
Langdyssen Capes Høj
Et gravanlæg fra oldtiden
Capes Høj er Tåsinges bedst bevarede 
langdysse, og en af de bedst bevarede 
på Sydfyn. Den er 36 m lang, 7 m bred 
og næsten 1,50 m høj, og omkranset af 
56 store randsten.  Næsten midt i højen 
ligger graven: Et smalt, rektangulært 
gravkammer, der oprindelig har været 
lukket til med en stor dæksten. Dysser er 
gravanlæg fra yngre stenalder, og lang-
dysser hører til de ældste, opført af de 
første bønder i Danmark. Tragtbæger-
folket, som de kaldes, opførte omkring 
20.000 dysser mellem 3400 f.Kr. og 
3100 f.Kr., og Capes Høj er en af dem.
 
Lå skjult i en gravhøj
indtil 1976
Den meget velbevarede langdysse 
blev først opdaget så sent som i 
1976. Indtil da havde den ligget 
skjult i 3500 år under en stor 
gravhøj fra ældre bronzealder 
(1700 f. Kr. – 1100 f. Kr.). Den 
dukkede først frem igen, da 
man fra 1976-79 udgravede 
bronzealderhøjen. Denne høj 
har oprindelig været meget stor, 
for selvom den i 1976 kun målte 1,60 m i 
højden havde den en diameter på hele 
40 m. Ved udgravningen fandt man da 
også fi re bronzealdergrave, der inde-

hen ved 5500 år siden. Det var også 
grunden til, at man valgte at lade den 
restaurere efter endt undersøgelse. 
Capes Høj fremstår derfor, som den 
gjorde da den blev bygget. Dog mangler 
fl ere af de store randsten og kammerets 
dæksten. De blev sprængt bort i løbet 
af 1950’eme og 1960’eme. 

holdt to bronzesværd, to bronzebøjlenåle 
(dragtspænder) og en dobbeltknap. 

Velbevaret og restaureret
Da den store gravhøj bliver anlagt omkring 
1500 f.Kr., vælger man som udgangs-
punkt det højeste punkt i området. Det 
var meningen at højen skulle kunne ses 
viden om. På det sted man valgte, lå der 
tilfældigvis allerede en langdysse, og den 
blev derfor centrum i den ”nye” høj. 
Dyssen blev dermed skjult, men den blev 
også beskyttet mod årtusinders vind og 
vejr. Det var grunden til at den ved udgrav-
ningen var så velbevaret, at den næsten 
fremstod, som da den blev bygget for 

Capes Høj long dolmen
This long dolmen is one of the best 

preserved on Southern Funen. It is 36 metres long, 
7 metres wide and almost 1.5 metres high, and is 
surrounded by 56 large curb stones. Near the centre 
of the dolmen lies the burial chamber, which was 
originally sealed by a large capstone. Dolmens are 
burial mounds from the Neolithic period, and were 
built between 3400 BC and 3100 BC. Long dolmens 
are among the oldest type of such burial mounds.

This very well preserved long dolmen was not 
discovered until 1976. Prior to then it had lain 
hidden for 3500 years beneath a large Early Bronze 
Age burial mound from 1700-1100 BC. It fi rst 
reappeared when the Bronze Age burial mound 
was excavated between 1976 and 1979.

1. Tidligere randsten 
 fra bronzealderhøj 
2. Kammer i langdyssen  
3. Bronzealdergrave  
4. Randsten til langyssen

Man har sat offerkar ned langs foden af 
langdyssens randsten og på toppen af de 
tørmursfl iser, som lukker mellemrummene 
mellem randstenene.
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