
 

Krokets historie  (ifølge forskellige kilder fra nettet - her sammenfattet) 

Der er stor usikkerhed omkring den eksakte oprindelse af kroket. Nogle mener at det 

udviklede sig fra det franske spil Pall Mall, men argumenter peger mere i retning af golf 

end til krocket. Hvad man ved er, at spillet bevægede sig fra Irland til England omkring 

1851. 

 

En Miss Macnaghten observerede nogle bønder i Frankrig spille et spil, med ringe af 

piletræ og køller af kosteskafte påsat et stykke træ på tværs, og introducerede det i Irland. 

På et tidspunkt omkring 1850, gav hun ideen til legetøjsmageren Mr. Spratt hvilket er 

bevist med en kopi af Spratt’s regler i 1851. Spratt overgav siden spillet til en John Jaques 

der hårdnakket hævdede, at han både havde lavet udstyr fra skabeloner købt i Irland, og at 

han havde offentliggjort regler længe før Spratt overhovedet havde introducerede emnet 

for ham. 

 

Uanset hvad, var Jaques den første der lavede en regulær forretning, ved at fremstille og 

sælge udstyr, og i 1864 blev de første omfattende regler offentliggjort. Siden da, har 

Jaques produktion af udstyr været ført videre gennem generationer. 

 

I starten var kroket mest populært blandt kvinder. Det var en ny oplevelse for dem, at 

være i stand til at spille et udendørsspil i mænds selskab. Ledsagere var i de tidlige 

kroketspil meget udbredt, da krokering var øvelsen i at sætte en fod på kuglen, og sende 

modstanderens kugle langt væk - ind i buskene - hvilket tilladte de unge fyre, at gå ind i 

buskene med en ung kvinde for at søge efter den. 

 

Spillets popularitet voksede i 1860’erne, hvor havefester begyndte at blive kaldt 

kroketfester. 

 

Walter Jones Whitmore var en mand som elskede at spille spil, og udtænke opfindelser, 

og I 1860 tog han kroketspillet op. Han opdagede tidligt at der ikke var nogen taktikker 

eller standart regler, så i 1866 begyndte han en serie af artikler der omhandlede taktikker i 

’The Field’ som senere blev offentliggjort i 1868 i bog form med hånd-farvede 

diagrammer. I denne udgave gjorde han i øvrigt rede for forskellige slagteknikker – han 

blev kendt som skaberen af moderne kroket. 



 

Ludvig den 16. og Marie Stuart var ivrige spillere af datidens kroket spil. Omkring 

midten af 1800-tallet bredte kroketspillet sig for alvor og blev en yndet sommersport i 

mange lande.  

 

i år 1900 var kroket en olympisk disciplin. Nogle af de dygtigste Amerikanske spillere 

var i mod mange af de engelske regler, som forbød køller med hoveder af gummi, derfor 

introducerede de en ny kølle – stadigvæk den korte kølle – men med metal på den ene 

ende, og gummi på den anden. Amerikanerne introducerede disse køller ved olympiaden i 

St. Louis i 1904 som de i øvrigt også vandt. Efter dette, blev denne disciplin fjernet fra 

olympiaden. 

 

Dette amerikanske krocket spil med metal og gummi på køllen blev kaldt roque, for ikke 

at forveksle det med det engelske Crouqet, ved simpelt hen at fjerne C og T’et fra navnet. 

 

I dag spilles kroket på professionelt niveau især i England og Australien. 

 

Moderne kroket er ikke det samme. Spillet stiller vel ikke krav til legemlig ydelse, men 

kræver til gengæld et godt øje og en sikker hånd. Der findes i moderne kroket så mange 

fine variationer og finesser, at det kræver megen Opmærksomhed fra sin udøvers side, og 

en dreven kroketspiller kan stille sine modspillere på en hård Prøve. 

 


