Edvard ”Eddie” Hultgren i match mot tyske Adolf Wiegert som han besegrade den 18 septemPrivatbild i september 1925 i klassiska Weimarks Institut i Stockholm. Det är i samband med Jack ber 1927 i Velodromen i Stockholm. Hultgren gick som proffs åren 1925–1932 41 matcher, 22
Townsends träning. Proffsboxaren från USA mötte Harry Persson i Cirkus i Stockholm i december segrat, 19 förluster och fyra oavgjorda.
och förlorade på knockout.

Ungern har arrangerat EM i
amatörboxning tre gånger. Första
gången var 1930 då hemmanationen tog tre guld, Danmark och
Italien två var samt Italien ett.
Sverige fick ett brons genom John
Andersson. Andra EM i Ungern
kom 1934 och tredje 1985. Vid
EM 1985 gav man ut ett frimärke
och detta är i ett brev sänt till en
svensk boxningsfantast i Skåne.

Martin Andersson och Bror Karlsson från Oxelösund
fotograferade i Oxelösund 1920 eller 1921. Martin Andersson tog för övrigt initiativ till att Oxelösunds Boxningsklubb
bildades 1942.

Vykort från omkring 1930 med bland andra Lars Mellström, Hammarby IF, OS-deltagare 1928 och Thure Rundström, IF Linnéa, även han duktig boxare på 1920-talet.
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Ur fotoalbum noterat 1923 redaktör Eriksson och ”Kalle Masen”. KO-Jonsson som var Masens namn, var en populär slugger som sas vara en träningsovillig bohem. Som proffs blev
han illa åtgången under en förhastad USA-sejour 1924/25.

Försändelsen med motivstämpel för tyska mästerskapen 1934 saknar frimärke. Det anges att det är
fritt att skickas inom landet utan porto då det är ett tjänstebrevkort från ett riksarkiv i Stuttgart.

Otto von Porat

var född i Älmhult
i Småland 1903
men flyttade till
Norge och där kom
framgångarna.
Den allra största
kom 1924 när han
blev olympisk
mästare i tungvikt
i Paris. I finalen
besegrade han
dansken Søren
Petersen. Han blev proffs men nådde
där inte de riktigt stora framgångarna.
Han blev dock uppmärksammad när
han 1931 satte stopp för Harry Perssons
fortsatta karriär med teknisk knockout
redan i första ronden.
Bilden är ur Cloettas samlarserie kring
1930.

Världsmästare 13 och 14 ur Slanias serie.

Till OS 1924 i Paris gav ett franskt förlag ut teckande vykort i olika sporter som detta i boxning,
vilket tillhör de mer ovanligare. Sverige hade fem deltagare i detta OS varav tre från Djurgården som var ledande i svensk boxning: Edvard Hultgren, Gustaf Bergman, Harry Wolff, Oscar
Andrén och Oscar Bergström. Norge tog då sitt hittills enda OS-guld i boxning. Danmark var
riktigt framgångsrikt med guld genom Hans Jacob Nielsen samt silver genom Thyge Petersen
och Søren Petersen.

Joe Louis ur Slanias serie och frimärke från USA
till minne av en av de främsta boarna alla tider.
Landskampen Sverige - Norge i
boxning 1932 i Oslo – silvermedalj
med stämplar. Väger 25 gram.

En minnespoststämpel till tyska mästerskapen 1936.
Det är ett brevkort med rätt porto, 3 pfennig.
Landslaget 1930 med deltagare från Örnen, Linnéa, Balder, Härnösand, Djurgården med
flera. Originalbild från en boxningsentusiast.
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Till OS i Amesterdam 1928 presenterade Nederländerna en frimärksserie och ett motiv var en
boxare, världens dittills andra motiv med boxare. Först ut var Grekland 1896.
Brevet rekommenderades till England med rätt porto.

Medalj vid landskampen
Sverige - Finland i boxning
8/12 1944.
Sverige vann med 6–2.

Motivstämpel för tyska amatörmästerskapen i Görlitz i januari 1941. Porto: 3 pfennig för trycksak.
Motivstämpel för tyska
”zonmästerskapen”
i boxning
1948. Porto:
16 pfennig.

En motivstämpel till landskamp
Tyskland - Danmark emellan mitt
under brinnande krig i november 1941.
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 Rocky
Marciano som var världsmästare 1952–56.
Han är för övrigt den ende tungviktsmästare som inte förorat någon proffsmatch.

Sugar Ray
Robinson

(1921–1989) var
världsmästare i
både weltervikt
och mellanvikt. Han anses
tillsammans
med Muhammad Ali vara
den främste boxaren någonsin. Han
var världsmästare fyra gånger åren
1946–1960. Frimärket gavs ut av
USA 2006.

Marcel Cerdan (1916–1949)

Nål till SM i
boxning 1945

är en legend i Frankrike och
förutom detta frimärke från
1991 är han avbildad på ett
från år 2000. Märket här är en
bild hämtad från hans match
mot Tony Zale 1948 då han blev
världsmästare i mellanvikt.
Marcel Cerdan omkom i en
flygolycka. Han är även känd
för att ha haft en kärlekshistoria med Edith Piaf.

11

En kvittens från Ecuador 1947 med bland annat två boxningsfrimärken. Frimärket gavs ut 1939 med anledning av
Ecuadors seger i Sydamerikas egna OS 1938.

3. Boxning och frimärken – in på 50-talet
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4. Ingemar Johansson gör entré
Ingemar Johansson föddes i Göteborg den 22 augusti 1932 och han kom att bli
en av svensk idrotts största fixstjärnor. Intresset för boxning fick han då han på
vinter/våren 1945 såg en boxningsmatch och i september 1945 gick han med
i Redbergslids Boxningsklubb. Första matchen gick han 1947 och sedan kom
framgångarna slag i slag...
Ryssland och Polen presenterade flera boxningsfrimärken 1955 och 1956.

Världsmästare åren 1949–1956 ur Slanias serie, vilken gavs ut omkring 1965. Floyd kom 1959 att bli motståndare för Ingemar.

Börje Dorch (1929–2004) ur ett autografblock. Börje hade bara en fem år

lång karriär som boxare och slutade redan 1953. Han var samtida med Ingemar Johansson och blev känd även han.
Dorch grundade Svenska Boxningsförbundets tidning Boxning och Föreningen Punchpralinerna. Ett par år arbetade han även med tidningen Nya Swing.
Han var en utomordentlig fin tecknare och skribent.

Ingemar Johansson i Allers samlarserie Svenska idrottsstjärnor. Ur nummer 44 1951.
Det här var före tv och internet i Sverige. Tidningar var närmast allenarådande och samlarbilder hörde till det mest populära. Allers var en av de tidningar som hade hakat på.
I texten på baksidan står det bland annat: Det låg nära till hands att likna honom vid Olle Tandberg, som kommit fram i samma ålder, samt Harry Persson, vår mest berömde boxare.
Ingemar Johansson fick skriva många autografer under sina dar.
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Ingemar Johansson ur en av
många serier med små samlarbilder, vilka var populära
sedan tidigt 30-tal.

5. Skandalen i OS i Helsingfors 1952 och Ingemars fortsatta karriär
Ingemars karriär kunde kanske ha slutat efter skandalen i OS-finalen i Helsingfors då han blev diskad på
grund av passivitet. Han fick ingen medalj trots att han
tagit sig till finalen. Det kom att dröja till 1982 innan
Ingemar fick sin rättmätiga silvermedalj. Ingemar kom
dock tillbaka och åren framöver kom framgång efter
framgång för den tidigare stensättaren som kom att bli
proffs. Proffsdebuten kom i december 1952 i Göteborg
där han vann på knockout mot fransmannen Robert
Masson.

Den finska Posten uppmärksammade OS 1952 med fyra frimärken, dock inget med boxning.

Ingemar Johansson och Ed Sanders i den skandalartade OS-finalen 1952.
Pressbild publicerad 13/6 1979.
1981 kom Finlands första
frimärke med boxningsmotiv.
Det var med anledning av Europamästerskapen där Vesa
Koskela blev Sveriges ende
medaljör med ett brons.

Finske Pentti Hämäläinen (1929–1984) har
av afrikanska landet
Mali hyllats med ett
frimärke för sitt OSguld i bantamvikt 1952
i Helsingfors.

Ungraren László Papp (1926–
2003) är en av boxningens stora
med tre OS-guld och EM-guld
som amatör.
1962–64 var han professionell
Europamästare i mellanvikt.
Mongoliet har hyllat honom
med ett frimärke.
Ilkka Koski och Ed Sanders på prispallen men tomt på silverplatsen...
Pressbild publicerad 13/6 1979.
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Penninglotteriet bildades 1938 och upplöstes när det 1997 gick upp i Svenska Spel. Då
och då hände det att det fanns idrottsmotiv på lotterna som här från klassiska OS-finalen med Ingemar Johansson 1952.

Tre polska klassiska frimärken från 1953 och ett otandat från Rumänien 1956
Samlarbild från ”MC-kossan”
och det handlar om mjölk.
Olle Tandberg (1928–1996) är känd även på 2000-talet genom
en Alfabild från 2004. Han var två gånger Europamästare för
amatörer och en gång för proffs. 1949 gick han sin sista match
när han föll på knockout i femte ronden mot blivande världsmästaren Jersey Joe Walcott.
1952 gick han en uppvisningsmatch mot Ingemar Johansson.

Reklambild från Ungdomens
Trafikdagar 1959.

Laholms Boxningssällskap
(1941–1955)
Exempel på nål från en
svensk klubb
Kuba är världens andra boxningsnation i OS efter USA och de gamla öststaterna ligger högt upp.
Sovje/Ryssland är femma/sexa och tillsammans trea. Ungern är sjua, Polen åtta och Kazakstan tia.
Sedan har vi även med Storbritannien, Italien och Argentina- Statistik från Wikipedia.

Frimärken med boxningsmotiv började
bli mer och mer vanliga som dessa från tre
länder där just boxning var bland de mest
populära idrotterna
En rekommenderad försändelse med flygpost från Polen till USA den 25 juli 1953. På adressidan boxningsfrimärket 95 groschen i dubbel upplaga samt på baksidan tre andra frimärken med tillsammans 100 groschen.
Polecony betyder rek.

erna gav 1954 ut ett
frimärke till de andra
asiatiska mästerskapen
som anordnades i dess
huvudstad Manila. I
samma serie var det
även motiv med simning och diskus.

Övre Volta uppmärksammade den 23 juli 1962
Abidjan Games med ett
frimärke med boxningsmotiv. I samma serie
var det även motiv med
fotboll och cykling.

Kuba
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Guinea

Dominkanska Republiken

Överdelen av programmet för EM-matchen Ingemar Johansson - Henry
Cooper den 19 maj 1957. Ingemar vann på knockout i femte ronden.

Samlarbild
från Ingemar
Johanssons
vinst över
Eddie Machen
den 14 september 1958.

Den 30
september
1956 vann
Ingemar
över Franco
Cavicchi och
blev Europamästare.
Det slogs upp
stort som i
All-Sport.

Biljett för EM-matchen där Ingemar vann på teknisk knockout i 13:e ronden.
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