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

2019 är det 60 år sedan Ingemar ”Ingo” 
Johansson blev världsmästare i tungvikts-
boxning och det är i år 100 år sedan Svens-
ka Boxningsförbundet bildades. I detta ex-
ponat handlar det mycket om boxningens 
framväxt, om svensk boxnings uppkomst 
och utveckling  samt  en hel del om fixstjär-
nan Ingo. 
Filatelin hänför sig främst till olika länders 
frimärksutgivning. 

Skillingaryd den 18 oktober 2019

Per Bunnstad
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ens historia,

Boxning och Ingos VM-guld

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

Johansson porträtterad.

Grekiskt frimärke till 
OS 1964 och här handlar 

det om boxning i  anti-
kens Grekland.

Till första moderna 
OS 1896 presenterade 

Grekland världens första 
sportfrimärken och två 
av dem visade boxning.

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 har-
moniska knytnävarna” och som därför av västerlänningar kort 
och gott kallades ”boxare”. 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 vi-
sar Ingemars sjätte proffsmatch den 8 december 1953 mot fransmannen Raymond 
Degl’Innocent. Ingemar vann denna match i Stockholm på knockout i andra ronden.
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1. Boxningens barndom

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 sam-
larbilderna. Just denna 
berättar om boxningens 
tidiga tungviktshistoria.

Olympiska 
Spelens grun-
dare Pierre de 

Coubertin hade 
boxning som en 
av sina favorit-
grenar och den 
kom med som 
OS-gren redan 

från 1904.

Samlarbild 
tryckt i Italien 
1979 med den 
tredje världs-
mästaren i tung-
viktsboxning. 
Bob Fitzsim-
mons  blev den 
förste engels-
mannen att bli 
världsmästare.
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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 fram-
gångar. 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 luftposttil-
lägg = 50 öre för 10 gram som är noterat på brevet.

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.

Italienaren Primo Carnera, en av de legendariska boxarna.
Ur Slanias serie, italienskt frimärke 2007 och ur en svensk samlarserie från omkring 1932.

Tyske Max Schmeling ur 
Slanias serie samt frimärken 
från Tyskland och Österrike

Jack Sharkey – mästare 
11 i Slanias serie

Världsmästarna 5–9 ur Slanias serie med vignetter av mästarna i tungvikt
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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 boxnings-
segrar. 

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.

Förminskad kopia av baksidan av försändelsen ovan och här ser 
man att den genomgått censur.
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2. Svenska Boxningsförbundet bildas 1919

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 Boxnings-
klubb och medverkade vid förbundets 
100-årsfest på Nalen i Stockholm.

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.

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. Djurgår-
dens 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, ordfö-
rande i skridskoförbundet och medlem i Riksidrottsför-
bundets  styrelse. 
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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 vän-
ster på vykortet hans motståndare Jack Taylor från USA vid match den 28/1 1928  i Lorens-
bergs Cirkus i Göteborg.

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.

Första numret av tidningen Swing 
1920. Det var en tidning om box-
ning, kraftsport och liknande. 
Tidningen kom ut 1920–1936 med-
Roland Hentzel som chefredaktör. 
Tidningen var i olika perioder 
officiellt organ för Svenska Tyngd-
lyftningsförbundet och för Svenska 
Frisk- och Kraftsportförbundet. I 
Swing myntades ordet frisksport. 
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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.

Frimärke från 
Nicaragua 1948

Gunnar Andersson, 
som kallades GA, tävlade i 
weltervikt. Under sin kar-
riär gick han 52 proffsmat-
cher, där 41 var vinster (23 
på knockout), 7 förluster 
och 4 oavgjorda. Han blev 
svensk mästare och till-
hörde europaeliten i början 
av 1930-talet. 

Per Edlund  
(1907–1979) boxa-
des i lättvikt för 
Härnösands BK, IF 
Linnéa (Stockholm) 
och hade som bästa 
meriter två SM-
guld 1931 och 1932. 

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

Olle Bergvall 
från Stockholm var 
känd proffsboxare 
och simmare åren 
kring 1930. 

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

en boxare som motiv.

Ett vykort från 1920-talet där Harry Persson sände en häls-
ning till ”Kalle”. Förlag: Weimark – från det på sin tid myt-
omspunna idrottsinstitutet.

Harry Pers-
sons storhetstid 
på 1900-talet 
följde honom 
vidare ända 
in på 2000-ta-
let tack vare 
nytryck av Al-
fabilder 2004.

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.

Samlarbilder från Cloetta omkring 1932.

1920-talets störste:  Harry Persson

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

Harry Pers-
son räknas 
som Sveri-
ges främste 
tungviktare 
alla tider 
– efter Inge-
mar Johans-
son.
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Ur fotoalbum noterat 1923 redaktör Eriksson och ”Kalle Ma-
sen”. KO-Jonsson som var Masens namn, var en populär slug-
ger som sas vara en träningsovillig bohem. Som proffs blev 
han illa åtgången under en förhastad USA-sejour 1924/25. 

Vykort från omkring 1930 med bland andra Lars Mellström, Hammarby IF, OS-del-
tagare 1928 och Thure Rundström, IF Linnéa, även han duktig boxare på 1920-talet.

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

Edvard ”Eddie” Hultgren i match mot tyske Adolf Wiegert som han besegrade den 18 septem-
ber 1927 i Velodromen i Stockholm. Hultgren gick som proffs åren 1925–1932 41 matcher, 22 
segrat, 19 förluster och fyra oavgjorda.

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.

Privatbild i september 1925 i klassiska Weimarks Institut i Stockholm. Det är i samband med Jack 
Townsends träning. Proffsboxaren från USA mötte Harry Persson i Cirkus i Stockholm i december 
och förlorade på knockout. 

Ungern har arrangerat EM i 
amatörboxning tre gånger. Första 
gången var 1930 då hemmanatio-
nen 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.



10

Landslaget 1930 med deltagare från Örnen, Linnéa, Balder, Härnösand, Djurgården med 
flera. Originalbild från en boxningsentusiast.

Världsmästare 13 och 14 ur Slanias serie.

Joe Louis ur Slanias serie och frimärke från USA 
till minne av en av de främsta boarna alla tider. 

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.

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.

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 Djurgår-
den 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.

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.
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Medalj vid landskampen 
Sverige - Finland i boxning 

8/12 1944. 
Sverige vann med 6–2.

Sugar Ray 
Robinson 
(1921–1989) var 
världsmästare i 
både weltervikt 
och mellan-
vikt. Han anses 
tillsammans 
med Muham-
mad Ali vara 
den främste boxaren någonsin. Han 
var världsmästare fyra gånger åren 
1946–1960. Frimärket gavs ut av 
USA 2006.

Marcel Cerdan (1916–1949) 
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 kärlekshisto-
ria med Edith Piaf. 

Pressbild som togs fram för i första hand tidningsartikel men som också användes i tid-
ningarnas 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.

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

En motivstämpel till landskamp 
Tyskland - Danmark emellan mitt 

under brinnande krig  i november 1941.

Motivstämpel för tyska amatörmästerskapen i Görlitz i januari 1941. Porto: 3 pfennig för trycksak. 

Motivstäm-
pel för tyska 
”zonmäs-
terskapen” 
i boxning 
1948. Porto: 
16 pfennig. 

Nål till SM i 
boxning 1945
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3. Boxning och frimärken – in på 50-talet

Ur All Sport 
nummer 12 1958. 

Sportfrimärken 
var på väg att bli 
en stor händelse 

bland dåtidens 
ungdom.

Året före Inge-
mar Johanssons 

VM-titel 1959 
hade världen 

ännu inte skådat 
30 boxningsfri-

märken men se-
dan tog det fart.

Somalia 1958

Luxemburg 1952
Spanska Guinea 1958

Bolivia 1948

San Marino 1954

Kuba 1957

Nicaragua 1949

Panama 1938

Panama 1938, till de 4:e centralamerikanska sportspelen. Portot 9 cent var det rätta för en försändelse med flyg-

post till USA.
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4. Ingemar Johansson gör entré

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 samlarbil-
der 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 Tand-
berg, som kommit fram i samma ålder, samt Harry Persson, vår mest berömde boxare.

Ryssland och Polen presenterade flera boxningsfrimärken 1955 och 1956.

Ingemar Johansson fick skriva många autografer under sina dar.

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

Ingemar Johansson ur en av 
många serier med små sam-
larbilder, vilka var populära 
sedan tidigt 30-tal.

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...

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 Inge-
mar Johansson och blev känd även han.
Dorch grundade Svenska Boxningsförbundets tidning Boxning och Förening-
en Punchpralinerna. Ett par år arbetade han även med tidningen Nya Swing. 
Han var en utomordentlig fin tecknare och skribent.
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5. Skandalen i OS i Helsingfors 1952 och Ingemars fortsatta karriär
Ingemars karriär kunde kanske ha slutat efter skanda-
len 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.

Ilkka Koski och Ed Sanders på prispallen men tomt på silverplatsen...
Pressbild publicerad 13/6 1979.

Ingemar Johansson och Ed Sanders i den skandalartade OS-finalen 1952.
Pressbild publicerad 13/6 1979.

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. 

Den finska Posten uppmärksammade OS 1952 med fyra fri-
märken, dock inget med boxning. 

1981 kom Finlands första 
frimärke med boxningsmotiv. 
Det var med anledning av Eu-
ropamästerskapen där Vesa 
Koskela blev Sveriges ende 
medaljör med ett brons.

Finske Pentti Hämä-
läinen (1929–1984) har 
av  afrikanska landet 
Mali hyllats med ett 
frimärke för sitt OS-
guld i bantamvikt 1952 
i Helsingfors. 

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-fina-
len med Ingemar Johansson 1952. 
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Kuba        Guinea      Dominkanska Republiken

Tre polska klassiska frimärken från 1953 och ett otandat från Rumänien 1956

Laholms Boxningssällskap 
(1941–1955)

 Exempel på nål från en 
svensk klubb 

Samlarbild från ”MC-kossan” 
och det handlar om mjölk.

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 boxningsfri-
märket 95 groschen i dubbel upplaga samt på baksidan tre andra frimärken med tillsammans 100 groschen. 
Polecony betyder rek.

Reklambild från Ungdomens 
Trafikdagar 1959.

 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 sim-
ning och  diskus.

Övre Volta uppmärksam-
made den 23 juli 1962 
Abidjan Games med ett 
frimärke med boxnings-
motiv. I samma serie 
var det även motiv med 
fotboll och cykling.   

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.

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 världs-

mästaren Jersey Joe Walcott. 
1952 gick han en uppvisningsmatch mot Ingemar Johansson.
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Den 30 
september 
1956 vann 

Ingemar 
över Franco 

Cavicchi och 
blev Euro-
pamästare. 

Det slogs upp 
stort som i 
All-Sport.

Samlarbild 
från Ingemar 
Johanssons 
vinst över 
Eddie Machen 
den 14 sep-
tember 1958.

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

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

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.

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.

Ur Rekord-Magasinet nummer 22 1966-

Japan 1957

Ingemar Johans-
sons moderklubb 
var Redbergslids 

BK (klubbnål) 
som hade bildats 

1923. 
Ingemar kom 

med i klubben re-
dan som 13-åring.
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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.

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.

Kopia av andra sidan av 
vykortet intill.

Bulgarien
1956

Spanska Guinea
1958 

Rumänien
1959

Tjeckoslovakien 1957

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.
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7. 1959 – världsmästare
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Ingo knockar Floyd den 27/6 1959 klockan 03.47 svensk tid. Foto:AP och framtagen av TT i juni 1989. Ingo har besegrat Floyd den 27/6 1959. Bilden kopierad 1969 och även publicerad 1979 och 1989.

Doris Day, Tommy Steele och 
många fler. Samlarbilder med 

filmstjärnor var populära 
kring åren 1955–1965 och här 
är tre med Ingemar av okän-
da tryckår  men kring 1960.  

Ingemar spelade för övrigt in 
film under besök i USA.

Colombia 1961 Östtyskland 1960 Nicaragua 1964 Rumänien 1960 Rumänien 1956 Dominikanska Republiken 1956
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Ingo knockar Floyd den 27/6 1959 klockan 03.47 svensk tid. Foto:AP och 
framtagen av TT i juni 1989.

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.

Ingemar Johansson ur tre 
olika filmstjärneserier. 

Costa Rica 
och San Marino 1960
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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.

Proffsboxning 
var fortfarande 
tillåten i Sverige 
1959, men från 
1/1 1970 fram till 
1/1 2007 var den 
förbjuden.

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

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.

Dvd med den histo-
riska matchen och 
den togs fram år 
2005.

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

Rekords sam-
larbild från 
juni 1960.

Libyen 1964 Uruguay 1964 Honduras 1968

Sovjet 1960 Gabon 1968 Dominikanska Republiken 1968
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8. Slania – ”boxningsgravören”

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.

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 bälte-
spännarmaterial, det 
som inte är frimärken 

men närbesläktat.
Märket var det 20:e 
i Slanias serie med 

världsmästarna i box-
ning.

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

Slania på frimärkshäftet med Gustaf III och hans egen 70-årsdag.
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Ett litet samlaralbum togs fram där man skulle sätta in märkena och det gjorde jag här i min egen ungdomssam-
ling 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

– 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.

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

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.

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 be-
traktades som en gentleman och 
charmör. Han gick helt enkelt 
hem i svenska hjärtan.

EM i boxning 1963 med otandat och tandat frimärke från Albanien             Franska Polynesien  

Intresset för Floyd var på topp i Sverige 1964: Floyd Patterson mot Sante Amonti.  
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Floyd – boxare och män-
niska. En talande titel 

på den man som blev så 
älskad i Sverige och som 

själv älskade svenskarna.
Boken gavs ut 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.

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

Dahomey 1963 Senegal 1963 Costa Rica 1968 Bulgarien 1968

Tjeckoslovakien 1964

Rumänien 1968

Mali 1964

Minnes-
poststämpl 
till EM i 
boxning för 
amatörer 
i spanska 
Madrid 
11–19/6 
1971. 



29Floyd vann matchen och ställdes sedan i en titelmatch mot Muhammad Ali, vilken han förlorade.
Floyd Patterson, en av tidernas mest berömda boxare.

        ”KUT” 1968             Kamerun 1968                     Ungern 1964            Republiken Kongo 1968                Komorerna 1964

Filmstjärnekavalkad med en firad boxare

Floyd i Slanias serie 
med världsmästare

Näste mästare

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

Ingo till golvet i en populär 
samlarserie

Floyd tog tillbaka titeln. 
Samlarbild från cirka 1962.

Muhammad Ali besegrade Floyd Patterson 1965. Samlarbild tryckt i Italien 1978.
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Nr 6 15/6 1965 där det handlar 
mycket om att Floyd är den ende 
som kan hota Cassius Clay, alltså 
Muhammad Ali.

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.
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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. 

10. Ingemar  och fler svenskar

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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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.

Rumänien 1969

Den 12 april 1964 var det stor boxning i Rosenlundshallen i Jönköping och broder Hans sparade programmet.

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

Tidningen Rekord  nr 22 1966 med reportage om Bo Högberg.

Cook Island 1966
Kuba Mästerskapen för Cen-

tralamerika och Karibien 1962
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11. 1960-talet

George Chuvalu - Muhammad Ali.

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

Slanias boxningsmär-
ke med Muhammad 
Ali (Cassius Clay).

Österrike 2016

Sonny Liston slog ut Floyd och sedan uppen-
barade 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.

Afrikanska Senegal hyllade 1976 Ali med två frimärken.

Sydkorea med frimärken 1967 och 1968 samt Japan 1963 till egna OS 1964.
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12. 1970- och framåt

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

           Samoa
            1988

      Solomonöarna 
            1992

             Niger
             1973

         England 
            1980

            Jugoslavien 
                  1972

                Vanuatu
                    1988

Förstadagsstämplat vykort vid brittisk frimärksutgivning 1980.

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.

Monaco 1976

Papua Nya Guinea 1982

Laos 1989 Centralafrikanska Republiken 1972 Bulgarien 1972

Antigua 1976
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Rocky Marciano var en minst sagt känd boxare och en efterföljare som 
blev lika känd var Rocky i tv-världen. Obegag-
nat vykort från Frankrike omkring 1980.

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.

OS 2012 England OS 2012 England OS 1992 Laos

Världsmästare i tungvikt 
från 1970
1970–1973  Joe Frazier
1973–1974  George Foreman
1974-1978  Muhammad Ali
1978  Leon Spinks
1978–1979  Muhammad Ali 
1979–1980  Titeln vakant
1980–1985  Larry Holmes
1985–1988  Michael Spinks 
1988–1990  Mike Tyson  
1990  James Buster Douglas
1990–1992  Evander Holyfield
1992–1993  Riddick Bowe
1993–1994  Evander Holyfield
1994   Michael Moorer
1994–1995  George Foreman 
1995–1996  Mike Tyson
1996–1999  Evander Holyfield
1999–2001 Lennox Lewis
2001  Hasim Rahman
2001–2004  Lennox Lewis 
2004–2005  Vitali Klitsjko 
2005–2015  Vladimir Klitsjko
2015–  Tyson Fury Mike Tyson besegrade Frans Botha i januari 1999. Obegagnat vykort tryckt 1998.

Norsk minnes-
poststämpel 
7/8 2005 med 
anledning av 
en landskamp 
i boxning.

Frimärken med kubanska framgångar 
vid OS i München 1972. Utgivningsår 1973

OS i München
1972

Karibiska Spelen
1970
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Amatörmästaren Teofilo Stevenson ansågs som världens främste boxare – till och 
med bättre än proffsen. Ur en samlarserie tryckt i Japan 1972.

Kuba 1995 – inför OS 1996

Panmerikanska Spelen 
1999

Polen OS 1972

OS 1976 
Fem medaljer till Polen

Polskt postkort med minnespoststämpel 12/5 1984 med 
anledning  av mästerskap i boxning.

Polen 1983

Ungerns Olympiska Kommitté 
75 år 1970

Ungern OS 1972 
                             

Ungern  
György Gedó OS-guld 1972                     

 EM i Budapest 1981

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

Polen 1992

Sovjet 1972

Sovjet 1981

Kuba
Panmerikanska Spelen 

1971
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13. Damboxning  och Värnamo BK 

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 Sve-
rige men importe-
rat från Tyskland. 

Vid ett möte i Berlin 
2009 beslutade IOK 
– den Internationella 
Olympiska Kommittén –  
att från och med som-
mar-OS 2012 i London 
införa en damklass på 
det olympiska program-
met.

Sverige var på damsidan 
i början av 2000-talet en 
framstående boxnings-
nation. De stora affisch-
namnen har varit Åsa 
Sandell, Frida Wallberg 
och Mikaela Laurén.

Sverige har vare sig 2012 
eller 2016 erövrat med-
alj. Kanske, kanske kan 
Agnes Alexiusson från 
Värnamo lyckas 2020... 
Just klubben i Värnamo 
är en av dem som satsar 
väldigt mycket på dam-
baxning.

Åsa Sandell (1967– ) på 
omslaget till tidningen 

Punchpralinerna num-
mer 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 uppmärk-

sammad match mot 
Laila Ali.

Numera kan man kalla 
Åsa för kulturjourna-

list. 
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Indien är faktiskt en ganska stor 
nation inom boxningen. Fram-
gångarna internationellt har inte 
varit jättestora men sporten är 
stor i landet. Man har arrangerat 
flera mästerskap som världscu-
pen 1990. Då användes en min-
nespoststämpel 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 kvarts-
final 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.

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 Lund-
ström för det var han som stod för den här”boxningsgalan” som i själva verket var vernissage 
för hans konstutställning. 

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

Att kvinnor boxas var förr mest en 
skämtgrej, ungefär som att kvinnor 
spelade fotboll. Denna privatbild 
med okänt ursprung är från om-
kring 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 (East-
man Kodak Co).

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

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

Anna Alexiusson är ett levande bevis på att dambox-
ningen tagit ett starkt fäste. Hon är ordförande i Vär-
namo Boxningsklubb och kanske den enda i landet på 
en sådan post inom boxning. 
Foto: Per Bunnstad 9 oktober 2019.
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Värnamo Boxningsklubb har fostrat mängder med boxare och 2019 är klubben 90 år.

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

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 Värnamo-
boxaren 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 Redbergs-
lids BK i Göteborg. Stig Sjölin  erövrade 
sju SM-tecken som senior och var nordisk 
mästare 1955 och 1957. Han blev Europa-
mästare 1951 och vann medalj i totalt fyra 
Europamästerskap. Han boxades i närmare 
40 landskamper för Sverige. 

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.

Stig tillhörde favoritskaran inför OS i Helsingfors 1952. Den tekniskt 
utmärkte Värnamoboxaren hade vunnit EM 1951 i Milano. Han boxa-
des också mycket övertygande i sina två första matcher, klara poäng-
segrar. 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.

Värnamo Boxningsklubb med den större nålen 
till 25-årsjubileet 1954 och den ordinarie klubbnålen.
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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 boxning är minst sagt levande även 2019

Boxarna Love Holgersson och Agnes Alexiusson in-
tervjuas 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.


