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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1854.
Garnisonen på Dalarö skans indrages och bestyckningen flyttas till Vaxholm. Garnisonskyrkans
inventarier överlämnades till Dalarö församling som en gåva men som sedermera försåldes.
Undantag är nattvardskärlen m.m. som överlämnades till Pontonjärbataljonen.
Dalarö skans garnisonsförsamling var en församling för garnisonen på Dalarö skans.
Församlingen bildades 1688 och den uppgick 1854 i Dalarö församling.
För garnisonen fanns från 1600-talets slut både garnisonspastor och kyrksal med 32 bänkar.
Pastorstjänsten ålades senare komministern på Dalarö.
Den 28 mars 1854 utgick Dalarö skans ur det fasta försvaret. Kaptenen Thorbjörn Morén var den siste
fortifikationsbefälhavaren på Dalarö skans.
Nattvardskärlet.
Överadjutanten i Stockholms garnison skänkte år 1724 en uppsättning kommunionskärl i förgyllt silver
(ursprung i Nordtyskland från slutet av 1600-talet) till en av de fasta försvarspunkterna, Dalarö skans, i
Stockholms skärgård. Inskriptionen på kalken är på latin och lyder:
”G.B. Panso donerar i nådens år 1724 på annandag pingst denna kalk med fat och skrin, båda förgyllda,
till kyrkan som utmärkes genom högvärnet kallat Dalarö skans och som står under den vakande
befälhavaren herr Drachstedts ledning.

Den 6 augusti 1856 fastställde Krigskollegium kapten Moréns förslag. 1857 graverades Kongl.
Sapeur-Compagniets vapen och årtalet 1857 in på kalken.
1868 överlämnades nattvardskärlen till Pontonjärbataljonen och var fram till 1998 Svea
20:e ingenjörregemente Ing 1:s kommunionskärl.
1998 övertog Norrlands ingenjörkår Ing 3 traditionerna från Ing 1 och kärlen flyttades från Södertälje
till Boden. 2000 övertog Norrlands ingenjörsbataljon ingående i Norrbottens regemente I 19
kommunionskärlen.
2005 flyttades kärlen från Ing 3:s kasernområde till kanslihusmässen vid I 19 och är idag i bruk vid
ingenjörskompaniet ingående i Norrbottens regemente.
2012 avdelade Norrbottens regemente nattvardskärlen till att vara kärl för de internationella förband
som sätts upp vid regementet.

