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Rathlousdal 
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Rathlousdals historie kan dateres tilbage til 
1500-tallet. Familien Rathlou, som ejede og 
drev godset i mere end 300 år, har haft væ-
sentlig betydning for Danmarks og Østjyllands 
udvikling. Bl.a. var statsminister Joachim Otto 
Schack Rathlou ejer i perioden 1771-1800, 
mens Emil von Holstein-Rathlou i hans ejer-
tid fra 1850-1919 bl.a. byggede havnen i Hou, 
etablerede togbane fra Odder til Århus og ind-
rettede dyrepark på Rathlousdal, hvor man i 
dag blandt andet stadig kan besøge bjørne-
grotten i skoven Dyrehaven.

Rathlousdals nuværende ejer Johan Tesdorpf 
er tredje generation af familien Tesdorpf på 
Rathlousdal efter, at Johans bedstefar købte 
ejendommen fra familien Rathlou i 1961. Rath-
lousdal er i dag en anerkendt land- og skov-
brugsvirksomhed, hvor særligt de store bøge-
skove er kendetegnende for ejendommen. 



Rathlousdal Skovbegravelsesplads Forhold på skovbegravelsespladsen
•  Skovbegravelsespladsen er for urner, som nedsættes  
   omkring træerne
•  Gravstederne er fredet i min. 10 år
•  Gravstedsretten kan forlænges
•  Det er muligt at reservere og forhåndserhverve gravsteder
•  Der er ikke anden beplantning end den for skoven  
   naturligt forekommende
•  Træbetegnelser: E: Enkelt pladser, D: Dobbelt pladser, 
   FF: Fler-familietræ, F: Familietræ. Er der ikke noget bogstav, 

er alle urnepladser ved træet ledige 
•  Nummerskilte på stammerne sidder mod nord
•  Der må lægges en flad mindeplade i skovbunden ovenpå 

urnegraven
•  Vi gør opmærksom på, at skovbegravelsespladsen ikke
   er indviet jord
•  For kørsel i bil til skovbegravelsespladsen, kun 25 min. fra 

Aarhus, se hjemmesiden
•  Find mere information på hjemmesiden om skovbegravelse 

og om skovbegravelsespladsen på Rathlousdal. 
   Se www.skovbegravelse.nu

Sådan fungerer det: Kontakt os
Ved spørgsmål til reservation 
eller erhvervelse af urnegrav-
steder, urnenedsættelse eller 
skovbegravelse generelt - ring 
eller send en mail, vi er klar til at 
hjælpe og svare på spørgsmål.

Vælg et træ
Kom ud og vælg et træ i den smukke bøgeskov. Deltag i en af 
de jævnligt planlagte guidede fremvisninger eller aftal gerne en 
personlig fremvisning. Man kan også selv besøge skovbegravel-
sespladsen, og på hjemmesiden er der et udvalg af træer. 

Det er muligt at reservere samt forhåndserhverve gravstederne 
til fremtidig anvendelse.

Velkommen i skoven
Skovbegravelsespladsen 
er åben fra kl. 6.00 til 
solnedgang året rundt 
for gående.

Ved foden af 
det valgte 
træ ned-
sættes urnen, 
og der kan 
lægges en 
mindeplade.

Priser*
•  En urneplads koster kr. 5.900 for 10 år (inkl. gravning 

og administration)
• Reservation og forhåndserhvervelse er mulig mod 

betaling (se hjemmesiden for mere information)  

*Prisen for erhvervelse af en urneplads er fastsat af Odder
Kommune. Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.

Rathlousdal
Skovbegravelsesplads
Sønderbakken 14  |  8300 Odder
T: 42909062
rathlousdal@skovbegravelse.nu

Eksempel på et træ 
med urnegravsteder 
bestående af dobbelte 
urnepladser. 

Urnenedsættelse
Når en urne skal nedsættes, medbringer de pårørende normalt selv 
urnen. Bedemanden kan også bringe urnen til skovbegravelsespladsen, og 
skovbegravelsespladsens personale kan, efter aftale, overlevere urnen på 
dagen.

De fleste vælger selv at nedsætte urnen, og det giver for mange også en 
god afslutning. Vi forbereder altid gravningen og dækker med gran og sør-
ger efterfølgende for, at gravstedet fremstår pænt og naturligt.

Rathlousdal har udvalgt et skovstykke i Vejlskoven tæt på 
Odder til skovbegravelsesplads. Skovstykket består af flotte 
bøgetræer, som er karakteristiske for den østjyske natur. På 
skovbegravelsespladsen er der mulighed for at erhverve og re-
servere gravsteder med enkelt urnepladser, dobbelt urneplad-
ser eller erhvervelse af familietræer, hvor urnerne nedsættes 
omkring træerne.

Hvis det ønskes, kan familien igennem deres bedemand, ar-
rangere at afholde en smuk og enkel ceremoni med kisten i 
skoven, hvorefter den køres til krematoriet. Mindehøjtidelig-
heder i forbindelse med afskedsceremonier og urnenedsæt-
telser kan f.eks. afholdes på Restaurant Skovbakken, se nær-
mere på www.skovbakkenodder.dk 

Alle kan, uanset bopæl og trosretning, erhverve eller reservere 
et gravsted. Skovbegravelse er enkelt, personligt, naturligt og 
pasningsfrit.


