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SAMLANDETS IDÉVÄRLD – VAD KAN 
NATURALIESAMLANDE SÄGA OM SAMTIDEN?  

 
Insekter, fjärilar, mineraler och växter – vad kan naturaliesamlandet under 1800-talet 
berätta om livet, människorna och vetenskapen under den här tiden? Och kan de bevarade 
samlingarna ge ett nytt perspektiv på den tid vi lever i idag? 
 

På Engelsbergs bruk utanför Fagersta levde och verkade brukspatron Gabriel Casper 
Timm (1799-1870). Tillsammans med sonen Paul August (1831-1878), andra samlare och 
vetenskapsmän byggde han upp en enastående naturaliesamling med föremål från hela 
Skandinavien. I den rikt illustrerade Naturaliesamlandet i historien kartlägger Clive 
Aslet och Svante Helmbaek Tirén samlingen från världsarvet Engelsbergs bruk.  
 

– På ytan kan samlandet verka som en stillsam och lite "insnöad" hobby. Men att 
studera naturens arter var ett sätt att närma sig skapelsens mysterium. Det fanns en 
djup existentiell laddning. Man kan nog säga att samlandet var minst lika viktigt som 
ett slags utforskande av människans plats i världen som det var för kunskap om 
enskilda arter och släkten, säger Svante Helmbaek Tirén. 

 
Boken placerar den Timmska naturaliesamlingen i ett större sammanhang av samlande och 
naturvetenskaplig forskning, men också av andlighet och tro, under 1700- och 1800-talen. 
 



 

– Naturaliesamlandet hade en viktig roll i att sprida kunskap om botanik. Intresset för 
nya arter exploderade när handelsmän, upptäcktsresande och forskare skickade 
hem sådant de hittat utomlands. Den Timmska naturaliesamlingen är ovanlig i sitt 
slag och vittnar om ett intresse för botanik även hos amatörer under en tid som 
präglas av stor entusiasm för vetenskap, säger Clive Aslet. 

 
Naturaliesamlandet i historien tecknar en fascinerande bild av hur samlandets idévärld 
utvecklats och hur den fortsätter att påverka oss än idag. 
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