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Akt: Skab ~ nr. :lj /
iudtyldes 31dommerot.ortoretJ

ClCepl skov, matr.nr. l
SoJlerorl soqn (Sollerod
Københavns amtGade og nus nr

kornri'uneI
A nrne/,jer

Fredningsstyrelsen,København.
J.nr. F.53-1790 KEH/bg

Originaldokument.

Pa ovennævnte ejendom, tilhørende ~1l1Jomlnisteriet, skovstyreisen ,
Strandvejen 863, 2930 Klampenborg
erdet nedenfor beskrevne fortidsmindebeskyttetI henhold tilnaturfredningslovens§48.

afd. 214
mb. 2930:111
sb. 183

afd. 227
mb. 2929: 18
sb. 182

afd. 228
mb. 2929:19
sb. 68

afd. 228
mb. 2929:20
sb. 69

afd. 237
mb. 2930: 110
sb. 65

afd. 240
2930: 112
sb. 67

afd. 240
mb. 2930: 116
sb. l

I CEEL SKOV

Dvssetomt. Diameter 6 m, højde 0,4 m. Meqet knust flint
i overfladen. I skov.

Røse. Diameter 3 m, højde 0,4 m. I skov.

Megalittomt. En enkelt sten på ca. fr,~ m er synlig.
Endvidere ses en svag højning med flintholdig fyld.
I skov.

Højtamt. Ringformet højrest. Diameter ca. 15 m. I skov.

Høj. Diameter 9 m, højde 0,75 m. Enkelte randsten.
I skov.

Høj. Diameter 8 m, en enkelt udskreden randsten er syn-
lig (1,0 x 0,75 m). Højens østlige del er afskåret af
vej. I sydvest ses spor af grusgravning. I skov.

Dyssetomt. Diameter ca. 10 m. Midtkrater, ujævn over-
flade enkelte randsten på plads. I skov.

forts.



e
e
I

f

afd. 241
mb. 2929: 21
sb. 70

afd. 248
mb. 2930:113
sb. 184

afd. 248
mb. 2930:114
sb. 185

afd. 249
mb. 2930:109
sb. 64

afd. 249
mb. 2930: 115
sb: 186

Høj. 8 m i diameter, højde l m, stort krater i toppen.
Beliggende på toppen af naturlig højning. I højens
midte findes en stenkreds, der virker nogenlunde in-
takt. Bellggende på kanten af grusgrav. I skov.

Højtamt. Diameter 10 m, højde 0,4 m. I skov.

Helleristning. Stenblok 1,0 x 1,2 x 0,4 m stor med
3 tydelige skåltegn. I skov.

Høj. Diameter 8 m, højde 0,5 m. Afskåret af sti i
nordøst, hvorved er blotlagt 4 sten (evt. randsten).
I skov.

Helleristning. Stor sten 1,25 x 0,3 m med mindst 13
skålgruber. I skov. (
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