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Visste du att….Dagens Eskilstuna skarpskyttar har varit utomlands på uppdrag.
År 2009 och uppdraget var  Schwedenfest Wismar/Tyskland
År 2016 var det dags igen med Fränkisches Volksfest Crailsheim/Tyskland.

Visste du att….En kunglig kungörelse av den 8 mars 1861 utfärdades reglerade bestämmelser.

 1: Frivillig Skarpskytteförening skall omfatta visst område, såsom stad, härad,eller
socken, utan avseende på medlemmars olika yrken, stånd eller samhällsvilkor.
  2: Utan rubbning av medlemmarnas rätt i övrigt att välja sitt befäl, skall varje 
förening lyda under en överbefälhavare, vilken efter förslag av förenigsmed- 
lemmarna å tre personer, varder av oss, uppnå föredragning genom Lantförsvars-
departementet; i nåder förordnad och därefter bliver oss för corpens verksamhet 
ansvarig.
Denna kungörelse blev en del av skarpskytterörelsen grundlag.

Visste du att….1862-1863 års riksdag beviljade 75000 rdr för anslag till gevär, samt 40000 rdr
för avlöning av instruktörer, ammunition och priser vid skjuttävlingar.
1865 beviljade riksdagen 137500 rdr till inköp av vapen. Samma år beviljade
riksdagen 90000 rdr till avlöning till instruktörer m.m. Summan 90000 rdr
utgick varje år till och med 1869.

Visste du att….
Nationalbeväpningen. I Göteborgs-
Posten berättas den 23 jan. Göteborgs 
frivilliga skarpskyttecorps erhöll igår 
det eftergivna profgeväret från 
Eskilstuna., tillverkat efter armens 
senaste modell, men med något 
smidigare stock och hane. Geväret, som 
med bajonett väger allenast 10 ½ skålp,
Synes-något som man knappt vågat 
hoppas-till utseendet kunna tävla med 
de anskaffade profgevären från England
De aktade gevärets lätthet, är dock 
godhet, i pipan ganska tjock, och det 
räfflade fulloppet, avsedd för spetskula, 
har en särdeles liten diameter. Man 
torde kunna taga för givet , att corpsen 
kommeratt bestämma sig för detta, efter 
allt utseende ändamålsenliga gevär, 
vilket  ofördröjligen skall underställas 
erfarna personers prövning. En annan 
sak blir om corpsen vid de strängt 
anlitade faktorierna i Eskilstuna och 
Husqvarna kan få fin beställning utförd 
till den tid, då corpsen anser sig behöva 
gevären, eller senast den 1 inst. Maj. Källa  Eskilstuna Allehanda;
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