11. 1960-talet
Sonny Liston slog ut Floyd och sedan uppenbarade sig Cassius Clay, alltså Muhammad
Ali som tog titeln och som under många år
var världens bäste boxare.
Han hade inte världens hårdaste slag men
han hade annat. Han var en kille som minst
sagt backade för att söka luckor och om man
ska ranka alla tungviktsmästare måste utan
tvekan Muhammad Ali finnas med högt upp.

Slanias boxningsmärke med Muhammad
Ali (Cassius Clay).

Österrike 2016

Afrikanska Senegal hyllade 1976 Ali med två frimärken.

DDR med två frimärken 1965 samt frimärke till OS 1968 från Kambodja och South Pacific
Games 1969 från Samoa.

Sydkorea med frimärken 1967 och 1968 samt Japan 1963 till egna OS 1964.

George Chuvalu - Muhammad Ali.
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12. 1970- och framåt
Muhammad Ali fortsatte att dominera även
på 1970-talet men boxningsintresset mattades
hos många supportrar på grund av det flertal
boxningsförbund som hade bildats.
Boxningsintresset i Sverige stod sig ganska
väl och vi fick fram flera duktiga boxare som
Lasse Myrberg och Anders ”Lillen” Eklund,
för att nämna ett par av de mer framträdande.

Antigua 1976

Monaco 1976

Förstadagsstämplat vykort vid brittisk frimärksutgivning 1980.
Papua Nya Guinea 1982

Vid Olympiska Spelen i Seoul 1988 tog Lasse Myrberg från Djurgårdens IF brons efter fyra segrar. Han föll knappt men klart mot
australiern Graham Cheeney i semifinalen. Djurgården är en av Sveriges genom tiderna bästa boxningsklubbar.

Nederländska
Antillerna 1981

Jamaica
1981

Jamaica
1981

Jamaica
1981

Jamaica
1981

Laos 1989

Samoa
1988
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Solomonöarna
1992

Centralafrikanska Republiken 1972

Niger
1973

England
1980

Bulgarien 1972

Jugoslavien
1972

Vanuatu
1988

Frimärken med kubanska framgångar
vid OS i München 1972. Utgivningsår 1973
Anders ”Lillen” Eklund i nya Alfa-serien
1997 med äkta autograf. ”Lillen” blev en
stor boxare, Europamästare i tungvikt två
gånger: 1987 och 1989.

Tuvalu 1996, Ryssland 1996,
Sovjet 1989 och Madagaskar 1992.

Karibiska Spelen
1970
OS 2012 England

OS 2012 England

OS 1992 Laos

OS i München
1972

Rocky Marciano var en minst sagt känd boxare och en efterföljare som
blev lika känd var Rocky i tv-världen. Obegagnat vykort från Frankrike omkring 1980.

Världsmästare i tungvikt
från 1970

Norsk minnespoststämpel
7/8 2005 med
anledning av
en landskamp
i boxning.

1970–1973
1973–1974
1974-1978
1978
1978–1979
1979–1980
1980–1985
1985–1988
1988–1990
1990
1990–1992
1992–1993
1993–1994
1994
1994–1995
1995–1996
1996–1999
1999–2001
2001
2001–2004
2004–2005
2005–2015
2015–
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Joe Frazier
George Foreman
Muhammad Ali
Leon Spinks
Muhammad Ali
Titeln vakant
Larry Holmes
Michael Spinks
Mike Tyson
James Buster Douglas
Evander Holyfield
Riddick Bowe
Evander Holyfield
Michael Moorer
George Foreman
Mike Tyson
Evander Holyfield
Lennox Lewis
Hasim Rahman
Lennox Lewis
Vitali Klitsjko
Vladimir Klitsjko
Tyson Fury

Mike Tyson besegrade Frans Botha i januari 1999. Obegagnat vykort tryckt 1998.

OS 1976
Fem medaljer till Polen

Polen OS 1972
Sovjet 1972
Polskt postkort med minnespoststämpel 12/5 1984 med
anledning av mästerskap i boxning.

Polen 1992

Polen 1983

Sovjet 1981

Panmerikanska Spelen
1999

Paulo Roberto inför matchen mot Javier Castillejo 1999. Paulo är i dag
en känd programledare. Obegagnat vykort tryckt 1999.

Kuba 1995 – inför OS 1996

Kuba
Panmerikanska Spelen
1971
EM i Budapest 1981
Ungerns Olympiska Kommitté
75 år 1970

Amatörmästaren Teofilo Stevenson ansågs som världens främste boxare – till och
med bättre än proffsen. Ur en samlarserie tryckt i Japan 1972.
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Ungern OS 1972

Ungern
György Gedó OS-guld 1972

13. Damboxning och Värnamo BK
Vid ett möte i Berlin
2009 beslutade IOK
– den Internationella
Olympiska Kommittén –
att från och med sommar-OS 2012 i London
införa en damklass på
det olympiska programmet.
Sverige var på damsidan
i början av 2000-talet en
framstående boxningsnation. De stora affischnamnen har varit Åsa
Sandell, Frida Wallberg
och Mikaela Laurén.
Sverige har vare sig 2012
eller 2016 erövrat medalj. Kanske, kanske kan
Agnes Alexiusson från
Värnamo lyckas 2020...
Just klubben i Värnamo
är en av dem som satsar
väldigt mycket på dambaxning.

Sexismen har varit stark inom exempelvis boxning där det förr var ganska givet att en vacker
kvinna skulle visa sig i rondpauserna. Så sent som i nuvarande århundrade har det vid vissa
damtävlingar inte bara delats ut pris till bästa boxare utan även till den vackraste. Vykortet är
svensktilverkat omkring 2000.

Ska vi tro att
den här mannen
får en rak höger
av en kvinna...?
Vykortet är från
omkring 1930,
producerat i Sverige men importerat från Tyskland.

Åsa Sandell (1967– ) på
omslaget till tidningen
Punchpralinerna nummer 2 2007.
Åsa har visat att man
inte behöver vara
purung för att lyckats
som idrottare. Hon
började boxas först
när hon var 28 år
och i motionssyfte.
Efter att ha vunnit
fyra SM-guld och ett
EM-guld inledde hon
sin proffskarriär som
37-åring. 2005 gick hon
en mycket uppmärksammad match mot
Laila Ali.
Numera kan man kalla
Åsa för kulturjournalist.
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Att kvinnor boxas var förr mest en
skämtgrej, ungefär som att kvinnor
spelade fotboll. Denna privatbild
med okänt ursprung är från omkring 1920. På baksidan finns tryckt
Velox. Leo Hendrik Baekeland
(1863–1944) var en belgiskfödd
amerikansk kemist. Han uppfann
1893 fotopapperet Velox. 1899 sålde
Baekeland och hans kompanjoner
bolaget till George Eastman (Eastman Kodak Co).

Nazanin
och Zahra
Rahimi är
ett par av
tjejerna som
tränar hos
Värnamo
Boxningsklubb. I år
är klubben
90 år, men
det är en
ungdomlig
klubb.

Nicola Adams (1982–) tog OSguld i flugviktsboxning 2012
i London. Hon är den första
kvinna som vunnit en olympisk guldmedalj i boxning och
2016 försvarade hon guldet.
Brittiska posten har hyllat
henne med ett frimärke.

1996 gav Saint-Pierre-et-Miquelon ut ett frimärke med manliga boxare. När damboxningen
började uppmärksammas ville
man inte vara sämre utan presenterade ett frimärke till OS 2012.
Saint-Pierre-et-Miquelon är en
liten ögrupp i Nordamerika som
tillhör Frankrike (cirka 6.000
invånare).

Anna Alexiusson är ett levande bevis på att damboxningen tagit ett starkt fäste. Hon är ordförande i Värnamo Boxningsklubb och kanske den enda i landet på
en sådan post inom boxning.
Foto: Per Bunnstad 9 oktober 2019.

Indien är faktiskt en ganska stor
nation inom boxningen. Framgångarna internationellt har inte
varit jättestora men sporten är
stor i landet. Man har arrangerat
flera mästerskap som världscupen 1990. Då användes en minnespoststämpel som ses på detta
särskilt framtagna brev.
2018 var det dags för något ännu
större: Dam-VM för seniorer i
New Delhi.
Agnes Alexiusson nådde kvartsfinal där det dock tog stopp mot
en sydkoreanska. Det var ändå
starkt jobbat av Agnes som för
övrigt ska boxas en del i Indien i
slutet av 2019.
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Ett vykort från sommaren 2006 i Åminne alldeles söder om Värnamo. Frågan är om det är en
manlig eller kvinnlig boxare. Vi vågar nog tro att det är en han och att han heter Peter Lundström för det var han som stod för den här”boxningsgalan” som i själva verket var vernissage
för hans konstutställning.

Samlarserien ”Sport” kallas ofta 420-serien
då det ingår så många bilder i den. Bilderna
gavs ut under senare delen av 1950-talet.
Detta är nummer 148 och visar Värnamoboxaren Stig Sjölin.
Stig Sjölin tog OS-brons i Helsingfors 1952
efter att ha förlorat mot Floyd Patterson i
semifinalen.
Han boxades för Värnamo Boxningsklubb
och Ingemar Johanssons klubb Redbergslids BK i Göteborg. Stig Sjölin erövrade
sju SM-tecken som senior och var nordisk
mästare 1955 och 1957. Han blev Europamästare 1951 och vann medalj i totalt fyra
Europamästerskap. Han boxades i närmare
40 landskamper för Sverige.

Värnamo Boxningsklubb med den större nålen
till 25-årsjubileet 1954 och den ordinarie klubbnålen.

Mellanviktaren Stig Sjölin (1928–1995) är Värnamos hittills främste
boxare. Bilden är den i original som användes för tidningspublicering
på 1980-talet. Foto: Per Bunnstad.

Smålands Idrottshistoriska Sällskap har nytryckt (omkring 2000) omslaget till Rekord-Magasinet nummer 33 år 1951.

Värnamo Boxningsklubb har fostrat mängder med boxare och 2019 är klubben 90 år.
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Stig tillhörde favoritskaran inför OS i Helsingfors 1952. Den tekniskt
utmärkte Värnamoboxaren hade vunnit EM 1951 i Milano. Han boxades också mycket övertygande i sina två första matcher, klara poängsegrar. Så väntade USA:s blott 17-årige Floyd Patterson i semifinalen.
Den blivande vinnaren i klassen, och så småningom världsmästaren
i tungvikt, var helt överlägsen och Stig Sjölin fick ta flera räkningar
innan domaren avbröt matchen i rond 3.
Stig Sjölin tog inte mindre än fyra EM-medaljer: Guld 1951, silver
1949 och 1955 samt brons 1953. Det blev SM-guld i mellanvikt 1949,
1952–1954 och 1956–1957 samt i lätt mellanvikt 1951.

Boxarna Love Holgersson och Agnes Alexiusson intervjuas av speaker Ronnie Branting i samband med
boxningsförbundets 100-årsfest på Nalen i Stockholm
den 13 april 2019. Foto: Anna Alexiusson.

Agnes Alexiusson från Värnamo tog guld vid Junior-VM 2013 och vid
VM i Indien 2018 nådde hon kvartsfinal där en koreanska blev för
svår. VM i oktober 2019 blev inte framgångsrikt, men nu siktar hon på
OS i Tokyo 2020. Foto: Per Bunnstad 3/4 2019.

Både 2013 och 2014 fick Agnes Alexiusson Sten-Erik Feinsteins stipendium och intill finns diplomet i original
från 2013. Det var en lyckad satsning av Svenska Boxningsförbundet att tilldela Agnes denna utmärkelse då
hon har fortsatt att boxas framgångsrikt.

De första ES – Europeiska Spelen – arrangerades
i Ukraina 2015 och det blev en frimärksutgivning
där boxning även är bland motiven.
Även Vitryssland gav ut frimärken med anledning
av ES 2019, men där fanns inget boxningsmotiv.

Den 3 april 2019 presenterades de fem först uttagna svenska till ES i Minsk och två av dem brottare. Agnes Alexiusson från
Värnamo var glad över att hon direkt blev uttagen. Foto från SOK:s hemsida. Till sist en samlarbild från Alfa i nytryck från
2006: En svensk världsmästare och även om han är borta är svensk
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boxning är minst sagt levande även 2019

