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The Nils J. Lindberg Collection

Myntauktioner i Sverige AB has got the honou-
rable task of selling one of the currently most 
precious collections of Swedish coins – that of 
Dr Nils J. Lindberg. 

Nils J. Lindberg (born 1926) lives in Helsinki, 
Finland, and has been collecting coins for al-
most 50 years. He obtained a licenciate degree 
in technology from Helsinki University of Tech-
nology and has been working at The Finnish pa-
permill group.  The history of paper has been an 
interest also outside the professional work, and 
after retirement Lindberg acquired a doctor’s 
degree in economical history at the University 
of Jyväskylä. He has been chairman of the Fin-
nish Numismatic Society and published several 
numismatic articles. In 2012 Nils J. Lindberg was 
awarded by the Swedish Numismatic Society 
the Elias Brenner medal for his numismatic ac-
hievements.

Myntauktioner i Sverige AB har fått det hedran-
de uppdraget att försälja en av vår samtids mest 
välaktade samlingar av svenska mynt - Dr Nils 
J. Lindbergs. 

Nils J. Lindberg (född 1926) är bosatt i Hel-
singfors och har samlat mynt i närmare 50 år. 
Lindberg är teknologie licentiat vid Helsingfors 
Tekniska högskola och har varit yrkesverksam 
inom Finska pappersbruksföreningen. Papprets 
historia har även intresserat utanför yrkeslivet 
och efter pensionering avlade Lindberg en fi-
losofie doktorsexamen i ekonomisk historia 
vid Jyväskylä universitet. Under ett antal år var 
han ordförande i Numismatiska Föreningen i 
Finland och har även publicerat sig inom det 
numismatiska området vid ett flertal tillfällen. 
2012 tilldelades Nils J. Lindberg av Svenska Nu-
mismatiska Föreningen Elias Brenner-medaljen 
för sina förtjänster inom numismatiken.

The auction representative Dan Carlberg  and the 
prominent collector Dr Nils J. Lindberg

The Nils J. Lindberg collection of Swedish coins 
is distinguishing itself in several regards.  It is an 
unusually rich collection of types. Several coins 
are very rare or show a high degree of conserva-
tion – rather often both. The provenances are in 
many cases long and remarkable, like that for 
the 1534 daler “the sword” – Hagander, Algård, 
Ekström, Svensson, Berghman, Burmester and 
Oldenburg. The coins struck in Turku (Åbo) are 
in an exceptional position.

The collection will be sold separate from our ordinary 
auction programme in late spings of 2015 and 2016.

Nils J. Lindbergs samling av svenska mynt ut-
märker sig i flera avseenden. Den är en ovanligt 
rik typsamling. Flera mynt är mycket sällsynta 
eller i höga konserveringsgrader - inte sällan 
bådadera. Provenienserna är i många fall långa 
och vackra, såsom för dalern 1534 ”svärdet”: Ha-
gander, Algård, Ekström, Svensson, Berghman, 
Burmester och Oldenburg. Även mynten präg-
lade i Åbo innehar en särställning.

Samlingen kommer att säljas utanför vårt ordinarie 
auktionsprogram, senvåren 2015 och 2016.

Svartsjö, 15 öre 1543Stockholm, daler 1534

Nyköping, mark 1587 Stockholm, daler 1594

Stockholm, dukat 1771Åbo, 8 öre 1557
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