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iljetter tillhör familjen polletter och är 
benämningen på ett värdebevis, oftast i form av 
ett mindre pappersark. De kan endast användas 
till ett förutbestämt ändamål.

I den här artikeln utgör biljetterna (9st) ett litet 
urval som gav innehavaren tillträde till en eller 
flera dagars tävlingar i idrottens underbara värld.

Att samla idrottsbiljetter

Biljetter inom idrotten är idag ett utbrett 
samlarområde, där sådana från olympiska spel, 

fotbolls-VM och landskamper av främst äldre 
datum är eftertraktade. När biljetterna fullgjort 
sin plikt för det ändamål de var avsedda för, 
kastades de oftast. Men…det finns alltid någon 
eller några som sparat sina biljetter och att få tag i 
dessa sparade inträdesbevis kan vara svårt. Ett bra 
forum är nätet och då främst Tradera och E-bay 
som periodvis har en hel del att erbjuda. Någon 
förening för enbart biljettsamlare  har jag inte 
vetskap om.
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Olympiska spel

Los Angeles 1932. Biljett till brottningstävlingarna 
i Olympic Auditorium den 7 augusti. Den 
sedelliknande biljetten kostade 1 dollar och 
trycktes av Jeffries Banknote Co. Los Angeles, 
USA. 140x65 mm.

I dessa sommarspel vann brottaren Ivar 
Johansson, polis från Norrköping, guld i två olika 
viktklasser, mellan- och veltervikt i fri- respektive 
grekisk-romersk stil.

Stockholm 1912. Seriebiljett av tyg i form av en 
plånbok till tävlingarna på Stockholms stadion 
6-15 juli. 140x90 mm. På baksidan en översikt av 
stadion och biljettinnehavarens plats. Biljettens 
insida har information för användaren på fyra 
språk. Att den inte var tillgänglig för vem som 
helst förstår man av priset 100 kr, i en tid då en 
industriarbetare tjänade ca 4 kr om dagen. De 
trycktes på Centraltryckeriet i Stockholm.

2547 idrottsutövare, varav 57 kvinnor, från 28 
nationer deltog. Sverige blev bästa nation med 
24 guld, 24 silver och 17 brons i det som kom att 
kallas ”Solskensolympiaden”.
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Berlin 1936. Biljett till friidrotten på Olympia 
Stadion den 4 augusti. Pris 2,50 riksmark, 
100x70mm. Friidrotten samlade 776 utövare från 
43 länder. Den mest framstående var Jesse Owens, 
USA, som vann fyra guld bl.a. i längdhopp 8,06 m.

Adolf Hitler, som invigde spelen, gratulerade 
inte Owens till hans framgångar, men som Owens 
berättade långt senare: ”Han vinkade åt mig och 
jag vinkade tillbaka.”

London 1948. Biljett till fotbollsmatchen på 
Wembley Stadium 13 augusti, final Sverige - 
Jugoslavien, 3-1. Det avancerade trycket är utfört 
av Waterlow & Sons LTD, London. 110x100mm.

En påhittig åskådare har försett biljetten med 
tre olika olympia-frimärken som stämplats på 
Wembley och adresserats till Sverige. Priset för 
denna ståplatsbiljett var 10 sh 6 pence.

Det svenska laget vann guld i en match 
beskriven som en ”ful final”. Matchens lirare var 
utan tvekan Gunnar Gren som gjorde alla svenska 
mål. Publik ca 40 000.
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Helsingfors 1952. Biljett till boboll, en variant 
av baseboll och svensk brännboll. 150x90mm. 
Den var uppvisningsgren och kallas ibland för 
Finlands nationalsport. Biljettpris i dollar (10) 
avser internationella köpare. Biljetterna trycktes 
av sedeltryckeriet i Finland. De har i centrum de 
olympiska ringarna och Finlands nationalikon 
Paavo Nurmi, som 1920-1928 vann 9 olympiska 
guldmedaljer. 
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Cortina 1956. Denna färgglada biljett med OS-
vinjetten i centrum avser 30 km skidor herrar. 
Veikko Hakulinen, Finland segrade före vår egen 
Sixten Jernberg. Biljettpris 500 lire. 160x65mm. 

Danmark-Sverige 1932. Biljett i form av den 
svenska flaggan och överst en silhuett av 
Köpenhamn. Biljettpris 5 kr. 125x85 mm.

Detta var den 25:e landskampen i fotboll 
mellan Danmark och Sverige. Matchen spelades i 
Köpenhamn den 19 juni 1932. Danmark vann med 
3-1 inför ca. 28 000 jublande åskådare. Sveriges 
mål gjordes av Knut Kroon. 

Fotbollslandskamper. Bild 7-9

Sverige-Tyskland 1941. Biljett till landskampen 
mellan Sverige och Tyskland på Råsunda 
fotbollsstadion den 5 oktober 1941. Biljettpris 4 kr. 
90x85 mm.

Mitt under brinnande krig kom Tyskland till 
Sverige för att spela en vänskapslandskamp i 
fotboll. Sverige vann matchen med 4-2 inför 36 532 
åskådare. Svenska mål av Henry ”Garvis” Carlsson 
(3) och Malte ”Svarta Blixten” Mårtensson.
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VM i fotboll Sverige 1958. Finalbiljett match 32. 
Sverige - Brasilien 2-5 på Råsunda fotbollsstadion 
den 29 juni. Pris 12+1kr. 110x80 mm. 
Sveriges mål: Nils Liedholm, Agne Simonsson. 
Brasiliens mål: Vava (2), Pelé (2), Zagallo. Publik 
49 737.

Ägaren av den här ståplatsbiljetten lyckades 
med konststycket att efter finalen få de brasilianska 
stjärnorna Didis och Pelés autografer på biljetten.

Holger Bergérus, även kallad Mr VM, var 
generalsekreterare i Svenska Fotbollförbundet 
och den som med diplomatisk skicklighet fick 
fotbolls-VM till lilla Sverige. Lottningen skedde 
den 8 februari 1958 i TV-programmet Stora 
Famnen, för kvällen omdöpt till ”VM-famnen”. 
Programledare var Lennart Hyland och lotterna 
med de 16 länderna namn drogs av Sven Jerring, 
under överinseende av fyra FIFA-representanter. 
VM spelades i tolv städer, från Malmö i söder till 
Sandviken i norr. Detta ledde till uttrycket ” När 
folkhemmet fick VM”.

Världstenoren Jussi Björling uppträdde i 
programmet och för första gången i svensk TV. I 
present av Fotbollförbundet fick han av Holger 
Bergérus motta VM:s första seriehäfte med 7 
biljetter till matcherna på Råsunda fotbollsstudion.

Legitimation för svenska fotbollsspelare. 
Svenska Fotbollförbundet ordnade till VM 1958 
legitimationer för spelare, ledare, press m. fl. att 
fästas på kavajslaget eller liknande. Vitmetall med 
tygband, tillverkade av Sporrong i Stockholm. 
70x30 mm.
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Biljetternas pris omvandlat till dagen  
penningvärde

1. 1912 100 kr 4816 kr
2. 1932 1 US-dollar 164 kr
3. 1936 2,50 riksmark 118 kr
4. 1948 10 sh. 6p.  137 kr
5. 1952 10 US-dollar 760 kr
6. 1956 500 lire    80 kr
7. 1932 5 d. kr  155 kr
8. 1941 4 kr 86 kr
9. 1958 12+1 kr  158 kr
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Wikipedia

English summary

Tickets belong to the family of tokens and are the 
name of a security certificate, usually in the form 
of a smaller sheet of paper. They can only be used 
for a predetermined purpose. In this article, the 
tickets constitute a small selection that gave the 
holder access to one or more days’ competitions in 
the wonderful world of sports.




