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Langdysse fra tragtbægerkulturen i stenalderen. 42 x 9 x 1,7 m. Større fordybning mod 
øst, hvor kammeret må have været.  
Højen er afskåret af sti mod øst. Den har oprindelig været endnu længere 
 

   
 
.På det lille billede til venstre kan fordybningen ses. På billedet til højre ses en sten som er 
blevet kløvet. Af beskrivelsen fra 1883 kan man se at stenen allerede var kløvet den gang. 



 
Ved Orupvej over for 
Orupgårs er der en 
parkeringsplads lige inde 
i skoven. Man er nu på 
Skinnervænget og 800 m 
fremme er ”Kong 
Skinders høj”, 
Sognebeskrivelse 06. 
  
 
K. Bahnson skriver i 
1883: 
 
”Anselig Langdysse med 
Retning NV-SØ. Langs 
den sydlige Side staa 18 
anselige Stenblokke, de 
fleste paa deres 
oprindelige Plads, kun 
den 2den fra Øst er 
væltet og den 5te kløvet. 
Alle Sten have en Flade 
der vender bort fra 
Høien. Mod N findes 13 Sten i en Række; af disse ere den anden og tredie Sten fra N 
væltede. I den nv Ende staa 2 Sten, af hvilke den ene er 4' h, 3 1/2' l, den yderste Sten 
mod N er borttaget. Mod S findes kun en Endesten. Høien er mod NV kun c. 1' h. men 
hæver sig mod SØ, hvor dog c. 50' fra Randen er gravet en stor Fordybning, hvor 
Gravkammeret har været. Høiden er her 5 F. Hvor Høien er størst rage Randstenene kun 
1-1 1/2' op over Jordoverfladen, mod NV og SØ derimod 3-4'. Dyssens Længde er 133' 
Bredde 28'.” 
 
M.B. Mackeprang skriver i 1942: 
 
”Langdysse i Orup Skov. 42 m l i VNV-ØSØ, 9 m br. Midtpaa og hen mod ØSØ indtil 1,65 
m h., ved begge Ender derimod lav. Paa Gravkamrets Plads en større Fordybning. Mod N 
15 Randsten (deraf 3 faldne, 1 kløvet), mod V 2 (den ene f.), mod Ø ingen. Alle Randsten 
anselige. Bev. med Bøgetræer” 
Længde: 42 m, bredde: 9 m, max. højde/bevaret lagtykkelse: 1,65 m (1942 
 
Tinglysning 1942 
 
Hvem var Kong Skinder? Det fortaber sig i fortiden. Sagnet fortæller, at på månelyse nætter 
kan man se Kong Skinder ride med hovedet under armen på sin hvide hest gennem skoven. En 
skinder er en garver. Mange byer har en Skindergade. Skinder Vænge er gaverens vænge. 
Garverivirksomhed var et privilegeret erhverv, som hørte købstæderne til. I 1574 opførtes i 
Særløse en kongelig jagtgård med plads til heste. Kongen beholdt jagtretten i skoven, længe 
efter den var skænket til København.  


