8. Slania – ”boxningsgravören”

Czesław Słania (1921–2005) var en polsk-svensk
frimärks- och sedelgravör samt grafiker. Han graverade även vignettbilder över Årets filmstjärna samt
porträtt av Världsmästarna i tungviktsboxning.

Slania fick inget eget frimärke i Sverige men väl ett tilltryck
med hyllning på 70-årsdagen.

Slania fick en hyllning när hans 1.000:e gravyr
till frimärken presenterades.

Man kallar det bältespännarmaterial, det
som inte är frimärken
men närbesläktat.
Märket var det 20:e
i Slanias serie med
världsmästarna i boxning.

Ingemar på omslaget till Nordens största frimärkstidning och det är Slanias världsberömda märke som presenteras.
I tidningen finns en artikel om Ingemar Johansson och den aktuella serien framtagen av Slania omkring 1964.
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Slania på frimärkshäftet med Gustaf III och hans egen 70-årsdag.

Ett litet samlaralbum togs fram där man skulle sätta in märkena och det gjorde jag här i min egen ungdomssamling i mitten av 1960-talet.

Särtryck av Slanias frimärken med Ingemar och Floyd. Det finns förfalskningar men dessa verkar
vara äkta och är mycket ovanliga.
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9. Floyd – gentlemannen
Först blir man golvad av en
svensk och sedan tar man
revansch och gör samma sak
med svensken – till och med två
gånger.
Trots att Floyd från USA tog
tillbaka titeln från Ingo blev
han om inte en hjälte så nära på
även i Svedala.
Floyd var sympatisk och betraktades som en gentleman och
charmör. Han gick helt enkelt
hem i svenska hjärtan.

Intresset för Floyd var på topp i Sverige 1964: Floyd Patterson mot Sante Amonti.

Program den 6/1 1964 mellan Floyd Patterson och Europamästaren Sante Amonti. Floyd vann.

– Det var min dåvarande flickvän som fick autografen.
Det var i samband med en träningsrunda i en källare i
Solna, någon dag före kampen 1964. Tror det var den
dagen jag köpte biljetterna, berättar Tor-Alf Andersson
som då var knappt 23 år, om originalbilden.

Floyd golvad mot Ingo den 27 juni 1959. Pressbild använd 1968 och även datumstämplad 22 JUNI
1979. Floyd reste sig till returkampen som han vann året därpå. Han vann även en tredje match.
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EM i boxning 1963 med otandat och tandat frimärke från Albanien

Franska Polynesien

Dahomey 1963

Senegal 1963

Costa Rica 1968

Samlarserie där Floyd och Ingo visar upp
sig inför en av titelmatcherna.

Bulgarien 1968

Tjeckoslovakien 1964

Rumänien 1968

Mali 1964

Tre månader efter returmatchen 1960 inledde Floyd sin Eriksgata i Sverige. Köerna var kilometerlånga
till Gröna Lund där världsmästaren uppvisningsboxade. Året därpå gavs uppsättningen Svenska Floyd.

Floyd – boxare och människa. En talande titel
på den man som blev så
älskad i Sverige och som
själv älskade svenskarna.
Boken gavs ut 1964.
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Minnespoststämpl
till EM i
boxning för
amatörer
i spanska
Madrid
11–19/6
1971.

”KUT” 1968

Kamerun 1968

Ungern 1964

Republiken Kongo 1968

Komorerna 1964

Floyd i Slanias serie
med världsmästare

Samlarbilder: En kille med krut i nävarna och med rätta blicken

Filmstjärnekavalkad med en firad boxare
Muhammad Ali besegrade Floyd Patterson 1965. Samlarbild tryckt i Italien 1978.

Näste mästare

Ingo till golvet i en populär
samlarserie
Floyd vann matchen och ställdes sedan i en titelmatch mot Muhammad Ali, vilken han förlorade.

Floyd tog tillbaka titeln.
Samlarbild från cirka 1962.
Floyd Patterson, en av tidernas mest berömda boxare.
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Bilden på den nye mästaren och den gamle togs fram på en svensk tidningsredaktion med datumstämpel 28 JUN 1959, dagen efter
matchen, och sedan den 21 JUNI 1960. Det vilade ingen osämja de två boxarna emellan, snarare tvärtom.

Mästerskapen fortsatte som EM 1969, vilket uppmärksammades av arrangörsnationen Rumänien med en frimärksserie.
Nr 6 15/6 1965 där det handlar
mycket om att Floyd är den ende
som kan hota Cassius Clay, alltså
Muhammad Ali.
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10. Ingemar och fler svenskar
Ingemar Johansson vann, förlorade och förlorade
igen mot Floyd. Han gjorde försök att komma
tillbaka men någon mer VM-match blev det inte.

Det blev fler duktiga svenska boxare men ingen i
närheten av Ingemar Johansson.

Ingemar hade redan på 50-talet medverkat i filminspelningar. Det blev även singelskivor som denna inspelad den 3/9 1987.

Dominicana 1968 – alltså Dominikanska Republiken – i tre olika valörer.
All Sport 1/1962.
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Tidningen Rekord nr 22 1966 med reportage om Bo Högberg.

Obegagnat vykort. Tryck text på andra sidan med kallelse till
årsmöte den 16 juni 1966 med Bo Högbergs klubb Narva BK.

Bosse Högberg vann
över Billy Tarrant och
framgångarna fortsatte:
På nyårsdagen 1966 blev
han Europamästare i
lätt mellanvikt då han
besegrade italienaren
Bruno Visintin, men
redan 11 februari samma
år förlorade han titeln
till fransmannen Yoland
Levèque. Sedan gick det
utför.
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Den 12 april 1964 var det stor boxning i Rosenlundshallen i Jönköping och broder Hans sparade programmet.

Kuba Mästerskapen för Centralamerika och Karibien 1962

Rumänien 1969

Cook Island 1966

