6. Inför VM-matchen

Japan 1957

Ingemar Johanssons moderklubb
var Redbergslids
BK (klubbnål)
som hade bildats
1923.
Ingemar kom
med i klubben redan som 13-åring.
Ur Rekord-Magasinet nummer 22 1966-

Ingo blev ett varumärke och han fick till och med en egen läsk uppkallad efter sig.
Det var mycket populärt att gå med i olika klubbar som i detta fallet för Ingo.
Till höger läskedrycksetikett i original.
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1958 fick Ingemar chansen att möta amerikanen Eddie Machen, som var en av de högst rankade boxarna. Matchen gick den
14 september på Nya Ullevi inför 53 614 åskådare (rekord för svensk arenaidrott). Ingemar vann på knockout i första ronden
och det gav eko över hela världen.

Kopia av andra sidan av
vykortet intill.

Reklambudskap för ”INGEMAR - TRÖJAN” på ett vykort med en ung boxarkille på andra
sidan. Portot för brevkort var vid den här tiden just 20 öre.

En helsak från Bulgarien till Spartakiaden 1958–59 i valören 20 stotinki stämplad Sofia 6/11 1958. Det här
var åren då för övrigt Ingemar Johansson var som allra bäst. Bulgarien nådde framgångar som boxarnation
först på 1970-talet.

Tjeckoslovakien 1957

Bulgarien
1956

Spanska Guinea
1958

Rumänien
1959

Pressbild i original framtagen i juni 1959 efter ett telefoto från USA. Bilden har datumstämpel 10 JUN 1959.
Ingemar från Sverige och Floyd från USA inför kampen senare i denna månad.
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7. 1959 – världsmästare
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Ingo har besegrat Floyd den 27/6 1959. Bilden kopierad 1969 och även publicerad 1979 och 1989.

Ingo knockar Floyd den 27/6 1959 klockan 03.47 svensk tid. Foto:AP och framtagen av TT i juni 1989.
Doris Day, Tommy Steele och
många fler. Samlarbilder med
filmstjärnor var populära
kring åren 1955–1965 och här
är tre med Ingemar av okända tryckår men kring 1960.
Ingemar spelade för övrigt in
film under besök i USA.
Colombia 1961

Östtyskland 1960

Nicaragua 1964
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Rumänien 1960

Rumänien 1956

Dominikanska Republiken 1956

Ingo knockar Floyd den 27/6 1959 klockan 03.47 svensk tid. Foto:AP och
framtagen av TT i juni 1989.

Ingemar Johansson ur tre
olika filmstjärneserier.
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50 sidor av Åhlén & Åkerlunds
förlag från 1959 och det var en
gåva av moster Inga-Maja som
skrivit en hälsning till den unge
boxningsfantasten.

Costa Rica
och San Marino 1960

Thailand är inte bara
thaiboxning. Detta
frimärke med boxning
gavs ut till de asiatiska
spelen 1966.

Den 4 juli 1959 anlände Ingemar Johansson med flygplan
till Torslanda och med helkopter kom han till Nya Ullevi i
hemstaden Göteborg. Det var över 20.000 personer på plats
för att hylla honom som världsmästare i tungviktsboxning.

Dvd med den historiska matchen och
den togs fram år
2005.

Lennart Risberg i den så
kallade 420-serien. Denna
samlarbild togs fram 1958.

Proffsboxning
var fortfarande
tillåten i Sverige
1959, men från
1/1 1970 fram till
1/1 2007 var den
förbjuden.
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Knappt tre månader efter Ingos VM-seger gick han en uppvisningsmatch mot Joey Armstrong. En av fyra
tävlingsmatcher denna kväll var när vår då näst främste boxare, Lennart Risberg, besegrade Eddie Wright.

All Sport 1960 inför returmatchen. All Sport var en svensk idrottstidning som gavs ut av Edwin Ahlqvist åren 1945–1967.
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Från returmatchen i juni 1960. Pressbild med datumstämpel 22 JUNI 1960.

Libyen 1964

Sovjet 1960

Uruguay 1964

Gabon 1968

Honduras 1968

Dominikanska Republiken 1968

Rekords samlarbild från
juni 1960.
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