Boxning och Ingos VM-guld
2019 är det 60 år sedan Ingemar ”Ingo”
Johansson blev världsmästare i tungviktsboxning och det är i år 100 år sedan Svenska Boxningsförbundet bildades. I detta exponat handlar det mycket om boxningens
framväxt, om svensk boxnings uppkomst
och utveckling samt en hel del om fixstjärnan Ingo.
Filatelin hänför sig främst till olika länders
frimärksutgivning.

Till första moderna
OS 1896 presenterade
Grekland världens första
sportfrimärken och två
av dem visade boxning.

Ungerskt frimärke till OS 1960 och med
antika boxare som motiv.

Grekiskt frimärke till
OS 1964 och här handlar
det om boxning i antikens Grekland.

Sveriges enda frimärke med
anknytning till boxning kom
1999 och givetvis är Ingemar
Johansson porträtterad.

Skillingaryd den 18 oktober 2019
Per Bunnstad
INNEHÅLL
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Källor: En rad facklitteratur kring boxning och uppgifter
från internet som Ringside till den svenska amatörboxningens historia,

Vykort från omkring år 1900. Boxarupproret var ett folkligt
uppror i Kina åren 1898–1901 och hade sin bakgrund i ett
hemligt sällskap vars namn betydde ungefär ”De rättvisa harmoniska knytnävarna” och som därför av västerlänningar kort
och gott kallades ”boxare”.
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Pressbild som togs fram för i första hand tidningsartikel men som också användes i
tidningarnas skyltfönster som här 1954. Dessa bilder är mycket sällsynta. Bilden visar Ingemars sjätte proffsmatch den 8 december 1953 mot fransmannen Raymond
Degl’Innocent. Ingemar vann denna match i Stockholm på knockout i andra ronden.

1. Boxningens barndom

Olympiska
Spelens grundare Pierre de
Coubertin hade
boxning som en
av sina favoritgrenar och den
kom med som
OS-gren redan
från 1904.

Samlarbild
tryckt i Italien
1979 med den
tredje världsmästaren i tungviktsboxning.
Bob Fitzsimmons blev den
förste engelsmannen att bli
världsmästare.

De fyra första mästarna i VM i tungvikt. Dessa brevmärken graverades av Slania och har – även om de inte
är gångbara frimärken – betytt mycket för frimärkssamlandet.
I Rekord-Magasinet 1950
fanns på näst sista sidan
en av de populära samlarbilderna. Just denna
berättar om boxningens
tidiga tungviktshistoria.
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Världsmästarna 5–9 ur Slanias serie med vignetter av mästarna i tungvikt

Jack Dempsey på ett vykort och på baksidan hans autograf. Jack Dempsey var världsmästare
4 juli 1919 – 23 sep 1926. Han anses vara en av de främsta boxarna alla tider.

Tyske Max Schmeling ur
Slanias serie samt frimärken
från Tyskland och Österrike
Jack Sharkey – mästare
11 i Slanias serie

1919 avgjordes den som man brukar räkna som den första riktiga SM-kampen när Ragnar Holmberg besegrade
Emil Kjellberg. Ragnar Holmberg vann på knock i fjärde ronden. Båda fortsatte som boxare i USA men utan framgångar. Ragnar Holmberg (1894–1975) skrev till världsmästaren Jack Dempsey den 14/10 1966. Ragnar bosatte sig
för övrigt i USA där han också gick ur tiden. Porto: 120 öre varav 70 i brevporto och 25 öre per 5 gram i luftposttillägg = 50 öre för 10 gram som är noterat på brevet.

Italienaren Primo Carnera, en av de legendariska boxarna.
Ur Slanias serie, italienskt frimärke 2007 och ur en svensk samlarserie från omkring 1932.
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Frimärkena ned till vänster är boxaren Diagoras från Grekland utgivet 1937. Försändelsen i form av rek
och express är från krigsåren men årtalet är svårtytt. De bör vara någon gång 1941–1944. Det är grekisk
censur nedtill och tysk OKW-censur till vänster.
Försändelsen skickades till Kirst Maschinenfabrik i Stettin som ligger i nuvarande Polen.

Frimärken med Diagoras
från Grekland 1937.
Diagoras från Rhodos var
en antik grekisk boxare som
levde på Rhodos på 400-talet
före Kristus. Han var känd
för sina många boxningssegrar.

4

Förminskad kopia av baksidan av försändelsen ovan och här ser
man att den genomgått censur.

2. Svenska Boxningsförbundet bildas 1919
Man kan säga att svensk boxning föddes 1893 när Carl
Tullberg bildade Sveriges första boxningsklubb, som
våren detta år hade uppvisning och klubbtävlan i Malmö.
Boxningen växte efter hand och fler klubbar bildades.
Den 1 mars 1913 bildades ett riksförbund för boxning
vid ett sammanträde i Rosenbad i Stockholm. En styrelse
på tolv personer tillsattes och som rikstränare anställdes
”Kid” Johnson.

I april 1919 bildades ett nytt svenskt boxningsförbund
vid ett möte på restaurang Riche i Stockholm. Djurgårdens ordförande Ahlström var, såsom ordförande i den
interimsstyrelse som tillsatts månaden innan, en av de
mest aktiva personerna vid den process som föregick
bildandet. Till ordförande valdes Ulrich Salchow, ordförande i skridskoförbundet och medlem i Riksidrottsförbundets styrelse.

Foto i original från 11/7
1924 med Harry Persson
och redaktionen för All
Boxning.

Inbjudan till jubileumsgala och detta är innehållet i brevomslaget intill.

Brev med porto blott sju kronor mot
normalportot nio kronor men med
frankeringsmaskin räcker det med sju
kronor. Adressaten Anna Alexiusson
är ordförande i Värnamo Boxningsklubb och medverkade vid förbundets
100-årsfest på Nalen i Stockholm.
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Lorensbergs Cirkus i Göteborg den 30/9 1927 när Edvard Hultgren (1904–1984) mötte danske
Hans Holdt. Hultgren deltog i OS i Paris 1924 och vann SM 1923 och 1924. Han blev proffs 1925.

Hugo Widlund (1907–1967), artistnamn Johnny Widd, blev proffsboxare 1927. Han gick en
uppmärksammad match mot Harry Persson den 13/7 1928 i Velodromen i Stockholm. Till vänster på vykortet hans motståndare Jack Taylor från USA vid match den 28/1 1928 i Lorensbergs Cirkus i Göteborg.
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Första numret av tidningen Swing
1920. Det var en tidning om boxning, kraftsport och liknande.
Tidningen kom ut 1920–1936 medRoland Hentzel som chefredaktör.
Tidningen var i olika perioder
officiellt organ för Svenska Tyngdlyftningsförbundet och för Svenska
Frisk- och Kraftsportförbundet. I
Swing myntades ordet frisksport.

Eddie Eagan (1897–1967)

hyllades med ett frimärke
1990. Han var den förste
som tog medalj i både
sommar-OS och vinter-OS.
Det blev guld i boxning 1920
och i OS 1932 lagguld i bob.

Young Stribling

(1904-1933) anses av
somliga som den dåtida bäste boxaren med
mängder av segrar
men som aldrig blev
världsmästare. Han
omkom i en trafikolycka när han skulle
till BB för att träffa
sin hustru och deras
nyfödda barn.

Per Edlund

(1907–1979) boxades i lättvikt för
Härnösands BK, IF
Linnéa (Stockholm)
och hade som bästa
meriter två SMguld 1931 och 1932.

Samlarbilder från Cloetta omkring 1932.

Gunnar Andersson,

som kallades GA, tävlade i
weltervikt. Under sin karriär gick han 52 proffsmatcher, där 41 var vinster (23
på knockout), 7 förluster
och 4 oavgjorda. Han blev
svensk mästare och tillhörde europaeliten i början
av 1930-talet.

Frimärke från
Nicaragua 1948

Olle Bergvall

från Stockholm var
känd proffsboxare
och simmare åren
kring 1930.

Nisse Ramm.

Autograf med Djurgårdaren (1903–1986)
som tog OS-silver 1928, EM-guld 1927 och två SM-guld.
Han var en av dåtidens främsta svenska boxare.
Samlarbilden från Cloetta är från cirka 1930.

Reklammärke om den hållbara
och tillförlitliga Skandia-lampan.
Detta är från 1930-talet och har
en boxare som motiv.

1920-talets störste: Harry Persson

Ett vykort från matchen när Harry Persson besegrade Bud Gorman 1927.

1993 hyllade den polska postverket att landets boxningsförbund var 70 år. Feliks ”Papa” Stamm
betraktades lite som den polska ”boxningsfadern” och blev motiv på helsaken. Till hans minne är
det varje år en stor turnering i landet som är uppkallad efter honom. Även svenska boxare tävlar
ofta i denna turnering.

Ett vykort från 1920-talet där Harry Persson sände en hälsning till ”Kalle”. Förlag: Weimark – från det på sin tid mytomspunna idrottsinstitutet.
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Harry Perssons storhetstid
på 1900-talet
följde honom
vidare ända
in på 2000-talet tack vare
nytryck av Alfabilder 2004.

Harry Persson (1898–1979), känd som H.P. var en svensk

tungviktsboxare, skandinavisk mästare och europamästare
i professionell boxning. Harry Persson var tillsammans med
Arne Borg en av 1920-talets största svenska idrottsstjärnor.

Harry Persson i träning. Bilder ur privat fotoalbum.
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Harry Persson räknas
som Sveriges främste
tungviktare
alla tider
– efter Ingemar Johansson.

