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Med kildeangivelse må netguiden frit kopieres til ikke-kommercielt brug, ellers kun efter aftale med Foreningen Den 
Danske Klosterrute 
 

Rettelser til ”Den Danske Klosterrute: 
Fra Slangerup til Roskilde”  
 
 

Rettelser til 1. udgave (2010) 
 
Her registreres indholdsmæssige fejl på udgi-
velsestidspunktet. Bortset fra omtale af sene-
re ændringer i selve ruteføringen opdaterer 
netguiden ikke bogens tekst og kort. 
 
Sidst ændret 27/6 2012 
 
Side 10: I tekstboksens 3. linje ændres ”Dal-
by” til: Dahlby. 
 
Side 147, 2. spalte: i billedteksten rettes 
”Dronning Margrethe 2.s sarkofag...” til 
”Dronning Margrethes 1.s sarkofag...”. 
 
Side 20: Den planlagte sti fra Buresø til åsen 
langs Langsø Ådal er nu etableret, men efter 
de foreliggende oplysninger er den utilgæn-
gelig fra søen for cyklister og vandrere med 
vandrevogn på grund af en høj trappe. Stien 
rundt om selve Mørdrupgård er vistnok spær-
ret. Fra det nordvestlige hjørne af Buresø 
skal cyklister og vandrere med vandrevogn i 
stedet benytte vejen Jørlunde Overdrev mod 
øst og dens fortsættelse i grusvejen Mørd-
rupvej. 
 

Side 152, 2. spalte: Guidebogens tekst blev 
afsluttet før nyindretningen af Sankt Andreas 
kapel og bygger på kunstnerens oplysninger 
under forarbejdet. Døbefonten blev imidlertid 
ændret under projektets færdiggørelse. De 
omtalte lysestager står på gulvet ved siden af 
alteret.  
 
Side 201, 2. spalte: i næstsidste linie slettes 
”Stenløse”. 
 
Side 226, Register: Kapitlets nummer æn-
dres fra 8 til 9. 
 
Side 230: Under Roar ændres 174 til 175. 



 
 
 

Febr. 2011: 
 
Ændrede busforbindelser pr. 12.12.2010 
(udarbejdet til netguiden af Birthe Sandfeld 
Hansen) 
Ved køreplanskiftet december 2010 er der 
foretaget ekstraordinært mange og omfatten-
de ændringer i den sjællandske bus- og tog-
drift. Ændringer af busdriften i forhold til 
guidebogen fremgår af nedenstående liste. 
Med forbehold for fejl og eventuelle senere 
ændringer. 
 
Kapitel 3. Overnatning m.m. 
Side 187, 1. spalte: 
1. Fra Slangerup til Farum. 
JØRLUNDE. 
Fra Slangerup Busstation: Bus 600 ændret til 
600S. 
 
Side 188, 1. spalte: 
FARUM. 
Fra Kirke Værløse Kirke: Bus 165 ændret til 
151. 
 
Indendørs overnatning uden for Klosterru-
ten 
Side 193, 1. spalte: 
BIRKERØD. 
Fra Farum Station: Bus 500 ændret til 500S. 
 
 


