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Godsejerfamilien efter Gregorius Rathlou skal begraves på 

kirkegården efter at have stået i mere end 300 år i det 

Rathlouske gravkapel i Gosmer kirke. 

De 7 trækister er nu så forfaldne, at de risikerer at falde fra 

hinanden. En konservator har frarådet restaurering af kisterne 

og anbefalet, at kisterne begraves på kirkegården. 

Men inden da skal evt. pårørende have mulighed for indsigelse 

og endelig skal biskoppen give tilladelse.  

 



I det Rathlouske gravkapel findes syv trækister og 2 

stensarkofager. I de syv trækister ligger: 

Gregorius Rathlou    død 1681 

Margrethe Gregorius    død 1713 

Frederik Carl Rathlou, søn af ovennævnte død 1714  

samt nedenstående børn født af Dorothea Sofie Shack og 

Christian Rathlou: 

Gregorius Rathlou   død 1714 

Margrethe Gersdorff   død 1717 

Christian Rathlou    død 1720 

Sophie Hedevig Rathlou   død 1747 

 

Levende begravet? 

Det fortælles, at der i kisten tilhørende den ældste godsejer 

Gregorius Rathlou findes tegn på, at den afdøde har været i 

live og kæmpet for at komme ud. Gregorius Rathlou døde på 

sin 45 års fødselsdag. 

Rigsarkivar Thiset gengav i Historisk tidsskrift 1885 følgende 

beretning fra den håndværker, der åbnede kisterne. 

"Kisterne blev åbnet, og det viste sig, at de bestod af en 

ydre svær kiste og inde i den en både lettere og simplere; 

men en af kisterne frembød et mærkeligt syn. Da låget af 

den ydre var aftaget, så man, at den indre var sprængt 

ved ligets hoved, og at der af den ydre kistes låg var 

afrevet store splinter, som endnu lå i den. Selve liget lå i 

en usædvanlig stilling, den ene arm løftet op til hovedet, 

den anden var med stærkt udspilede fingre presset fast 

mod underlivet. Kort sagt: det hele gjorde stærkt indtryk 

af, at den afdøde ikke blot var levet op i kisten men endog 

havde sprængt den indre og gjort forsøg på også at få 

åbnet låget til den ydre." 
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