En velstående
Morsø-urmager
Hvad der fandtes i boet efter urmager og mecanicus
Niels Sörensön Heede,
da det blev åbnet og vurderet i Jørsby 30. april 1816.
Af K. STENSTRUP, Lemvigvej 12, Aalborg

I de to foregående årgange af Historisk Årbog har K.
Stenstrup, Aalborg, fortalt indgående om den navnkundige
urmager Niels Sörensön Heede i Jørsby på Mors, om hans
arbejder og mere personlige historie. I det følgende
afsluttes beretningen med et kig ind i det usædvanligt
omfattende bo, som stod tilbage ved Niels Sörensön
Heedes død i december 1815. Den lange liste giver et
billede af redskaber, brugsting, inventar og beklædning
først i forrige århundrede. Her nævnes stort og småt
imellem hinanden. De mest kostbare ting er vedføjet pris.
Oplysningerne stammer fra Morsø Skifteprotokol
1811-1817 og Morsø Nørreherreds geistlige Skifteprotokol
1804-1817.
”Aar 1816, den 30te april var Cancellieraad, Bye- og
Herredsfoged Møller af Nyekiøbing med Vidner,
Sognefoged Lars Toft og Niels Christensen af Jørsbye
mødte i afdøde Niels Heedes Boe i Jørsbye. D’hr
Krigsraad, Procurator Deigaard som Mandatarius for

Fra norddiget om Jørsby Kirke: Laurits Larsen bliver kaldt
Bette Lavst. Han døde nytårsaften 1906 hos sin datter
Karen, 97 år gammel. Hans dafer hed også Lars La rs
(Laurs Laursen) og var ejer af Jørsbygård fra o. 1800. Det
var ham, der havde et ur i bestilling hos Niels Heede, da
denne døde. Arvingerne påstod, at det fjernet af boet.

afdøde Niels Heede og Hustrues Arvinger og Procurator
Woetmann som Mandatarius for bemeldte afdødes
Testamentariske Arving Jens Poulsen i Jørsbye deres
Begæring at Aabne og Vurdere Niels Heedes efterladte
Boe, hvilken i Følge Amtets Resolution og på Grund af
den imod Testamentets Gyldighed Anlagte Sag, er taget
under Registrering den 16de Januar d. Aa. Før Aabning og
Vurdering imidlertid blev foretaget, læste Herredsfogden
saavel den Testamentariske Arving Jens Poulsen, som de
naturlige Arvinger Jens Roesen og Jens Nielsen, der ved
Forretningen var tilstede deres Erklæring om de havde
noget imod Aabning og Vurdering i Boet, eller de
attraaede samme. - De erklærede, at da det var at befrygte
de under Forsegling værende Linned Gangklæder og
videre kunde ved længere at henligge uden Tilsyn tage
skade, saa havde de intet imod at Boet Aabnes og
Vurdering foretages. De rette og fødte Arvingers
Fuldmægtig Krigsraad Deigaard var ved Forretningen
tilstede og reserverede sig alt lovligt. Det samme gjorde
ogsaa Procurator Woetmann fra Wildholm, der ogsaa
havde taget møde på den retmæssige Testamentariske
Arving Gaardmand Jens Poulsens Vegne. Aabning og
Vurdering blev foretaget. Seglene blev eftersete og
befundet ubeskadigede samt fratagede.”
Striden om Niels Heedes bo er gengivet i Historisk
Årbog for Thisted Amt 1984, hvor dog følgende
registrering er udeladt af praktiske grunde. Den tilhørende
vurdering er så mangelfuld og utydelig, at jeg har fundet
den uden interesse og derfor kun har vedføjet vurderingen
til enkelte af de større ting for at antyde prisniveauet.
Hensigten med denne afskrift har været at give en stor
detaljeret beskrivelse af Niels Heedes ejendele i en
forståelig form som endnu et led i mine tidligere forsøg på
at tegne et billede af en bemærkelsesværdig mand.
Forhåbentlig er det lykkedes så nogenlunde at opfatte
teksten korrekt ud fra disse forudsætninger.

I denne ejendom i Jørsby boede mine bedsteforældre. De
havde vel 4-5 tønder land. De fik 11 børn, hvoraf de seks
døde som små. Der døde fire i én uge af difteritis. Læg
mærke til, at der ikke er et træ eller en busk ved huset. Se
interiør med min bedstemor på den følgende illustration.

2 par metal do.
1 orlande snippert med bind
1 lommekniv og 1 lille fritbor
1 rød tegnebog med stållås
1 halvdaler seddel og 2 stk. 8te skilling billetter
1 lommekniv med proptrækker
3 små apotekerkrukker med poleresager
1 par stangbriller
2 små glas og 1 bomolieflaske
I skuffen nr. 1:
44 skilling i Dansk Kurant skillemønt og rigsbank ting for
6 sk.
3 messing bøjer og stumper til urkasser
Nogle små stykker jern til at dreje med, - mere småragelse
I skuffen nr. 2:
2 urkasser med 2 sølvringe
7 sølvringe til urkasser
1 messingbund til urkasse og 1 sølvurskive
3 s må stykker sølv
I skuffen nr. 3:
8 sammenholdere af jern til stueure
I skuffen nr. 4:
2 fileskafter og 2 riveballer
1 messingurkassebund og nogle blymodeller til urnøgler
I skuffen nr. 5:
Nogle stk. små afdrejede hjul af messing
I skuffen nr.6:
De førhen vurderede sølvskeer
2 savklinger
I skuffen nr. 7:
Nogle blymodeller til urkasseringe og nogle træmodeller
Karen Laursdatter, født den 25. februar 1847, død den 8.
samt den afdødes signet
janusr 1934. Hun var gift med Mads Kristensen (Toft), født
den 24. februar 1848, død 1921. Her døde Bette Lavst hos
I skuffen nr. 8:
mine bedsteforældre, 3½ år før jeg blev født.
2 file og 4 stk. jernragelse
I SOVEKAMMERET:
I skuffen nr.9:
Nogle messing- og kobbermodeller
1 skatol med skænk (60 rdl.)
I skuffen nr. 10:
I skænken:
11 procelænsurskiver og 4 stk. små urkæder
1 kaffekværn
I skuffen nr. 11:
1 kobberkaffekedel
Nogle gamle dele af et lommeur og 1 gammel
1 messingkaffekande
skildpaddessnustobaksdåse
1 messingmorter med støder
I skuffen nr. 12:
1 strygejern med 2 holte
1 urkasse af messing
2 messinglysestager
4 stk. modeller
5 tintallerkener
10 stk. porcelænsurskiver og
6 dybe porcelænstallerkener
3 spindelfjedre
6 små flade do.
I skuffen nr. 13:
2 store spølkummer
1 sølvurkasse med glas
2 gl. overkopper og 1 under do.
1 do ufærdigt uden glas
1 stenkrus
1 skildpaddesurkasse med sølvring og stifter
3 salmebøger
7 sølvbøjler og 2 potaeser(?) og 2 små stykker sølv
1 blylimpotte
14 stk. forskellige urglas
1 bliktedåse
2 stk. skildpadde til urkasser
1 do. låg
I skuffen nr. 14:
1 porcelænsunderkop med nogle filspåner
10 stk. urglas
1 porcelænssukkerkop
I skuffen nr. 15:
I skatolklappen:
1 snustobaksdåse med noget gammel sølv
2 sølvspiseskeer med bogstaver. På den ene I.C.W., på den I skabet i skatollet
anden S0 a.D. Kiøbenhavns Prøve
Skuffen nr. 16:
4 stk. teskeer med stempel m.i.
1 messingbund og nogle urhjul
2 stk. do.
I skuffen nr. 17:
2 sølvknæspænder med jernkrans og torn
1 ikke-fuldfærdigt lommeur
1 par tombaks skospænder
I skuffen nr. 18:

1 messingbund og 1 ikke -færdig lommeur
I skuffen nr. 19:
Nogle spiralfjedersurvisere. Hjul og videre til ure
I skuffen nr. 20:
Nogle stk. urkæder
I skuffen nr. 21:
1 ikke-fuldfærdiget lommeur
2 små flasker
I papirskuffen:
1 liden trææske med gamle urhjul
1 messing cirkel
4 drilbor
9 forskellige sorter file
3 polerebørster
1 messingboringsbøsse
1 messingcirkel
3 små jernambolter
2 filskruer
3 drejestifter
1 træbræt med kasseret urmagerværk
1 forstørrelsesglas
3 hamre på skaft
2 do. uden skaft
4 stk. skrueurvisere
10 stk. drejejern
4 små polerefile
3 fileskafter
1 messingblæserør
2 små kurve
1 liden hammer
1 messingcirkel
1 polerefil
1 niptang
1 skrueblok
4 store file
1 par stangbriller
1 saks
2 linealer
1 skæreværk (skærekniv), vurd. til 50 rdl.
I øverste dragkisteskuffe:
1 sink (?) maskine med 2 løsdele (vurd. til 50 rdl.)
1 drejestål
1 do.
1 do.
1 indgribningsmaskine
1 stangkæde
1 punktmaskine
1 håndmaskine
1 poleremaskine
1 sav
1 stålpasser
4 stk. niptænger
12 stk. flade file
9 stk. halvrunde do.
2 stk. 3-kantede do.
12 stk. forskellige små file
10 stk. do.
12 stk. små polerefile
10 stk. do.
2 cirkler af jern
2 små hamre
1 stor filskrue
1 mindre do.

1 sporhage
1 skrueblok
2 polerebørster
1 klinkemaskine
5 drilskafte og 1 filskaft
2 blymodeller
1 tegnepen og 1 messingklyppel
4 messingplader til 8-dages stueure
10 uafgjorte hjul til 8te dages stueure
1 uafgjort viserværk
3 messingbomme
1 gl. skæreværk
I den anden skuffe:
1 par hvide uldne strømper
2 blå uldne tørklæder
2 rødternede do.
1 do.
2 blåternet do.
1 stk. lommeur
1 dug med fryndser
1 hørgarnsskjørt
1 gl. do.
1 do.
1 gl. do.
2 nøgler garn
I den 3die skuffe:
I en lille skuffe:
1 gl. hovtang og 1?
Noget gl. urmagerredskab
I en 2den lille skuffe:
8 grav(er)jern
3 polerejern
Noget gl. polereværk
I en lille æske:
4 vægtlodder
1 sav
1 bliksaks
11 forskellige jern og gamle file
3 glas (til lommeure)
1 sølvskive
1 glas blækhus
Noget
1 himmelseng med grønt omhæng (vurdering 40 rdl.)
1 blå - og hvidstribet olmerdugsoverdyne - 10 rdl.
1 hvid vadmels do.
1 blå og rød olmerdugspude
1 blå og hvid do.
1 hvid olmerdugs do.
1 vadmelspude
1 do. mindre
1 vadmelsvår
1 do.
1 rødstribet hovedpude
1 do.
1 do.
1 sengetop
1 jernbilægger kakkelovn (40 rdl.)
1 lænestol med 2 hynder
1 do. med do.
1 do. med gult betræk
1 træstol
1 stentavle
På et fast bord:

1 solskive
1 do.
1 ambolt
1 lille spejl
1 stk. kattunsgardin for en hylde over kakkelovnen
1 messingskammel
1 sort stenkrukke
2 gamle bøger
1 lille vægt
1 flisebord med krydsfod
På sengens himmel:
2 par karter
3 tene og et hjul til spinderok
1 gammel uldsaks
1 spigerbor eller drilbor
1 del almanakker og andet ragelse
1 krucifiks
1 stor kasse
1 messinglyseplade med saks
I DAGLIGSTUEN:
1 rødmalet klædeskab
Derudi:
1 stribet vest
1 do. trøje
1 blåstribet do.
1 hvidprikket nattrøje
1 hvid do.
1 stribet trøje
1 par grå bukser
1 par sorte mansketters do.
1 par grønne do.
1 par lådne do.
1 blå vest med 8 sølvknapper (10 rdl.)
1 blå do. med metal do.
1 grå og grøn do.
1 rød silke do. uden knapper
1 grøn kjole
1 blå do.
1 grå og grøn do. med 24 sølvknapper (20 rdl.)
1 blå rejsekappe og en do. pudevår (8 rdl.)
1 hvid bunden trøje
1 par hvide strømper
2 par Brannesseler
1 hvid bomuldshue
2 røde uldne do.
1 par hvide vanter
1 hat
1 hvid procelænssuppefad
1 glas vandflaske
1 hvid stentepotte
1 flødekande
1 do.
1 hvidt krus
3 hvid og blå spølkummer
3 par do. kopper
2 brun og hvid spølkander
3 par do. tekopper
2 dybe tallerkener
½ dusin flade do.
1 tinsuppefad
5 flade tintallerkener
1 messingdørslag

2 messingstager
1 lidet spanskrør med sølvbeslag
1 8te dages stueur med brunmalet hus (80 rdl.)
1 sav
1 mindre do.
2 stokke med benknapper
1 spejl i hvidmalet ramme
1 trævinkel
1 kobberhåndet fyrfad
6 stk. blylodder
1 kobberfyrfad på høj messingfod
1 fyrskatol (50 rdl.)
I skatolklappen:
I skuffen nr. 1:
1 tintallerken med 6 stk. urfjedre
I skuffen nr. 2:
2 stk. skilpadde
2 stk. tynde hår
7 stk. hårfjeder til urkasser
I skuffen nr. 3: intet
I skuffen nr. 4:
12 stk. korkpropper
I skuffe nr. 5:
1 lærebog og katekismus
I skuffen nr.6:
1 vægt med lodder
I skuffen nr. 7:
5 små polereflasker med mere polertøj
I skuffen nr. 8:
Nogle stumper urfjedre m.m.
I skuffen nr. 9:
1 messingplade
I skuffen nr. 10:
2 oliesten
Iskuffen nr. 11:
1 oliesten og nogle knapforme
I skuffen nr. 12:
2 messingpolerbørster, 8te tinmodeller til urkasser og
klaverstrenge
I skuffen nr. 13:
15 små file uden skafter
I skuffen nr. 14:
6 blyforme til urkranse og nogle træmodeller
1 matematisk bog
I den øverste skuffe, nr. 1:
1 rødblommet silketørklæde
1 do.
1 blåt bomuldstørklæde
1 gl. sort og hvid do.
Nogle alen strømpebånd
2 stk. gl. halsbind
1 bomuldsnathue
I skuffen nr. 2:
1 rulle klæde
1 par uldne vanter
1 hvid bomuldshue
1 par uldne strømper
1 par do.
1 par opsprættede stribede ærmer
1 skive til et stueur
I skuffe nr. 3:
1 par hvide uldne ærmer
2 par strømpebånd

7 nøgler uldgarn
1 stk. zirtsvævet hjemmegjort forklædetøj 6½ alen (13 rdl.)
1 stk. do. 8 alen (16 (rdl.)
I skuffen nr.4:
1 stribet skørt
Nogle stk. grønt uldent tøj
3 små nøgler bl. uldgarn
1 grøn- og brunstribet skørt
1 rød ulden skørt
1 blåstribet uldent forklæde
1 gammelt linneds do.
1 læderpung med 92 stk. halve og 1 hel kobberskilling
2 stole med plydsbetræk
1 lysekasse
1 rødmalet træskab
1 blåmalet skab med dragkiste under
I skabet:
1 glaskaraffel
1 mindre do.
1 pægl flaske
1 større do.
2 grønne flasker
2 spidsglas
2 mindre do.
2 hovandsflasker (hovedvandsflasker)
6 stk. ølglas og 1 lille do.
I skuffen nr. 1:
12 stk. strømpepinde
I skuffen nr. 2:
1 beskrivelse med mere ragelse
I skuffen nr. 3:
1 lille æske
1 messingkridthus
I skuffen nr. 4:
1 papiræske med noget tøj
I skuffen nr. 5:
1 æske med ragelse
1 tobaksdåse
Spanskgrønt
I skuffen nr. 6:
11 stk. forskellige uldgarnsnøgler
I skuffen nr. 7:
Noget gl. messingragelse
I dragkisten:
I skuffen nr. 1:
1 blåstribet dug
1 blåtavlet tørklæde
2 hvid do.
1 stk. skørt
1 par lådne skindhandsker
1 gl. serviet
1 gl. klædessjal
1 blåstribet pose
1 bundt gammelt uldgarn
1 bundt rødt do.
1 stk, blåt tøj
Nogle klude og 1 hue
1 hue og 1 æske
I skuffen nr. 2:
1 sort fløjls Pompadour
1 do.
1 sort fløjls kyse
1 sort do. med rød tafts for.

3 sløjfer
1 stk. hvid bommesi
2 par halværmer
I skuffen nr. 3:
5 stk. hvide natkapper og do. -hue
I skuffen nr.4:
3 dukker hør
1 brunmalet dragkiste (50 rdl.)
I den første skuffe:
1 hvidstribet skørt
1 lyseblå damaskekåbe med 2 par sølvhager
1 sort stoffesskjorte
1 blå vadmelsskjørt
1 rød og gråstribet do.
1 sort stoffestrøje
1 rødstribet sirtses do.
Nøgle med uldgarn
I den 2den skuffe:
1 stk. linned, sirts 2 alen, sort og hvid kattun
1 rødt og hvidt tørklæde
1 do.
1 rød og blå do.
1 mørke og lyseblå bommesi do.
1 sirtses do. med bort
1 brunprikket silke do.
1 do.
1 do.
1 sort og blå do.
1 rødt og grønt do. 1 sort og hvid
1 rødt og brungrønt do.
1 blåt og rødhvidt bommesi do.
1 hvidprikket sirts do. med bort
1 mørk og lysblå do.
1 sort og hvid lue
1 par hvide vanter
1 par do.
1 par fingervanter
1 par gl. do.
1 par sorte fingervanter
1 hvidt halstørklæde
1 do.
1 do.
1 do.
1 do.
1 do.
1 strimmel
1 hvidt overtræk
3 stk. hvide halstørklæder
2 halskraver
6 stk. slipper
2 halsstrimler
1 hvidt fint halstørklæde
3 stk. hvide halstørklæder
1 krave
2 par mansketter
1 hvidt forklæde
5 stk. fruentimmerhuer
1 sort forklæde
1 blå trykket do.
1 do.
1 blåt do.
1 hvidt do.
4 nøgler uldgarn

21 /4 alen brunt sirts med røde blomster
1 stk. sort og hvidt do., 8 alen
1 stk. mørkegrønt uldent tøj, 2 al.
1 stk. mørkeblå stribet do., 6 alen
I den tredje skuffe :
1 rød bunden trøje
1 do.
1 mørkerød do.
1 do.
1 sort vadmelstrøje
1 grønt snørliv
1 do. skaftet trøje
1 do. og gulstribet livstykke
1 blå ulden trøje
1 rød vadmelsskjorte
1 hvid bunden trøje
1 grøn do.
3 alen blåt vadmel
2½ stk. uldent klæde i et stykke
1 savskrue
I den fjerde skuffe:
1 stk. rødstribet uldtøj
1 par blå strømper do.
1 do.
1 par sorte do.
1 lyseblå vadmelsskjorte
1 rød og grøn arbejdsdo.
1 grøn arbejdsskjorte
1 rød do.
1 sort do.
1 læderpude
1 lædertrøje
1 par læderbukser
1 blåstribet livstykke
I FOLKESTUEN:
1 fyrretræs bord
1 do. skammel
1 do. bord på krydsfod
1 træstol
1 stor bilæggerkakkelovn (50 rdl.)
1 rive med skaft

Gravkors fundet ved norddiget på Jørsby Kirkegård: Karen
Pedersdatter. Født i Jørsby den 5. juni 1805. Død den 27.
april 1873. Niels Heedes naturlige arvinger gjorde indsigelse
imod, at han gav Peder Lassens datter Karen et
sølvhovedvandsæg. Hun er stammoder til den lange række af
sognefogder, der indtil vor tid beboede matr. 11.

Nogle blymodeller og træpinde
1 to-Lispunds bismer
1 drejelæg med l0 jern
1 lille jern mukkert
1 hammer
2 messing
2 jernpander
2 slibestene
2 sønderslagne do.
1 stok med benknap
1 tinbakke med nogle sorte glas
1 lille skammel
1 skak sengested med omhæng (skak, dvs. skæv, skrå)
Derpå:
1 blå - og hvidstribet olmerdugsoverdyne
1 gul- og hvidstribet dyne
1 rød- og hvidstribet do.
1 sortternet vadmels do.
1 gammel blåstribet olmerdugs do.
1 blå - og hvidstribet olmerdugshovedpude
1 rød- og hvidstribet do.
1 gammel rød- og hvidstribet do.
1 anden do. med hvid overtræk
1 hørgarnslagen
I ET LILLE MØRKT KAMMER:
1 ølfjerding
1 jerngryde
1 rød kiste
2 sorte gryder
I ET SENGEKAMMER:
1 stolpeseng
Derpå:
1 rød- og hvidstribet olmerdugsoverdyne
1 blåstribet olmerdugs do.
1 blåstribet bolsters do.
1 rødstribet bolsters do.
1 rødstribet olmerdugs lang hovedpude
1 do. kort
1 blåstribet lang olmerdugs do.
1 blåternet pude
1 pude med lærredsbetræk
1 rød- og blåstribet tæppe
1 lille pose uld
1 taburet
1 jernbilæggerkakkelovn
1 fyrretræsmadskab
Derudi:
2 halvpot flasker
1 do.
1 pot flaske
2 potillier (bouteilier)
3 do.
1 kobbertragt
1 blækkrus
3 jern
2 røde fade
3 store mælkefade
2 do.
Nogle sønderbrækkede stentallerkener
1 rivejern (Riviern)
1 sort lerbøtte

3 lerfade
1 sort stenkrus
1 stenkammerpotte
3 store fade
1 stengryde
1 rød lerkrukke
1 stor gryde
1 par
1 fyrretræsslagseng
3 do. æsker
3 små løb (halmkurve)
3 sorte kar
1 kerne
I MANDEKAMMERET:
1 par kværne i bing
5 stk. såbøtter
4 kar
2 baljer
2 solde
1 timse
1 sold
2 løb (halmkurve)
1 kornskæppe
1 garnvinde
1 haspetræ
1 ølfjerding
2 grynottinge
1 gammel drikketrug
2 melposer
I KØKKENET:
1 ildklemme
1 kobberthekedel
1 mindre do.
1 gammel do. uden bund
1 messingfyrbækken
1 jernskorstensplade med skuffe
1 ildpuster
1 knippelstok
1 blåtavlet lærredspose
1 rist
1 træfad (eller træfod)
1 lille kobberfyrfad
12 stk. forskellige potter
1 skammel
4 potskeer
3 kurve
1 strippe
1 strippetrug
1 smørtrug
1 tinlyseform
I EN LANG GANG:
1 vaffeljern
1 godrådjern
2 skruer
1 hakkebræt
1 par smedebælge
1 lille ambolt på blok
1 forhammer
1 mindre hammer
2 økser

4 små smedetænger
4 jernforme
1 fjerdingsgruekedel
Noget ovntømmer
PÅ LOFTET:
1 trævan(d)kande
1 gammel kiste
Derudi:
2 blårgarnssærke
2 do.
2 do.
2 do.
1 do.
4 do. skjorter
5 blårgarnslagner
1 do.
1 dug
6 alen blårlærred
1 stk. tavlet overtræk
1 alen stribet do.
1 lærredstrøje
1 stor tønde med trækul
4 stk. fiskeskæl til urkasser (?)
1 vinduestrappe
1 fjerding med fyld
3 fjerdinger
4 ølfjerdinger
2 rødmalede tejner (madkasser)
2 spinderokke
1 fustage med 4-5 skp. malt
1 gammel grynløb
1 mindre do.
1 gammel strippe
3 gamle sorte gryder
4 små poser med uld
4 do. med lidt korn
1 fjerding med låg
1 otting med jernbånd
1 stor kasse
1 fustage
1 stk. lådden skind
Nogle tørv
1 bordblad
1 gammel tjæretønde
Nogle stumper fjæl
1 sold
1 løb
2 kakkelovnsrammer
Noget træbrænde
1 kvantum fladtørv og skottørv
1 lille rødmalet skrin
Derudi:
1 drejlshåndklæde
1 hørgarns særk
1 do. skjorte
1 dug
2 hørgarnslagener
1 kiste med lås og nøgle
Derudi:
1 skindbælte
1 ny vadmelsvams
1 vadmelssærk

7 alen stampet tavlet tøj
1 blåtavlet overtræk til en pude
1 blå snøreliv
1 stribet fruentimmertrøje
1 blå vadmelsskjorte
1 stribet fruentimmertrøje
2 barkede skind
1 skind snør(e)liv
2 stk. gammelt linned
1 dynevår
2 knipper blårgarnsnøgler
2 røde klauser uldgarn
6 klauser sort do.
3 benstykker
2 får med tre lam
1 sort gimmer
1 hvid do. med en sort plet på ryggen
2 oste
7 høvle

Det danske urmuseum i Århus (Den gamle By) oplyser, at et
standur i 1957 med signaturen: Niels Heede/Jordsbye/Nr.
34, var i privateje i Århus.
Nogle ure er mærket Niels Sörensön, andre Niels Hede
(eller Heede) og atter andre Niels Sörensön Heede. Det er
dog klart, at disse forskellige signaturer dækker over samme
mester, idet et lommeur på skiven er mærket: Niels Heede a
Jordsbye, mens det indvendígt er mærket: Niels Sörensön a
Jörsbye. Et par ure er itilstrækkeligt signeret, men har til
gengæld været i familieeje indtil vor tid. Grunden til disse
bemærkninger er, at en anden mester var navn Niels Jensen
Heede (1794-1862) undertiden er blevet forvekslet med
Niels Sørensen Heede selv af kompetente folk.

Da således boets effekter var vurderede blev
vedkommende, nemlig de testementariske og de naturlige
arvninger enige om at gøre samme i penge ved offentlig
auktion, hvilket de anmodede herredsfogden om at
publicere såvel ved . . . som i Viborg, Randers og Aalborg

aviser til afholdelse den 20. maj og følgende dag, og var
vedkommende endvidere enige om, at konditioner affattes
således, at de købende erholder kredit, når de køber for
over 50 rdl. til 11. december d.a., men de der køber mindre
til 6 ugers dagen, og antog vedkommende herredsfogden
til inkassator.
Tre styk dokumenter, som fandtes i den afdøde Niels
Heedes skatol, blev under konvolut forseglet i
herredsfogdens værge, indtil sagen om Niels Heedes
oprettede testamente er pådømt og afgjort. Ligeledes
afleverede Jens Poulsen til herredsfogdens bevaring og
faldne renters opkrævning den ham ved registreringen
overleverede obligation udstedt af Ole Nielsen Boier, stor
850 rdl. s. v., som ved Niels Heedes testamente var
begavet til hans og hans hustrus arvinger.
Jens Poulsen blev overleveret nøglerne til boskaberne
og pålagt at holde det vurderede indtil han atter det ved
auktionen udbringer. Dog blev skatollen og skænken,
hvori den afdødes redskaber findes efter vedkommendes
overenskomst forseglet af herredsfogden, efter at den Jens
Poulsen leverede nøgle igen deri var indlagt. Krigsråd
Deigård mødt på sine mandaters vegne reserverede derpå
Højesteret til at påstå såvel sterwbohuset med påstående
grund og fortog som de af Jens Poulsen opgivne gaver, to
sølvlommeure og nogle sølv- og guldmønter til sin tid ind
under boets værdier, såfremt sagens udfald blev til fordel
for de fødte arvinger. Deigård bad skifteretten i
særdeleshed at holde Jens Poulsen ansvarlig de nævnte
gaver og for sterwbohus for mangler, der kunne tilregnes
ham.
Woetmann reserverede Jens Poulsen adviseret med
hensyn til de af procurator Deigård nævnte ting og
bemærkede, at Jens Poulsen ikke påtog noget ansvar på
tingenes tilskadekommen og fjernelse for fremmeds
tyvehånd og ulykkestilfælde betræffer. Men han lovede, at
han ikke ville fjerne nogen af de vurderede og registrerede
ting eller nogen af de ting, et ur og de ved registreringen
opgivne guld- og sølvpenge, der savnes.
Herredsfogden anså sig for tiden inkompetent til at
afgive videre tilhold end sket var, og forretningen blev
sluttet og med underskrift bekræftet.
Datum
Møller / Jens Poulsen / Jens Roesen
medført pen
Jens Nielsén / Deigaard / Woetmann
Som vidner og vurderingsmænd:
Laurits Toft / Niels Christensen
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1985,
side 67-83).

