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.

Detta är en fördjupning
av händelsen år
1

6

se nästa sida

4

4

1644.
Drottning Kristina besöker Dalarö den 30 maj med några hovjakter. Inför drottningen och 5940 man
läser amiralen Klas Fleming upp flottans nya instruktioner omfattande 24 stycken. När flottan avseglar
utbrast drottningen "Der swäfwar wår Crona på wattnet". Tronföljare från födseln.
Omyndig drottning 1632 vid faderns död, myndigförklarad 1644.
1644, vid 18 års ålder, förklarades Kristina myndig och besteg tronen. Vid den här tiden var det stora
kriget i Tyskland - trettioåriga kriget - fortfarande inte avslutat. Drottning Kristina fick därmed leda den
nya stormakten Sverige genom de sista segerrika åren fram till den westfaliska freden 1648.

Kristina, Christina, född 1626, död 1689,
drottning av Sverige 1644–54, dotter till
Gustav II Adolf och Maria Eleonora av
Brandenburg. Kristina var sex år då fadern
stupade, och landet styrdes tills vidare av en
förmyndarregering under Axel Oxenstiernas
ledning. Gustav II Adolf hade bestämt att
Kristina skulle få samma utbildning som en
manlig tronföljare. Hon övades alltså i ridning
och jakt men fick framför allt en boklig
skolning i nivå med den som passade furstar.

Klas Fleming, född 1592 i Villnäs, i landskapet Egentliga Finland i Västra Finlands län, nordväst om Åbo,
var en svensk amiral, riksråd, överståthållare och stadsplanerare.
Vid sidan av sina administrativa gärningar fortsatte han hela tiden sin aktiva tjänst i flottan. 1644 förde
han befäl över en flottstyrka han själv till stor del satt samman och som utmärkte sig flera gånger mot
danskarna. Efter att ha erövrat Fehmarn 29-30 juni 1644 tillsammans med Lennart Torstenson drabbade
han 1 juni samman med den danske kungen Kristian IV vid denna ö. Striden slutade oavgjort och
Fleming drog sig undan till Kielfjorden där han träffades av en förlupen dansk kula som två timmar
senare ändade hans liv.

Klas Larsson Fleming.
Litografi av Otto Wallgren.

