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Urmager Bleshøj i Notmark
Samlet af Jørgen Bromand

Familien Bleshøj, som startede som urmager på kådnerstedet art. 6 i Notmark har udviklet 
sig til anseelige urmager og optiker virksom der trives glimrende. Efter 1945, da sønnen 
Niels Bleshøj blev deltager i faderens forretning i Store Rådhusgade købte forældrene Hans  
og Cecilie Bleshøj beboelseshus i 
Ahlmannsgade 33, hvor de i mange år nød en god otiumstid.

Hans Bleshøj købte kådnerstedet 1865. Han blev 1865 i Notmark gift med Anna født Jessen.
Kådnerstedet var dengang 1 79 76 ha. Hans Bleshøj nedsatte sig her som urmager.
Deres børn: a. Peter Bleshøj født 1865 i Notmark. blev eftermand.
Hans Bleshøj døde 1872 i Notmark, 48 år.
Hans enke Anna døde 1881 i Notmark, 52 år.

Peter Bleshøj overtog fødestedet 1886. Peter Bleshøj blev 1887 gift med Cathrine Marie Jacob-
sen Møller, født 1866 i Miang.
Peter Bleshøj var urmager ligesom hans fader. Gennem faderens søster Ida som boede i Nord-
borg havde Peter Bleshøj fået en hel del kunder i Nordborg, som foranledigede ham til at flytte sin 
urmagerforretning.
Han solgte kådnerstedet i Notmark 1909 og flyttede forretningen til Nordborg. 
Deres børn: a. Anne Marie født 1888 i Notmark, blev 1900 gift med maler Richard Friedrich   
      Heide, født 1881 i Langholz ved Eckernførde. De bosatte sig i Sønderborg. 
      De lærte hinanden at kende medens han året forinden var beskæftiget ved 
      restaureringen af Notmark kirkes indre.
  b. Hans Bleshøj født 1891 i Notmark. Han uddannede sig i familiens håndværk. Efter 
      nogle år på “valsen” blev han 1916 gift med Cecilie Jespersen, født 1895 i 
      Tandslet. 
  c. Jørgen Peter Christian Bleshøj født 1900 i Notmark. Han blev urmager i Gråsten. 
      Blev 1924 gift med Petra Jessen fra Jels. 
Hans Bleshøj overtog 1915 forretning i Nordborg, da hans fader var flyttet til Sønderborg og 
havde startet en forretning i Brogade. 
År 1933 flyttede de til Sønderborg for at overtage faderens forretning, hvorfra de fire år senere flyt-
tede til St. Rådhusgade hvor de oparbejdede en meget anseelig urmager forretning.
Deres børn: a. Peter Bleshøj født 1917 i Nordborg, urmager i Nordbog, gift med Anna H. Langen-
dorf.
  b. Jens Jespersen Bleshøj født 1920 i Nordborg, urmager i Svendborg, gift med 
      Elvelyn Hemmerdam.
  c. Niels Bleshøj, født 1928 i Nordborg, overtog faderens forretning i Sønderborg. 
Niels Bleshøj, overtog 1958 faderens forretning i Store Rådhusgade i Sønderborg. Han var 
urmager og optiker. Han flyttede senere til Perlegade hvor han indrettede en speciel optiker 
forretning. Gift med Anna Diedrichsen.
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Ved urmager Hans Bleshøjs 80 års 
fødselsdag skrev Jydske Tidende:
Urmager Hans Bleshøj, Ahlmannevej 
33 i Sønderborg fylder på tredag 80 
år og har i den anledning besluttet 
at trække sig tilbage fra den daglige 
drift af det kendte firma i St. Rådhus-
gade, der er i gode hænder hos søn-
nen Niels Bleshøj. Han vil dog ikke 
helt slippe gerningen, men fortsætte 
som medhjælper i firmaet, vel nok 
med egen arbedstid. Han stammer 
iøvrigt fra Notmark og startede 1915 
forretning i Nordborg. Flyttede 1933 
til Sønderborg for at videreføre fader-
ens gamle forretnig der den gang lå 
i Brogade, hvorfra han flyttede fire år 
senere til St. Rådhusgade.
Hans Bleshøj har i en årrække været 
formand for Sønderborg amts urmager 
laug og et meget aktivt medlem af den 
danske borgerforening. Han har altid 
været stærkt nationalt indstillet. Hans 
helbred er tip - top, bortset måske fra 
hørelsen og lidt gangbesvær som han 
klarer som habil bilist.

Kirkeuret
Kirkeuret i Notmark kirke er fremstillet 
i 1974 af I. Bleshøj. - Hvem var han? 
I 1865 nedsatte Hans Bleshøj sig som 
urmager i Notmark. Peter Bleshøj 
overtog foretningen i 1886.

Indskriptionen i kirkeuret - I. Bleshøj 1874  - (Foto Steen Weile)

Urværket i kirketårnet - (Foto Steen Weile)

Uret i kirketårnet - (Foto Steen Weile)


