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sport på konkurrenceplan.

I 1867 blev de første åbne mesterska
ber i England afviklet, og året efter måtte 
kro  ket  spil  ler  ne betale én guinea – sva
ren de til prisen på en pæn bæverskinds
hat – for at deltage i turneringen, som 
bl.a. havde deltagelse af en velspillende 
Walter Jones Whitmore:

“Hr. Whitmore lavede et mageløst 
skud fra det ene hjørne til det andet på 

48 yards (44 meter, red.),” skrev forfat
teren Arthur Lillie, der dog ligesom de 
øvrige tilskuere til turneringen måtte se 
Whitmore tabe i finalen.

Turneringerne øgede interessen for 
kro ket, og Whitmore var ikke mere 
ned slå et over finalenederlaget, end at 
han samme år fandt et areal i bydelen 
Wimbledon i det sydvestlige London, 
hvor han sammen med fem andre briti
ske gentlemen grundlagde All England 
Croquet Club. Victorianske kro ket   
entu  siaster valfartede til de pla ne og 
kortklippede græsbaner på det ny åb ne
de anlæg ved Wimbledon, hvor træ
kuglerne trillede som en drøm.

Kroketbølgen nåede nye højder i 
Wimbledon i den første halvdel af 
1870’erne, men i midten af årtiet 
kom en stærk konkurrent: tennis. 

Ketsjersporten vakte stor interesse 
blandt briterne, og All England  
Croquet Club imødekom den nye 
sport ved at gøre plads til en tennis
bane på Wimbledonan læg get. Kroket 
folket  a ne de ikke, at netop denne be
slutning skulle blive et dødeligt slag mod 
deres egen sport.

Tennis skubbede kroket af banen
Lyden af ketsjerslag, hoppende bolde og 
pu bli kums klappen fyldte nu anlægget i 
Wimbledon, hvor begejstringen for den 

nye sport hurtigt tog til. Ligesom kro
ket gav tennisspillet også mulighed 
for, at køn ne ne kunne mødes, da 
mænd og kvinder kunne dyste i så
kaldte mixed doubler med en mand 

og en kvinde på hvert hold.
 I 1877 blev de første ten nis mes ter
ska ber afholdt på kroket   klub  

bens græs, og samme år skif te de 
klubben navn til All England 
Croquet and Lawn Tennis 

Club. Som konsekvens dale
de interessen for kroket støt, 

og katastrofen ramte, da 
kroketspillerne i 1882 
blev fortrængt fra deres 
egen klub. Wimbledon 
var ble vet tennissens 
hjem me ba ne, mens 
“Croquet” blev slet
tet fra klubnavnet. Le

genden fortæller, at en 
pe del fik ordre om at de

stru e re de gamle tur ne
rings  resul ta ter. Pe del len 

gemte dog kro ket annalerne, ind
til de gode tider kom igen.
Og selvom tennis nu var victorianer

nes nye yndlingssport – og så blandt pub
likum og i pressen – vend te de gode 

tider heldigvis retur for kro ket. I 
1890’erne tog flere englændere igen køl
len i hånden, og nye klubber vok se de 
frem uden for Wimbledons fa shio nab le 
plæner. Turneringer blev også gen nem
ført, og især navnet Lily Gower brag te 
kroketspillet tilbage på briternes læber.

Walisiske Gower fejede sine mandlige 
kom bat tan ter af græsset i en stor, presti
gefyldt turnering i år 1900, som hun 
vandt uden at tabe en eneste kamp. 

Fem år senere kunne waliseren som 
den første kvinde løfte trofæet som vin
der af The Open Championship – kroket
sportens vigtigste turnering. 

Kroket endte som familiespil
Spillets opblomstring omkring år hund re
de skif tet blev dog kortvarig. Selv ikke 
Lily Gowers opsigtsvækkende præstatio
ner kunne holde liv i sporten, der mere 
og mere blev en tilfældig haveaktivitet på 
sol rige sommerdage frem for den lande
plage, som spillet tidligere havde været.

Selvom All England Lawn Tennis Club 
igen indlemmede ordet “Croquet” i sit 
navn, og den tidligere tennisspiller Ber
nard Neal genintroducerede spillet på 
Wimbledonan læg get i 1960’erne, er det 
kun en ganske lille, dedikeret medlems
skare, der i dag – gemt væk bag lyden fra 
støn nen de tennisspillere og pu bli kums
skrig – slår trækugler gennem buerne på 
det tætklippede græstæppe.

 

LÆS MERE OM KROKET
 Nicky Smith: Queen of Games: The History  

of Croquet, Weidenfeld & Nicholson, 1991

Allerede i 1880’erne fortrængte tennis det ædle kroketspil fra Wimbledon. I dag afholdes verdens største tennisturnering på anlægget – en turnering, som svenske Björn Borg har vundet fem gange.
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Kroketspillerne 
tabte til tennis
Plænespillet kroket var populært i victoriatidens England. Det gav mænd og 
kvinder mulighed for at mødes under uformelle former, og fra 1860’erne 
afviklede briterne ligefrem turneringer på Wimbledon i London. Men spillets 
popularitet blev kortvarig – nedturen begyndte med en gruppe tennisspillere.

P
erlende latter og de hårde 
smæld, det giver, når køllen 
rammer en trækugle, lyder fra 
parker og private haver i vic
toriatidens England. Kvinder 

iført store kjoler og hatte på skrå mødes 
med mænd klædt i jakke og stråhat for 
at fornøje sig med tidens nyeste folke
forlystelse – et spil, der går ud på at 
slå kugler gennem buer placeret på 
en græsplæne. Spillet er den helt store 
dille i 1860’ernes England – og dets 
navn er kroket.

Kroket gav mulighed for en flirt
Mens arbejderklassen knoklede for 
en sulteløn i smuds og skidt det 
meste af dagen, havde det bedre 
borgerskab i victoriatidens Eng
land en del fritid, hvor der var 
plads til fornøjelser. 

Mændene gik gerne på jagt, skød med 
bue og pil og dyrkede galop, mens kvin
derne fordrev tiden med afslappende gå
ture under parasollen eller med læsning 
i skyggen. Men i 1850’erne dukkede 
kroket pludselig op. Spillet nåede mulig

vis til England via irerne, der havde vide
reudviklet det franske spil pall-mall til 
det irske crookey.

Ifølge det samtidige britiske magasin 
for udendørssport “The Field” var kro
ket spillet i begyndelsen primært “en 
slags underholdning for bohemerne.” 

Spillets popularitet skyldtes især, at 
mænd og kvinder kunne dyste mod hin
anden på lige vilkår, da sporten hverken 
krævede styrke eller udholdenhed, men 
præcision og taktisk snilde.

Dermed gav det nye spil et frirum for 
ugifte kvinder og mænd, der til daglig le
vede under victoriatidens stramme ad
færdsregler, hvor kønnene sjældent fik 
mulighed for at mødes. På den fintklippe
de plæne var der nemlig mulighed for at 
omgås det modsatte køn relativt frit. 

Mellem slagene kunne spillerne ud
veksle flirtende blikke og måske en
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Kroket gav mulighed for 
en flirt mellem kønnene, 

fordi kvinder kunne deltage 
på lige fod med mænd.
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“Hr. Whitmore lavede et 
mageløst skud fra det ene 

hjørne til det andet.”
Arthur Lillie, forfatter, 1867
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Kroketspillerne 
tabte til tennis
Plænespillet kroket var populært i victoriatidens England. Det gav mænd og 
kvinder mulighed for at mødes under uformelle former, og fra 1860’erne 
afviklede briterne ligefrem turneringer på Wimbledon i London. Men spillets 
popularitet blev kortvarig – nedturen begyndte med en gruppe tennisspillere.

P
erlende latter og de hårde 
smæld, det giver, når køllen 
ram mer en trækugle, lyder fra 
parker og private haver i vic
toriatidens England. Kvinder 

iført store kjoler og hatte på skrå mødes 
med mænd klædt i jakke og stråhat for 
at fornøje sig med tidens nyeste fol ke
for lys tel se – et spil, der går ud på at 
slå kugler gen nem buer placeret på 
en græsplæne. Spil let er den helt store 
dille i 1860’ernes England – og dets 
navn er kroket.

Kroket gav mulighed for en flirt
Mens arbejderklassen knoklede for 
en sul te løn i smuds og skidt det 
meste af dagen, havde det bedre 
borgerskab i vic to ria tidens Eng
land en del fritid, hvor der var 
plads til fornøjelser. 

med køllen kunne således resultere i 
både giftermål og børn, hvis spillet gik op 
i en højere enhed. Kroket lod umiddel
bart til at være kommet for at blive:

“Det nye spil er bestemt til at få en 
stor engelsk fremtid”, spåede sports
magasinet “The Field”.

Fan slog spillets regler fast
Succesen gjorde, at Walter Jones Whit
more, en af de første og største engelske 
udøvere af spillet, i 1866 fik trykt et offi
cielt regelsæt: “The Field Rules”. 

En af grundene til udgivelsen var, at 
kroketspillet var ved at udvikle sig til en 
sport på konkurrenceplan.

I 1867 blev de første åbne mesterska
ber i England afviklet, og året efter måtte 
kroketspillerne betale én guinea – sva
rende til prisen på en pæn bæverskinds
hat – for at deltage i turneringen, som 
bl.a. havde deltagelse af en velspillende 
Walter Jones Whitmore:

“Hr. Whitmore lavede et mageløst 
skud fra det ene hjørne til det andet på 

Mændene gik gerne på jagt, skød med 
bue og pil og dyrkede galop, mens kvin
derne fordrev tiden med afslappende gå
ture under parasollen eller med læsning 
i skyggen. Men i 1850’erne dukkede 
kro ket pludselig op. Spillet nåede mulig

vis til England via irerne, der havde vi de
re ud vik let det franske spil pall-mall til 
det irske crookey.

Ifølge det samtidige britiske magasin 
for u den dørs sport “The Field” var kro
ket spil let i begyndelsen primært “en 
slags un der hold ning for bohemerne.” 

Spillets popularitet skyldtes især, at 
mænd og kvinder kunne dyste mod hin
an den på lige vilkår, da sporten hverken 
kræ ve de styrke eller udholdenhed, men 
præcision og taktisk snilde.

Dermed gav det nye spil et frirum for 
ugifte kvinder og mænd, der til daglig le
vede under victoriatidens stramme ad
færdsregler, hvor kønnene sjældent fik 
mulighed for at mødes. På den fintklippe
de plæne var der nemlig mulighed for at 
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Kroket gav mulighed for  
en flirt mellem kønnene, 

fordi kvinder kunne deltage 
på lige fod med mænd.
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“Hr. Whitmore lavede et 
mageløst skud fra det ene 

hjørne til det andet.”
Arthur Lillie, forfatter, 1867

 
 

48 yards (44 meter, red.  skrev),”
forfatteren Arthur Lillie, der dog ligesom de 

 øvrige tilskuere til turneringen måtte se
Whitmore tabe i finalen.

Turneringerne øgede interessen for 
kroket, og Whitmore var ikke mere
nedslået over finalenederlaget, end at
han samme år fandt et areal i bydelen 
Wimbledon i det sydvestlige London, 
hvor han sammen med fem andre britiske

  gentlemen grundlagde All England

 
Croquet Club. Victorianske
kroketentusiaster valfartede til de plane og 
kortklippede græsbaner på det nyåbne
de anlæg ved Wimbledon, hvor træ
kuglerne trillede som en drøm.

 

Kroketbølgen nåede nye højder i 
Wimbledon i den første halvdel af 
1870’erne, men i midten af årtiet 
kom en stærk konkurrent: tennis. 

Ketsjersporten vakte stor interesse 
blandt briterne, og All England 
Croquet Club imødekom den nye 
sport ved at gøre plads til en tennis
bane på Wimbledonanlægget. Kroket 
folket  anede ikke, at netop denne be
slutning skulle blive et dødeligt slag mod 
deres egen sport.

Tennis skubbede kroket af banen
Lyden af ketsjerslag, hoppende bolde og 
publikums klappen fyldte nu anlægget i 
Wimbledon, hvor begejstringen for den 

nye sport hurtigt tog til. Ligesom kro
ket gav tennisspillet også mulighed 
for, at kønnene kunne mødes, da 
mænd og kvinder kunne dyste i så
kaldte mixed doubler med en mand 

og en kvinde på hvert hold.

 

 

 

 

 I 1877 blev de første tennismester
skaber afholdt på kroketklub 

bens græs, og samme år skiftede
klubben navn til All England 
Croquet and Lawn Tennis 

Club. Som konsekvens dale
de interessen for kroket støt, 

og katastrofen ramte, da
kroketspillerne i 1882 
blev fortrængt fra deres 
egen klub. Wimbledon 
var blevet tennissens
hjemmebane, mens 
“Croquet” blev slet
tet fra klubnavnet. Le

genden fortæller, at en 
pedel fik ordre om at de

struere de gamle turne
ringsresultater. Pedellen 

gemte dog kroketannalerne, ind
til de gode tider kom igen.
Og selvom tennis nu var victorianer

nes nye yndlingssport – også blandt pub
likum og i pressen – vendte de gode

 

tider heldigvis retur for kroket. I
1890’erne tog flere englændere igen køl
len i hånden, og nye klubber voksede
frem uden for Wimbledons fashionable
plæner. Turneringer blev også gennem
ført, og især navnet Lily Gower bragte
kroketspillet tilbage på briternes læber.

Walisiske Gower fejede sine mandlige 
kombattanter af græsset i en stor, presti
gefyldt turnering i år 1900, som hun 
vandt uden at tabe en eneste kamp. 

Fem år senere kunne waliseren som 
den første kvinde løfte trofæet som vin
der af The Open Championship – kroket
sportens vigtigste turnering. 

Kroket endte som familiespil
Spillets opblomstring omkring århundre
deskiftet blev dog kortvarig. Selv ikke 
Lily Gowers opsigtsvækkende præstatio
ner kunne holde liv i sporten, der mere 
og mere blev en tilfældig haveaktivitet på 
solrige sommerdage frem for den lande
plage, som spillet tidligere havde været.

Selvom All England Lawn Tennis Club 
igen indlemmede ordet “Croquet” i sit 
navn, og den tidligere tennisspiller Ber
nard Neal genintroducerede spillet på 
Wimbledonanlægget i 1960’erne, er det 
kun en ganske lille, dedikeret medlems
skare, der i dag – gemt væk bag lyden fra 
stønnende tennisspillere og publikums
skrig – slår trækugler gennem buerne på 
det tætklippede græstæppe.
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Allerede i 1880’erne fortrængte tennis det ædle kroketspil fra Wimbledon. I dag afholdes verdens største tennisturnering på anlægget – en turnering, som svenske Björn Borg har vundet fem gange.

LÆS MERE OM KROKET
 Nicky Smith: Queen of Games: The History  

of Croquet, Weidenfeld & Nicholson, 1991
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Tekst 2
  Weekendavisen Faktisk # 26 28. juni 2019

Opfindelse. En robot har lært at tælle og sortere insekter. Den skal være forsigtig, så den ikke maser 
insekterne eller kommer til at rive en vinge af. Men nu kan den håndtere selv de allermindste dyr.

Håndarbejde af 
den finere slags
Af  RØSKVA WÜRTZ

Chihuahua og labrador er begge arter i 
hundefamilien. De fleste vil nok sige, at 
det er ret let at kende forskel på de to. 
Men hvad så med forskellige arter af 
stankelben, myg eller løbebiller? Så 
bliver det lidt mere indviklet. Insekter 
har ofte flere hundrede arter i hver 
familie. Og det kræver en nøje under
søgelse at kende forskel på dem.

-

På Aarhus Universitet fik biolog 
Toke Thomas Høye derfor idéen til en 
robot, som kan hjælpe med at artsbe-
stemme insekter. Præcist, effektivt – og 
hurtigt.

Til hverdag forsker Toke Thomas 
Høye i klimaforandringer og biodiver
sitet ved Institut for Bioscience.

-

»Nårh-dyrene får mest opmærksom-
hed, når vi snakker om klimaforandrin-
ger. De flotte fugle og de pelsede 
pattedyr. Men 75 procent af alle 
beskrevne arter i verden er insekter,« 
forklarer biologen. »Og der er mange, 
vi ikke har fundet endnu.«

Der er fyldt med små dyr ude i 
naturen, som vi ikke ved ret meget om, 
selvom de spiller en stor rolle.

»De nedbryder blade til jord. De 
bestøver planter. Og så er de mad for 
flagermus, sangfugle og andre dyr,« 
siger Toke Thomas Høye.

Da Faktisk besøger Toke Thomas 
Høye på hans kontor, er han på vej på 
en ekspedition til Narsarsuaq på 
Grønlands sydlige spids.

»Det er den del af arbejdet, hvor vi 
trækker i gummistøvlerne og går ud i 
naturen for at samle insekter ind. Det 
gør vi for eksempel med faldfælder,« 

forklarer forskeren. »Man graver et hul 
og sætter en beholder på størrelse med 
et papkrus derned. Når en bille 
kommer kravlende, falder den derned 
og drukner i en særlig væske. Og så 
indsamler vi alle fælderne igen og tager 
dem med hjem.«

I løbet af en sommer kan biologerne 
indsamle omkring 2000 prøver. 
Hjemme i laboratoriet skal de mange 
insekter tælles og sorteres i de forskel
lige arter.

-

Den gamle metode
Toke Thomas Høye smækker en 
kæmpestor bog ned i bordet foran sig.
»Den her er omkring tusind sider lang 
og indeholder bestemmelsesnøgler til 
alle de insektarter, som indtil nu er 
fundet i Grønland. Hvis alle de danske 
insekter også skulle være med, så ville 
der ligge en hel stak bøger,« forklarer 
han. »Vi har mange tusind flere arter 
her i Danmark.«

Bøgerne fungerer på den måde, at 
man starter med at slå op på den type 
insekt, man sidder med foran sig – for 
eksempel en myg. En stereolup eller et 
mikroskop er også nødvendigt. Og så 
går man i gang med at kigge efter 
særlige kendetegn.

»Det kan for eksempel være behå
ring. Hvor er der hår?

-
 Ligger det ned, 

eller stritter det?« Forskeren peger på 
en opslået side. »Når én ting passer, 
kan man gå videre. For det meste kan 
man springe hurtigt frem.«

Nogle gange skal man se på størrel
sen af enkelte kropsdele. 

-
For at 

artsbestemme nogle humlebier skal 
man måle længden og bredden på deres 

kæbe. For stankelben er det mønstret 
på vingerne, som kan vise, præcis 
hvilken art man har fået under luppen. 
Nogle arter er så specielle, at de skal 
sendes til den ekspert, som ved noget 
om netop edderkopper, sommerfugle 
eller tusindben.

»Det er den gammeldags metode. 
Og det tager rigtig meget tid og 
arbejdskraft. Så vi tænkte, at det kunne 
gøres meget hurtigere. Det var derfor, 
idéen til robotten opstod.« 

Robotten lægger  insektet ned i 
en flaske med klar væske. Mens 
dyret stille synker til bunds, bliver 
det fotograferet fra alle vinkler.
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Ti gange så hurtig
Det er ikke så enkelt at få en robot til at 
sortere insekter.

»Det kræver, at robotten kan gribe 
fat uden at ødelægge insektet,« siger 
Toke Thomas Høye.

Ingeniørerne satte derfor en pincet 
på robottens arm, som kan gribe blødt 
om store insekter. Til de mindste 
insekter kan robotten bruge et lille 
slags sugerør, som kan suge de skrøbe
lige dyr op helt uden at røre dem.

-

»Vores krav var, at det skulle køre af 
sig selv og være mindst lige så hurtigt 
som mennesker. Og det er lykkedes. Nu 
er målet, at vi skal nå frem til, at den er 
ti gange så hurtig som mennesker,« 
siger biologen.

Forskerne arbejder allerede på den 
næste version af den insekttællende 
robot, som ikke vil have brug for at 
blive fodret med prøver.

»Det skulle gerne være samlebånds
arbejde, så vi bare skal trykke start, og 

-

så kan robotten gøre det hele: Tage 
insekterne fra prøverne, sende dem 
igennem fotomaskinen, sende billedet 
direkte til computeren, som kan 
genkende arten eller komme tæt på, og 
sende billedet til den rette ekspert, hvis 
der er tvivl.«

Der er nok for robotten at gå i gang 
med. Der er friske prøver, som er blevet 
indsamlet for nylig. Og på naturhistori
ske museer står der også mange prøver, 

-

som venter på at blive undersøgt af 
eksperter. Ved en indsamling er det 
ikke unormalt at komme hjem med 100 
prøver fra faldfælder, som så måske hver 
indeholder 100 insekter.

»Meningen er, at robotten skal 
kunne tælle og artsbestemme de 9.999 
af dem. Og så kan eksperterne fokusere 
på nummer 10.000, som er den 
sværeste.«

Det er dog ikke slut med gummi
støvler og tykke bestemmelsesnøgler. 

-

Det håber Toke Thomas Høye i alt fald 
ikke.

»Det er jo en del af det grundlæg
gende arbejde som biolog.

-
 Og robotten 

har også stadig brug for at blive fodret 
med nye prøver, som vi har været ude at 
indsamle,« siger han. »Men med 
robotten kan vi få mere tid til at 
analysere.«

Forskeren tror nu ikke, at teknologi 
som sådan kan redde miljøet.

»Men der er brug for hurtigere 
redskaber, hvis vi skal finde ud af mere 
om insekterne, og hvordan de trives og 
påvirkes af klimaforandringerne.«

Robotten bruger en 
pincet til at gribe blødt
om store insekter – uden 
at klemme. Helt
små dyr kan den suge op 
med et sugerør.
FOTOS: THOMAS LYHNE
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