnering: Viborg Boldklub (I). (deltagere Viborg, Randers og Aarhus) 

København/Jylland vundet af København I København. 

Besøg i udlandet: 
Som første danske hold I udlandet spillede K.B. i Berlin mod Bertiner C.C. vom Jahre 1883. 

Ringsted Idræts Forening stiftet 24/2 (som Ringsted Idrætsklub). 

Hjørring Kricketklub sluttede sig sammen med Hjørring Boldklub. 

I anledning af 6te Nordiske Skolemøde foranstaltede D.B.U. efter anmodning fra komiteen præsentationer 
af cricket- og fodboldspil på Blegdamsfælleden 5. og 6. august. Der spilledes såvel af ældre som yngre 
(senior/junior) spillere. 

DBU satte juniorgrænsen ved Unionens turneringskampe fremtidig til 16 år. 

"Illustreret ldrætsbog" udkom. 

Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 

København/Jylland vundet af København I København. 

Udenlandsk besøg: 
K.B. vandt over Prince of Wales Yacht "Osbome•. 

Følgende klubber stiftet: 
Vejle Boldklub (li) (3/5). 
Aarhus Garnisons Underofficers Forening (18/2). 

Helsingør Roklub og Holbæk Roklub optog cricket omkring 1891. 

Christianshavns Boldklub (I) og Haabet, København, ophørte. 

På Fælleden scorede Sylow, K.B. 92 points, alle løbet. Rekorden holdt 110 år. 

I en privatkamp tog H. C. Lund, A.B. 10 gærder for 17 points I første halvleg mod Ø.B. 

K.B. var i forbindelse med Det Danske Travselskab angående leje af den indvendige del af den nye bane 
ved Charlottenlund (det blev ikke til noget!). 

For første gang udgav Dansk Boldspil-Union cricket- og fodboldlovene på dansk. 

1892 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Viborg Boldklub. 

København/Jylland vundet af København I Viborg. 

Følgende klubber stiftet: 
Hjørring Afholdsforenings Kricketklub. 
Nykøbing (Mors) Idrætsforening/Gymnastikforening (4/10). 

Kaptajn Kalkau indførte cricket på Hærens Gymnastikskole, København. 

Ringsted Idrætsklub omdøbt til Ringsted Sportsklub, 

Kjøbenhavns Boldklub led sit første nederlag I cricket• mod Østerbros Boldklub (I), København. 
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1893 
Vinder af københavnske turnering: Cricketklubben af 1893. 

Udenlandsk besøg: 
Kjøbenhavns Boldklub spillede på sin nye bane ved Sankt Marcus AJie mod Osbome Royal Cricket Club. 

B.93, København, stiftet 19/5 (som Cricketklubben af 1893) af unge spillere fra Melchiorianemes Boldklub
og Østerbros Boldklub (I).

Melchlorianemes Boldklub opløst. 
Østerbros Boldklub (I) opløst. 

Sydjyske klubber (Horsens, Fredericia og Vejle) vandt over nordjyske klubber (Randers, Aarhus, Viborg og 
Sæby). 

1894 
Vinder af københavnske turnering: Boldklubben Frem. 

København vandt I Fredericia over Jylland. 

Følgende klubber stiftet: 
Hjørring Latin- og Realskole oprettede en cricketklub. 
Underofficerernes Boldklub, Aarhus (27/2). 
Viborg Boldklub (li) (7/5) (som Viborg Cricketklub). 
Østerbros Boldklub (li), København (1/9). 

Sport, Aalborg gik op I Aalborg Kricketklub. 

Viborg Boldklub (I) ophørte. 

Kjøbenhavns Boldklubs bane I Set. Marcus Alle officielt Indviet med kamp mod Cricketklubben af 1893. 

Odense Boldklubs bane Indviet 3/5. Officielt Indviet 19/8 med kamp mod Efterslægtens Boldklub, 
København. 

Vjnder af københavnske turnering: Uafgjort. 

Følgende klubber stiftet: 
Christianshavns Boldklub (li). 
Kolding Idræts Forening (17/10). 
Køge Boldklub (7/9). 

Jydsk Boldspil-Union stiftet 1/12 (som Jydsk Bold-Union). 

Boldklubben Frem kunne ikke stille hold. Det vedtoges Ikke at opløse klubben, men at forsøge Igen 1896. 

Kjøbenhavns Boldklub anskaffede det første crickettæppe Indført I Danmark. 

3. og 4. udgave af "Haandbog i Cricket og Langbold" udkom.



1896 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Vejle Boldklub. 

Følgende klubber stiftet: 
Cimbria, Aalborg. 
Fredericia Boldklub af 1896 (17/6) (som Fredericia Ungdoms Cricket Klub). 
Idrætsklubben "Ina", Kolding (I februar). 
Viborg Fodsports-Forening (1/4). 

Skanderborg Boldklub faldt fra. 

Dansk Idræts-Forbund stiftet 14/2. På et konstituerende bestyrelsesmøde den 20/2 anerkendtes Cricket 
som selvstændig idrætsgren. 

J.B.U. foranstaltede første cricketstævne mellem Nord og Syd, henholdsvis Hjørring og Vejle, I Aarhus. 

Charles Buchwald debuterede som 15-årlg på Akademisk Boldklubs førstehold. 

1897 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Vejle Boldklub. 

Følgende klubber stiftet: 
Cricketklubben Olympia, Viborg, I efteråret (som gymnastikforening). 
Rønne Boldklub (1/5). 

Cricketklubben af 1893 ændrede navn til Boldklubben af 1893. 

Christianshavns Boldklub (li) opløst. 

1898 
Vinder af københaynske turnering: Boldklubben Frem. 
Vinder af jyske turnering: Horsens Boldklub. 

København/Jylland vundet af København. 

Følgende klubber stiftet: 
Esbjerg Boldklub af 1898. 
Nykøbing (Mors) Cricket Club (som Nykøbing Boldklub). 
Næstved Kricketklub. 
Olympia, Aarhus (2/8). 
Præstø Gymnastikforening (5/10). 
Randers Freja (6/11). 
Roskilde Boldklub (5/7 - eller 1/9/1885 eller 1900). 
Samvirkende Idrætsklubber I Aarhus (S.I.K.A.) (30/8). 
Skanderborg Boldklub af 1898 (8/4). 
Aalborg Boldklub af 1898. 

Mulernes Legatskole, Odense, optog cricket • 

Viborg Boldklub (li) opløst (4/5). 

Odense Boldklub og et kombineret hold fra J.B.U. deltog i Idrætsfesten i København. 
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1899 

Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Aalborg Boldklub. 

Følgende klubber stiftet: 
Arbejdernes Idrætsklub, Næstved (20/4). 
Jyderup Kricketklub (18/6). 
K.F.U.M.s Boldklub (416). 
Svendborg Boldklub (I) (slutningen af 90eme). 

Aalborg Kricketklub døbtes om til Aalborg Boldklub. 

Aalborg Boldklub af 1898 og N.1.O.G.T., Aalborg (Skjold) gik ind. 

mm 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Vejle Boldklub. 

Udenlandsk besøg: 
Royal High School Cricket Club, Edinburgh. 

Følgende klubber stiftet: 
Frederikshavn Idrætsklub af 1900. 
Frederikssund Idrætsforening (26/3). 
Holbæk Idrætsforening (23/5). 
Roskilde Boldklub (eller 1/9/1885 eller 5nt1898). 
Svendborg Boldklub (li) (som "Fønix"). 
Aalborg 1900. 
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Fredericia Ungdoms Cricket Klub skiftede 6/6 navn til Fredericia Boldklub af 1896, da den første Fredericia 
Boldklub var ophørt. 
Hjørring Cricketklub tog navneforandring til Hjørring Boldklub. 

Fredericia Boldklub ophørt. 
Aalborg 1900 opløst efter 1 sæson. 

Axel (Andersen) Byrval scorede det vistnok eneste century på Fælleden, København (109 n.o. for Frem 
mod B.93). 

1901 

Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub (F.I.B.s pokal fra 1896 til ejendom). 
Vinder af jyske turnering: Horsens Boldklub. 

Udenlandsk besøg: 
På indbydelse af Boldklubben Frem var det tyske crickethold "Preussen", Berlin på besøg. 

Skive Idrætsklub stiftet 28/1 som Skive Gymnastik og Boldklub. 

"Fønix", Svendborg, omdøbt til "Union". 

B.93 fik egen bane på et areal pA 4 ha. ved Set. Jacobs kirke. Man lejede arealet af Københavns
Kommune. 



1902 

Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vjnder af jyske turnering: Horsens Boldklub. 
Vjnder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub vandt den udsatte "Roskilde Pokal". 

Følgende klubber stiftet: 
Haslev Boldklub (15/6). 
Hillerød Idrætsklub (7 /7). 
Sorø Sportsklub (eller 1/5/1903). 
Aalborg Boldklub af 1902. 

Sjællands Boldspil-Union stiftet 14/9. 

Slagelse Boldklub vandt pokalfinalen mod Holbæk Idrætsforening og dermed "Roskilde Pokalen" til 
ejendom. Den var udsat af købmand Carl A. E. Petersen, Roskilde, og turneringen, hvori 10 hold deltog, 
gav stødet til, at Sjællands Boldspil-Union blev stiftet. 

1903 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Fredericia Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Sorø Sportsklub. 

Følgende klubber stiftet: 
Boldklubben af 1903, København. 
Korsør Boldklub (4m. 
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Næstved Idrætsklub (maj). 
Sorø Sportsklub (1/5 - eller 1902). 

Københavns Boldspil-Union stiftet 29/4. 

Jydsk Boldspil-Union indtrådte i Dansk Boldspil-Union. 

Hermod, Hjørring indgik 22/3 i Hjørring Boldklub. 

Svendborg Boldklub (I) indstillede virksomheden. 

Akademisk Boldklub indviede sin nye bane, et 3,3 ha. stort areal på Lammefælleden ved Tagensvej, som 
klubben lejede af Københavns Kommune. 

1904 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Aalborg Boldklub (Aalborg Fodboldklubs Krickethold). 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub. 

Boldklubben af 1904, Aalborg stiftet. 

De tre Næstvedklubber sluttedes 19/10 sammen til Næstved Idrætsklub. 

Vordingborg Idrætsklub og Idrætsklubben Volmer sluttedes sammen til Vordingborg Idrætsforening Frem. 

Fyns Boldspil-Union stiftet 10/7. 

De Samvirkende Idrætsforeninger (D.S.I.), Viborg, stiftet 5/5, 

Ved J.B.U.s repræsentantskabsmøde 24/1 blev det vedtaget, at man ved cricketkampe kunne forlange at 
spille på tæppe. 



1905 
Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Fredericia Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Roskilde Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

Grenaa Idrætsforening stiftet 30/8. 

Boldklubben Frem overtog banen på Enghavevej. 

1906 
Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Fredericia Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

Roskilde Boldklub af 1906 stiftet 6/8 (som "Søstjemenj. 

Lolland-Falsters Boldspil-Union stiftet 29ll. 

Skive Gymnastik og Boldklub omdøbt 21/5 til Skive Idrætsklub. 

Sorø Sportsklub fik navneforandring til Sorø Arbejdernes Idrætsklub. 

1907 
Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Sportsklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub. (3. gang og vandt dermed til ejendom bronzeskjoldet 
udsat af borgerne i Næstved i 1903). 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

Hercules, Viborg, stiftet. 

Køge Boldklub blev 5/4 til Køge Gymnastik- og Idrætsforening. 

1908 
Vinder af københavnske turnering: Uafgjort (Akademisk Boldklub og 8.93 delte). 
Vinder af jyske turnering: Fredericia Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Sorø Arbejdernes Idrætsklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

Hercules, Viborg, gik i juni op i Olympia, Viborg. 
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"Idrætsbogen" af A. C. Meyer udkom. I andet bind, VII afsnit, side 49-79, skrev oberstløjtnant H. Kalkau om 
cricket. 

1909 
Vinder af københavnske turnering: Boldklubben af 1893. 
Vinder af jyske turnering: Fredericia Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Sorø Arbejdernes Idrætsklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

Udenlandsk besøg: 
Cleveland Cricket Club (med støtte fra F.1.8.). 

Følgende klubber stiftet: 
Københavns Cricketklub. 
Boldklubben af 1909, Odense, 

Velo, København, begyndte at spille cricket. 

Olympia, København, ophørte, 

Kjøbenhavns Boldklubs bane under reparation, og man stillede ikke hold i turneringen. 



li.!! 
Vinder af københavnske turnering: Boldklubben af 1893. 
Vinder af jyske turnering: Fredericia Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Sorø Arbejdernes Idrætsklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

Udenlandsk besøg: 
Royal High School Cricket Club, Edinburgh. Spillede to kampe mod udvalgt hold fra K.B.U. Den anden 
kamp vandtes af K.B.U. takket være Harald Hansen, B.93, som scorede 76 points i løbet af 27 minutter. 

Hjørring Gymnastikforening slog sig 13/9 sammen med Hjørring Boldklub til Hjørring Sportsklub. 

Ringsted Sportsklub sammensluttet med småklubber til Ringsted Idræts Forening. 

Boldklubben af 1904, Aalborg, fallit og spilleme gik i Aalborg Boldspilklub af 1885. 

1911 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Fredericia Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Idrætsklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

Udenlandsk besøg: 
The Yorkshire Wanderers. 

Sorø Arbejdernes Idrætsklub fik navneforandring til Sorø Sportsklub. 

B.1903, København, optog cricket. 

K.F.U.M.s Boldklub, København optog cricket. 

378 

Viborg Fodsports-Forening oprettede 27/4 en dameafdeling, der havde til formål at dyrke langbold, cricket 
og hockey, men cricket blev hurtigt opgivet. 

Københavns Cricketklub opløst. 

1912 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Fredericia Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub. 
Vinder af fynske tumerjng: Odense Boldklub. 

Følgende klubber stiftet: 
Chang, Aalborg (1/9). 
Frederiksberg Boldklub (li) (29/9). 

Aarhus Boldklub gik ind i A.G.F (eller i 1914). 

1913 
Vinder af københavnske turnering: Uafgjort. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Sportsklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Kalundborg Kricketklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

Udenlandsk besøg: 
Letcester Cricket Club. 

Følgende klubber stiftet: 
Boldklubben af 1913, Odense. 
Kalundborg Kricketklub "genstlftet• (15/3). 

Lærlingenes Cricketklub, Nykøbing Mors, gik ind I Nykøbing Boldklub, som skiftede navn til Sparta. 



1914 
Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Uafgjort. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

Aarhus Boldklub gik Ind I A.G.F (eller i 1912). 

Velo, København, K.F.U.M.s Boldklub, København, og B.1903, København, ophørte alle med at spille 
cricket. 

Der kom forbud mod at træne cricket og tillige mod at spille kampe på Fælleden i København. 

1915 
vincier af københaynske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Idrætsklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

Horsens forenede Sportsklubber stiftet 4/11 ved sammenslutning af Horsens Boldklub og Horsens 
Idrætsklub. 

Union, Svendborg, skiftede 4/6 navn til Svendborg Boldklub. 

Viborg Fodsports-Forening ophørte med cricket. 

1916 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Sportsklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Ringsted Idrætsforening. 

Følgende klubber stiftet: 
Aarhus Cricket Club fl/4) (som Aarhus Kricketklub). 
Silkeborg Boldklub af 1916. 

Sparta, Nykøbing Mors, gik med I sammenslutning af de I byen værende sportsklubber. 

Aarhus Gymnastikforening ophørte med cricket. 

Kl!Jge standsede cricket, da hele holdet indkaldtes til Sikringsstyrken. 

1917 
Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub (pokalen til ejendom). 
Vinder af lyske turnering: Horsens forenede Sportsklubber. 
\linder af slæHandske turnering: Slagelse Boldklub. 

K.B.U. vandt I København over J.B.U. (Direktør Harald Simonsen tog Initiativet til årlige KB.U./J.B.U. 
kampe ved at udsætte en pokal, der senere blev vundet til ejendom af København). 

Silkeborg Idrætsforening af 1917 stiftet 26/4 ved navneforandring fra Silkeborg Boldklub af 1916. Den 
daværende cricketklub bad om optagelse. 

Silkeborg Cricketklub blev ljuli optaget i Silkeborg Idrætsforening af 1917. 
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1918 
Vinder af københavnske turnering: Uafgjort. 
Vinder af jyske turnering: Horsens forenede Sportsklubber. 
Vinder af sjællandske turnering: Kalundborg Kricketklub. 

K.B.U. vandt i Aarhus over J.B.U. 

Følgende klubber stiftet: 
Glostrup Idræts Club (17/4). 
Korsør Kricketklub (li). 
Kricketklubben af 1918, Aarhus (15/5) (af medlemmer af sangkoret Dryaden). 
Viborg Garnisons Idrætsforening (6/4) . 

.1ill 
Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af sjæUandske turnering: Kalundborg Kricketklub. 

K.B.U. vandt i København over J.B.U. 

Følgende klubber stiftet: 
Brønshøj Boldklub (15/5). 
Nakskov Boldklub (li) (1ll). 
Vestjyden, Esbjerg (2/7). 

Slagelse Boldklub sluttede sig sammen med Slagelse Idrætsforening og fik navnet Slagelse Boldklub og 
Idrætsforening. 
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Med lov af 4. oktober 1919 vedtog den danske rigsdag at udvide den gældende beskatning - med fordoblet 
afgift - at omfatte offentlig amatørsportskampe. Dog kun for visse sportsgrene som f.eks. boldsporten. 
Efter 2 års forløb faldt skatten heldigvis bort. 

1920 
Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub og Idrætsforening. 

J.B.U. vandt i Aalborg over K.B.U. (første gang J.B.U. vandt over K.B.U.) 
K.B.U. vandt over S.B.U. 

Chang, Aalborg, stiftede cricketafdeling. 

Hjørring Sportsklub tog 16/10 navneforandring til Hjørring Idrætsforening. 

1921 
vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Fredericia Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub og Idrætsforening og vandt til ejendom bronzeskjold 
udsat af S.B.U. (med tilskud fra D.B.U.) i 1911. 

K.B.U. vandt i København over J.B.U (som led i Nordiske Idrætslege). 
K.B.U. vandt over S.B.U. 

Udenlandsk besøg: 
Leicester and County Cricket Association. 

Følgende klubber stiftet: 
Boldklubben af 1921, Svendborg. 
Idrætsforeningen Old Boys, Aarhus (2212). 
Aalborg Kricketklub af 1921. 

Aarhus Kricketklub tog navneforandring til Aarhus Boldklub. 

R. E. Brincker udgav •vejledning I Cricket". 
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1m 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vjnder af jyske turnering: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af sjællandske turnering: Kalundborg Kricketklub. 
Vinder af fynske tumering: Odense Boldklub. 

K.B.U. vandt i Fredericia over J.B.U. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 

Udenlandsk besøg: 
Marylebone Cricket Club. 

Sparta, Nykøbing Mors, gik ud af sammenslutningen fra 1916 og fik navnet Nykøbing (Mors) Cricket Club. 

J.B.U. indførte 2. holds cricket. 

1923 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af siæUandske turnering: Næstved Idrætsklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

K.B.U. vandt i København over J.B.U. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
K.B.U. vandt I Odense over F.B.U. 

Udenlandsk besøg: 
Lelcester and County Cricket Association. 

Besøg I udlandet: 
Aalborg Boldspilklub af 1885 spillede mod udvalgt hollandsk hold I Hamburg. 

1924 
Vinder af københaynske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske tumering: Uafgjort. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Idrætsklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

K.B.U. vandt I Aalborg over J.B.U. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 

Følgende klubber stiftet: 
Kolding Kricketklub (III) (4/9). 
Nykøbing Falster Kricketklub (3/6 eller 6/6). 
Næstved Boldklub. 

Sorø Sportsklub afløst af sorø Cricket Club. 

Akademisk Boldklub, København, tog anlægget ved Nørre A116 i brug. 

Kjøbenhavns Boldklub købte arealet ved Peter Bangs Vej. 



1925 
Vinder af københavnske turnering: Akademi;,� Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring ldrætsforcr,,.11., af 1886. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Boid�:ub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

K.B.U. vandt i København over J.B.U. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 

Udenlandsk besøg: 
Marylebone Cricket Club. 

Amager Cricket Club stiftet 18/5. 

B.1921, Svendborg, gik ind under Svendborg Boldklub. 

I august vedtog Søstjernen, Roskilde, at man fra 1. januar 1926 ville skifte navn til Roskilde Boldklub af 
1906. 

Kjøbenhavns Boldklub måtte for1ade banen ved Sankt Marcus Alle. 

1926 
Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
Vinder af sjællandske turnering: Præstø Gymnastikforening. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

K.B.U. vandt i Aalborg over J.B.U. 
S.B.U. vandt over K.B.U. 

Besøg i udlandet: 
Udvalgt dansk hold under navnet Gentlemen of Denmark spillede 7 kampe I England. 

Fra 1. januar skiftede Søstjernen, Roskilde, navn til Roskilde Boldklub af 1906. 

Baron H. Rosenkrantz udgav bogen "Cricket". 

1927 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Fredericia Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Boldklub. 
Vjnder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

K.B.U. vandt i København over J.B.U. 
K.B.U. vandt over F.B.U. 
J.B.U. vandt over F.B.U. 
S.B.U. vandt over K.B.U. 

Udenlandsk Besøg: 
lncogniti Cricket Club. 

B.1909, Odense, oprettede cricketafdeling. 
B.1913, Odense, oprettede cricketafdeling. 

K.F.U.M.s Boldklub, København, genoptog cricket. 

Roskilde Motionsklub Indførte cricket. 

Sorø Cricket Club slået sammen med crickethold fra fodboldklubben Freja. 
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1928 
Vinder af københavnske tumerlng: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Boldklub (S.B.U.s pokal til ejendom (?J). 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

K.B.U. vandt I Hjørring over J.B.U. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
K.B.U. vandt over F.B.U. 
F.B.U. vandt over J.B.U. 

Udenlandsk besøg: 
Leicester Cricket Club. 

Følgende klubber stiftet: 
Old Boys Cricket Club, København. 
Roskilde Cricketklub. 

Idrætsforeningen Old Boys, Aarhus, oprettede cricketafdeling 20/3. 

Københavns Kricket-Ring stiftet 10112. 

1929 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af københavnske pokallurnerlng: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
Vinder af sjællandske tumering: Næstved Boldklub (S.B.U.s pokal til ejendom(?)}. 
Vinder af fvnske turnering: Kerteminde Boldklub. 

K.B.UJJ.B.U. uafgjort I København. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
J.B.U. v:,ndl over F.B.U. 
F.B.U. vandt over K.B.U. 

Udenlandsk besøg: 
lncognHi Cricket Club. 

Den københavnske pokalturnering Indstiftedes. 
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Den engelske træner, H. P. Chaplin, engageret af J.B.U. til at undervise de Jyske spiffere - skal også til Sorø 
Akademi og Herlufsholm. 

Rygaard, A.B., deltog på Tyrkiets landshold mod Rumænien. Af de 22 spillere var 21 englændere og resten 
dansk! 



1930 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af københavnske pokalturnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske tumering: Horsens forenede Sportsklubber. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 
Vinder af Lolland-Falsterske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 

K.B.U./J.B.U. uafgjort i Aalborg. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
K.B.U. vandt over F.B.U. 
J.B.U. vandt over F.B.U. 

Udenlandsk besøg: 
Gentlemen of Worcestershire. 

Følgende klubber stiftet: 
Nakskov Kricketklub (14/5). 
Randers Cricket Club (li). 

Kricketklubben af 1918, Aarhus, ophævet 3/5. 

Sorø Cricket Club holdt op. 

Bladet "Kricket" udgivet for første gang i maj af Københavns Kricket-Ring. 

Københavns Kricket-Ring fremskaffede fra England Kodak cricketfilmen, som i de kommende år blev en 
stor succes og vistes over hele landet. 

Den engelske instruktør, H. P. Chaplin, igen engageret af J.B.U. 

1931 
Vinder af københavnske turnering: Uafgjort. 
Vinder af københavnske pokalturnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Horsens forenede Sportsklubber. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Boldklub. 
Vinder af sjællandske pokalturnering: Slagelse Boldklub & Idrætsforening. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 
Vinder af Lolland-Falsterske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 

K.B.U. vandt i København over J.B.U. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
K.B.U. vandt over F.B.U. 
J.B.U. vandt over F.B.U. 
F.B.U. vandt over S.B.U. 
S.B.U. vandt over L.F.B.U. 

Falster vandt over Lolland. 

Udenlandsk besøg: 
Engelske flådeenheder i Aarhus. 

Følgende klubber stiftet: 
Brønderslev Kricketklub (li). 
Frederikshavn forenede Idrætsklubber (24/6). 
Holstebro Cricket Club (1/6 eller 2/6). 
Køge Kricket Klub (4/9). 
Sorø Cricket Club af 1931 (3/6), 
Aars Kricketklub, 

Roskilde Cricketklub gik Ind I Roskilde Boldklub af 1906, som optog cricket på programmet. 

J.B.U. begyndte drengeturnering. 
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1932 

Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af københavnske pokalturnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: Kerteminde Boldklub. 
Vinder af Lolland-Falsterske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 

J.B.U. vandt i Silkeborg over K.B.U. 
K.B.U. vandt over F.B.U. 
J.B.U. vandt over F.B.U. 
S.B.U. vandt over K.B.U. 
S.B.U. vandt over L.F.B.U. 

Falster vandt over Lolland. 

Udenlandske besøg: 
Sir Julien Cahn's XI. 
Leighton Park School, Reading. 

Vejle Boldklub (li) ophørte med cricket. 

J.B.U. etablerede juniorturnering. 
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Et udvalgt dansk hold forekom for første gang, da J.B.U. og Københavns Kricket-Ring blev enige om at 
lade et sådant spille mod Sir Julien Cahn's XI den 30.-31. juli i København. Da D.B.U. gav deres samtykke 
til kampens afholdelse, præciserede man at holdet ikke måtte kaldes et "landshold"? 

Det tyske crickethold "Preussen•, Berlin, tilbød for egen regning at rejse 14 dage til Jylland i juli/august og 
spille 5-6 kampe mod at få opholdet betalt. Da de fleste kampe måtte spilles på hverdage, var der ikke 
tilstrækkelig tilslutning fra de jyske klubber. 

Statens Gymnastikinstitut underviste i cricket. 



ttll 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af københavnske pokalturnering: 8.93. 
Vinder af jyske turnering: Aarhus Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Boldklub (l. gang I træk). 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 
Vinder af Lolland-Falsterske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 

K.B.U./J.B.U. uafgjort i København. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
K.B.U. vandt over F.B.U. 
J.8.U. vandt over F.8.U. 
S.8.U. vandt over L.F.B.U. 

Den første drengekamp mellem K.B.U. og J.B.U. vandtes af J.B.U. i København. 

Falster vandt over Lolland. 

Udenlandsk besøg: 
Hold fra engelsk flådeafdeling (bl.a. HMS "Nelson" og HMS "Warspite") spillede mod 8.93 og Sorø. 

Københavns Kricket-Ring måtte afslå indbydelse fra det hollandske cricket forbund om at deltage i en 
turnering i anledning af forbundets 50-års Jubilæum, da udgifterne ville blive for store. 

Cricket blev optaget blandt Idrætsmærkeprøverne. 

Artikler forekom i bladet "Kricket" handlende om muligheden for at gennemføre en danmarkstumering. 
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N. Lorentzen, Køge, foreslog ved Københavns Kricket-Rings generalforsamling at forandre foreningens 
navn til "Dansk Kricket-Ring" eller "Kricket-Ringen•, da den i så fald sikkert ville få mere tilslutning ude fra
landet. Herr Lorentzen anbefalede endvidere oprettelsen af en dansk Kricket-Union. 

D.B.U. udgav anden autoriserede udgave af cricketlovene på dansk. 

Lektor Poul Jørgensen, lærer ved Statens Gymnastikinstitut, udgav "Kricket•, en illustreret lærebog for 
begyndere. 

1934 

Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af københavnske pokalturnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Horsens forenede Sportsklubber. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub & Idrætsforening. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 
Vinder af Lolland-Falsterske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 

J.B.U. vandt over K.B.U. i Aalborg. 
K.8.U. vandt over S.B.U.
K.B.U. vandt over F.B.U. 
J.8.U. vandt over F.B.U.
S.B.U. vandt over L.F.B.U. 

Falster vandt over Lolland. 

Middelfart Gymnastik og Idrætsklub ophørte med cricket på grund af dårlige baneforhold. 

Ved J.B.U.s årlige cricketmøde opfordrede Baron H. Rosenkrantz til et endnu nærmere samarbejde med 
Københavns Kricket-Ring, så denne efterhånden kunne gå over til at blive Dansk Kricket-Ring. 

Ved Københavns Kricket-Rings generalforsamling drøftede man betimeligheden af at forandre navnet til 
Dansk Kricket-Ring eller om muligt at søge oprettet en særlig cricket union. 
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1935 
Vinder af københavnske tumering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af københavnske pokaltumeång: Kjøbenhavns Boldklub (pokalen til ejendom). 
Vinder af jyske tumering: Horsens forenede Sportsklubber. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub & Idrætsforening. 
Vinder af fynske turneånq: Uafgjort. 
Vinder af Lolland-Falsterske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 

K.B.U./J.B.U. Uafgjort I København. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
J.B.U. vandt over F.B.U. 
S.B.U. vandt over L.F.B.U. 
F.B.U. vandt over K.B.U. 

I forbindelse med kampene J.B.U./K.B.U. juniores udsatte Harald Simonsen pokal, der skulle vindes 3 
gange i træk eller 4 gange lalt. 

Udenlandsk besøg: 
HMS "Frobisher". 

Københavns Kricket-Rings generalforsamling 29/3: 
Man godtog navneforandring til Dansk Cricket Ring. 
Man ændrede bladets navn fra "Kricket" til "Cricket" fra og med nr. 4. 
Man stiftede Dansk Cricket Fond. 

I "Cricket• nr. 12 bragtes en artikel om "Cricketspillets Popularisering", hvor et forslag om begrænset 
spilletid fik følgende med på vejen: • ... Lad os råbe vagt I gevær over for de forslag om maximumshalvlege 
på een eller halvanden time. Det vil simpelthen Ikke blive cricket mere, Idet det ikke vil gælde om at tage 
gærdeme, men blot forhindre gærdespilleme i at score, og hvad det kan føre til af forsætligt tidsspilde, 
usportsiig kastetaktik etc., er det ikke vanskeligt at tænke sig. Foruden selvfølgelig, at spillet bliver helt 
kunstigt for adskillige spillere, og at mange Ikke vil vide, hvad det vil sige at komme til gærdet". 

1936 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af københavnske pokalturnering: Akademisk Boldklub (nu om Worcester pokalen). 
Vinder af lyske turnering: Idrætsklubben Chang, Aalborg. 
Vinder af sjællandske tumering: Slagelse Boldklub & Idrætsforening. 
Vinder af fynske turnering: Uafgjort. 
Vinder af Lolland-Falsterske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 

J.B.U. vandt over K.B.U. I Hjørring (og dermed Harald Simonsens smukke sølvbowle til ejendom). 
J.B.U-. vandt over F.B.U. 
S.B.U. vandt over K.B.U. 
S.B.U. vandt over L.F.B.U. 
F.B.U. vandt over K.B.U. 

Udenlandske besøg: 
HMS "Frobisher". 
Bourneville Youth Club, Birmingham. 

Besøg i udlandet: 
Old Boys Cricket Club, København, i Paris. Spillede mod "Stade Francais", dannet af lokale englændere. 

Herning Kricketklub ophørte. 

Middelfart Gymnastik og Idrætsklub fik ny bane, men sluttede alligevel med at spille cricket, da holdet var 
for svagt. 

Et værk af ret betydeligt omfang blev fuldendt. Det var en fortegnelse over alle spillere, der havde deltaget I 
københavnsk 1. holds cricket fra 1890 (da D.B.U. blev stiftet) til 1935, altsa'I en periode på 45 år. 
Fortegnelsen fremtrådte som en statistik for hver enkelt spiller, sa'I man kunne se, I hvilken periode han 
havde spillet, hvilken klub eller hvilke klubber han havde spillet for, og hans samlede resultat både som 
gærdespiller og som kaster for hver klub. Dertil kom hans deltagelse I intemationale og lnterunions kampe, 
Det vides ikke om fortegnelsen nogensinde blev offentliggjort. 



1937 

Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af københavnske pokaltumerjng: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Horsens forenede Sportsklubber. 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 
Vinder af Lolland-falsterske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 

J.B.U. vandt over K.B.U. i København (første gang J.B.U. vandt i København). 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
K.B.U./F.B.U. uafgjort. 
J.B.U. vandt over S.B.U. 
S.B.U. vandt over L.F.B.U. 
F.B.U. vandt over J.8.U. 

Falster vandt over Lolland. 

Udenlandsk besøg: 
Oartfonl. 

Besøg i udlandet: 
Old Boys Cricket Club, København, spillede i Berlin mod et kombineret tysk hold. 

Første officielle juniortumerlng på Sjælland. 

1938 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af københavnske pokaltumerjng: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Uafgjort. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub & Idrætsforening. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

K.B.U. vandt over J.B.U. I Aalborg. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
K.B.U. vandt over F .B.U. 
J.B.U. vandt over S.B.U. 
J.B.U. vandt over F.B.U. 

Udenlandske besøg: 
Gentlemen of Worcestershire. 
Udvalgt hold fra Berlin. 

Besøg I udlandet: 
Hold fra Odense Boldklub I England. 

Faaborg Idrætsforening begyndte at spille cricket. 

Tobaksarbejdemes Idrætsforening, Aalborg, ophørte med cricket. 

Lolland-Falster optoges i S.B.U. 
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Efter mange års dårlige forhold (siden 1924) Indviedes K.B. Hallen og dermed hele Kjøbenhavns Boldklubs 
anlæg på Peter Bangs Vej. 



1939 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af københavnske pokalturnering: Frederiksberg Cricket Club. 
Vinder af jyske turnering: Horsens forenede Sportsklubber. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub & Idrætsforening (pokalen til ejendom). 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

K.B.UJJ.B.U. uafgjort i København. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
J.B.UJS.B.U. uafgjort. 
J.B.U. vandt over F.B.U. 
F.B.U. vandt over K.B.U. 

Udenlandske besøg: 
Marylebone Cricket Club. 
Ber1inF.C. 

Besøg i udlandet: 
Nykøbing Falster Kricketklub i Berlin. 

Næstved Idrætsforening stiftet 5/3 (ved sammenslutning af Næstved Boldklub og Næstved Idrætsklub). 
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Det blev foreslået, at hele Danmark skulle spille med 8 bolde i overen. Jylland og Fyn spillede ellers med 6, 
mens København og Sjælland spillede med 8 bolde i overen. 
Den i 1937 af M.C.C. indførte nye "ben for" lov var endnu ikke indført i Danmark! 

I turneringskampen Grenaa/Holstebro kunne man på grund af stærk blæst ikke holde overtiggerne på plads, 
hvorfor man til sidst fandt på at holde dem fast med tyggegummi! 

1940 

Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af københavnske pokalturnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Uafgjort (finalen ikke spillet). 
Vinder af sjællandske turnering: Næstved Idrætsforening. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

J.B.UJF.B.U. uafgjort. (Grundet •omstændighederne• spilledes kun denne ene senior unionskamp). 

Vejle Kricketklub stiftet. 

100 elever på Frk. M. Jørgensens Skole, Odense, dyrkede cricket. Spillede mod SI. Hans Realskole, 
Odense. 

Faaborg meldte pas. Spillede privatkamp mod Kerteminde, men med forstærkning - 5 spillere fra 
Svendborg. 

Den første juniorkamp mellem K.B.U. og S.B.U. vandtes af S.B.U. i Sorø. 

Formændene for J.B.U., S.B.U. og F.B.U. indtrådte i Dansk Cricket Rings bestyrelse. 

Grundet transport- og andre besværligheder blev der foretaget gennemgribende ændring af det jyske 
turner1ngsprogram. A- og B-rækken blev slået sammen, og dernæst blev klubberne fordelt således i 6 
kredse, at de fik kortest mulige rejser. Esbjerg måtte, væsentlig på grund af de "andre besværligheder", 
melde pas. 

Grundet turneringernes indskrænkning blev der spillet usædvanlig mange privatkampe. 



1941 
Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af københavnske pokalturnering: Kjøbenhavns Boldklub 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub & Idrætsforening. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

J.B.U./F.B.U. uafgjort. 
S.B.U. vandt over K.B.U. 
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Skagen Boldklub anmeldte hold til cricketturneringen. 

Frederiksberg Cricket Club ophævet. 
Holbæk faldt fra. 

De bedste københavnske klubber spillede en (årlig) lynturnerlng, hvor ingen halvleg måtte være længere 
end 30 overe. Der spilledes om en pokal skænket af Harald Simonsen til K.B. 

Juniorernes aldersgrænse, der havde været forskellig I alle 4 unioner, blev nu fastsat, således at kun 
drenge, der ikke inden 1. maj var fyldt 18, kunne deltage på deres unions udvalgte hold, uanset om de 
havde deltaget i den pågældende unions juniorturnering. 

RekvlsHmangelen blev følelig, og Niels Lorentzen, Køge annoncerede med •nye plader til bats og levering 
af gærdepinde og overliggere i fineste udførelse". 

1942 
Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
Vinder af sjællandske turnering: Sorø Cricket Club af 1931. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

K.B.U./S.B.U. opgivet på grund af regn. 
J.B.UJF.B.U. uafgjort. 
F.B.U. vandt over K.B.U. 

Falster vandt over Lolland. 

Frem, København, flyttede til Valby Idrætspark. 

Odense cricketstadion Indviet. 

Mangelen på rekvisitter var blevet alvorligere. Værst var det med boldene, Idet batsene kunne påsættes 
nye plader. Snedkermester Mortensen, Odense forsynede bals med nye plader til ca. 25/30 kroner stykket. 
F.I.B. tilbød påsætning af nye plader til Kr. 22,50. 



1943 

Vinder af københavnske turnering: Kjøbenhavns Boldklub (25. gang - der spilledes nu om Harald 
Simonsens evigt vandrende pokal og Kr. 500). 
Vinder af jyske turnering: Horsens forenede Sportsklubber. 
Vinder af sjællandske turnering: Slagelse Boldklub & Idrætsforening. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

J.B.U. vandt over F.B.U. 
F.B.U. vandt over K.B.U. 

Hørsholm Cricket Klub stiftet som en underafdeling af Hørsholm Idrætsklub. 

Skagen Boldklub faldt fra. 
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Lolland-Falster klubberne Maribo Gymnastikforening, Nakskov Kricketklub og Nykøbing Falster Kricketklub 
spillede lyntumering med 12 overe i hver halvleg. 

Odense klubberne B.1909, B.1913 og Odense Boldklub spillede lyntumering (hver en lime ved gærde!) i 
forbindelse med Sportsugen. 

På grund af krigen havde man ikke, som vanligt, uddelt to præmiebals siden 1938. Man besluttede I stedet 
at skænke to friabonnementer til bladet "Cricket", også til de spillere, som kunne være kommet på tale fra 
tidligere år. 

F.1.8. på Amagertorv, København, havde helt udstillingsvindue med cricket'spillere" og rekvisitter.

Der annonceredes med den danske cricketbold "Trick" i to kvaliteter til kr. 24 og 30. Nye plader på gamle 
håndtag i to udførelser til kr. 22,50 og 40. Endvidere lavedes gamle bolde til nye med nyt laederovertræk. 
F.1.8. havde fået værdifuld støtte af grosserer Ferslev.

I fagværket "Idræt" skrev Jørgen Cold, K.B., "afhandling• om cricket. 
Jørgen Cold interviewet I radioen af Gunnar "Nu" Hansen om cricket. 

1944 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Horsens forenede Sportsklubber. 
Vjnder af sjællandske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

K.B.U. vandt over J.B.U. I København. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
K.B.U. vandt over F.B.U. 
J.B.U. vandt over F.8.U. 

Dansk Cricket Ring arrangerede jysk cricketuge i København. 



1945 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vjnder af jyske turnering: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
Vinder af sjællandske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

J.B.U. vandt over K.B.U. I Horsens. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
K.B.U. vandt over F.B.U. 
J.B.U. vandt over F.B.U. 
S.B.U. vandt over F.B.U. 

Udenlandske besøg: 
Der blev over hele landet spillet mange venskabskampe mod engelske R.A.F ./Hær/Marine hold. 

Spillere fra Frederiksberg Boldklub gik I Boldklubben Frem. 

Harald Simonsen Fonden på kr. 10.000 overført til Dansk Cricket Ring. 

Den omstridte juniorgrænse fastsat til 17 år per 1. september, gældende for unionskampe. 

Jørgen Cokls bog "Cricket• udkom. 

1946. 

Vinder af københaynske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af københavnske pokalturnering: Kjøbenhavns Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
Vjnder af sjællandske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 
Vjnder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

J.B.U. vandt over K.B.U. i København. 
K.B.U. vandt over S.B.U. 
J.B.U. vandt over F.B.U. 
S.B.U. vandt over F.B.U. 

Udenlandske besøg: 
Et antal hold fra de engelske styrker I Tyskland spillede over hele landet. 

Juniorgrænsen for unionskampe sat til 18 år per 1. august. 

Efter 4 års nødtvungen pause udskrev K.B.U. igen den københavnske pokalturnering. 

De første nye crlcketrekvisitter fra England siden 1939 kom til Danmark. 

De københavnske cricketklubber dannede et cricketudvalg. 
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1947 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub (pokalen til ejendom). 
Vinder af københavnske pokalturnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Horsens forenede Sportsklubber. 
Vinder af sjællandske turnering: Korsør Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

K.B.U.IJ.B.U. uafgjort i Viborg. 
K.8.U./S.8.U. uafgjort.
J.B.U. vandt over F.B.U.

Udenlandske besøg: 
Gentlemen of Cambridge University. 
Lewes Rotary Club. 
Flere engelske militærhold. 
Engelske skoledrenge i Odense. 

Besøg i udlandet: 
Akademisk Boldklub, København, I Tyskland og Holland. 

Brønshøj Boldklub anmeldte crickethold. 

Dragør Boldklub anmeldte crickethold. 

Korsør Boldklub oprettede cricketafdeling. 

Schneeklothianeme, København, tog cricket på programmet. 

Korsør Kricketklub ophørte. 
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Københavns Cricket-udvalg nedsattes, hvilket førte til erhvervelsen af Lersøparken som træningsbane og 
indmeldelse af flere nye klubber I K.B.U.s turnering. Også at K.B.U. oprettede særligt cricketudvalg til 
varetagelse af cricketspillets Interesser I hovedstaden. 

*Ben for" reglen, som indførtes i England 1937, trådte i kraft I Danmark. 



1948 
Danmarksmester: Akademisk Boldklub, København. 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af sjællandske turnering: Korsør Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

J.B.U. vandt over K.B.U. i København. 
J.B.U./S.B.U. uafgjort. 
S.B.U. vandt over F.B.U. 
F.B.U. vandt over K.B.U. 

Udenlandske besøg: 
Cambridge University. 
Utile Dulci, Holland. 
C.C.G., Kiel (engelsk militær).
Flensburg C.C. (engelsk militær). 
Engelsk marinehold. 

Besøg i udlandet: 
K.B.U. i Kiel mod C.C.G. 
Kolding i Flensburg mod Flensburg C.C. 
Odense Boldklub drenge i England. 

Nakskov Kricketklub indstillede sit virke. 
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D.B.U. vedtog at gå Ind for en Danmarksturnering, og D.I.F. anerkendte cricket som dansk mesterskab. 

K.B.U. Indførte nye regler for turneringen og pointberegningen. Blandt andet aflivedes pokalturneringen. 

F.B.U. arrangerede sig med en træner, Simon Roberts, fra Cambridge University. 

Der blev indkøbt ny cricketinstruktionsfilm. 

Under Dansk Cricket Rings generalforsamling foreslog Henrik Wahl, A.B., at cricketspilleme skulle danne 
deres eget forbund og indmelde sig i D.I.F. 

1949 
Danmarksmester: Akademisk Boldklub, København. 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af sjællandske turnering: Korsør Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

J.B.U. vandt over K.B.U. i Horsens. 
K.B.U. vandt over F.B.U. 
J.B.U. vandt over S.B.U. 
S.B.U. vandt over F.B.U. 

Skive Idrætsklub fald! fra. 

F.B.U. arrangerede sig med en træner, David Allan, fra Cambridge Unlverslty. 

J.B.U. satte igen juniorgrænsen ned til 17 år, fra 19. 

Da det ikke var muligt at få udenlandske modstandere på besøg, spilledes en "lyntumering" på græspitch på 
•nye" Gentofte Stadion. 



1950 
Danmarksmester: B.93, København. 

Vinder af københavnske turnering: B.93, København. 
Vinder af jyske turnering: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af sjællandske turnering: Korsør Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

J.B.U. vandt over K.B.U. i København (på græspitch - Gentofte Stadion). 
F.B.U. vandt over S.B.U. 

Falster vandt over Lolland. 

Udenlandske besøg: 
Marylebone Cricket Club. 
Centaurs C.C. 
The Falcons. 
H.M.S. "Aisne". 

Herning Cricket Club stiftet 3/5. 

Nakskov Boldklub (li) optog cricket. 

Svendborg Boldklub opgav cricket. 

1951 
Danmarksmester: Hjørring Idrætsforening af 1886. 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
Vinder af sjællandske turnering: Korsør Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

J.B.U. vandt over K.B.U. i Esbjerg. 
S.B.U./F.B.U. uafgjort. 

Udenlandsk besøg: 
Tooley Street Brokers c.c. 
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K.B.U. og S.B.U. enedes om, at de 4 bedste københavnske og 4 bedste sjællandske hold spillede i een A
række alle mod alle, og de 3 respektive 4 næstbedste dannede en B-række, ligeledes alle mod alle. 

På Dansk Cricket Rings generalforsamling diskuteredes mulighederne for dannelsen af en Cricket Union, et 
spørgsmål der var rejst af Kurt Nielsen i D.B.U.s cricketudvalg. 
Mens der arbejdedes med muligheden for at danne et selvstændigt Cricket Forbund, vedtog D.B.U. at 
udskille cricket og at ændre D.B.U.s love I overensstemmelse hermed. 
På det årlige Jyske cricketmøde, hvor Henry Petersen, S.B.U., og Kurt Nielsen, K.B.U., var til stede, 
diskuteredes også forslaget om en selvstændig Cricket Union. 

En propagandakamp afholdtes i Idrætsparken, København, før fodboldlandskampen mod Østrig. 

J. T. Hankinson stillede sig gratis til disposition ved 2 kurser afholdt af D.B.U. for cricketinstruktører. 



1952 
Danmarksmester. Akademisk Boldklub, København. 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Aarhus Boldklub. 
Vinder af sjællandske turnering: Korsør Boldklub. 
Vinder af fynske turnering: B.1909, Odense. 

K.B.U. vandt over S.B.U. 
K.B.U./F.B.U. uafgjort. 
Kombineret S.B.U./F.B.U. uafgjort med J.B.U. (kamp i anledning af S.B.U.s 50 års jubilæum). 

Udenlandsk besøg: 
Marylebone Cricket Club. 

Silkeborg Papirfabriks Idrætsforening stiftet og tog cricket op. 

Vejle Kricketklub kapitulerede. 

D.B.U. udsendte tredie udgave af cricketlovene på dansk. 
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Grundet stadig modstand fra J.B.U. overfor dannelsen af en landsdækkende Cricket Union forelagde 
O.B.U.s cricketudvalg et nyt forslag til dannelsen af en union bestående af K.B.U., S.B.U. og F.B.U. 
Senere bestemtes det at samle alle landets cricketspillende klubber til et møde I vinterens løb for at stifte 
Dansk Cricket Forbund. 

D.B.U. bevilgede igen penge til træningskurser i Næstved og på idrætsskolen i Vejle med J. T. Hankinson 
som leder. 

O.1.F. havde 5 cricketinstruktionsfilm. 

1953 
'i5imri,arksmester. Akademisk Boldklub, København. 

Vinder af københavnske turnering: Akademisk Boldklub. 
Vinder af jyske turnering: Hjørring Idrætsforening af 1886. 
Vinder af sjællandske turnering: Nykøbing Falster Kricketklub. 
Vinder af fynske turnering: Odense Boldklub. 

K.B.U. vandt over J.B.U. i København. 

Udenlandsk besøg: 
Tooley Street Brokers C.C. 

Besøg i udlandet: 
Udvalgt dansk hold "Gentlemen of Oenmark" i England. 
Schneekloth Juniores i Holland. 

Cricketklubben •soranerne•, København, stiftet 27/10. 

Fredericia Boldklub af 1896 og Fredericia Ø.B. lagt sammen til Fredericia forenede Fodboldklubber. 

31 klubber repræsenteret ved møde I Odense 15. februar, hvor Dansk Cricket Forbund blev stiftet med 19 
stemmer mod 11 og 1 blank. D.C.F. skulle først træde i funktion 1. oktober. Kurt Nielsen valgtes til 
formand. D.C.F. blev optaget i D.I.F. 17. oktober. 
Dansk Cricket Ring nedlagt, men skulle først opløses 1. Januar 1954. 

J. T. Hankinson ledede igen træningskursus I Næstved og Vejle. 



1954 
Danmarksmester: Akademisk Boldklub, København. 

Sjælland vandt over København. 

Vest/Øst spillede uafgjort. 

Udenlandske besøg: 
Oxford Univerty C.C. "Landskampen" vundet af Oxford. 
Whitney Mills C.C., Oxford. 

Besøg i udlandet: 
Kjøbenhavns Boldklub i England. 

Kerteminde Cricketklub stiftet 3/11. 

Tobaksarbejdemes Idrætsforening, Aalborg, spillede igen cricket. 

Varde Kricketklub startet. 

Frederikshavn forenede Idrætsklubber sluttede med cricket. 

Dansk Cricket Ring opløst 1. januar. 
Dansk Cricket Forbund indførte Danmarksturnering. 
Bladet "Cricket" blev overtaget af D.C.F. som dettes officielle organ. 
D.C.F.s aldersgrænser: 
Junior: spillere, der inden 1. maj endnu ikke var fyldt 18 år.
Drenge: spillere, der inden 1. maj endnu ikke var fyldt 15 år.
Senior: spillere, der inden 1. maj var fyldt 16 år.

Den store størrelse gærdepinde blev obligatoriske i alle turneringskampe. 

For første gang forekom cricketkampe på Dansk Tipstjenestes tipskupon. 

Der afholdtes 3 instruktørkurser, Næstved, Odense og Vejle, ledet af J. T. Hanklnson. 

1955 
i5iinmarksmester: Hjørring Idrætsforening af 1886. 

Vest/Øst vundet af Vest. 

Udenlandske besøg: 
Christ College, Oxford Universily. 
Cuddington C.C., Cambridge. 

Besøg I udlandet: 
D.C.F. i Holland. Landskampen uafgjort.

Ballerup Cricket Club stiftet. 

Der spilledes nu med 6 bolde I overen mod tidligere 8. 

Der afholdtes 2 instruktørkurser, Aalborg og Næstved, ledet af J. T. Hankinson. 

"Lidt om konditionstræning for kricketspillere" udkom. 

Københavns Cricket Stævne dannedes til at sørge for alle arrangementer med gæstende hold i 
hovedstaden. 

D.I.F. erhvervede ny cricketfilm. 
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1956 
Danmarksmester: Hjørring Idrætsforening af 1886. 

Udenlandske besøg: 
Holland. Landskampen uafgjort. 
Cambridge University C.C. 
Queens College C.C., Cambridge. 
Oriel College C.C., Oxford. 
Magdalen College C.C., Oxford. 
Royal Dragoons XI. 

Besøg I udlandet: 
D.C.F. XI i England. 

Frederikssund Idrætsklub indførte cricket. 

Glostrup Idræts Club startede cricketafdeling. 

Svanholm Cricketklub, København, stiftet 4/10. 

Schneeklothianeme, København, opgav cricket. 

Brønshøj Boldklub nedlagde cricketafdelingen. 

Læge P. E. Heiberg, Holstebro, modtog D.I.F.s ærestegn. 

1957 
Danmarksmester: Hjørring Idrætsforening af 1886. 

Udenlandske besøg: 
Cambridge University C.C. "Landskampen• vundet af Cambridge. 
SI. Johns College, Cambridge. 
B.A.O.R. (British Army of the Rhine). 
Erratics c.c., Oxford. 
Whitney Mills C.C., Oxford. 
Royal Hussars XI. 
Royal Dragoons XI. 
Scottish Wayfarers C.C. 
Queen Elizabeth li Yacht "Britannia" XI. 

Besøg I udlandet: 
Skanderborg i England. 
Varde juniorer i Holland. 

Fredericia Cricket-Klub stiftet 2/12. 

Kolding Idræts Forening optog 8/4 Kolding Kricket Klub (III) og startede cricketafdeling. 

Amager Cricket Club ophørte. 

Fredericia forenede Fodboldklubber meldte fra, men sluttede sæsonen kombineret med Kolding Kricket 
Klub(III). 

Frederikssund Idrætsklub ophørte med cricket. 

Tobaksarbejdemes Idrætsforening, Aalborg, ophørte med cricket. 

398 



1958 
Danmarksmester: Kjøbenhavns Boldklub. 

Udenlandske besøg: 
Erratics C.C., Oxford. 
Dorset Rangers. 
Epsom Old Grammarians C.C. 
lncogniti Cricket Club. 
Royal Dragoons XI. 

Besøg i udlandet: 
Sorø drengehold I Holland. 

B.93, København, ophørte med cricket. 

Maribo Gymnastik Forening ophørte med cricket. 

Olympia, Aarhus, ophørte ved udgangen af året. 

1959 
Danmarksmester: Hjørring Idrætsforening af 1886. 

Udenlandske besøg: 
lncogniti Cricket Club. 
Hertford College, Cambridge. 
Oriel Orpheans, Oxford. 
Royal lnniskilling Dragoon Guards XI. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Holland. Holland vandt landskampen. 

Glostrup Cricket Club stiftet 2/4. 

Odense Boldklub nedlagde cricketafdelingen ved udgangen af sæsonen. 

Spillere fra Oxford og Cambridge University c.c. som instruktører i danske klubber. 

1960 
Danmarksmester: B.1909, Odense. 

Udenlandske besøg: 
Holland. Holland vandt landskampen. 
Cambridge University C.C. 
Stockholm C.C. 
Australian Old Collegians. 
Magdalen College, Oxford. 
The Nomads. 
Royal lnniskilling Dragoon Guards XI. 

Frederiksborg Idrætsforening, Hillerød, ophørte med cricket. 

Glostrup Idræts Club ophørte med cricket. 

Korsør Boldklub ophørte med cricket. 

Randers Cricket Club (li) holdt op. 

Spillere fra Oxford og Cambridge Universlty C.C. som instruktører i klubberne og ved kursus i Vejle. 
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1961 
Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 

Udenlandske besøg: 

Law Society C.C. 
Northem C.C. 
Stragglers of Asia. 
Erratics C.C., Oxford. 
St. Edmund Hall C.C., Oxford University. 
Royal Horse Artillery XI. 
The Emus, NSW, Australia. (?) 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i England og Skotland. Skotland vandt landskampen. 
Udvalgt jysk rejsehold i England. 
Svanholm juniorer i Holland. 

Idrætsforeningen "Old Boys•, Aarhus, ophævede cricketafdelingen 11/3. 

� 
Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 

Udenlandske besøg: 
B.A.O.R. 
XL Club, England. 
The Parisiles. 
lncogniti Cricket Club 
Jalpur Wanderers. 
The Blakes. 
Oxford County Cricket Club Colts. 
Royal Horse Artillery. 

Besøg I udlandet: 
Aalborg Boldspilklub af 1885 I Holland. 

Aabenraa Cricket Club (I) stiftet (eller 1963). 

Nakskov Boldklub ophørte med cricket. 

Engelske universitetsstuderende som instruktører ved kursus i Vejle. 

1963 
Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 

Udenlandske besøg: 
Marylebone Cricket Club. 
lndian Gymkhana. 
Erratics C.C., Oxford. 
2nd Frigate Squadron, Royal Navy. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Tyskland og Holland. Holland vandt landskampen. 

Følgende klubber stiftet: 
Dansk XL Cricket Club (8/9). 
Aabenraa Cricket Club (I) (eller 1962). 

Kalundborg Kricketklub holdt op ved udgangen af året. 

Salgschef Leo Clasen, Odense, modtog D.I.F.s ærestegn. 

H. P. Crabtree ledede kursus I Vejle. 
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1964 

Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af Pokalturneringen: B.1909, Odense. 

Udenlandske besøg: 
Holland. Holland vandt landskampen. 
Magdalen College C.C., Oxford. 
Sandhurst Wanderers C.C. 
B.A.O.R. 
XL Club, England. 
Stockholm C.C. (?). 
Australien Old Collegians (?). 

Besøg i udlandet: 
Skanderborg i England. 

D.C.F. indførte pokalturnering. Pokalen blev skænket af Dunlop. 

H. P. Crabtree ledede kursus I Vejle. 

1965 

Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af Pokalturneringen: Aalborg Boldspilklub af 1885. 

Udenlandske besøg: 
Erratics c.c., Oxford. 
University College c.c., Oxford. 
St. Fagans C.C., Cardiff. 
HMS "Plover". 
2nd Frigate Squadron, Royal Navy 
Still Going Strong, Holland. 
Kings College School, Cambridge. 
Stockholm C.C. (?). 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Tyskland.
D.C.F. ungdomshold i England.
Silkeborg i England (?). 

J. L. Nathansens Mindepokal til D.C.F., som udsl'I Leo Clasen, B.1913, Odense, som modtager.

4. udgave af cricketlovene pi'! dansk {den første under D.C.F) udkom. 

H. P. Crabtree ledede kursus I Vejle(?). 
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1966 
Danmarksmester. Aalborg Boldspilklub ar 1885. 
Vinder ar Pokalturneringen: Svanholm Cricketklub, København. 

Udenlandske besøg: 
XL Club, England. 
Root en Witt, Holland. 
De Lepelaars, Holland. 
23rd Escort Squadron, Royal Navy. 
Wilfred Isaacs XI, Sydafrika. 
B.A.O.R. 
Erratics c.c., Oxford. 
Oxford XIII C.C. 
Stockholm C.C. 
The Plungers, Dover. 
London New Zealand C.C. 
Hampshire Colts. 

Besøg I udlandet: 
D.C.F. i England og Skotland. Landskampen mod Skotland uafgjort. 
Hjøning i England. 
Nykøbing Mors juniorer i Holland. 
Dansk XL Cricket Club i Holland. 

Roskilde Cricket Club stiftet 1/3. 

Roskilde Boldklub ar 1906 nedlagde cricketafdelingen I Januar. 

Varde Cricketklub holdt op. 

D.C.F. blev medlem (associate member) ar International Cricket Conference (I.C.C). 

100-års jubilæumskamp på Sorø Akademi. 

H. P. Crabtree og Ted Whitfield ledede kursus I Vejle. 

1967 
Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder ar pokalturneringen: Cricketklubben soranerne, København. 

Udenlandske besøg: 
Oxford University C.C. 
Stragglers of Asia. 
The Privateers. 
Northem C.C. 
Root en Witt, Holland. 

Besøg I udlandet: 
D.C.F. i Tyskland. 

Følgende klubber stiftet: 
Dronningborg Cricket Club, Randers (10/1). 
Husum (Tyskland) Cricket Club, som blev medlem af D.C.F. 

Pokalturneringen afholdtes for første gang som handicapturnering. 
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Ved D.C.F.s repræsentantskabsmøde I Aarhus den 26. november blev Leo Clasen valgt tll formand for 
D.C.F., da Kurt Nielsen ønskede at trække sig tilbage. Kurt Nielsen blev udnævnt til ærespræsident i D.C.F, 

H. P. Crabtree og Ted Whltfield ledede kurser. 



1968 

Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af Pokalturneringen: Hjørring Idrætsforening af 1886. 

Udenlandske besøg: 
B.A.0.R. 
The Grasshoppers, Sydafrika. 
London Schools. 
Magdalen College, Oxford. 
Stockholm C.C. 
Erratics C.C., Oxford. 
The Plungers, Dover. 
London New Zealand C.C. 
XL Club, England. 
Worth Abbey School. 
88th Arracan Field Battery. 

I april afgik Leo Clasen ved døden, og Sidney Nørgaard blev fungerende formand for D.C.F. Ved 
repræsentantskabsmødet i Odense den 8. december valgtes Kurt Nielsen igen til formand. 

Cand.jur. Torben Jensen, København, modtog D.I.F.s ærestegn. 

Ny instruktionsbog "Cricket - hvordan det skal spilles" udkom. En direkte oversættelse af Marylebone 
Cricket Clubs "Cricket - how to play". 

Asfaltpitch blev forbudt, med mindre der mellem tæppet og pitchen lagdes et dæmpende underlag. 

H. P. Crabtree og Ted Whitfield ledede kurser. 

1969 

Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af Pokalturneringen: Kjøbenhavns Boldklub. 

Udenlandske besøg: 
Bermuda. Bermuda vandt landskampen. 
Dartmouth. 
Enfield Exiles. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Tyskland og Holland. Holland vandt landskampen. 
Dansk XL Cricket Club i Holland. 
Ringsted i England. 

Aabenraa Cricket Club (I) holdt op ved årets udgang. 

Mike Stewart kom på instruktionsturne. 

H. P. Crabtree og Ted Whitfield ledede kurser. 
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1970 
Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885 (skænket mesterskabspokalen til ejendom og ny pokal udsat 
af Aalborg Kommune). 
Vinder af Pokalturneringen: Akademisk Boldklub, København. 

Udenlandske besøg: 
Stockholm C.C. 
Ulile Dulci, Holland. 
B.A.O.R. 
Still Going Strong, Holland. 
Reeds School. 
East Killbride. 
The Plungers, Dover. 
Clydesdale. 
High Wycombe (jun.). 
HMS "Dido". 
The Staggerers, Sydafrika (?). 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i England og Irland. Landskampen mod Irland uafgjort. 
Svanholm i England. 

1ill 
Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af Pokalturneringen: Aalborg Boldspilklub af 1885. 

Udenlandske besøg: 
Marylebone Cricket Club. 
Irland. Landskampen uafgjort. 
Canadian Colts. Canada vandt ungdomslandskampen. 
Aer Lingus. 
Stockholm C.C. 
1st H.Q. Hann. 
Royal Lancers. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Tyskland. 
Nykøbing Mors i England. 
Frem i Holland. 
Ballerup i Skotland. 
Skanderborg ungdomshold i England. 
Viborg ungdomshold i England. 

Ved D.C.F.s repræsentantskabsmøde i Odense den 5. december blev Erling Froulund formand for D.C.F., 
da Kurt Nielsen ønskede at trække sig tilbage. 



1972 
Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af Pokalturneringen: Aalborg Boldspilklub af 1885. 

Udenlandske besøg: 
Holland. Danmark vandt landskampen. 
B.A.O.R. 
16th Light Air Defence Regiment. 
Stockholm C.C. 
Erratics c.c., Oxford. 
The Plungers, Dover. 
Reeds School. 
Enfield Exiles. 
High Wycombe 0un). 
1st div. H.Q. Sig. Regt. 
B.E.A" 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. ungdomshold I England. 
Kolding I Tyskland. 
Dansk XL Cricket Club i Holland. 
A.B. 0un) i England. 

Landskampsejren over Holland var D.C.F .s første. 

Lotty Herman ledede kurser efter afbud fra Whitfield og Livingstone. 

1973 
Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af Pokalturneringen: Aalborg Boldspilklub af 1885 (Dunlop pokalen til ejendom. Ny pokal udsat af 
Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik, Slagelse - skulle også vindes 5 gange eller 3 gange i træk). 

Udenlandske besøg: 
Canadlan Colts. Canada vandt ungdomslandskampen. 
The Staggerers, Sydafrika. 
Holland 0un). Landskampen uafgjort. 
HMS "Leopard". 
Stockholm C.C. 
1st div. H.Q. Sig. Regt. 
16th Light Air Defence Regiment. 
Erratics C.C., Oxford. 
Still Going Strong, Holland. 
XL Club, England. 
Lewes Priory 0un). 

Besøg I udlandet: 
D.C.F. I Irland. Irland vandt landskampen. 
D.C.F. i Tyskland. 
D.C.F. juniorer I England. 
Frem I Stockholm. 
Ringsted i Holland. 
Skanderborg i England. 
Svanholm Juniorer i Holland. 

Ballerup Cricket Club kapitulerede. 

Danmark/Holland spillede verdens første juniorlandskamp. 

Første landsdelsstævne for drengehold. 

Bladet "Cricket• fik helt nyt "logo•. 

405 



1974 

Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885 (14. gang i træk). 
Vinder af Pokalturneringen: Aalborg Boldspilklub af 1885. 

Udenlandske besøg: 
The Emus, Australien. 
B.A.0.R. 
R.E.M.E. (Royal Electrical and Mechanical Englneers). 
R.C.T. (Royal Corps of Transport). 
Stockholm C.C.
Erratics C.C., Oxford.
Reeds School.
Romany C.C. (?). 

The Plungers, Dover.

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Canada. Landskampen uafgjort. D.C.F. vandt en 1-dags landskamp. 
D.C.F. juniorer i England. 
D.C.F. juniorer i Holland. Landskampen uafgjort. 
D.C.F. drenge i Holland. Holland vandt landskampen. 
Kolding i Tyskland.
Dansk XL Cricket Club i England.

1975 

Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Vinder af Pokaltumerjngen: Svanholm Cricketklub, København. 

Udenlandske besøg: 
Østafrika. Danmark vandt landskampen. 
Sri Lanka. Sri Lanka vandt landskampen. 
Irland. Landskampen uafgjort. 
Gillingham (jun). 
Beaconfield. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Tyskland og Holland. Landskampen mod Holland uafgjort. 
D.C.F. Ungdomslandshold i Holland og deltog i første internationale turnering. 
D.C.F. juniorer i England. 
Dansk XL Cricket Club i Holland. 

Aarhus Boldklub benyttede herefter navnet Aarhus Cricket Club. 

Lund c.c., Sverige deltog i den danske turnering. 

M. R. Hallam ledede instruktion i jyske klubber. 
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1976 
Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af Pokaltumerjngen: Aalborg Boldspilklub af 1885 (finalen mod K.8. blev Ikke spillet). 

Udenlandske besøg: 
Marylebone Cricket Club. Danmark vandt "landskampen". 
XL Club, England. 
Still Going Strong, Holland. 
B.A.O.R. 
R.A.F. Germany. 
Bledlow. 
V.B.B., Berlin. 
Stockholm C.C. 
Erratics C.C., Oxford. 
Udvalgt "Svensk" XI. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Østafrika. Landskampe mod Kenya og Østafrika uafgjort. Østafrika vandt 1-dags landskamp. 
D.C.F. ungdomshold i England. 
Aarhus ungdomshold i England. 

Ishøj Cricket Club, København stiftet. 

Hovedgaard Idrætsforening indførte cricket. 

Folke- og Realskolen, Nykøbing Mors havde cricket som tilvalgsfag. 
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Ved repræsentantskabsmødet den 12. december blev Ove Dalsgaard, Viborg , valgt til formand for D.C.F., 
Idet Erling Froulund ønskede at træde tilbage. 
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1977 

Danmarksmester: Aalborg Boldspilklub af 1885. 
Vinder af Pokalturneringen: Aalborg Boldspilklub af 1885. 

Udenlandske besøg: 
Holland. Landskampen uafgjort. 
Enfield Exiles. 
Lewes Priory. 
Stockholm C.C. 
V.B.B., Berlin.
G. J. Smiths XI fra Essex County Club.

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Skotland. Skotland vandt landskampen. 
D.C.F. (B) i Tyskland. 
D.C.F. XI i Sverige. 
D.C.F. Ungdomslandshold I England og deltog i international turnering. 
D.C.F. drenge/juniores i England. 
Frem i England. 
Dansk XL Cricket Club i Skotland. 
Skanderborg I Vest Berlin. 
Aa.B. i England. 
Hjørring I England. 

Jubilæums-Boldklubben af 1977, København stiftet. 

Grenaa Idrætsforenings cricketafdeling gav op midt i juni. 

Første indendørs mesterskab for piger vundet af Kerteminde Cricketklub. Første officielle udendørs 
dameturnering også vundet af Kerteminde Cricketklub, men gjaldt ikke som dansk mesterskab. 

D.C.F.s bestyrelse tillod danske klubber at have reklamer på spilledragten. Den første klub til at benytte sig 
af dette var Svanholm Cricketklub. 

Bladet "Cricket• genindførte næsten samme "logo•, som Indført 1935. 
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1978 
Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Vinder af pokaltumerjngen: Aalborg Boldspilklub af 1885 (pokalen til ejendom • klubben udsatte ny pokal). 

Udenlandske besøg: 
Holland (jun). 2-dages landskamp uafgjort. 1-dags landskamp vandtes af Danmark. 
Holland (drenge). Holland vandt begge landskampe. 
B.A.O.R. 
R.A.F. Germany. 
Optimists C.C., Luxembourg. 
Stockholm C.C. 
HMS "Kent". 
V.8.8., Berlin.
Erratics C.C., Oxford.
Essex United c.c.

G0teborg C.C.
Udvalgt Svensk XI.

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i England. 
D.C.F. i Irland. Irland vandt landskampen. 
D.C.F. juniorer I England.
Dansk XL Cricket Club I Holland og England.
B.1909, Odense i England (7). 

Pressens Cricket Club, Odense stiftet. 

Cricketdommerforening stiftet. 

Bjerred C.C., Sverige deltog I den danske turnering. 

1979 
Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Vinder af Pokalturneringen: Svanholm Cricketklub, København. 

Udenlandske besøg: 
Bancroft School. 
V.8.8., Berlin.
G.O.C., Berlin.
Bremen c.c.

The Emus, Australien. 
Kuwait Wanderers. 

Besøg I udlandet: 
D.C.F. i England og deltog I turneringen om I.C.C. Trophy. 
D.C.F. Ungdomslandshold I Canada og deltog i international turnering.
D.C.F.Juniorer i Holland. 2-dages landskamp vundet af Danmark. 1-dags landskamp vundet af Holland.
D.C.F. drenge I Holland. Holland vandt begge landskampe. 
Dansk XL Cricket Club I Holland. 
Skanderborg i Vest Berlin.
Nykøbing Mors i England.
Kolding i England. 

Ved repræsentantskabsmødet den 2. december blev Erling Froulund igen formand for D.C.F., da Ove 
Dalsgaard Ikke ønskede genvalg. 



1980 

Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København (pokalen til ejendom • ny pokal udsat af Brøndby 
Kommune). 
Vinder af Pokalturneringen: Glostrup Cricket Club, København. 

Udenlandske besøg: 
Bancrofl School. 
B.A.O.R. 
V.B.B., Berlin. 
Monster c.c. 
OsnabrOck Casuals. 
Berlin G.O.C. 
B.E.A. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. I Tyskland og Holland. Landskampen mod Holland uafgjort. 
D.C.F. juniorlandshold i England. 
Svanholm juniorer i England. 
Dansk XL Cricket Club i Skotland. 
Akademisk Boldklub, København, i England. 

Følgende klubber stiftet: 
Odense Universitets Cricket Club. 
Nørrebro Cricket Club, København. 

Den i 1966 afdøde Varde Cricketklub opløst - boet, Kr. 6133.•, foræret til D.C.F.s ungdomsarbejde. 

Cricketdommerforeningen opgivet. 

D.C.F udgav den 5. udgave af cricketlovene på dansk. 
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1981 

Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Dame Danmarksmester: Vestjyden, Esbjerg. 
Vinder af Pokalturneringen: Glostrup Cricket Club, København. 

Udenlandske besøg: 
Ungdomslandshold fra Holland, Bermuda, Canada, England, og Irland deltager med D.C.F i turnering. 
Optimists C.C., Luxembourg. 
HMS "Norfolk". 
The Stragglers C.C. 
Royal Artillery. 
B.A.O.R. 
R.A.F. Germany. 
British Airways. 
XL Club, England. 
Still Going Strong, Holland. 
lnglefield School. 
Lewes Priory. 
National Deaf Cricket Association. 
Stockholm c.c.

BenweU c.c., Newcastle. 
Erratics C.C., Oxford. 
Amhem C.C., Holland. 
J0nk0ping C.C., Sverige. 
V.B.B., Berlin(?).

Besøg I udlandet: 
D.C.F. i Wales. Landskampen uafgjort.
D.C.F. Damer i Holland.
Herning i Sverige.
Kolding I England. 
Holstebro i England. 
Glostrup i England.
Skanderborg I England.

Albertslund Cricket Club, København, stiftet. 

Hovedgaard Idrætsforenings cricketafdeling lukkede. 
Aalborg Boldspilklub af 1885 holdt op med at spille cricket. 

1982 

Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Dame Danmarksmester: Akademisk Boldklub, København. 
Vinder af Pokalturneringen: Idrætsklubben Chang, Aalborg. 

Udenlandske besøg: 
Wales. Landskampen uafgjort. 
Hollands Ungdoms Damelandshold. 
East Anglia University. 
V.B.B., Berlin.
Headcom C.C.
B.A.O.R.
Durham City C.C.
Victoria, Rotterdam.
Verden C.C. 

Besøg I udlandet: 
D.C.F. i Tyskland.
D.C.F. juniorlandshold I England. 
Dansk udvalgt hold (Danish Wanderers) i England. 
Svanholm juniorhold i England.
Dansk XL Cricket Club i England.
Frem på Malta.
Næstved i Tyskland.
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1983 

D.C.F. Ungdomslandshold i Holland og deltog I international turnering, som vandtes af D.C.F. 
Dansk XL Cricket Club i Holland. 
Akademisk Boldklub, København, i Kenya. 
Nykøbing Mors i England. 
Glostrup i England. 
Aarhus i England. 
Esbjerg i England.
Kolding i England.
Frem på Malta (forstærket, under navnet Malta Wanderers). 
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Pakistanske spillere i danske klubber stiftede Pakistan Cricket Club ( kun for at spille kampe i A-rækken og 
Indendørs samt mod udenlandske hold). 

D.C.F. blev optaget i del internationale dameforbund (I.W.C.C.). 

Aalborg Boldspilklub af 1885 tilmeldte mellemrækkehold efter to års cricketdvale. 

Ole Mortensen, Svanholm, skrev professionel kontrakt med Derbyshire County Cricket Club, England. 

Ved repræsentantskabsmødet den 10. december valgtes Lars Kruse, Sorø, til fonnand for D.C.F., da Erling 
Froulund ikke ønskede at fortsætte. 

I en finnakamp i Nykøbing Mors vandt Morsø Jernstøberi over Morsø folkeblad. 

Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København (pokalen til ejendom - D.C.F. udsatte ny pokal). 
Dame Danmarksmester: Akademisk Boldklub, København. 
Vinder af Pokalturneringen: Svanholm Cricketklub, København. 

Udenlandske besøg: 
Marylebone Cricket Club. Begge "landskampe" uafgjort. 
Trident C.C., Indien. 
B.A.O.R. 
Pakistan C.C., Stockholm. 
Erratics C.C., Oxford. 
Benwell C.C., Newcastle. 
Bancrofl School. 
Queens Regiment (BAOR). 
Royal Transport (BAOR). 
1st A.D.S.R., Verden. 
Lewes Priory. 
Eas! Anglia University (?). 
V.B.B., Berlin (?). 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Holland. Holland vandt begge landskampe. 
D.C.F. Damelandshold i Holland. 



1984 

Danmarksmester: Idrætsklubben Chang, Aalborg. 
Dame Danmarksmester: Akademisk Boldklub, København. 
Vinder af Pokalturneringen: Idrætsklubben Chang, Aalborg. 

Udenlandske besøg: 
R.A.F. Germany. 
B.A.O.R. 
Englands junior damelandshold. 
Still Going Strong, Holland. 
XL Club, England. 
Playtol C.C. 
HMS "lllustrious•. 
St Mary's College. 
Lørenskog C.C., Norge. 
Greenside C.C. 
St. Edmund's School. 
Lamb & Flag, England. 
Pakistan Air Lines. 
Alexandra Arms. 
Royal Horse Artillery. 
Royal Corps of Transport. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. I England og Tyskland. 
D.C.F. juniorer I England. 
Oanish Wanderers I England. 
Husum i England. 

Svendborg Cricket Club stiftet 10. maj. 

Sorø Cricket Club af 1931 og Soranerne, København, slog seniorafdelingerne sammen. 

Svanholm indviede første elektroniske scoringstavle i Danmark. 

I en firmakamp i Nykøbing Mors vandt Morsø Folkeblad over Morsø Jernstøberi. 

Bladet "Cricket" opgav det gamle "logo•. 
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1985 

Danmarksmester: Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg. 
Dame Danmarksmester: Akademisk Boldklub, København. 
Vinder af Pokalturneringen: Svanholm Cricketklub, København. 

Udenlandske besøg: 
Dorset. 
Lancing Tourist. 
Missile Regiment. 
Menden Garrison (BAOR). 
Headcom. 
Manchester University C.C. 
Benwell C.C., Newcaslle. 
Lewes Priory. 
HMS "Achilles·. 
Lørenskog C.C., Norge. 

Roundwood C.C. 
BowRovers. 
B.A.O.R.(?). 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i England/Wales. Landskamp mod Wales uafgjort. 
D.C.F. Ungdomslandshold i Bermuda og deltog i international turnering. 
D.C.F. Damelandshold i England. 
Danish Mini Wanderers i England. 
Dansk XL Cricket Club i Berlin. 
Dansk XL Cricket Club i Barbados. 
Kolding i England. 

Søren Henriksen, Svanholm, skrev professionel kontrakt med Lancashire County Cricket Club, England. 
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1lli 
Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Dame Danmarksmester: Akademisk Boldklub, København. 
Vinder af Pokalturneringen: svanholm Cricketklub, København. 

Udenlandske besøg: 
Roundwood C.C. 
Manchester University C.C. 
Millers Dorset Youth Team. 
V.B.B., Berlin. 
St. Edmund's School. 
Durham C.C. 
JonkOping C.C., Sverige. 
Amhem c.c. 
Civil Service Womens Cricket Association. 
Erratics c.c., Oxford. 
Southend C.C. 
32 Heavy Regiment, Royal Artillery. 
Cavaliers Touring XI, Trinidad. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. I England og deltog i turneringen om I.C.C. Trophy. 
D.C.F. Ungdomslandshold I Wales. Landskampen vandtes af Wales. 
D.C.F. Juniorlandshold i England. 
D.C.F. Damelandshold i Irland. 
Esbjerg drenge/lilleput I England. 
Skanderborg i England. 
Dansk XL Cricket Club i England. 

Næstved Idrætsforening lukkede sin cricketafdeling. 

Roskilde Cricket Club ophørte. 

Kolding købte landets første kastemaskine. 

1987 
Danmarksmester: Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg. 
Dame Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Vinder af Pokalturneringen: Glostrup Cricket Club. 

Udenlandske besøg: 
Holland. Holland vandt begge landskampe. 
Hollands Dame Ungdomshold. 
Royal Artillery. 
Dorset Youth XI. 
Royal Transport. 
Playtol C.C. 
Cumbria. 
Durham Coast Youth XI. 

Besøg I udlandet: 
D.C.F. i Bermuda. Landskampen uafgjort.
D.C.F. Ungdomslandshold i Irland og deltog i international turnering. 
D.C.F. Drengelandshold i Holland. 
Danish Wanderers i England. 
Danish Mini Wanderers I England. 
Dansk XL Cricket Club i Tyskland og Holland. 
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Ved repræsentantskabsmødet den 5. december valgtes Jørgen Holmen, K.B., til formand for D.C.F., efter 
at Lars Kruse var fratrådt. 

Janni Jønsson, Svanholm, spillede som halv-professionel på Sussex damehold. 



1988 

Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Dame Danmarksmester: Akademisk Boldklub, København. 
Vinder af Pokalturneringen: Svanholm Cricketklub, København. 

Udenlandske besøg: 
P.1.A., Pakistan. Pakistan vandt "landskampen". 
Dorset Youth XI. 
Swansea under 16. 
Plymouth under 16. 
XL Club, England. 
Still Going Strong, Holland. 
V.B.B., Berlin. 
lden C.C. 
Bancroft School. 
St. Edmund's School. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. I Canada. Canada vandt een landskamp. Den anden blev afbrudt på grund af regn. 
D.C.F. under 181 England. 
D.C.F. under 16 i England. 
D.C.F. Damelandshold i Holland. 
Dansk XL Cricket Club på Costa del Sol. 
Glostrup drengehold i England. 
Kolding i England. 
Nykøbing Mors drengehold i England. 
Chang, Aalborg, junior/drengehold i England. 

Følgende klubber stiftet: 
Flensborg Cricket Club (16/6). 
Middelfart Cricket Club (1/6). 
Struer Cricket Club. 
Sønderborg Cricket Club. 
Aabenraa Cricket Club (li) (3/11 ). 

Overbegrænsede kampe indført I Danmarksturneringen. 

Første Cricket-Center indviet i Brøndby ved København. 

Kanga Cricket indført i Danmark. 

Jesper Christiansen, Svanholm, og Søren Sørensen, Glostrup, blev udtaget til Resten af Verdens Hold 
(I.C.C.) ved verdensmesterskabet for ungdomshold, som spilledes i Australien. 
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1989 
i5iinmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Dame Danmarksmester: Akademisk Boldklub, København. 
Vinder af Pokalturneringen: Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg. 

Udenlandske besøg: 
Australien. Australien vandt begge landskampe. 
Canada. Danmark vandt begge landskampe. 
Vest Tyskland. 
Italien. 
De engelske, hollandske og irske damelandshold deltog med det danske damelandshold i kampen om 
europamesterskabet. 
Sri Lanka lslanders, Melbourne C.C., Maple Leaf Masters, Canada, Hamilton & District Cricket Masters, 
Canada, Scarborough Cricket Association, Canada og British Columbia XL Cricket Club, Canada, deltog i 
World Masters Games i Herning. 
Radio Squadron A.M.F. 
Gentlemen C.C., Hampstead. 
Bancrofl School. 
Benwell C.C., Newcastle. 
Dorset C.C. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Holland. Danmark vandt landskampen. En landskamp mod Canada vandtes af Canada.
D.C.F. under 191 England og deltog i international turnering.
D.C.F. under 16 i Wales. 
Danish Mini Wanderers i England.
Svanholm i England.
Dansk XL Cricket Club i England.

Aalborg Boldspilklub af 1885, som blev stiftet som cricketklub, lukkede cricketafdelingen. 

Cricket-Center indviedes i Herning. 

D.C.F.s første æresmedlemmer udnævnt:
Ib Hansen, B.1913, Odense.
Peter Hargreaves, Akademisk Boldklub, København. 
Axel Morild, Hjørring.
Jørgen Morild, Aarhus.
Evald Møller, Skanderborg. 
Thomas Provis, Akademisk Boldklub, København.



1990 
Danmarksmester: Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg. 
Dame Danmarksmester: Nykøbing (Mors) Cricket Club. 
Vinder af Pokalturneringen: Svanholm Cricketklub, København. 

Udenlandske besøg: 
Bangladesh. Danmark vandt landskampen .. 
Durham University. 
Barnard Castle School Oun). 
Sheffield Oun). 
Bath Oun). 
lndian Starlets Club. 
King's College (ungdom). 
Edge Grove School. 
Diplomats Sports Club, U.S.A. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. I Bangladesh. 1ste landskamp vandtes af Danmark. 2nden landskamp vandtes af Bangladesh. 
D.C.F. i Holland og deltog I turneringen om I.C.C. Trophy. 
D.C.F. Ungdomshold i England. 
D.C.F. Damelandshold i England. 
Dansk XL Cricket Club i Holland. 
Silkeborg i England.
Svanholm indendørsseniorer i Holland og blev nr. 2 i uofficielt indendørs-E.M. 

Følgende klubber stiftet: 
Holbæk Cricket Club (5/10). 
Odense Cricket Club (ved sammenslutning af cricketafdelingerne fra B.1909 og B.1913). 

1991 
Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Dame Danmarksmester: Glostrup Cricket Club. 
Vinder af Pokalturneringen: Svanholm Cricketklub, København. 

Udenlandske besøg: 
Holland. Holland vandt begge landskampe. 
Sverige. 
Australien under 19. 
BA.0.R. 
The Stationers. 
Bournemouth. 
Tesco. 
Durham Damehold. 
Brunei University, London. 
XL Club, England. 
Still Going Streng, Holland. 
Bancroft School. 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i England.
D.C.F. under 19 i Zimbabwe. 
D.C.F. under 19 i Canada og deltog i international turnering.
D.C.F. under 16 i England. 
D.C.F. Damelandshold i Holland og deltog I Europamesterskabet. 

Følgende klubber stiftet: 
Amager Cricketklub (li) (18/10). 
Vejle Cricket-Klub. 
West 3 Cricket Club, Nykøbing Sjælland. 

125-års Jubilæumskamp på Sorø Akademi. 
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1992 
oiinmarksmester: Svanholm Cricketklub, København (pokalen til ejendom). 
Dame Danmarksmester: Nykøbing (Mors) Cricket Club. 
Vinder af Pokalturneringen: Svanholm Cricketklub, København (pokalen til ejendom). 

Udenlandske besøg: 
Wales. 1. landskamp vandtes af Danmark. 2. landskamp vandtes af Wales. 
Tren! College. 
Durham Coast League. 
Edge Grove School. 
Barcombe C.C. 
Halmstad C.C. 
Lewis C.C. (drenge). 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. I England. 
D.C.F. i Holland. Holland vandt begge landskampe. 
D.C.F. under 19 i Holland. 
D.C.F. Damelandshold i England.
Dansk XL Cricket Club I England. 
Skanderborg i England.
Svanholm i England. 

Farum Cricket Club stiftet sent på året af tamilere. 

Kurt Nielsen, initiativtager til, og medstifter af, Dansk Cricket Forbund afgik ved døden 26. marts. 

Maleri fra M.C.C.s samling på Lord's i London udlånt til udstilling på Thorvaldsens Museum. 

D.C.F. genudgav 5. udgave af cricketlovene på dansk (opdateret). 

1993 
Danmarksmester: Svanholm Cricketklub, København. 
Dame Danmarj\smester: Glostrup Cricket Club, København. 
Vjnder af Pokalturneringen: Svanholm Cricketklub, København. 

Udenlandske besøg: 
Holland. Holland vandt landskampen. Den anden landskamp regnede væk. 
Bermuda, ungdomshold. ) 
Canada, ungdomshold. ) 
England, ungdomshold ) Deltog sammen med Danmark i den internationale 
Holland, ungdomshold. ) turnering, der finder sted hvert andet lir. 
Irland, ungdomshold. ) 
Zimbabwe, ungdomshold. ) 
Gosford, Australien 

Besøg i udlandet: 
D.C.F. i Sydafrika. 
D.C.F. I England. 
D.C.F. damelandshold I England og deltog i verdensmesterskabet for damer. 
Danish Mini Wanderers i England. 

D.C.F. indstiftede Kurt Nielsens Lederpokal til uddeling hvert 5. år, og første modtager blev Folmer 
Christiansen, formand for Herning Cricket Club. 

D.C.F. indførte, at bolden bliver "død", sllfremt den, efter den er afleveret af kasteren, rammer en
tæppepløk eller tæppekanten og derved forandrer retning. 
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BØGER OG HEFTER m.m. OM DANSK CRICKET 

I min besiddelse: 

"Akademisk Boldklub 1939-1949". 
"Akademisk Boldklub 1889-1964". 
"B.1913, Odense 1913-1963". 
"Chang, Aalborg 1912-1962". 
"Cricket• 1935-
"Cricket" af Jørgen Cold 1945. 
"Cricket• af H. Rosenkrantz 1926. 
"Cricket - et Par Ord til de Ældre• af "Bowler", Viborg 1887. 
"Cricket i Idrætshallen I Flensborg• 1968. 
"Dansk Boldspil-Union 1889-1964". 
"Dansk Boldspil-Union 1889-1989". 
"Dansk Cricket-Forbund - Tumeringsplan• 1960, 1962-
"Dansk Idræts-Forbund 1896-1946". 
"Dansk Idræts-Forbund 1896-1971". 
"Danske ldrætsjubilæumsskrifter" af Tove Michelsen 1992. 
"Den Grimme Ælling" (Svanholm) 1959-
"Derbyshires Dane• af Peter S. Hargreaves 1983. 
"Dronningborg Cricket Club 1967-1977". 
"Fredericia Cricket-Klub 1957-1982". 
"Boldklubben Frem 1886-1936". 
"Boldklubben Frem 1936-1946". 
"Boldklubben Frem 1886-1961". 
"Fyns Boldspil-Union 1904-1954". 
"Hjørring Idrætsforening 1886-1986". 
"Horsens forenede Sportsklubbers tumeringsprogram• 1986. 
"Husum Cricket Club 1967-1977". 
"Haandbog I Cricket og Langbold" af V. Hoskiær, Harald Hansen og Fritz Schumacher 1866. 
"Haandbog I Cricket, Langbold og Fodbold" af V. Hosklær 1882. 
"Håndbog for Cricketdommere og regnskabsførere" 1986. 
"Kjøbenhavns Boldklub 1876-1926". 
"Kjøbenhavns Boldklub 1876-1951". 
"Kjøbenhavns Boldklub 1876-1976". 
"Kricket• 1930-35. 
"Kricket• af Herning Kricketklub. 
"Kricket" af Poul Jørgensen 1933. 
"Københavns Boldspil-Union 1903-1928". 
"Københavns Boldspil-Union 1903-1953". 
"Køge Kricketklubs Turneringsprogram• 1971. 
"Love for Kricket og Fodbold" 1891, udgivet af Dansk Boldspllunlon (fotokopi). 
"Love for Cricket• 2. autoriserede udgave 1933, udgivet af Dansk Boldspil-Union. 
"Love for Cricket" 3. udgave 1952, udgivet af Dansk Boldspil-Union. 
"Love for Cricket" 4. udgave 1965, udgivet af Dansk Cricket Forbund. 
"Love for Cricket• 5. udgave 1980, udgivet af Dansk Cricket-Forbund. 
"Love for Cricket• 5. udgave med rettelser 1992, udgivet af Dansk Cricket-Forbund. 
"Law Går Til Gærdet" af Jørn Larsen 1968. 
"Nykøbing (Mors) Kricket Club 1898-1948" (fotokopi). 
"Olympia Viborg 1897-1972". 
"Ringsted Idræts Forening 1890-1965". 
"Roskilde Boldklub af 1906 1906-1956". 
"Sjællands Boldspil-Union 1902-1952". 
"Skanderborg Boldklub 1898-1968", 
"Skanderborg Boldklub - Særnummer af SB-crlcket• maj 1986. 
"Slagelse Boldklub og Idrætsforening 1887-1937 (fotokopi). 
•soranerne, København, udpluk af totalstatistik 1954-1967",
"Sportshaandbogen" af Politiken 1951, 
•svanholm Cricketklub 1956-1981". 
"Svendborg forenede Boldklubber 1901-1971". 
"The Story of Contlnental Cricket" af Labouchere, Provls og Hargreaves 1969.
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"Underholdende og dannende Legemsøvelser for unge Mennesker" (Portbold) af J. Lauriisen, Odense 1866, 
(fotokopi). 
"Vejledning i Cricket• af R. E. Brincker 1921. 
"Vestjyden, Esbjerg 1919-1944". 
"Aarhus Cricket Club 1916-1991". 

Andre: 

Cricket 1936, side 15, "Et lnterøs$ant værk": 

Et værk af ret betydeligt omfang er i disse dage blevet fuldendt. Det er en fortegnelse over alle spillere, der 
har deltaget I københavnsk 1. holds cricket fra 1890 (da D.B.U. blev stiftet) til 1935, altså en periode på 45 
år. Fortegnelsen fremtræder som en statistik for hver enkelt spiller, så man kan se, I hvilken periode han har 
spillet, hvilken klub eller hvilke klubber han har spillet for, og hans samlede resultat både som gærdespiller 
og som kaster for hver klub. Dertil kommer hans deltagelse i internationale og lnterunions kampe. 
Fortegnelsen omfatter ca. 850 spillere, hvoraf 192 dog kun har spillet en enkelt kamp. 13 spillere har 
deltaget i over 100 kampe, højst kommer Ch. Buchwald og Hakon Bendixen med hver 172 kampe. 
Buchwald er gået til gærdet 235 gange mod Bendixens 228 gange. 28 spillere har scoret mellem 1000 og 
2000 points, 2 mellem 2000 og 3000, 5 mellem 3000 og 4000 og 2 over 4000. Naturligvis er Buchwald den, 
der har scoret flest points, nemlig 9665. Af kasterne har 14 taget mellem 100 og 200 gærder, 10 mellem 
200 og 300 og andre 1 O over 300. Her er det Georg Brysting, der er nået højst med 4 70 gærder. 
Fortegnelsen må jo engang offentliggøres, men der er ikke taget nogen bestemmelse om, under hvilke 
former det skal ske. 
Crtckøt 1945, side 57, "Cricket I dansk litøratJJr" af V/go Andersen: 

Cita! fra afdøde Carl Henrik Clemmensens roman "Gloria", som udkom 1942. 



Akademisk Boldklubs Jubilæumsskrift 1964. 
H. C. Andersen, dagbøger. 
"8.T."
"Berlingske Tidende". 
N. O. Bjerregaard, Soranerne. 
8.1913s jubilæumsskrift 1963. 
Brev fra Abildgaard Jacobsen . 
Brev fra Akademisk Boldklub
Brev fra typograf M. Andersen, Holbæk.
Brev fra Dahl Jeppesen, Skive I.K. 
Brev fra Danmarks Højskole for Legemsøvelser, København. 
Brev fra lærer A. Fausø . 
Brev fra Fredericia Cricket-Klub • 
Brev fra direktør Erik Hansen, F.1.8. 
Brev fra Herlufsholm. 
Brev fra Johs. Høyrup til Johs. Gøtzsche 27.2.1889. 
Brev fra Kerteminde Cricketklub.
Brev fra Axel Morild, Hjørring.
Brev fra Jørgen Morild, Aabyhøj.
Brev fra Næstved Idrætsforening.
Brev fra Harly Pedersen, Roskilde.
Brev fra Frode Svenningsen, Holbæk Bold- og Idrætsforening.
Brev fra borgmester Holger Søndergaard, Nibe. 
Brev fra Vejle Boldklub .
Brev fra Vejle Cricket-Klub til D.C.F. 
Breve fra fru Bien Ejmæs, Viborg. 
Changs Jubilæumsskrift 1962.
"Cricket• 1935-.
"Cricket" Tumeringsprogram 1975. 
"Cricket" Jubilæumsnummer 1979.
"Cricket" Tumeringsprogram 1979.
"Cricket• Tumeringsprogram 1984.
"Cricket" Tumeringsprogram 1988-90.
D.I.F.s Jubilæumsbog 1946.
D.I.F.s Jubilæumsbog 1971.
"Dagbladet" 1866. 
"Dansk Sportslidende" 1888-95.
"Danske ldrætsjubilæumsskrifter" 1992.
D.8.U.s Jubilæumsskrift 1964.
"Den Danske ldrætsbog" 1935.
Dronningborg Cricket Clubs Jubilæumsskrift 1977.
F.8.U.s Jubilæumsskrift 1954.
Fredericia Boldklub Posten 1946.
Fredericia Cricket-Klubs Jubilæumsskrift 1982.
Frems Jubilæumsskrift 1936.
Frems Jubilæumsskrift 1946.
Frems Jubilæumsskrift 1961.
"Gamle Slagelse-billeder", Bind 1.
Hjørring Idrætsforenings Jubilæumsskrift 1986.
Horsens forenede Sportsklubbers Tumeringsprogram 1986.
Husum Cricket Clubs Jubilæumsskrift 1977.
"Haandbog i Cricket og Langbold" 1866.
"Haandbog for Cricket, Langbold og Fodbold", 3. oplag 1882.
Idrætsforeningen Old Boys, Aarhus, Jubilæumsskrift 1946.
"Idrætsbogen• 1908. 
"Illustreret ldrætsbog" 1890. 
"Illustreret Tidende" 1866 og 1867. 
J.8.U.s Jubilæumsskrift 1920. 
J.B.U.s Jubilæumsskrift 1945. 
Kjøbenhavns Boldklubs Jubilæumsskrift 1928 .. 
Kjøbenhavns Boldklubs Jubilæumsskrift 1951,
K.8.U.s Jubilæumsskrift 1928.
K.B.U.s Jubilæumsskrift 1953. 
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"Koldingbogen•. 
"Koldingposten• 10. maj 1889. 
"Kricket" 1930-35. 
"Kricket• af Poul Jørgensen 1933. 
Kricketklubben af 1918, Aarhus, Forhandlingsprotokol. 
"København• af Steen Eiler Rasmussen 1969. 
"København før og nu - og aldrig • 1988-93. 
Køge Kricket Klubs Turnerlngsprogram for 1971. 
Love for Amager Cricketklub. 
Love for Kerteminde Cricketklub. 
Nykøbing Mors Jubilæumsskrift 1948. 
"Odense Avis". 
Odense Boldklubs Jubllæumsskrift 1937. 
Odense Boldklubs Jubilæumsskrift 1962. 
Olympia, Viborg, Jubilæumsskrift 1972. 
"Politiken•. 
Ringsted Idrætsforenings Jubilæumsskrift 1965. 
Roskilde Boldklub af 1906s Jubilæumsskrift 1956. 
Rønne Boldklubs Blad 1.5.1927. 
Rønne Boldklubs Festskrift /Jubilæumsskrift 1922. 
S.B.U.s Jubilæumsskrift 1952. 
Silkeborg Idrætsforenings Jubilæumsskrift 1957. 
Silkeborg Idrætsforenings Jubilæumsskrift 1967. 
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