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Betet på Dalarö Skans var magert så det 
fanns nog bara en ko på ön under några år.
Bakom kon syns en dam bärande på en 
mjölkkanna.



Stadskemisten Johan Edvard Alén mottog vykortet 1910.

Vem denne August är vet vi inte. 

Han är intresserad av botanik
och ber i  vykortstexten sin vän 
ta med sig växter hem från sin 
resa till Spetsbergen.

Se hela texten på 
nästkommande sida.

Johan Edvard Alén, 1851-1942.

Dalarö Skans åren 1901 – 1910.

Ägare av Dalarö Skans var K. Majt. och Kronan.
Boende på Dalarö Skans dessa år var arrendator Frans Ludvig Lindgren, f. 1884, med fru Johanna 
och deras 11 barn.



Broder Jan!

Hörru, när du kommer i ditt rike, 
d.v.s. till Spetsbergen, så var bra och 
ta med dig därifrån i din almanacka 
nån blomma t.ex. nån Carex* eller  
någe gräs eller korn du kan hitta på 
att skicka mig det sen du kommer 
hem. 
Skulle vara roligt att ha något 
därifrån i mitt herbarium.
Som är representant af dylika 
minnen från alla håll i Sverige –
Norge. Får du tag i nån bättre 
valfisk, kan du ju pressa den också 
åt mej.
Lycka till, gott väder på denna 
härliga tur! Och tina inte upp alltför 
många glaciärer (Jmf ????? !)

Gamle vännen August.

Dalarö 16/7 1910.

* Carex = meterhögt starrgräs. 

Efter avlagd studentexamen i Uppsala 1870, 
tog han filosofie licentiaten 1880 och 
promoverades 1884. Amanuens vid Uppsala 
universitet åren 1877—79, deltog han i 
Sveriges geologiska undersökningsfältarbeten 
1877—80. Sedan han uppehållit assistent-
befattningen vid Kemiska stationen i Kalmar 
1884—85, utnämndes han sistnämnda år till 
stadskemist i Göteborg, en befattning som då 
inrättades.


