T h e Fr i e n d s o f G l a s g o w N e c r o p o l i s
C/O Cathedral House Hotel, 28-32 Cathedral Square, Glasgow G4 0X A.

Glasgow,s Nekropolis ar belaget pa en bit land strax intill katedralen,som var
kant som "the craigs" fran gammal skotska. det var del av en estate som hette
Western craigs.nu kant som Glasgow Necropolis. Pa vastra sidan som var mest
sten och darfor inte kunde anvandas som gravplats, planterades med gran och
tall och det blev kant som Fir Park. Marken inkoptes av Glasgows kopman ar
1650. I borjan pa 1800talet visades det sig att the Scots Firs borjade do ,och
var ersatta av Alm och Pil. platsen blev en offentlig park for den viktorianska
befolkningen. Ar 1825 sattes den grundande stenen for John Knox monumentet.
Iden till att kombinera parken med en begravingsplats, var nog inspirerat av en
av kopmannens besok till Paris.( Pere La Chaise)
Kopmannen tillfragade en arkitekt vid namn David Hamilton, Stuart Murray
intendent vid Botaniska tradgarden, samt James Clelland intendent for offentliga
byggnader att gora ett forslag for mojigheterna for utformningen av Glasgow
Necropolis.Ar 1828 blev det fastsatt och ar 1831 blev en tavling utlyst for att
omvandla The Fir Park till en begravningsplats. David Bryce of Edinburgh vann
och hans bror John Bryce kom pa andra plats. Tyvarr ansags det battre att en ren
tradgardsmastare vore battre att overse projektet. George Mylne blev utvald.
Glasgows Nekropolis blev officiellt oppnat ar 1833.
Det var alltid meningen,det skulle vara en plats for alla trosbekannelser.Den
forsta begravningen var av en judisk man,Joseph Levi en juvelerare,som dott av
dysenteri och blev begraven i den judiska delen.
Ar 1833 var den forsta kristna begravningen , Elisabeth Miles, som var styvmor
till intendenten och tradgardsmastaren for Glasgows Nekropolis George Mylnes
Den forsta utvidgningen var i 1860 mot oster och soder,ytterligare for storingar
mot norr och sydost skedde 1877 och vid 1982-93 hade kyrkogarden nastan for
dubblats.
Nekropolis bestar nu av 37 acres eller 15 hektar. Over 50.000 begravningar har
agt rum har,och de flesta av de 3.500 gravplatserna har blivit konstruerade upp
till ett djup av 14 feet ( ca 5 meter)
Ar 1877 blev Molendinar an,som flyter under " suckarnas bro" ( bron som
forbinder katedralen med kyrkogarden) omlagd.Denna A dar det sags ST Mungo (
Glasgows skydds helgon) brukade fiska for lax,rinner nu under jorden pa vag till
"the Clyde". Nekropolis var bland de forsta kyrkogardar,som holl noga ordning pa
vem som begravts,deras yrke,alder,kon och dodsorsak.De hade ocksa en gastbok!dar man kan se att i Juli 1878,13733 personer besokt Glasgows
Nekropolis,varav 12.400 var stadsbor och 1.333 "turister".
1966 overlamnade Glasgows Kopman ,Nekropolis till Glasgow City council,som nu
har hand om administration och underhall.
Har finns manga monument i manga stilar ofta utforda av kanda arkitekter,som
Alexander "Greek" Thomson, Charles Rennie Mackintosh och J T Rochhead till
minne av Glasgows industialister och kopman. Det ar inte for inte att Glasgow
var kant som "Second City Of The Empire"
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