
Fakta om Møllendal gravplass 

 Møllendal gravplass omfatter 135 dekar og inneholder mer enn 26 000 graver. 

 

 Anlagt på Øvre Møllendal gårds grunn og innviet 7. september 1874.  

Gravplassen er utvidet flere ganger, bl.a. ved gradvis innlemmelse av Grønneviken i nordvest 

1891, 1909 og 1987, og Haukeland gård 1907.  

 

 97477 m2 med plenareal 

 406 trær 

 3769 meter med hekk 

 9019 m2 med vei 

 1139 m2 med gangveier 

 576m2 helleganger 

 36 trapper 

 30 benker 

 31 vannposter 

 

 46 soldater fra det britiske samveldet er gravlagt på det britiske krigsgravfeltet på Møllendal 

gravplass. Utenlandske krigsgraver er fredet uten tidsbegrensning og skal holdes i hevd og 

forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier jfr. Gravferdsloven §23a. 

Med krigsgraver menes utenlandske borgere – soldater, krigsfanger el.l. som falt på norsk 

jord og er gravlagt i Norge.  

Ansvaret for krigsgravene er lagt til den lokale gravplassforvaltningen i Bergen kirkelige 

fellesråd og finansieres gjennom årlige tilskudd fra Krigsgravtjenesten i departementet. 

 

 2 anonyme minnelunder 

 

 Den umerkede graven til «Isdalskvinnen» ligger på Møllendal 

 

 Møllendal krematorium. På Møllendal ble Norges første krematorium anlagt (1907), etter 

initiativ fra Bergen Ligbrændingsforening som var stiftet 1892.  

 

En av forgrunnsfigurene i Ligbrændingsforeningen var Edvard Grieg, som også er kremert her 

9.september 1907. Han er innført som nr 7 i kremasjonsprotokollen: «Naar fant 

ligbrændingen sted – 9 Septr 1907» Urnen står nå sammen med Ninas urne i privat gravsted 

ved hans hjem på Troldhaugen. 

 

Krematoriet ble i 1939 avløst av krematorium ved Solheim kapell. På Møllendal ble det igjen 

bygget krematorium i 1971. Dette ble rehabilitert samtidig med kapellene i 2010, og fremstår 

som nytt med to Mitab ovner og renseanlegg. Per i dag utføres ca. 1800 kremasjoner årlig. 

 

 Møllendal kapeller: Her sto opprinnelig et gravkapell, en tofløyet bygning i sveitserstil av 

arkitekt Schak Bull, som ble reist i 1874. Dette ble revet i 1970; to nye kapeller, Håpets kapell, 



nå Lille Kapell (50 sitteplasser) og Troens kapell nå Store Kapell (150 sitteplasser), ble tatt i 

bruk 1971.  

Arkitektene bak dagens bygning er Jørgen Aall og Harald Løkeland.  

Krematoriet og kapellene gjennomgikk en totalrehabilitering i 2010. Kapellene er nå å anse 

som livssynsåpne, derav navnene Store og Lille kapell fra 2010. Kapellene blir brukt til 550 – 

600 gravferdsseremonier årlig og leies ut til konserter og andre arrangement. 

 

 


