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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av händelsen år
1

7

se nästa sida

4

3

1743.
Ryska flottan kommer från Furusund till Dalarö den 18/10 med 30 galärer och 20 fartyg och seglar
31/10 vid Sandemar mot Muskö och kommer 19/11 för andra gången till Dalarö samt seglar (utan att
lämna en vedpinne kvar) den 22/11 till Baggenstäket och ligger där över vintern.
Dalupproret 1743 (även stora daldansen, dalaupproret, eller fjärde dalupproret) var
en upprorsrörelse som 1743 kom till utbrott i Dalarna. Den hade sin orsak i allmogens missnöje
med frihetstidens ”herreregering”. Detta missnöje var ännu starkare i Dalarna än i andra trakter, bland
annat till följd av att hattpartiet infört inskränkningar i dalkarlarnas fria varuutbyte med Norge.
Myndigheterna med Hattarna i spetsen vågade inte lita på svensk militär längre. Hattarna var dock
minst av allt några principryttare – direkt efter freden i Åbo i augusti 1743 bad de Ryssland om hjälp
med trupper för att skydda mot en hotande dansk invasion.
Onsdagen den 12 oktober anlöpte en rysk galärflotta Furusund. Befälhavare var den ursprungligen
skotske generalen James Keith*. Följande fredag bevittnade han kronprins Adolf Fredriks ankomst till
Stockholm. Han skriver i sin rapport till kejsarinnan Elisabet I:
Igår kom jag med generallöjtnant Soltikov på Ers Majestäts befallning hit, lämnade eskadern i svenska
skären 10 mil härifrån. Idag höll kronprinsen sitt intåg och blev mottagen med obeskrivlig glädje och
uppriktig tillfredsställelse, efter vad man kunde se.

*James Francis Edward Keith, född 11 eller 16 juni 1696 i
Inverugie nära Peterhead i Skottland, död 14 oktober 1758
i slaget vid Hochkirch i nuvarande Sachsen, var en skotsk
militär, rysk general och preussisk fältmarskalk.

Anm. (utan att lämna en vedpinne kvar)
Syftar troligtvis på att de behövde ved för att laga mat m.m. och högg ned den lilla
växtlighet som fanns.

