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Inflationen i Zimbabwe
Unikt gravfynd i Skänninge!
Gunvor Svensson Lundkvist 1916–2009 
Ovidius, Karl IX och Göteborgs grundläggande
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Vid de olympiska spelen i Stockholm 
1912 framställdes en officiell minnes-
medalj i metallerna guld (2 ex), silver 
(50 ex till organisationskommitténs 
och den Internationella olympiska 
kommitténs medlemmar), brons (200 
ex) samt pewter (zink) (ca 6 000 ex). 

I september 2006 auktionerade anrika 
Sotheby’s i London ut en samling 
ordnar, utmärkelsetecken och med-
aljer, vilka tillhört generalmajor Sir 
Viktor Gustaf Balck (1844-1928).2

Viktor Balck var initiativtagare 
till de olympiska spelen i Stockholm 
1912 och en av den svenska idrotts-
rörelsens förgrundsgestalter. År 1875 
stiftade han Stockholms gymna-
stikförening och 1878 Stockholms 
gymnastik- och fäktklubb. Balck var 
dessutom en av de fem grundarna av 
den Internationella Olympiska Kom-
mittén (IOK). I auktionskatalogen är 
särskilt nr 132 av intresse – avbildad 
samt beskriven enligt följande:

“Olympic Games, Stockholm, 
1912, Participant’s medal, by Erik 
Lindberg and Bertram Mackennal, 
struck in gold, unnamed but proba-
bly prepared as a special presenta-
tion piece for Viktor Balck, 51 mm, 
65.7 g, with matt finish a rim bruise 
before horses and slightly dished (in 
striking?), otherwise god extremely 
fine and of the highest rarity in gold. 
£ 2,000-3,000”.3 

Det kan nämnas att det exemplar 
som kronprins Gustav Adolf erhöll 
väger 66 g och har en diameter på 51 
mm. Randskrift saknas. Att Balck i 
egenskap av betydelsefull organisatör 
bakom spelen fick en dylik heders-
gåva i form av ett guldexemplar av 
medaljen är inte särskilt förvånande.  

Med dessa rader kan vi nu upp-
datera listan med antalet kända gul-
dexemplar av minnesmedaljen från 
Olympiaden 1912 till tre exemplar, 
av vilka det nytillkomna exemplaret 
fortfarande befinner sig i privat ägo.

Om Viktor Balck kan den intres-
serade läsa vidare om i professor 
emeritus Jan Lindroths biografi Idrott 
för kung och fosterland : den svenska 
idrottens fader Viktor Balck 1844-
1928 utgiven av SISU idrottsböcker. 
Stockholm 2007.

Frédéric Elfver

Noter
1   Lars O. Lagerqvist, Minnesmedaljen 

från Olympiaden 1912 – guldexem-
plar i H. M. Konungens samling. 
SNT 1999:7, s. 163. Se även Torbjörn 
Sundquist & Ian Wiséhn, Olympiska 
tecken. Minnen från olympiska spelen 
i Stockholm 1912 & 1956. Kungl. 
Myntkabinettets utställningskatalog 40. 
Stockholm 2004, s. 36. 

2   Sotheby’s auction catalogue Property 
from Shrubland Park, Suffolk, 19-21 
September 2006.

3    Det klubbade priset blev fantastiska 
£82 000.

Den officiella minnesmedaljen i 
guld från olympiska spelen 1912 
– ett tredje exemplar!

T.h. Deltagarmedaljen i guld 
vid de olympiska spelen 1912.

Åtsidan har skapats av den 
australiske konstnären 

Sir Edgar Bertram Mackennal 
(1863-1931) och frånsidan av Erik 

Lindberg (1873-1966). 
I litteraturen1 har det angivits att de 
två kända guldexemplaren slogs för 

kungen och kronprinsen, 
Gustav V samt Gustav (VI) Adolf. 
Dessa exemplar återfinns numera i 

H. M. Konungens samling, 
Stockholm. 

Foto: Gabriel Hildebrand.
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