Året Var
DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och
med hjälp av boende på Dalarö.
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1570.
Johan III embarkerar flottan i Dalarö och medföljer till Älvsnabben. Befälhavare var Klas Eriksson Fleming.

Johan III, född 1537 på Stegeborgs slott, död 1592 på slottet Tre Kronor i Stockholm, var kung av
Sverige 1569–1592 efter att ha tillskansat sig kungamakten genom att hösten 1568 fängsla sin bror Erik
XIV och propagera mot honom resten av det året. Ibland räknas hans regeringstid redan från
maktövertagandet 1568 men det var först i januari 1569 som riksdagen fattade beslut om
regeringsskiftet.
Johan ärvde det kostsamma kriget mot Danmark, som tidvis även involverade Lübeck och Polen på dansk
sida. Men han lyckades år 1570 få till stånd en fred, om än en dyrköpt sådan.
Efter att 1570 ha avslutat nordiska sjuårskriget och slutit fred med Danmark och Lübeck startade han krig
med Ryssland. Det kriget varade med varierande intensitet ända till hans död. Intagandet av Narva år
1581 var hans största militära framgång.

Johan III embarkerar flottan i Dalarö år 1570 och medföljer
till Älvsnabben. Befälhavare var Klas Eriksson Fleming.

Målning av kung Johan III från 1582
av Johan Baptista van Uther.

Klas Eriksson Fleming.
Han lyckades omedelbart vinna Johans förtroende, trots
den framskjutna roll han spelat i händelserna vid Åbo 1563.
Fleming upphöjdes i samband med Johan III:s kröning 1569
till friherre, blev 1570 amiral över flottan.
Under det sista sjötåget i kriget mot Danmark förde han
befälet över huvudflottan, som huvudsakligen kom att
operera kring Bornholm. Fleming som åtminstone från 1571
kallas Sveriges rikes amiral, blev den förste, som kom att
inneha överbefälet över flottan som en varaktig befattning.
Hans förmåga togs emellertid även i anspråk för andra
uppgifter och 1591 fick han ledningen över kriget mot
Ryssland som hövitsman över Finland och Estland.

