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Mestský cintorín v Glasgowe, zvaný nekropola sa rozprestiera na území nazývanom‚The Craigs‘, ktoré mesto kúpilo od Domu obchodníkov Glasgowe v roku
1650. Stal sa verejným parkom na vyše 200 rokov. Koncept záhradného cintorína
sa zakladal na príklade parížskeho cintorína Pere la Chaise, ktorý navštívil člen
Domu obchodníkov. Glasgowská nekropola bola oficiálne otvorená v roku 1833.
Toto pohrebné miesto malo od začiatku slúži všetkým bez ohadu na vierovyznanie. Ako prvého pochovali Josepha Leviho, židovského klenotníka, ktorýzomrel
na dizentériu a bol pochovaný v časti určenej pre Židov. V roku 1833 sa uskutočnil prvý kresanský pohreb pani Elizabeth Milesovej, macochy hlavného
inšpektora Georga Mylneho.
Po roku 1860 sa cintorín začal rozširova smerom na východ a na juh a v roku
1877 a 1892-93 aj smerom na sever a juhovýchod. Týmto sa územie cintorína
skoro zdvojnásobilo. Nekropola sa v súčasnosti nachádza na území asi 37 akrov
(15 hektárov).
Na mestskom cintoríne sa uskutočnilo 50,000 pohrebov a nachádza sa tu asi aj
3500 pomníkov. Otvorené rozsiahle zelené plochy na celom území cintorína sú v
skutočnosti neznáme hroby.
V roku 1877, potôčik Molendinar, ktorý tiekol pod Mostom vzdychov, bol odkanalizovaný. Tento potôčik, v ktorom poda všetkého chytal lososov St. Mungo, si v
súčasnosti nachádza svoju cestu do rieky Clyde v podzemí.
Nekropola v Glasgowe bola jedným z mála cintorínov, ktorá uchovávala informácie o zosnulom, o jeho profesii, veku, pohlaví ako aj príčine smrti. V júli 1878
kniha návštev hovorí o tom, že cintorín navštívilo 13,733 udí – z toho 12,400
občanov a 1,333 iných návštevníkov.
V roku 1966 daroval Dom obchodníkov (Merchants House) Nekropolu a 50,000
libier Glasgowskej mestskej rade, ktorá v súčasnosti cintorín spravuje. Okraje
jednotlivých hrobov boli odstránené a zatrávnené, aby mohol by priestor ahšie
udržiavaný.
V mestskom cintoríne sa nachádza niekoko vemi zaujímavých pomníkov a
pamätníkov vytvorených slávnymi architektmi a sochármi ako napr. Alexander
Greek Thomson, Charles Rennie Mackintosh a JT Rochead, v rozličných umeleckých slohoch. Pomníky boli vytvorené nielen známym uom a zámožným podnikateom druhého najväčšieho mesta ríše, ale prostredníctvom verejnej zbierky
aj obyvateom, ktorý by tu inak nemohli by pochovaní.

Glasgowský mestský cintorín bol prvým záhradným cintorínom, po ktorom začali
vznika alšie, ako napríklad Sighthill v roku 1840, Južný cintorín v roku 1840 a
Východný cintorín v roku 1847. Rímskokatolícka komunita otvorila v Caltone tzv.
Farský cintorín St. Mary’s a v roku 1851v Dalbethe pohrebisko St. Peter’s.
Škótsky zákon o pohrebníctve, ktorý bol prijatý v roku 1855, viedol k zatvoreniu
starých preplnených farských cintorínov a pohrebísk. Prvé nové pohrebné miesta
vznikali na okraji mesta, napríklad Craigton v roku 1873, Cathcart v roku 1878,
Lambhill (85 akrov) v roku 1881, Západná Nekropola v roku 1882 a St.
Kentigern’s v roku 1882 (severozápad mesta). Prvé krematórium, ktoré bolo
postavené v Škótsku, bolo Glasgowské Krematórium na území Západnej
Nekropoly v roku 1895.
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