
FREM Cricket er måske i besiddelse af en verdensrekord! 

Historien om FREMs (og måske Danmarks/verdens) bedste kaster gennem tiderne:          

John Joseph Hughes 

Han blev født af en dansk mor på Sankt Thomas i Vestindien. Faderen var sandsynligvis lokal, da John 

er mulat. Han havde 5 års skolegang i Southampton i England. Her lærte han cricket og specielt 

overarmskastning, hvilket han og FREM havde meget glæde af, da han spillede for klubben. 

I 1880 kommer han til Danmark  

Tidskrift for Sport 1885: Fra ”Rønne kricketklub” i Rønne er der udgået en udfordring til ”Kjøbenhavns 

Boldklub”. Kampen bliver først til noget 1886. På denne tur deltager John Hughes. 

 

K.B.s Crickethold i Rønne 1885. Spillerne i hvide dragter er fra K.B. John Hughes sidder med 

kasketten trukket helt over øjnene. Ifølge K.B.s jubilæumsbog fra 1951 fortælles, at L. 

Sylow, F. Markmann og Fr. Knudsen også er på fotoet. 

Også i Tidskrift for Sport 13. september 1886 omtales Kjøbenhavns Boldklubs Præmiespil: På 

Exercerpladsen i København kom ”Hvid” (anfører J. Hughes) ind og skaffede 83 point.  

J. Hughes modtager 1ste præmie: En forgyldt medalje. 

Statistik for J.Hughes fra sin tid i K.B., hvor han spillede fra september 1882 til maj 1886: 

10 kampe, 19 halvlege, 1 not out, størst score 54, i alt score 240, snit 13.33         

K.B.s jubilæumsbog omtaler Hughes: Han kastede aldrig en bold. De love, der forbød at have armen 

højere end skulderen, stammede fra 1835, og først i 1884 bliver overarmskastning tilladt. Det kan så 

undre, at han ikke fik lov at kaste i K.B., da han først rejser to år senere. Var det mon derfor, at han 

meldte sig i FREM?  

I FREMs jubilæumsbog fra 1936 står anført, at han spillede fra 1891 til 1899. Det kan ikke helt passe, 

da vi ved, at han spillede i 1901, så vi kan måske ikke helt stole på nedenstående imponerende statistik 

fra jubilæumsbogen: 

26 kampe, 41 halvlege, 3 not out, største score 32, i alt 345, snit 9,08.      

Tager 236 gærder for 950 point og et snit på kun 4,03. 



Er ovennævnte kasteresultat Danmarksrekord? Måske endda 

verdensrekord? 

Han deltager i repræsentativ kamp for DBU i Odense:              

Scorer 22 point og tager 11 gærder for 60 point - snit 5,45. 

Foto fra 1898 

Dagbladet Dannebrog skriver den 20. juni 1899. Referat fra kampen mod AB ”Det var særlig spillere 

som Hughes, Alfr. Nielsen, Axel Andersen, Niels Nielsen og Emil From, der hidførte det fine resultat, idet 

de henholdsvis som kaster, slaaer og keeper tør regnes for vore fineste kricketspillere og væsentlig 

havde æren for den flotte sejr. FREM vandt kampen med 8 stående gærde efter færdigspillet kamp”. 

 

FREMs turneringsvindere 1894 

I referat fra avisen Dannebrog 25. juni 1900 omtales, at FREM savnede et par af holdets bedste spillere; 

kasteren Hughes og gærdespilleren N. Nielsen. Og man ser frem til, at de er på holdet i næste uge. Jeg 

vil heraf slutte, at Hughes også spillede for klubben dette år.  

I kampreferat den 5. august 1901 i Nationaltidende skrives. ”Den tidligere FREM-spiller Hughes, der i 

år spiller for ØB”. Det vil altså sige, at han stadig spillede cricket i Danmark 1901.       

Ovennævnte statistik har jeg sendt til England for at høre, om der kan være tale om rekord, og det 

foreløbige svar er:  

“The bowling figures certainly seem exceptional, although in the earlier days of cricket there were often situations 

when the pitches were uneven and many of the batsmen had little or no experience..” 


