
Ad gamle veje og stier. (Nordøst)  
 

Længde: 10 km 

Al færdsel og ophold på veje og stier sker på eget 

ansvar. Hunde skal føres i snor. God tur! 

 

Turen starter i Bylderup, hvor Surreroj munder 

ud i Engvej. Følg Surreroj. Drej til venstre af 

Bylderup Kirkevej. Stækningen fra Engvej til 

Bylderup Kirkevej er den gamle markvej til 

Bylderup Vestermark.  

Bylderup Kirkevej er den gamle landsbygade, som 

tidligere blev kaldt Bylderup Vestergade. For 150-

200 år siden lå gårdene i landsbyen. Og de havde 

jorde rundt om Bylderup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Drej til venstre ad Slogsherredsvej, som er en af 

de gamle veje, herredsvejen fra Hajstrup via 

Bylderup og Lendemark til Bredevad. Den har dog 

fået dens nuværende forløb i 1950’erne, hvor der 

blev bygget en ny bro over Slogså og vejen blev 

rette ud.  

Herredsvejen var for omkring 500 år siden en god 

vej med broer over årerne, hvilket på daværende 

tidspunkt ikke var almindeligt. 

Drej til højre ad Gammel Sottrupvej. Det er den 

gamle vej fra Bylderup til Lendemark, en del af 

herredsvejen – altså før forløbet blev ændret i 

1950’erne. Den gamle vej kan anes i pilekrattet på 

hjørnet af Gammel Sottrupvej og Slogsherredsvej. 

Engen nedenfor Bülderup Kindergarten benævnes 

Broløkke på gamle kort.   

Drej til højre ad Lendemark. Turen fortsætter ad 

den gamle herredsvej gennem landsbyen 

Lendemark. Her lå gårdene tidligere syd for 

landevejen mod Slogså.  

Lendemark 70 var Bylderup Sogns præstegård til 

1982. Kun stuehuset er bevaret. Det er opført efter 

brand i 1875. Det er bygget således det kunne 

bruges som lazaret i tilfælde af krig. 

På vej ud af Lendemark passeres et byens ældste 

huse, Lendemark 67. Det skulle være bygget 

omkring 1780. 

I den østlige ende af Lendemark-by blev vejens 

forløb ændret i 1920’erne. Den slog tidligere et 

sving mod vest ved Lendemark 71 og gik nærmest 

nordvest om husene Lendemark 83-87 for at 

munde ud i landevejen nord for Lendemark 89. 

Drej til venstre ad Dyreparkvej. Vejen var 

oprindelig en markvej, som blev til en sognevej i 

1922. Den har fået navn efter ejendommen 

Dyreparkvej 5, som er en gammel gård, der har 

ligget her siden udskiftningen i Lendemark i 1756. 

Her har tidligere været en privat dyrepark med flere 

fremmedartede dyr og fugle.  

Drej til venstre ad Galgebrostene. Vejen bliver til 

en markvej. Det er resterne af den gamle landevej 

fra Aabenraa til Tønder, som tidligere gik over 

Bredevad via Sottrup til Lund. Vejen blev beskrevet 

som et hjulspor over heden, som ofte var dårlig og 

ufremkommelig. (Den nuværende Aabenraa –

Tøndervej blev indviet i 1939.) 

Fortsæt lige ud ad Østergårdsvej. Turen 

fortsætter ad den gamle vej gennem landsbyen 

Sottrup, som oprindelig bestod af 8 gårde, hvoraf 

en drev smedie og en anden kro. Kroen, som tillige 

var en stor gård, lå på hjørnet af Østergårdsvej og 

Sottrupvej. Dens levevej forsvandt med den nye 

landevej. Gårdens arealet blev reduceret lidt efter 

lidt igennem årene. Den blev nedlagt som kro og 

landbrug. I 2011 blev den blev brækket ned.  

Drej til venstre ad Sottrupvej. Det er den gamle 

vej som forbandt Sottrup med Lendemark. Vejen 

gik over heden, hvor der nu er skov. Ved Bruhns 

mose (det bløde sving efter skoven) slog vejen et 

slag med øst og havde et mere østligt forløb, som 

endte i Gammel Sottrupvej. Vejforløbet er ændret i 

1960’erne. 

Drej til højre ad Lendemark som er den gamle vej 

der forbandt Lendemark med Bov. Den gik over et 

meget åbent stykke land med nogle få gårde og 

huse. Først i 1960’erne blev villakvarterne 

Moseløkke, Stenskær og Mørkær bebygget.  

Fortsæt lige ud ad Slogsgaden Navnet ændres 

fordi sognegrænsen passeres. Slogsgaden ligger i 

Burkal sogn. Hidtil har turen foregået af veje og 

stier i Bylderup sogn. 

På vejen passeres Slogsgaden 8, et af byens 

ældste huse. Det lå her, før banen og stationsbyen 

Bylderup-Bov blev etableret. – Den øvrige 

bebyggelsen kom efter jernbanens anlæggelse.  

Drej til venstre ad Engvej. Engvej er en 

forholdsvis ny vej. Den blev oprindelig etableret 

som en vej til stationen og med en sti langs  

jernbanen til Bylderup. Men da der var behov for en 

kortere vej fra Bylderup til stationen end via 

Lendemark, blev sognevejen fra Bylderup til 

stationen i Bylderup-Bov anlagt i 1932. 

Igen passeres sognegrænsen idet Slogsåen 

danner skel mellem Burkal og Bylderup sogn. -  Og 

vi er tilbage hvor vi startede i Bylderup sogn. 


