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Nobelmedalj till salu på 
pantauktion  
Pantbanken Sverige säljer Ben R Mottelsons nobel-

medalj från 1975. Ben R Mottelson fick nobelpriset i 

fysik tillsammans med Aage N Bohr och Rames 

Rainwater. Guldmedaljen är i 18 karat på 204,5 

gram. Medaljen ligger ute till försäljning på 

www.pantbanken.se från och med idag och försäljs 

den 10 februari. Utropspriset är 300 000 kronor. Det 

är andra gången den finns till försäljning. 

  

Medaljen som är till salu tilldelades fysikpristagaren Ben 

R Mottelson 1975 för hans arbete med att utveckla teorin om atomkärnans struktur. Han delade priset 

med Aage N Bohr och James Rainwater. Ben R Mottelson växte upp i Chicago men är numera dansk 

medborgare. 

 

Nobelpriset delades ut första gången 1901. Och har sedan dess delats ut 573 gånger och till 900 

personer. Alla som får ett Nobelpris får ett diplom, pengar och en guldmedalj. Det är bara en handfull 

medaljer som genom åren har sålts på auktion och det här är första gången en medalj säljs på 

pantauktion i Sverige. Bland de Nobelpristagare vars medaljer har sålts finns Ben R Mottelsons 

kollega Aage N Bohr. Den såldes för några år sedan för 50 000 dollar. 

 

– Vi auktionerar ut ungefär 55 000 föremål varje år i många fall unika föremål. Det här är andra 

gången denna Nobelmedalj lagts ut för försäljning hos oss. Förra gången, för ungefär ett år sedan, 

ångrade låntagaren sig och förlängde lånet. Den här gången tror vi att medaljen kommer att säljas och 

då blir det första gången vi auktionerar ut en Nobelmedalj. Det är svårt att gissa var priset på medaljen 

kommer sluta. Om det blir ett överskott från auktionen efter att lånebelopp och avgifter har räknats av 

får låntagaren det. Blir det ett underskott står pantbanken för det. Så fungerar det vid varje auktion, 

säger Peter Sundström, vd på Pantbanken Sverige.  

 

Alfred Nobel lämnade en ansenlig förmögenhet efter sig när han dog 1896 och ett detaljerat 

testamente. Det är avkastningen på förmögenheten som används till Nobelpriset och ceremonierna 

omkring det. Priset ges till den person som under året gjort något extra bra för mänskligheten inom 

områdena medicin, fysik, kemi, litteratur och fred. Ekonomipriset har instiftats av Riksbanken och 

delas ut vid samma tillfälle som Nobelpriset, på Alfred Nobels dödsdag den 10 december.   

 

På Pantbankens auktioner säljs föremål som belånats men som inte hämtats ut av låntagaren. Av alla 

föremål som årligen belånas hos pantbanken är det bara 10 procent som inte löses ut. Ofta för att 

personen inte vill ha sitt föremål och tycker att pantbankens auktion är det enklaste sättet att sälja 

föremålet till högsta möjliga pris.  

 

Mer information:  

Peter Sundström, vd Pantbanken Sverige, telefon: 08-667 01 14, 0709-37 11 00, www.pantbanken.se                      

___________________________________________________________________________
Pantbanken Sverige, Aktiebolaget för Varubelåning, är Sveriges äldsta pantbank och har 17 pantbanker. Sex 

pantbankskontor finns i Stockholm, två i Malmö samt två i Göteborg. Det finns fyra franchisepantbanker i 

Västerås, Uppsala, Eskilstuna och Helsingborg. Det finns 2 pantbanker i Helsingfors, Finland. Sedan hösten 

2010 finns en pantbank på nätet via pantbanken.se. Bolaget ägs till 68 procent av en stiftelse som bildades 

1929 av bolagets legendariske grundare Johan Alfred Jansson, även kallad Pant-Janne. Övriga 32 procent ägs 

av ett 110-tal personer med nära anknytning till Pantbanken. Verksamheten står under tillsyn av länsstyrelsen 

i Stockholm och länsstyrelsen i Helsingfors.  

 

http://www.pantbanken.se/

