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OMSLAGSBILDEN: Förbundskapten Thomas C Ericsson

pekar ut i Europa med sin krocketklubba. Alltså är det bara för

svenska krocketspelare att ge sig iväg.

FOTO MAGNUS STRÖMSTEN



SÄKERT UNDRAR MÅNGA vad som rör sig i huvudet på Thomas C Ericsson.
Frågan är befogad, inte minst för att det snart är två år sedan han utsågs till
förbundskapten för svenska krocketlandslaget. Valter Ljung har träffat honom.

Med anledning av att den legendariske krocketentusiasten Folke Engström
gick bort nyligen tog jag kontakt med några personer som kan vittna om hans
betydelse.

Göran Pagels-Fick gör en stark insats som krockethistoriker när han belyser
de första sm-tävlingarna i början av 1970-talet. Sådana texter blir allt viktiga-
re för tidskriften.

I detta nummer görs dessutom en framryckning på det litterära området. Pel-
le Sollerman och hans roman Krocketspelarna presenteras.

Medan Lars-Inge Nilsson försöker finna krocketens plats i trädgården skriver
Peter Just sitt tredje brev till Sverige.

Anders Hofvergård debuterar med en självbiografisk novell om de känslor som
en pinning kan ge.

Vad mer? Det får vi veta i nästa nummer av Krocket, och i nästa, och i nästa…

Redaktionellt
av peter grönborg

redaktör
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FOTO PETER GRÖNBORG

Thomas C Ericsson, aktiv i den väl meriterade Vimmerbyklubben Argus
Croquet. I somras ledde han det svenska landslagets första internationella
utflykt, nämligen till EM i Jersey.



KROCKET #3/4–2003 | 5

I huvudet på en kapten
av valter ljung

DET HAR SNART GÅTT två år sedan Thomas C Ericsson utsågs till förbunds-
kapten av Svenska Croquetförbundet. Med anledning av det kan det vara me-
ningsfullt att låta honom yttra sig om läget.

Mycket talar för att det är just hans arbete som kan leda till att positioner-
na för krocketsporten flyttas fram i vårt land. Det kan synas paradoxalt efter-
som hans huvuduppgift är att ansvara för att förbundets internationella orien-
tering ökar.

Men i takt med att kontakterna med andra europeiska länder blir tätare växer
också sportens status. Det blir allt mer attraktivt att ägna sig åt krocket. Varje
träningspass kan göra att både em- och vm-guldet kommer allt närmare.

— Sverige tillhör numera den internationella krocketfamiljen. Sedan ett par
år tillbaka är vi medlemmar i både e.c.f. och w.c.f., det vill säga European Cro-
quet Federation och World Croquet Federation. Detta ger oss automatiskt
en plats vid både em och vm.

En av Thomas C Ericssons huvuduppgifter är att ta ut ett landslag till dessa
stora tävlingar.

— För att fortsätta att utveckla sporten i Sverige är det viktigt att vi för-
söker vara representerade vid så många internationella tävlingar som möj-
ligt.

Bland svenska spelare är det än så länge bara Jan-Åke Lundberg och Peter
Just som äntrat den internationella scenen.

— Den förstnämnde debuterade vid em på Jersey i somras och den senare
har gjort sig ett namn som golfcroquetspelare i usa.

Med tanke på vilka framgångar Peter Just nått var det självklart att nomi-
nera honom till vm i golfcroquet 2004. Men eftersom han inte hade möjlighet
att ställa upp gick erbjudandet till Anton Varnäs, Cuculidae cc.

Vid sm i somras vann denne två bronspengar i association croquet, i singel
och dubbel.

— Jag tror han kommer att hedra Sverige med bra spel och gott humör,
säger Thomas C Ericsson.



6 |  KROCKET #3/4–2003

HAN ÄR MYCKET NÖJD med uttagningen och hoppas att Anton Varnäs med-
verkan bidrar till att krocketsporten i Sverige utvecklas.

— Ju fler svenskar som mäter sina krafter med världseliten, desto bättre.
vm i golfcroquet genomförs i Sussex County den 20–27 juni. Arrangerar

gör Compton Park Croquet Club.
Golfcroquet är en förhållandevis ny gren i vm-sammanhang. De förestå-

ende tävlingarna blir de sjätte i ordningen.
Dessutom saknar ännu Sverige ett nationellt mästerskap i denna disciplin.
— I korthet kan det beskrivas som en ”slagtävling”. Spelarna tävlar om att

först gå igenom bågarna. Inga croqueringar förekommer. Efter att någon av

FOTO THOMAS C ERICSSON

Jan-Åke Lundberg, den förste svenske deltagaren i ett europeiskt mästerskap i
krocket. Tydligen krävde situationen att han bytte ut sin lilla fältkrocketklubba
mot den variant som är standard inom association croquet.
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spelarna gjort exempelvis båge 1, erhåller han 1 poäng. Sedan spelar man mot
nästkommande båge.

Det innebär att motspelaren inte behöver göra båge 1, utan kan ta upp
kampen om båge 2.

— Som jag ser det är golfcroquet ett spännande och publiktilltalande
”matchspel”.

Thomas C Ericsson upplyser även om att grenen verkar vara den snabbast
växande krocketvarianten.

— Det är lätt att lära sig spelet och det finns heller inte utrymme för så
mycket avancerad taktik som i association croquet.

Till vm har alla de 26 medlemsländerna en friplats. De åtta spelare som gick
till kvartsfinal vid förra vm:et är också kvalificerade, plus fyra från kvaltävling-
arna. Dessutom har också några wild cards delats ut. Totalt deltar 64 spelare.

DE EUROPEISKA mästerskapen i association croquet anordnas senare under året,
nämligen av Jersey Croquet Club i slutet av september.

— På Jersey finns Europas bästa krocketbanor. Det hävdar åtminstone Ste-
phen Mulliner, som vann em 2003.

Banornas höga kvalitet, ett utmärkt geografiskt läge och en mycket duglig
tävlingsorganisation har gjort att klubben i Jersey fått förtroendet att arrang-
era em de senaste åren.

— Det svenska landslaget deltog under tävlingarna förra året och samlade
på sig många erfarenheter.

Ambitionen är att Sverige skall delta även 2004 och att en svensk ännu en
gång skall få möjlighet att skaffa sig internationell rutin.

— Jag tror att detta är det bästa sättet att utveckla svensk krocket på, att så
att säga ”importera” lite internationellt kunnande.

Landslagsledningen kommer att utse den svenske representanten under
tävlingarna i Frödinge i juni.

— Det är viktigt att uttagningen sker i god tid, för att spelaren i fråga ska få
möjlighet att förbereda sig ordentligt. Att fixa pass, biljetter, ledighet, kanske
sponsorer, och så vidare.

Vilka kriterier är det som gäller vid kvalificeringen?
— Det är inte självklart att det blir den som vinner tävlingen som nomine-

ras. Annat kan vara avgörande. Bland annat kommer landslagsledningen att
ta hänsyn till vilka möjligheter personen ifråga har att hävda sig under em.

Vad bör de personer som kan komma ifråga för mästerkapsspel tänka
på?

— Skaffa snygga vita kläder! ”The dress-code” är ganska sträng interna-
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tionellt, tyvärr. Här är det tråkig brittisk konservatism som gäller.
Dessbättre finns det ju sportiga och snygga tennis- och golfkläder som är

vita, och de passar också för krocket, poängterar Thomas C Ericsson.
— Smyg gärna in lite fräcka färger för att utmana ”den vita sporten”!
Kanske att den revolt mot det vita som skett inom tennisen bör ses som

föredömlig? Trots att den vita klädkulturen där var 100-årig, har den nu bru-
tits – även under självaste Wimbledon-tävlingarna.

Finns det några rebeller på krocketbanorna i Europa?
— Ja, särskilt den i dubbel bemärkelse färgstarke Spanjoren Fernando de

Ansorena. Vid em i somras utmanade han engelsmännen med att bära en röd
t-shirt och breda gul-röda hängslen. Mellan matcherna bolmade han på en
fet cigarr…

Vare sig man anammar den konservativa klädstilen eller revolterar mot
den, vill det alltså till en viss beräkning vad gäller ekiperingen. Är det
något annat en svensk spelare ska tänka på?

— Håll dig borta från banan när du inte själv skall spela! Motspelarna gil-
lar inte om du ”dräller omkring” om det inte är din egen speltur. Och prata
inte högt!

Enligt Thomas C Ericsson är internationella krocketspelare ett mycket
känsligt släkte. De verkar tappa koncentrationen totalt om någon pratar vid
sidan av banan.

— Kalmariterna Jan Lund och Leif ”Kometen” Palmqvist skulle bidra till
många nervösa sammanbrott under em. Betydligt fler än de åstadkommer vid
sm!

Hur pass mycket detta vill säga vill inte Thomas C Ericsson ge någon en-
tydig bild av. Men av hans minspel framgår i alla fall att de umgängesvanor
som råder i Kalmar är en sorts motpol till dem i Jersey.

Är det ytterligare något en svensk bör hålla i minnet för att hävda sig
bra?

— Plugga in ordlistan! Det är många begrepp att hålla reda på i croquet.
Och spelet går mycket enklare och smidigare om man slipper fundera över
vad alla ord och fraser egentligen betyder.

Hur står sig svenska spelare rent taktiskt?
— Självklart måste man skaffa sig en spelstrategi. Med en grundtaktik får

man en trygghet i spelet som man har stor nytta av. Men det lär ta tid innan
våra spelare kan hävda sig mot de allra bästa, speciellt mot britterna.

Association Croquet är 50 procent schack, 40 procent snooker och tio pro-
cent determinism, hävdar Thomas C Ericsson.

Kanske att även allt som händer före tävlingarna hör till uppladdningen,
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och således bör det hanteras med största omsorg. Den långa bilresan Jan-Åke
Lundberg och Thomas C Ericsson gjorde förra året var mycket händelserik,
men kanske inte den bästa kraftsamlingen inför tävlingarna.

— Nej, för tusan! Flyg istället! Via London går det att ta billiga anslutningar
till Jersey.

Vilka andra lärdomar drog ni av äventyret sommaren 2003?
— Skaffa pund! Jersey och övriga Storbritannien tar avstånd från euro. Se

till att du har fickan full av pund! Och ta med passet!
På Jersey gäller inga Schengenavtal. Där måste man ha giltigt pass för att

komma över gränsen.
Vad blir så din avslutande kommentar, ditt sista råd till spelarna i

Sverige?
— Hoppa inte över för höga staket! Krocketspelare är inga höjdhoppare.

Att skutta över ett par meter höga stängsel vid färjelägen har sina risker.
Läs vad som hände Jan-Åke Lundberg i förra numret av tidskriften…

FOTO JAN-ÅKE LUNDBERG

Eftersom Jan-Åke Lundberg blev skadad fick Thomas C Ericsson rycka in som
reserv i slutskedet av EM på Jersey.
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TISDAGEN DEN 13 JANUARI 2004 avled Folke Engström efter en längre tids
sjukdom. Han blev 88 år.

Inom svensk krocket hade han länge varit en mycket aktad man och en av
de stora profilerna. Han var den äldste medlemmen i Högantorp Croquet och
vid Svenska Croquetförbundets årsmöte 2003 valdes han till hedersordföran-
de.

Under många år fungerade han som kassör i förbundet. Folke Engström
har också betytt mycket för krocketen i landet på så vis att han tillverkade klub-
bor, klot och all övrig utrustning.

De hantverksskickligt formade grejer han producerade kan man i princip
hitta i varje klubb som är ansluten till Svenska Croquetförbundet.

Både Jan-Åke Lundberg och Mikael Agebjörn har exempelvis vunnit sina
segrar med klubbor som Folke Engström gjort.

Att han hade ett stort hjärta för krocket bevisas av att han kunde göra långa
resor för att leverera utrustning, men sedan inte vara så pedantisk med att kräva
in betalningen.

Spridandet av dessa materiella ting har varit mycket viktigt, långt utanför
de organiserade klubbarna. Men den anda som Folke Engström spridit har
varit väl så betydelsefull.

ALLA SOM DELTOG i sm-tävlingar under 80- och 90-talet fick nöjet att lära känna
hans speciella attityd. Särskilt de aktiva i Vimmerby kom honom mycket nära.

— Han har betytt allt för mig och Argus Croquet. Om det inte varit för
honom är jag osäker på om krocketsporten skulle ha överlevt i mina trakter,
säger Thomas C Ericsson.

— I början var Folke nere hos oss minst en gång varje sommar. Han tog
bra hand om oss, lärde oss allt om regler och taktiskt tänkande.

Argusspelarena uppfattade Folke Engström som mycket trevlig och sym-
patisk.

— Han var kort sagt en riktig krocketspelare, framhåller Thomas C Erics-

Folke hade alla svar
av peter grönborg
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son.
— Jag tänker på hans gentlemannaskap och humor. Han hade alltid glim-

ten i ögat. Jag beundrade också hans pedagogiska förmåga. Han kunde öppet
och ärligt kritisera brister hos oss utan att vi blev förbannade. Istället kändes
det som att en vis man lärt oss en god läxa för framtiden.

Det är en bild som stämmer överens även med Micce Rylanders minnen.
— En annan sak som fascinerade med Folke Engström, eller Folke ”Krock-

et” som vi kallade honom, var hans relation till hustrun Linnea. Var han än
spelade så gjorde hon honom sällskap. Hon var alltid mycket välklädd, om det
så var att hon satt vid sidan av någon bana i Hågelby, Kalmar eller Rumskulla,
eller var det nu kunde vara. Teamet Engström alltså, det är var jag kommer

FOTO HÖGANTORP CROQUET

Folke Engström gör vissa överväganden efter att ha passerat kronan vid SM i
Hågelby 1998. I bakgrunden Leif ”Kometen” Palmqvist, Tallhagens KK.
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ihåg mest.
Därutöver vill Micce Rylander lyfta fram Folke Engströms fantastiska kun-

nande på i princip krocketens alla områden.
— Han visste allt om allting! Det var till honom man ställde alla frågor. Det

kunde gälla allt från regler och taktik, till vilken typ av färg man bör använda
när man målar delrinklot. Folke hade svaret.

ÄVEN INOM MODERKLUBBEN Högantorp Croquet uppskattade man hans all-
sidighet mycket.

— På senare år var det han som stod för allt praktiskt i klubben. Han var
kassör och materialförvaltare, och också den som klippte gräset och ställde
banorna i ordning, säger Christer Toorell.

Folke Engström hör för övrigt till den anrika klubbens grundare, och som
dess yttersta förvaltare såg han till att bygga upp ett ganska omfattande arkiv.
Detta har Christer Toorell nu tagit över.

— Han sparade alla Högantorps papper, alla protokoll och kassaredovis-
ningar. Och han dokumenterade alla större tävlingar han deltog i med sin
kamera, både klubbmästerskap och svenska mästerskap.

På sikt lär detta material komma till stor användning. Förresten har det
redan tagits i bruk i den historik över Högantorp Croquet som Christer Too-
rell börjat skriva.

— Folke var mycket hjälpsam i det arbetet. Han hann före sin bortgång läsa
ett första utkast av texten och gjorde då en del rättelser.

Även på banan kunde Folke Engström göra en del rättelser, vilket betydde
en hel del för Christer Toorell när han började spela krocket för många år sedan.

— Han har varit ett bra stöd, inte minst genom sitt goda exempel på ba-
nan. Och tillsammans vann vi ett sm-guld i lag 1987.

Som spelartyp hörde Folke Engström enligt Christer Torell till de ödmjuka.
– Han var oftast mycket pricksäker men hade en tendens att undervärdera

sitt eget spel.
Säkert finns det anledning att återkomma till Folke Engström många gånger

i framtiden.
I dagsläget får vi nöja oss med att slå fast att han under i princip hela sin

aktiva tid varit en av förgrundsgestalterna inom svensk krocket. Han har starkt
bidragit till utvecklingen av och spridandet av svensk tävlingskrocket.

NOT: I nummer 2002: 2–3 av tidskriften Krocket medverkade Folke Engström med 12 tips för hur man

blir en bättre krocketspelare
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De första nationella
tävlingarna i krocket

av göran pagels-fick

ARRANGÖRERNA AV DE FÖRSTA na-
tionella mästerskapen i krocket år
1971, det vill säga Luthagens Croquet
Sällskap i Uppsala, var duktiga på att
skapa uppmärksamhet kring evene-
manget. Förväntningarna och stäm-
ningen piskades upp i artiklar under
tiden före mästerskapen. Vi får snabbt
klart för oss att det är en gammal fin
och anrik sport1  som är ett av de få spel
som märkligt nog inte uppfunnits av
engelsmännen. Historien från Persien
på 500-talet, över korsriddarna till
paille-maille i Languedoc på 1200-
talet får den krocketutövande läsaren
att börja sukta efter riddarrustningen.
Vi får också lära oss att den kända
London-gatan Pall Mall fått sitt namn
av denna franska föregångare till
krocket.  Jämlikhetsambitionen beto-
nas genom att man påpekar att miss
D.D. Steel vann mästerskapen i Uni-
on Croquet Club såväl 1925, 1933,
1935 som 1936!

I samtliga artiklar finns intresse-
väckande reklam inte bara för det
stundande sm utan även för pionjär-
klubben i Uppsalastadsdelen Lutha-
gen med sin generalpresident Sone
Thorén.2
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Krocket är ungefär det själsfinaste man kan spela i England. Herr Ehrenmark3

kåserar om sina upplevelser av krocket i Sverige i sin ungdom och jämför
med den helt annorlunda kulturen i England. Vi får veta att kafé Hasselbacken
i Stockholm hade en krocketplan på grus som man på 1930-talet kunde hyra
för 35 öre i timmen. Man spelade då med ett sammanbitet nordiskt allvar, dolskt

blickande under luggen, utan generosi-
tet eller storsinthet. När herr Ehren-
mark sedan mötte det gentlemanna-
aktiga sättet att spela krocket i Eng-
land gjorde han bort sig med att ha
för höga ambitioner: De försökte ald-
rig ställa till förtret för motspelaren ge-
nom att slå honom ur läge, och hände det
någon gång av misstag, så ursäktade de
sig som om de hade krossat en oskattbar
kinesisk urna på ett cocktailparty. Herr
Ehrenmark gör denna liknelse men
kommer strax på att den egentligen
inte är passande. Om det nu vore så
att en gentleman verkligen hade
krossat en sådan urna så låtsas han
inte om det. Han makar undan
skärvorna med foten. En gentleman gör
inget väsen av en sådan malör. Det vore
ytterst obildat, ty därmed skulle han ju
antyda att hans värd hade det så illa
ställt att en sådan bagatell kunde tän-
kas inverka på hans ekonomi.....

Bilden på herr Ehrenmark spelan-
de krocket har fått den talande bild-
texten Svensk drummel slår oengelskt
bort konkurrent. Hans skildring av det
engelska krocketpartiet fångar väl
stämningsläget:

De ropade ”jolly good shot” till varan-
dra och slog skevt och eländigt och applå-
derade när någon som genom ett under
lyckades trassla sig fram till en båge.

Jag stirrade på denna jämmerliga
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sällskapslek, och hela min ungdoms Hasselbacksförakt för usla krocketspelare vällde
upp inom mig.

Jag började, fick extraslag för passerade bågar, krockade andra klot, fick extraslag,
slog bort dem ur deras lägen, gick igenom varje båge så finurligt och med så hårt slag
att jag kom i läge för nästa båge och passerade den också på extraslaget osv, osv.

Jag gick nästan varvet runt på en gång, lämnade i mitt kölvatten bortslagna klot,
grusade förhoppningar, hat, avund, missräkning, ilska över Sverige som var neutralt
under kriget och jag vet inte allt.

De ropade ”Jolly good shot” ett par gånger i början, men sedan blev de tysta, in-
krökta, förgrämda. ”Well I say....” mumlade de. ”Well I say...”

Jag hade vunnit innan de överhuvud taget hade kommit igång. Jag trodde att vi
skulle spela en gång till, men de andra ställde undan klubborna och kloten.

Värden sa att det nog var dags för te. Vi drack vårt te under förstämd tystnad.
De tittade på mig undrande då och då.
— Well, jolly good game it was, sa värden. De andra sa ingenting.

DAGENS NYHETERS andre store kåsör, ”Oscar III” alias Oscar Hedlund, blev
också engagerad och entusiasmerad över de stundande svenska mästerskapen.
Under rubriken Klot för klot mot banketten skildrar han tävlingarna från plat-
sen4  i ett läsvärt kåseri.

Svenska Dagbladet 20 juni 1971
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Såsom det anstår en nationstävling på hög nivå inströmmade ideliga protester.
Generalpresidenten Sone Thorén tummade myndigt i sin egenhändigt skrivna regel-
bok.

Mellan de myndiga domsluten vilka samtliga överklagades hann herr Thorén dra
upp riktlinjerna för croquetens framtid.

Det ser ljust ut. Jag har numera tid att helt ägna mig åt den nödvändiga admi-
nistrationen. Som arbetslös akademiker har jag här en meningsfull uppgift.

Utbildningsminister Ingvar Carlssons förtjänstfullt anordnade kris i den akade-
miska världen avslöjar att croqueten har förgrenat sig ända in i kanslihuset.

Men inte bara där, vi gynnas även av AMS, finansdepartementet, kommunika-
tion etc. Det blir ju allt färre jobb, allt mindre pengar, SJ:s taxor hämmar ett tygel-
löst resande. Kort sagt: folk får nu tid att spela croquet.

Sammantaget hade Luthagens Croquet Sällskap gjort ett storartat ar-
bete för att få ett mycket bra medialt genomslag för Sveriges första sm i
krocket.

ÅRET DÄRPÅ, 1972, var det dags igen. Detta sm samlade ett 60-tal tävlande5 .
Man gjorde bra reklam för krocketsporten i Expressen6  som införde en kort-
version av gällande regler med instruktiv bild av spelplanen. En utförlig arti-
kel med begrepp och kortfattade regler. Bland de begrepp som förklaras finns
några som fanns med i Luthagens regler men som inte längre är i bruk, exem-
pelvis:

• Att åka på hundsvotten, det vill säga att utan egen förskyllan få sitt klot
krockat i bättre läge

• Ett klot sänt till Kina, det vill säga att få sitt klot slaget utanför spelplanen
Man kan också läsa att:
äran av att ha gett krocket dess nuvarande utformning tillskrivs fransmannen

Guyard. Monsieur Guyard var läkare och satsade på krocket som ett utmärkt sätt att
locka ut konvalescenter i friska luften

Det finns också en fin bild på kung Gustav V med en aristokratisk klubbfö-
ring med en hand.

I ett något gulnat utklipp7  fokuserar man på den skeva könsfördelningen
på sm-planen och på läktaren. På den senare fanns flickvänner och fästmör och
journalisten frågar: Månntro de satt där av kärlek eller av lojalitet? Krocket som
publiksport tycks inte ingå i reporterns föreställningsvärd!

1973 KAN VI ÅTER LÄSA i tidningarna om de kända skrönorna om Persien, kors-
riddarna, herr Guyard och alla de andra. Mästerskapen8 , spännande till sista
slag, med 36 deltagare anordnas åter av Luthagens Croquet Sällskap. Man kan
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se en bild på Stockholmsområdets store entusiast Fred Sandström som skapa-
de banorna i Högantorp och därmed lade grunden för klubben där. Krocket-
sporten beskrivs som den gröna mattans schack och som en publiksport för dem
ibland oss som tycker det är trevligast att vara sin egen publik.9  Den yngste på SM
var bara 15 år och den äldste 60 år äldre!

Man använder ordet ”träklotsgolfen” i något sorts försök att vara roliga.
Det lyckades inte men samtidigt är det nu i efterhand intressant eftersom man
vid den här tiden fortfarande använde klot av trä. De var lättare än modernt
material och gav därför ett mera bångstyrigt spel. Observera det klassiska ci-
tatet från segerintervjun med Göran (-Pagels) Fick:

Roligt att ett träget träningsprogram ger resultat, utbrast den anspråkslöse segra-
ren.

MEDIEBEVAKNINGEN var mindre för det fjärde sm i krocket 1974. Årets mästa-
re deklarerar emellertid10  att ett säkert slag görs med en hand. Båda händerna an-
vänds bara när spelaren är osäker och behöver med stadga.

SM-vinnare 1971–1974
1971 Thomas Wallin från Luthagen
1972 Svante Malmström, The Invincible Croquet Club i Stockholm
1973 Göran Pagels-Fick, Humlegårdens Krocket- och Petanquesällskap i
Stockholm och (!) Luthagens Croquet Sällskap
1974 Rolf Lundqvist från Knivsta

Noter
1 SvD 710620
2 Kårortsnämnden i Uppsala nr 2, 1971
3 DN 7106 eller 07
4 DN 710822
5 DN 720904
6 Expressen 720806
7 UNT 720904
8 UNT 731001
9 DN 731003
10 UNT 740916

SvD oktober 1973
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EFTERSOM PELLE SOLLERMAN 1984 publicerade en bok som heter Krocketspela-
rna har det sitt intresse att fundera över hans biografi.

Det är också bra att veta något om hur recensenterna i dagspressen tog emot
boken. Särskilt hur de uppfattade författarens skildringar av själva spelet.

Kommentarer av det slaget kan ha en opinionsbildande effekt och därmed
vara bestämmande för hur folk i allmänhet ser på krocketsporten.

Men först några ord om Pelle Sollermans levnadsbana.
Den är ganska fast knuten till Gotland, där hans far verkade som predikant

inom baptiströrelsen. Ursprungligen kom denne från Sollerön i Dalarna.
Pelle, eller Petrus som han döptes till, växte upp med åtta syskon och drömde

tidigt om att bli författare eller journalist.
Han lyckades förverkliga sin dröm förhållandevis tidigt. Som 18-åring blev

han klar med sin första bok. Den fick namnet Vinkelhaken och baserades på
bygdehistorier, något som även flera av hans senare böcker kom att innehålla.

Texten publicerades i arbetartidningen Gotlands Folkblad, till vilken han
redan hade sänt in små berättelser under en period.

Med tiden blev han allt fastare knuten till denna tidning. Han kom att ar-
beta där under nästan 50 år av sitt yrkesverksamma liv.

De första 15 åren jobbade han som allmänreporter, men utsågs sedan till
chefredaktör. I drygt trettio år förblev Pelle Sollerman i den positionen, ett
par år var han dessutom direktör för tidningen.

1997 gav han ut boken En landsortsredaktörs berättelser där han skildrar sina
många år inom tidningsvärlden.

FÖR ÖVRIGT ÄR DET MEST historiska romaner han ägnat sig åt att skriva. Pel-
le Sollerman trivs utmärkt väl i arkiv av varje slag och har ett grundmurat in-
tresse för forskning om det som rör det förgångna.

Detta var en viktig förklaring till att han bosatte sig i Uppsala efter pensi-
onen. Där skulle han få stora möjligheter att fördjupa sig i studier i olika äm-
nen.

En roman om krocket
av emma lodin



KROCKET #3/4–2003 | 19

Vid sidan av skrivandet och forskandet är det politiken som engagerat Pel-
le Sollerman. Under alla år på Gotland var han aktiv som politiker och hade
en rad olika uppdrag som fullmäktigeledamot.

Han satt som ordförande i biblioteksstyrelsen och var speciellt intresserad
av kulturfrågor.

Men hur kom det sig att Pelle Sollerman döpte en av sina romaner till Krock-
etspelarna?

Så värst mycket krocket spelas det ärligt talat inte i romanen. Författarens
ärende är snarare att dokumentera de omvälvande sociala rörelserna i Klinte-
hamn, på Gotland, under 1900-talets två första decennier.

Därför är det nog så att spelet tilldelats en ”tydlig symbolisk funktion” i

TECKNING ERIK OLSSON SANDA

Bilden illustrerar ett krocketparti mellan bonden Mölner Gusten och patron
Snöbohm. Efter en våldsam croquering av den förstnämnde stod inte den
sistnämndes klot att återfinna.
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romanen. Den tolkningen lanserar i alla fall Lars-Inge Nilsson i en essä i Borås
Tidning 23 juni 2000.

Exakt vari symboliken består kan det dock vara lämpligt att låta recensen-
terna av boken lyfta fram.

”I konservativa kretsar, med baroner och affärsmän, råder en ständig fruk-
tan för att förändringarna i samhället skall drabba dem, medan många arbeta-
re önskar att de sparsamma omständigheterna för dem förbättras radikalt. Och
snabbt.

Kontrasterna framträder bjärt. Medan patronerna spelar krocket och rö-
ker cigarrer, sliter brädgårdsarbetarna med det våta timret för en mager dag-
penning.”

Med dessa ord sammanfattar Hans Flodgren den sociala dynamiken i sin
recension av Krocketspelarna i Norrskensflamman den 25 maj 1985.

Utmärkande för de mest ambitiösa recensenterna är just att de tar fasta på
de symbolfunktioner krocketspelet har. På det här viset uttrycker sig Gunnar
Anshelm i Skånska Dagbladet den 6 maj 1984:

”Det rättframma, enkla och traditionsrika varpaspelet, arbetarfolkets spel
utövat varhelst där fanns en öppen plats, har fått krocketspelet bredvid sig,
utövat av herrskapsklassen på välklippta gräsmattor, där damerna med koket-
ta sidenband kring midjan och de långa kjolarna svepande över marken håller
klubban i ena handen och en mångfärgad parasoll i den andra, trots att ansik-
tena redan skyddas mot solen av breda stråhattar. Ett tjyv- och rackarspel kal-
lar varpaspelarna det.”

Recension i Östgöta-Correspondenten (11/4 1984) innehåller ett ganska
livfullt referat. Också den texten speglar sociala motsättningar genom att be-
lysa de olika spel de skilda samhällsklasserna väljer att ägna sig åt.

”I Klintehamn spelas krocket i patron Snöbohms inhägnade trädgård. Elin
Charlotta, 22, skrattar gäckande åt den kortväxte järnvägsingenjören Bååth.
Patron själv deltar inte i spelet, han tänker på hur han skall förmera sin för-
mögenhet.

Sammalunda gör, var och en på sitt håll, patron Smitterberg och patron Odin
liksom August Lingström, en folkskollärare och nykterhetsivrare som inte
saknar näsa för goda affärer. Kronolänsman Svallingson sitter i egen skugga,
som vanligt marterad av karriär- och beslutsångest. I prästgården ruvar kyr-
koherde Hulterman på hämnd mot prästgårdsarrandator Holgersson – de
befinner sig i varaktig osämja.

Lite längre bort nära järnvägsstationen utövar arbetskarlarna sin idrott
varpa. Där återfinns Karl Lundqvist, hans son August, eldaren Dyker och den
starke timmermannen Björn-Masse.
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Någonstans mitt emellan spatserar den gnidige och elake järnhandlaren
Schwan omkring och tänker ut hur han skall klämma åt såväl herrar som ar-
betskarlar på högre tomthyra. Han är socialt hemlös.”

Även Thure Stenström tar i sin recension i Svenska Dagbladet den 9 juli
1984 upp denna aspekt av den sociala böljegången.

”Den listige järnhandlaren Schwan ägnar sig åt utstuderad markspekula-
tion och hamnar i konflikt med både patron Snöbohm och fattigfolket. Ty både
hos herrskapsfolket, där man spelar krocket, och småfolket där man kastar
varpa, förnimmer man den nya tidens oro. Arbetarrörelse, nykterhetsrörelse
och frikyrkorörelse sveper fram genom bygden och åstadkommer sättningar i
systemet. Revolutionärerna hotar att förvandla Klinte kyrka till en kvarn. De
konservativa bönderna reser till Stockholm och vandrar i bondetåg. Och i
Visbytidningarna manar den kände prästen och socialistagitagorn H.F. Spak
till kamp emot kvalen.”

TECKNING ERIK OLSSON SANDA

Smeden lyfter sin krocketklubba… Nej, får man tro Pelle Sollerman hörde han
snarare till den klass i samhället som ägnade sig åt att kasta varpa.
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Carl Johan Holzhausen är väl den recensent som intresserat sig mest för
vari skillnaden mellan krocket och varpa består i Pelle Sollermans skildring. I
Göteborgs-Posten den 2 juli 1984 uttrycker han sig på följande vis om 1900-
talets ungdom.

”På den tiden var krocket ett modernt spel, som främst praktiserades av
förmöget folk. Men det är inte de som dominerar; lika mycket handlar boken
om folket i arbetarhem och fattigstugor. En antydan till förklaring ligger i en
reflektion: Varpan (som spelades av folk med enkla vanor) var ett rättframt och
ärligt spel, medan krocket var ett tjyv- och rackarspel. Men inte heller den
distinktionen håller, och den som gör reflektionen är en knöl och inte mycket
att tro på.”

Carl Johan Holzhausen antyder förstås att Pelle Sollerman ger krocketspor-
ten ett visst solkigt drag. Men han gör också den viktiga iakttagelsen att de
åsikter om spelet som framförs i boken inte med nödvändighet behöver vara
författarens egna.

FÖR ATT FÅ KLARHET i vad Pelle Sollerman själv har för åsikt om spelet tog
jag och ringde honom i hans hem i Uppsala.

— Som barn spelade jag mycket krocket, och även i min ungdom, säger han
samtidigt som en nyhetssändning i radio skrålar högt i bakgrunden.

— Främst handlar krocket om gemensamhet. Spelet ger en mycket stark
gruppkänsla. Men sen rymmer det också vissa små symptom, möjligheten att
ge motståndarna ett tjyvnyp genom att krocka bort dem.

Men i din bok är det bara de välsituerade klasserna som spelar krocket?
— Under den period jag skildrar krävdes det ju en markyta av en viss stor-

lek för att man skulle kunna utöva det. Och det hade inte arbetarna tillgång
till.

Fast skapar inte tjuvnypen en anda som gör krocket till en sport som passar
kapitalister bäst?

— Nog finns det konkurrens, men känslan av gemenskap dominerar. Jag
har en mycket positiv bild av krocket. Det var mycket roligt att spela när jag
var liten!

NOT: På det hela taget fick Pelle Sollerman mycket goda recensioner för Krocketspelarna, eller

åtminstone välvilliga. Intressant att notera är att flera anmälare valde att inte kommentera titeln och

därmed krocketspelet överhuvudtaget, exempelvis Börje Sehlin i Arbetet, Harry Vikström i

Örebrokuriren eller Åke G Sjöberg i Gotlands Allehanda.
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Ur Krocketspelarna
av pelle sollerman

I DEN SNÖBOHMSKA trädgården, en blandning av trädgård, park och änge, ro-
ade man sig med krocketspel. Små portar av ståltråd var uppställda i oval for-
mering. Färgglada pinnar avgränsade kortsidorna. Krocketspelarna hade klub-
bor, smyckade med en rand i samma färg som kloten, som fördes genom por-
tarna.

Järnhandlaren stannade vid staketet och betraktade spelarna och spelet.
Herrarna promenerade sakta runt och slog med djupt allvar träkloten genom
portarna. Medan de väntade på nästa slag vilade de sig behagfullt mot klub-
bornas skaft. De flesta bar ljusa sommarkostymer och de behöll sina kavajer
på. Att visa sig i bara skjortärmarna i sällskap var lika opassande för en herre-
man som för en dam att visa vaden. Damernas långa klänningar släpade i grä-
set och kring midjorna hade de knutit koketta sidenband. Deras ansikten skug-
gades av breda stråhattar och en och annan gömde sitt ansikte bakom mång-
färgade parasoll.

Det var en tavla full av behag.
Men spelet var som livet självt, åtminstone så som det gestaltade sig för en

affärsman. Medan varpakastarna endast hade att lita till den egna säkerheten
i hand och öga, fanns här ett oberäkneligt drag. Spelarna kunde påverka var-
andras spel. Han lade märke till hur den kortväxte Båth, järnvägsingenjören
och chefen för järnvägsbolaget, med stor skicklighet förde sitt träklot genom
den ena porten efter den andra. När han sedan missade, var han endast ett
enda förargligt slag från den hägrande slutpinnen. Näste spelare var Edvard
Snöbohm, patrons son och hjälpreda i affärerna. Han var över trettiofem år,
men var fortfarande hemmason och bodde hos sina föräldrar, som han högt
beundrade. Han verkade leva helt i skuggan av sin energiske far, och sökte
ständigt tillfällen att hävda sig. När Edvards klot nådde sista porten hade det
sådant bra läge att han med ett enda slag borde ha kunnat nå slutpinnen. Men
istället för att bärga slutsegern lät han sitt klot krocka med järnvägsingenjörens.
Järnhandlaren måste medge att Edvard Snöbohm inte var så menlös som han
trott. Edvard satte ena foten på sitt klot, som låg tätt intill järnvägsingenjörens
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och slog till så att motspelarens klot kom helt ur läge. Ett glatt utrop från en
ung dam, ångbåtsbefälhavare August Smittenbergs 22-åriga dotter Elin Char-
lotta, gav besked om att hon kommit i bättre läge genom att järnvägsingen-
jörens klot slagits undan. Det fanns så många underströmmar i krocketspelet,
som roade järnhandlaren och kom honom att glömma sin förtret hos varpa-
kastarna.

I motsats till varpan, som var ett rättframt, enkelt och ärligt spel, var krocket
ett tjyv- och rackarspel. Det tilltalade järnhandlaren. Han kände, att det var
här han hörde hemma, och inte hos de enkla varpakastarna.

BILD ERIK OLSSON SANDA

Bilden finns på omslaget till Pelle Sollermans bok Krocketspelarna. Den
illustrerar ett legendariskt krocketparti i patron Snöbohms trädgård i
Klintehamn i början av seklet. En dramatisk höjdpunkt nås när järnhandlare
Schwan får sitt klot bortslaget så att det hamnar under krusbärsbuskarna.
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Rak i ryggen och med högburet huvud passerade järnhandlaren krocket-
spelarna, som gjorde sig beredda att börja en ny omgång. Patron Snöbohm
gick vid hans sida, ärnade följa med till grinden. Det var gammal gotländsk
sed att följa en gäst till grinden, men inte längre. Till grinden sträckte sig värd-
skapet, därutöver var det påfluget och opassande.

Patrons hustru, Dora, en stram nära sextioårig kvinna med vänliga ögon,
räckte järnhandlaren en krocketklubba.

— Skall inte järnhandlaren försöka?
Järnhandlaren tog förtjust emot klubban.
— Men jag? Kan jag?
Krocketspelarna tittade misslynt på nykomlingen. Järnvägsingenjören vände

sig demonstrativt bort.
— Visst ska herr Schwan försöka! avgjorde patron. Han yttrade orden med

sin patronröst, som inte tålde några motsägelser. Krocketspelarna förstod att
foga sig, de förstod att det barska tonfallet var mera avsett för dem än för herr
järnhandlaren.

Järnhandlaren klarade sig bra. Han stod bredbent, tungspetsen rörde sig i
takt med klubban, när han lät den pendla fram och tillbaka för att sikta in sig
mot träklotet. Ett par unga damer fnissade nervöst. Det såg lustigt ut, men de
visste att patron inte skulle tåla att någon skrattade åt hans gäst hur ovanlig
denne än var.

Järnhandlaren slog sitt klot genom port efter port, hur fumligt det än syntes.
— Herr Schwan är ju en riktigt duktig krocketspelare, uppmuntrade pa-

tron Snöbohm.
Så missade järnhandlaren en port och klotet kom i dåligt läge. Edvard Snö-

bohm tog vid. I stället för att slå rakt fram och att passera en port måttade han
nogsamt sitt slag så att hans klot krockade med järnhandlarens. Det var till
hans egen nackdel, men avsikten var tydlig nog. Att hindra järnhandlaren tyck-
tes vara viktigare för honom än att vinna själv. Han satte foten på sitt klot tätt
intill jänhandlarens. Var den spensliga lille mannen fick sin kraft ifrån var
obegripligt, men slaget var förödande för järnhandlaren, vars klot flög i en båge,
studsade över marken för att slutligen lägga sig till ro längst inne bland krus-
bärsbuskarna. De unga damerna kunde inte längre hålla tillbaka fnissningar-
na, skratten porlade ohejdat. Och järnvägsingenjörens ansikte strålade.

Järnhandlaren betraktade buttert hur hans klot försvann från krocketpla-
nen. Han kände instinktivt att unge patrons slag var riktat mera mot honom
själv än mot hans klot. Det kändes som om han själv kastats ut från krocketpla-
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nen och slängts in under krusbärsbuskarna. Det var så här de betedde sig, dessa
fina människor. De var fostrade till artighet, till att alltid visa behärskning hur
upprörda de än var. Sitt misshag gav de till känna med en knappt märkbar gri-
mas med läpparna, med en ironisk anmärkning som skenbart gällde någon-
ting helt annat eller med en symbolhandling som Edvard Snöbohms krocket-
slag, men en symbolhandling kan träffa hårdare än en verklig. Järnhandlaren
tolkade denna symbolhandling som en gest som talade om att han inte var
önskvärd. Först kände han sig tung av olust. Efter olusten kom vreden.

Löjena dröjde sig kvar på läpparna. Hans vrede steg och han blev alldeles
blodröd om kinderna. Han hade inte fått någon uppfostran i att visa behärsk-
ning.

—  Nu är det herr Schwans tur!
Järnhandlaren höjde klubban, hans händer darrade. Så slängde han klub-

ban med våldsam kraft långt in bland bärbuskarna.
— Vad är det? Vad står på? undrade patron Strömbohm.
Järnhandlaren svarade ingenting. Med hastiga steg gick han mot grinden.
Patron Snöbohm halvsprang efter honom.
— Men vad är det herr Schwan?
Järnhandlaren vände sitt blodstinna ansikte emot honom.
— Jo, det ska jag säga herr Snöbohm, håller man mig för narr så ger det sju

för tu.
— Men herr Schwan, det är ju bara spel, det är ju lek och sådan ska man

inte ta för allvarligt.
— Jag vet nog vad som är allvar och vad som är lek. Den som inte törs säga

sin mening rent ut gör det med miner. Jag begriper nog när leken är menad
som allvar.

— Men ingen har ju sagt något. Kom herr Schwan, låt oss gå upp i lusthu-
set och tala ut.

— Det har talats nog. Hädanefter är det jag som talar.
— Var god och tala. Jag ska lyssna.
— Vad jag vill säga är att det blir inget vidare samtal om arrendena.
— Vad menar herr Schwan?
— Att jag skall höra av mig och se till att arrendena blir vad marken är värd.
Patron Snöbohm, som så länge talat milt, tröttnade nu på att behärska sig.
— Men arrendena är redan höga nog.
— De kan bli högre.
Patron Snöbohm orkade inte längre lägga band på sig, när han märkte hur

oresonlig järnhandlaren var. Han tittade in i järnhandlarens stickande ögon.
— Jag tror att herr Schwan har självaste djävulen i sig.
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TECKNING ERIK OLSSON SANDA

Godsägare Willy Wöhler aktiverar sina arbetare i uppbyggnaden av pensionatet
på Warfsholm. Bland mycket annat erbjöds gästerna möjlighet att få spela
krocket, en mycket uppskattad förströelse vid sekelskiftet.
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Tredje brevet till Sverige
av peter just

KROCKET LOVERS!
På bilden här intill ser jag så där hyfsat glad ut trots en förlust i finalen mot

Amerikas bästa golfcroquetspelare, Mik Mehas. Men inombords mådde jag pytt.
Ännu en förlust efter en kraftig attack av ”wicketitis”, croquetvärldens mest

fruktade sjukdom. Man mår fint, spelet flyter på helt suveränt, återstår ett enkelt
kort slag på cirka halvmetern, hyfsat rakt fram genom bågen. Rassel, rassel,
skak, skak, helt plötsligt drabbas man av stora skälvan.

Tusen tankar går genom huvudet under en fruktansvärd minisekund och
så – klonk! Miss igen!

Ingen vet varför man drabbas av denna åkomma, ingen har hittills kommit
på något effektivt botemedel.

Under de tre senaste månaderna har jag försökt allt för att komma till rätta
med problemet. Jag har säkert experimenterat med mitt grepp ett tiotal gång-
er, inklusive förändringar i stansen och klubbföringen framåt.

Inget har hjälpt. Och detta samtidigt som jag spelar min bästa croquet nå-
gonsin när det gäller resten av spelet.

Igår åkte jag till exempel ut i båda semifinalerna i Amerikas största och bästa
turnering, Palm Beach Invitational. Sammanlagt spelade jag cirka 18 matcher.
Under dessa missade jag ett, säger ett enda ”split shot”, men jämmer och elände
säkert cirka 15–20 enkla wicket shots!

Som sagt, man kan få stora skälvan för mindre.
Så nu sitter jag här i arla morgonstund, denna söndag. Utanför är det fort-

farande mörkt, för mörkt för croquet. De senaste timmarna har det varit
omöjligt att sova.

Tusen tankar har hållit mig vaken, det har gällt idéer om nya greppmöjlig-
heter, små justeringar som kanske kan ge guld. Kanske, om jag gör så, eller
varför inte pröva den varianten, eller varför inte tvärtom?

Kanske, kanske inte… Man kan bli tossig för mindre, all denna osäkerhet,
alla dessa tvivel.

Nej, nu får solfan komma upp så att jag kan gå och träna. Peg Out!
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FOTO JUDY JUST

Peter Just lägger armen om Mik Mehas och försöker se glad ut trots en tung
förlust. Kan förklaringen till det dåliga spelet vara den fruktade
krocketsjukdomen ”wicketitis”?
NOT: Peter Justs första och andra brev till Sverige publicerades i förra numret av tidskriften. 2003: 1-2.
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TRÄFFEN VAR INTE HELT KLOCKREN, men ändå massiv, förödande distinkt. Mitt
klot försvann ut över sidolinjen. Jag försökte dölja den avgrund av förtvivlan
som växte i min kropp, men ett tillbakahållet väsande ”f-n” pressades ut mel-
lan mina hårt sammanbitna tänder.

Jag försökte låta ironisk när jag sa att jag aldrig mer tänkte prata med mot-
spelaren ifråga. Han (jag varken vill eller förmår mig att nämna hans namn)
var en av mina bättre kamrater på min förra arbetsplats och nu skrattade han.
Inte hånfullt, snarare urskuldande – mannen i fråga är en mycket ödmjuk män-
niska. Men han skrattade. Det gjorde inte jag.

Så nära. Och nu. Så långt borta.
Den absoluta tomhet jag nu erfor är enbart förunnad de som medelst ett

antal helt osannolika drömslag skaffat sig ett betryggande försprång, gått hela
banan runt, kämpat sig igenom ett motsträvigt fribytarskap och sedan mis-
sat sista slaget mot pinnen för att därefter tillåta sig en taktisk blunder med
klara paralleller till de svenska härförarnas förödande misstag vid Poltava
1709.

I mitt segervissa tillstånd gjorde jag en blunder som med god marginal hade
platsat i tv-sportens årskrönika över sällsynt brutalt underhållande fadäser –
tillsammans med de klassiska sekvenser där en fotbollsmålvakt kastar bollen i
eget mål och den när en spjutkastare snubblar och spjutet landar en meter
framför honom.

Tillbaka till det ögonblick då jag själv hade kunnat påverka ödet, matchen
och min (och som Du, min käre läsare, kommer att förstå – mina motstånda-
res) framtid.

Jag hade alltså missat pinnen med två centimeter. Okej. Slaget var inte helt
förlorat: jag skulle få börja om som fribrytare. Och jag var inte tvungen att slå
över halva plan denna andra gång. Den Onämnbares klot låg vid andra bågen.
Något mask. Men det borde gå. Jag såg ett ärevarv framför mig. Resten av
kloten låg samlade vid kronan.

Med maxpulsen dunkande i denna segermaskin till krocketkropp insåg jag

Dålig förlorare? – Jag?
av anders hofvergård
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att det var min tur. Adrenalinet susade i ådrorna. Jag hade inte pratat på 20
minuter. Koncentrationen låg på topp.

Vid detta tillfälle fanns det bara jag, min klubba, mitt klot och det klot som
skulle vara inledningen till en ren uppvisning.

Jag siktade, slog och missade. Träffade bågen, inte klotet, med ett knappt
hörbart ”klonk” och hamnade knappt tio centimeter från Den Onämnbare,
Förrädaren och Uslingen.

Han andades ut. Själv höll jag på att sjunka genom marken. För i samma
ögonblick som mitt gula klot rullade på sin Golgata mot bågen insåg jag att
jag hade förlorat allt. Att jag var en krocketsportens Ivar Kreuger som med en
förblindande självsäkerhet störtat sig själv i fördärvet.

Jag låg i ett perfekt läge. För honom. För att slå mig på pinnen.
Förmodligen förstod inte Den Fege Hunden först. Men från kronan bör-

jade rösterna skandera: ”Pinnen! Pinnen! Pinnen!”
Antagligen var det klubbordföranden, vårt sällskaps gigant, som nu såg sin

chans att projicera sin aggression från en match långt under hans normala nivå,
på ett oskyldigt offer – mig. Hans röst höjdes över de andra där ur mörkret.

Ja, jag skriver mörkret, för det var kolsvart ute vid det här laget. Finalen i
Sjösbo Open hade pågått i två timmar och halvljuset från två bilar lyste upp
planen med ett bisarrt skuggspel till följd.

Stämningen hade varit laddad, barnen trötta och värden, utslagen i semifi-
nalen, hade fyllnat till vid långbordet.

En ödesmättad gitarr ackompanjerade Matts vackra baryton i en svit Bell-
manepistlar. En eld sprakade i det kluvna oljefat som tidigare fungerat som
grill. Likheterna med en voodoo-seans var påtagliga.

Ordföranden kom springande ur töcknet med glädjen hängande som slem-
miga salivsträngar runt munnen. Elden reflekterades i hans ögon, som var

FOTO PETER GRÖNBORG

Den som hamnar alltför nära fotkäppen efter att ha gjort stor rond blir genast
en attraktion för pinningslystna konkurrenter.
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blanka av lust, upphetsning – för honom var det som skulle hända en rent sex-
uell upplevelse.

Denne annars så verbale man kunde knappt prata, så exalterad var han. Men
han lyckades stamma fram ett ”Ffför faan (Den Onämnbares namn) vvicket
läääge! Oj, oj, oj!” Efter två sekunders tystnad lade han till ett mer slutgiltigt:
”Oj, oj, oj!”

De andra spelarna, och delar av publiken, skyndade också till för att se spek-
taklet, likt en blodtörstig pöbel. Så här i efterhand kan jag inte låta bli att tän-
ka på det folknöje de offentliga avrättningar var, som under Robespierres
skräckregemente tilldrog sig på torgen i 1790-talets Paris.

Självklart blev jag slagen på pinnen. Med ett tyst stön nådde ordföranden
sin klimax. Själv var jag tvungen att vända bort huvudet.

Den Vedervärdige Vandalen blev så småningom årets rookie. För mig var det
säsongens – och som det kändes då och stundom fortfarande – livets sista match.

Under en hel dags spel hade jag i konkurrens med cirka 25 deltagare tagit
mig till final och till ett slag från seger. Jag hade varit två centimeter från en
absolut seger.

Nu kom jag istället på delad sista plats i finalen.
Den Onde vann. Jag vill inte tänka mer på det. Men ändå kommer det till-

baka. På natten. Innan jag somnar ser jag mitt klot susa förbi pinnen. Först

Innan ett parti börjat råder ett tillstånd av neutral jämvikt mellan kloten. Men
så fort spelet kommit igång intar de genast roller som kan föra tankarna till
den relation som råder mellan bödeln och hans objekt.
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med två centimeters marginal. Senare med två millimeters dito. Det är ett
ångestladdat trauma som jag inte kommer att bli kvitt. En upplevelse som jag
får bära med mig resten av livet.

Likt en krocketsportens Illie Nastase hade jag med mitt oberäkneliga spel
lyckats med nästan allt under finalen. Spexat, varit glad. Men från den sekund
mitt klot blev pinnat har jag snarare känt sympatier med John McEnroe. Sär-
skilt med hans vredesutbrott och desperata forehand som fick ett bord med
sportdryck att flyga upp på läktaren. Rykten om McEnroes narkotikaberoen-
de bara förstärker dessa sympatier.

En sak är i alla fall säker. Kommer jag någon gång i en obestämbar framtid
att plocka ner klubban från hyllan, så ska det vara för en match där arvfien-
den: den muntre, blygsamme, ödmjuke, timide och vänlige Herr Duktige
Nykomlingen är med.

Idag är mitt liv vigt åt att besegra denna varelse vars mänsklighet jag be-
tvivlar. Mottot lyder: Det viktigaste är inte att vinna - utan att förödmjuka
motståndaren. Och jag kommer inte att dra mig för att fuska. Eller ha några
som helst betänkligheter när det gäller att tillgripa mitt idrottsredskaps möj-
lighet att åsamka allvarliga skador på motståndaren.

Sedan är det Herr Ordförandens tur. Jag ser framför mig en envig där jag
ivrigt trakasserande och medelst plumpa påhopp som snuddar vid tveksamhe-
ter om Ordförandens äkta börd, vinner en seger som även i en avlägsen fram-
tid kommer att genljuda i krocketsverige som ”Förnedringen”.

Det ska göra ont att möta mig. Psykiskt. Och fysiskt. De vet inte om det
än. Men de kommer att få skåda min triumf och skatta sig lyckliga om de kla-
rar sig undan med ett uns av heder i behåll. Heder – inte liv.

En spelare som befinner sig i själslig balans förmår i bästa fall att betrakta klotens
inbördes förhållanden som ett geometriskt mönster. Motspelarens skugga faller
dock över banan, vilket gör att känslorna stundtals råkar i svallning.

Det en människa fruktar som allra
mest inträffar alltid, heter det. Att
bli pinnad…
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NOTERAT

HEDONISMUSORDENS COCKTAILCROCKET I Sverige är det vanligt att man spelar krocket i stu-
dentkretsar. Ofta ger man regelverket en egensinnig och fantasifull utformning.

Ett exempel på det är den excentriska Hedonismusorden i Växjö. Den inrättades av några
studenter vid Högskolan redan hösten 1991 och har levt vidare sedan dess.

Bildandet skedde på Sivans kafé och det
första åtagandet var att välja ut en ordens-
medalj. Rätt snart utvecklades samman-
komsterna till regelrätta ordensmöten, dit
för övrigt enbart män hade tillträde.

Som utmärkande klädnad för medlem-
marna valdes frack. På programmet stod
framförallt vin, kvinnor och sång.

Stadgarna formulerades först den 6
april 1992, och några veckor senare börja-
de de första ”riddarna” att väljas in.

Den första riktiga ”tillställningen” arrangerades drygt ett år senare i form av en sittning i
Slottsparken, med ”sill och potatis”.

Det var då den numera anrika tävlingen ”CocktailCrocket” genomfördes för första gången.
CocktailCrocket går till så att man håller en klubba i ena handen och ett alkoholfyllt drink-

glas i den andra. Glaset får aldrig släppas ens under pågående slag.
I övrigt liknar reglerna i hög grad de som Ingmar Tönnby och Göran Pagels-Fick etablerat.

Men vid croquering är det tillåtet att ”lägga sitt eget klot intill, ställa foten på sitt klot och iväg-
krockera det andra vart han vill”.

En ganska omfattande historik och en rad andra upplysningar finns på Hedonismusordens
hemsida på http://hedonist.tjoho.nu/

JAN-ÅKE LUNDBERGS CROQUETSPEL En sak som hämmat utvecklingen av krocketsporten i
Sverige är att det inte gått att få tag på tillräckligt bra grejer på ett smidigt sätt.

Därför finns det all anledning att önska Jan-Åke Lundberg lycka till med den tillverkning av
klubbor och klot som han nyligen startat. Sedan några veckor tillbaka erbjuder han billig men
bra utrustning i nylon till försäljning. Förhoppningsvis kommer han på sikt att konkurrera ut de
erbarmligt dåliga verktyg som säljs på varuhus och bensinmackar.

Jan-Åke Lundbergs croquetspel heter firman för dagen, och den går att spåra via huvudme-
nyn på förbundets hemsida www.croquet.nu

KROCKET-SM 2004 Krocket-sm 2004 kommer att genomföras i Borås helgen 17–18 juli på Ryda
sportfält. Huvudarrangör är Borås Krocketsällskap, med kulturchef Tommy Olsson som tävlings-
ledare. En fördel med valet av spelplats är närheten till Saltemad camping, som har flera över-
nattningsstugor att erbjuda. Även köpcentret Knalleland och dess matställen befinner sig på be-
hagligt gångavstånd från arenan.

Lördagen 17 juli blir det individuella tävlingar i grenen svensk krocket, medan söndagen 18
juli ägnas åt dubbel i grenen engelsk krocket. Mer information om de svenska mästerskapen finns
på www.croquet.nu

FOTO HEDONISMUSORDEN

Medlemmar i Hedonismusorden ägnar sig åt
CocktailCrocket vid Teleborgs slott i Växjö 1995.
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Om trädgård och krocket
av lars-inge nilsson

FYRA VÄRDIGA HERRAR i kraftiga och förståndiga kostymer, med stärkkrage
och kravatt, med klockkedja som vilar tryggt förankrad och krönta av plom-
monstop – och som en korrekt prydnad men kanske också för att markera
platsen har de en liten blomma i knapphålet.

Det rör sig om ett fotografi från en kolonianläggning i Landskrona, från
tidigt 1900-tal. Det intressanta är att de fyra herrarna inte poserar med en spade
eller annat i kolonisammanhang lämpligt verktyg i handen: samtliga är i stäl-
let försedda med var sin krocketklubba.

Hur krocketspelet kommer in i koloniträdgårdssammanhang kan man få

FOTO LANDSKRONA MUSEUM

Bilden togs i en kolonianläggning i Landskrona i början av 1900-talet. Männen
spelar krocket, alltså tillhör de borgerskapet, alltså har de tillgång till en
gräsmatta.
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vissa antydningar om i Sven B Eks bok Kolonins sista strid, där detta fotografi
återges. Det rör sig om uppfattningar om gräsmattan, idéer som skiftar i ti-
den och framför allt kan ses ur en social synpunkt. De tidiga decennierna på
1900-talet var gräsmattan i de kolonier som Ek studerar något som borger-
skapet ägnade sig åt medan det som gällde för arbetarnas kolonilotter var den
intensiva nyttoodlingen. Att gräsmattan spelade en viktig roll i de borgerliga
trädgårdarna och kolonierna motiverades – för att citera Ek – med att den
”kunde vara bra att spela krocket på eller bara skön att gå på”.

Det lustiga är att i våra dagars trädgårdskataloger får gräsmattan en liknande
motivering: gräs sås för att man där ska spela badminton eller krocket.

I Rosemary Vereys The making of a garden framstår krocketplanen som ett
självklart inslag i trädgården: den är angiven på planritningen men får dess-
värre ingen kommentar i den översikt av Barnsley House som boken ger.

Förbindelserna mellan krocket och trädgård framstår på andra håll i ett helt
annat ljus, så inte minst i de uppmaningar som man kan finna i engelska träd-
gårdstips: användandet av kasserade krocketklubbor för att hålla vattenslang-
en på plats och utnyttjandet av krocketbågar för att låta växterna klättra på dem
(för den som tycker att detta låter bräckligt och svagt kan det vara skäl att
betänka att dessa krocketklubbor är av helt annan tyngd och bågarna betyd-
ligt kraftigare, högre och mer stabila än den enkla utrustning som brukar vara
tillgänglig i leksaksaffärer och på bensinmackar). För att nu inte tala om de
synpunkter som framkommer i några instruktioner kring anläggandet av en
för krocket lämpad gräsmatta som ställts samman av Oxford Croquet Club:
gräset ska klippas två-tre gånger i veckan, minsta försök från ogräs att etable-
ra sig avvisas med hjälp av kemikalier och det får inte finnas någon mask i jor-
den för då kan fåglarna komma och picka sönder den jämna och släta gräspla-
nen.

Särskilt ekologiskt sympatiska eller överhuvudtaget särskilt trädgårdsmäs-
siga förefaller knappast dessa senare tankegångar. Men även utan sådana ex-
cesser skulle krocket kunna vara trädgårdens fasa och fiende nr 1, näst efter
mördarsnigeln eller rådjuren – man ser framför sig klot som slås in i rabatter,
klubbor som svingas och mejar ner de högväxta och ståtliga perennerna. Men
om krocket spelas som det ska spelas håller man sig inom en bana, att ett klot
lämnar banan är inte till någon fördel eftersom det ska läggas in på banan igen.
Det här med att krocka bort klot in i de mest taggiga busksnåren är något som
bara hör hemma i enklare former av spelet, i skönlitteraturen och möjligen i
traumatiska barndomsminnen.

För den som är tillräckligt besatt både av krocket och trädgård finns alla
möjligheter till tematiska planteringar. Formklippta buskar i form av klubbor
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och klot och miniatyrspaljering för att åstadkomma bågar är ett område som
tillkommer de mest besinningslösa, planteringar där klotens färger – rött, grönt,
gult, blått – framhävs är något som kanske mest passar den fantasifullt eller
fantasilöst systematiske. En liten rundklippt kulle av den kompakta oreganon
och en motsvarande av den gulbladiga oreganon, en bullig blodnäva och för
det blåa en Salvia transylvanica eller en nepeta kanske – och den som vill vara
systematiskt konsekvent tänker möjligen på att det bruna och det svarta klotet
bör ha någon växt som motsvarighet även om fyra spelare är det optimala al-
ternativet.

Men en mindre utspekulerad krocketplantering kunde bestå av en kortare
eller längre rabatt som avgränsar krocketplanen, varför inte med rosor som
grund – och varför inte Stanwell Perpetual, som till sin karaktär bör motsvara
krocketspelet: fritt växande, taggig och tilltrasslad, doftande, blommande från
tidig sommar till sen höst? Dessutom är den mer eller mindre skötselfri och
tar därför inte väsentlig tid från krocketspelet (för omväxlings skull kan man
alltså beakta detta argument, för en skötselfri trädgård är egentligen annars
inget annat än en tråkig trädgård). Och omger man en rad av dessa rosor med
olika nävor, salvior och fingerborgsblommor har man en värdig inramning av
krocketbanan som erbjuder något av intresse för hela krocketsäsongen. Lite
vårblommande lökar kan stimulera tankarna på det spel som komma skall –

FOTO MIKAEL VARELA

Den 30 juli 2002 togs en ny bana för krocket i bruk i Majorslunden, en vacker
park i Borås. Bilden är från den högtidliga invigningen.



och det skadar nog inte heller att plantera några lågväxande malörtssorter i
kanten för att symbolisera den bittra förlusten som spelet alltid medför, om
inte varje gång för samma spelare så åtminstone varje gång för någon spelare.

Om gräsmattans enda existensberättigande är att utgöra underlaget för ett
krocketparti (och mycket talar för att så är fallet) är tillvaron ändå inte helt
bekymmersfri: de 14 x 24 meter som krävs för att åstadkomma en svensk krock-
etplan (och en plan för engelsk krocket är väsentligt större) skulle kunna ge
utrymme åt åtskilliga planteringar och rabatter. Att planen helst ska vara jämn
och inte sluttande är en annan sak. I reglerna finns trots allt en flexibilitet som
löser en del av gräsproblemet: går det inte att skrapa ihop 14 x 24 meter ”an-
passas planen till tillgänglig yta medan proportionerna behålls”.

Men parker är också trädgårdar – om det nu är dit spelet får förflyttas. Ef-
ter en ambulerande säsong i Borås parker är det bara att konstatera att krock-
etspelet medför en helt annan upplevelse av de offentliga planteringarna. När
säsongen börjar har narcisserna knappt kommit ur jorden, heta sommarkväl-
lar omges varje slag av tobaksblommornas starka dofter och när spelet börjar
lida mot sitt slut på året befinner sig kryddörter och medicinalväxter i sitt vack-
raste stadium. Och även om en samling krocketspelare kanske inte erbjuder
några direkt estetiska sensationer kan deras närvaro ge ett stillsamt liv åt de
offentliga parkerna. Det händer kanske rentav någon gång att de genom sin
närvaro räddar en växt undan förgängelsen.

Det låter faktiskt som ett perfekt symbiotiskt förhållande – och frågan är
om inte varje kommun skulle ha något att vinna på att anlägga en krocketba-
na, mer rentav än genom de tennisbyggnader som på 70-talet sköt upp som
svampar ur jorden över hela landet.

Den sortens växter som tjänar som exempel ovan antyder att mycket av
spelet har varit förlagt till Sinnenas trädgård eller Almåsparken, även om denna
inte har kunnat betraktas som en fast plats. När den ambulerande tillvaron
upphörde i slutet av sommaren 2002 genom att stadsträdgårdsmästare Åke
Johansson lät anlägga en krocketbana i Majorslunden kom saken i annat ljus.
Denna park är huvudsakligen ägnad åt perenner vilket ger sin speciella inram-
ning också åt spelet – och med spel en gång i veckan på samma plats ges goda
möjligheter att notera planteringarnas skiftningar och omvandlingar.

Intresset för krocket och intresset för trädgård kan höra ihop som klubba
och klot – men frågan är om man ska sträcka sig så långt som de nämnda gräs-
hanteringsrekommendationerna föreskriver och gå ut på morgonen och sam-
la ihop daggen så att den inte orsakar svampskador på krocketbanan. Det fö-
refaller något överdrivet, särskilt för den som annars inte betraktar gräsklipp-
ning som den viktigaste delen av trädgårdsarbetet.
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