Christian Dyring, - 1689, døde 22 dec 1689, Chrø, Fyrværker, A10
Christians fam.:

?? gm MM.

Gm:

Johanne Pedersdatter, 1637 - 1706, bgr 8 aug 1706, 69 år gl. Gudhjem.

Johannes fam.:

Peder NN gm MM.

Børn:

Bemærkninger:
Udgangsdata:
Christian Dyrings 1706 08.08 Begravelse Sl. A10A

69 enke Johanne Pedersdtr.

10b Gudhjem

Søetaten:
Side 304-307 – 7. oktober 1686 – Hoffmann på tysk om visse uoverensstemmelse – noget om pistoler – fyrværker Dyring og oversendelse til
Wittberg.
Side 308- 8. oktober 1686 – Lorentz Abroe skriver at C5 båden ankom den 15. september med 1400 hele og 400 halve tøndebånd. Nu mangler der
blot 1000 dobbelte fadebånd eftersom det er mest 2 tønder fade der behøvedes. De mangler lys – ungefær 12 lispund.
I samarbejde med lodsmanden er tømmeren ved at fremstille et stor og et lille hyttefad. Det lille kunne tages med, når de var ude og fiske. Det store
hyttefad skulle det gøre muligt at overføre levende torsk (til København)
Fyrværkeren Christen Dyring havde lørdag den 25. fortalt Abroe om nogle folk i garnisonen havde fortalt ”fordægtige ord og tale”. Han fortalte det
videre til kommandanten, der straks samlede alle overofficererne og Abroe fik ordre til at udlevere pistoler til artilleri, skib og civilbetjentene, samt
krudt og kugler. Overofficererne afhørte folkene, og fandt flere mistænkte. En henvendelse til Amtmand Wittberg bevirkede, at obersløjtnant Blinck
kom med et par kaptajner og overtog afhøringerne. Ingen havde noget at sige, men da de blev spurgt om de ville afløses, svarede alle ja.
Side 317-320 – 24. december 1689 – Lorentz Abroe fortæller, at han via fregatten Snaren Svend via amtsforvalter Wognsens mellemkomst
modtaget penge, som han har brugt til at betale garnisonens gager i 2 kvartaler. Han havde fra amtsforvalteren modtaget malt, rug og gryn samt
langhalm til ”byltsækkenes stopning”.
En båd tilhørende Friderik og Niels Müller fra Christianshavn ankom ”formidelst modbør” til Christiansø den 16. december fra Pittow og var på vej til
København.
Den 22. (dec 1689) døde fyrværker Christian Dyring.
Fyrværkeren Christian Dyring havde ligget syg i fem dage før han døde.

