
 

Referat från månadsmötet den 30 januari,  
för SPF Seniorerna Kamraterna Örebro 

Vice ordföranden Lena 
Wiklander hälsade ca 90 
medlemmar välkomna. Fyra 
nya medlemmar kom och blev 
extra välkomnade.               
Hans Emanuelsson berättade 
att vi har en ny resa i sommar 
till Västanå Teater.  

Så presenterade Lena vår 
föreläsare Per Olof (Peo) 
Johansson som ska berätta om 
boxaren Ingemar Johansson. 
Peo skojade till det i början 
med att säga att Ingemar 
Johansson var hans pappa. Det 
stämde naturligtvis men det var 
inte boxaren utan Ingemar som 
ägde herrekiperingen på 
Järntorget i Örebro som var 
pappa till Peo. Peos pappa var 
mycket idrottsintresserad. 

Men nu berättar han om ”Ingo” som föddes 1932 i Göteborg.  
 
Han växte upp i en familj med 
mamma, pappa, en syster och två 
bröder. Familjen var mycket tajta. 
Ingemar jobbade tidigt som 
springpojke. Han fick lämna 
halva lönen hemma och resten 
fick han behålla själv. Ingemar 
var 12 år när han såg sin första 
boxningsmatch. Han blev 
intresserad och började träna på 
kvällarna. När Ingemar var 18 år 
jobbade han som stensättare och 
vägde 80 kg, tränade och gick en 
och annan match. 

                                                                                                      



1951 kom Ingemar med i 
Europalaget. 1952 var det 
OS i Helsingfors och 
Ingemar vann alla matcher 
fram till finalen där han 
skulle möta amerikanen Ed 
Sanders. Ingemar hade fått 
förslaget att ta det lite lugnt 
och parera den stora 
amerikanens slag.           
Det gjorde han och blev 
efter andra ronden 
diskvalificerad för 
passivitet.                    
(Detta var en hämnd från 
en av domarna som 
Ingemar en gång hade 
nekat en returmatch 
eftersom han var skadad) 

Stor skandal i Sverige. Ingemar 
fick inte ens sin  
silvermedalj. Han fick den dock 
30 år senare då man fattat att ett 
fel var begånget. 1952 blir 
Ingemar proffs med Edwin 
Ahlqvist som manager. Han kom 
snart upp på Europatoppen. 1956 
gick han en match mot italienaren 
Cavicchi och blev europamästare.   
1957 försvarade han sin titel mot 
Henry Cooper på ”Hovet” (ritad 
av Paul Hedqvist) i Stockholm med stor publik.1958 blev ”Ingo” 
inbjuden till Ingemars på Järntorget i Örebro. Det blev naturligtvis  
storuppståndelse i stan.                     

Autografjägare på Ingemars kläder

Bild från Ullevi Inför en publik på 
53 614 åskådare.

 

Så fick han erbjudandet att möta 
amerikanen EddieMachen, högt 
rankad på rankinglistan, på 
Ullevi. Inför 53.614 åskådare 
vann han lätt sin match.                                 

Nu siktar mot USA där 
världsmästare Floyd Patterson 
finns. På Yankee Stadium i New 
York möter ”Ingo” sin 
motståndare Floyd Patterson och 
ska göra upp om 
världsmästartiteln i tungvikt.  

Här en bild på Peo och hans tvillingbror 



                                                                                                  
Matchen går mitt i natten svensk tid. Sveriges radio sänder inte  
boxning. Radio Luxemburg tar vid och sänder direkt från New 
York. Tre miljoner svenskar får direktreportage från matchen. I 

tredje ronden har Floyd fallit flera 
gånger och domaren bryter matchen. 
Sverige har fått sin första 
världsmästare i tungviktsboxning. 
De två kontrahenterna gick sedan 
fler matcher mot varandra där Floyd 
vann. Men de blev goda vänner     
och sprang fler maratonlopp ihop. 

Ingo gick en hel del matcher tog 
tillbaka sin europatitel. 1963 gick 
han sin sista match.                    
Ingemar flyttade först till Schweiz 

några år och därefter till Florida där han bodde en period, flyttade 
hem till Sverige och bodde på olika ställen. Han var gift tre gånger 
och fick sex barn. Sista åren bodde han på ett boende. Han 
drabbades av alzheimer samt frontallobsdemens  (vanligt bland 
boxare). Han gick bort 2009 och ligger begravd i Göteborg 
bredvid sina föräldrar. Den trevliga föreläsningen innehöll också 
uppspelningar från ett par radioreferat som vi kunde lyssna på.                                  

Peo fick 
naturligtvis både 
blommor och 
stora applåder.  

 

Därefter fick vi kaffe och goda 
saffransmuffins  
och eftermiddagen slutade med 
lotteridragning och vinsterna 
var vackra blombuketter. 

Text Gunilla Hedqvist 
Foto Anders Calleberg 
och Britt Olsson 


