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

8

1648.
Drottning Kristina kommer till Dalarö för att möta sin mor, änkedrottningen Maria Eleonora, som 1640
flytt från Sverige men nu återvänder.
Maria Eleonora trivdes aldrig i Sverige. Hon längtade hem, men förmyndarregeringen ville inte låta
henne resa till Sveriges fiende. Då inledde hon hemliga förhandlingar med danske kungen Kristian IV och
förberedde noga sin flykt. I juli 1640 flydde hon förklädd tillsammans med en tjänarinna. De red till
Trosa, där ett fartyg förde henne till Gotland där två danska krigsfartyg väntade. Sedan vistades hon i
Danmark tills hon slog sig ned i Preussen och senare i Brandenburg.
Genom drottning Kristinas försorg kunde Maria Eleonora återvända till Sverige fredsåret 1648. Dottern
ansåg att det var besvärande för Sveriges internationella anseende att modern bodde utanför rikets
gränser. Här vistades hon för det mesta på Nyköpings slott. Änkedrottningen deltog i de fester och
förströelser som Kristinas hov erbjöd: fyrverkerier, riddarspel, baletter, djurhetsningar och banketter
med baler. Hon åkte i egen vagn i Kristinas kröningståg i Stockholm 1650. Förhållandet mellan mor och
dotter tycks ha fungerat bra, även om änkedrottningen drev på för ett äktenskap mellan Kristina och
kusinen Karl Gustav.

Maria Eleonora
Erik Cornelius/Nationalmuseum.
Maria Eleonora av Brandenburg, född 11 november 1599 i Königsberg (nuvarande Kaliningrad),
död 18 mars 1655 i Stockholm, var drottning av Sverige. Hon var dotter till kurfursten Johan
Sigismund av Brandenburg och Anna av Preussen och syster till kurfurste Georg Vilhelm av
Brandenburg; hennes yngre syster Katarina blev regerande furstinna av Transsylvanien. Hon gifte sig
25 november 1620 med Gustav II Adolf av Sverige. Maria Eleonora var mor till drottning Kristina
men satt inte i förmyndarregeringen för dottern.

