Västra kyrkogården
Kyrkogården anlades i början av 1800-talet som kyrkogård till lasarettet på andra sidan Storgatan. Umeå var en liten stad och kyrkogården var inte omgärdad av bebyggelse som idag.
Av hygieniska skäl beslutade man därför att alla gravsättningar i Umeå efter 1837 skulle ske här
istället för vid kyrkorna. Den sydöstra delen av kyrkogården är äldst med bevarade gravar från
1830- och 1840-talet. Det nuvarande gravkapellet uppfördes 1885 och används fortfarande
vid begravningar. Ett tidigare kapell var beläget där fontänen står idag.
På kyrkogården finns umeåbor från dåtidens alla samhällsskikt begravda. Strykerskan Josefina
Våhlin, omnibusägaren J.G. Lindgren och gårdsägarinnan Maria Norén vilar här tillsammans
med den framgångsrika företagarfamiljen Scharin, författaren Astrid Väring och konstnären
Helge Linden. De som inte hade råd med en enskild grav begravdes i allmänna gravar som
fanns i den norra delen av kyrkogården.
Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt att skriva yrken och titlar på gravvårdarna, likaså
vem som rest stenen. Många äldre gravvårdar har kristna symboler och bibelcitat. Idag är det
vanligt att välja symboler som förknippas med den avlidne.
Ett urval av symboler som finns på Västra kyrkogården är:
• Kolonn – stöttepelare. Brutna kolonner och trädstammar – avbruten livsgärning
• Facklor – nedåtvända: det utslocknade livet. Uppåtvända: livet efter döden
• Duva – tro, hopp, helige ande
• Kors – symbol för kristendomen, tro, uppståndelse, försoning m m
• Obelisk – ära, redlighet, ståndaktighet
• Stjärna – femuddig: morgonstjärnan, Kristus. Sexuddig: skapelsens stjärna
• Timglas – tidens flykt, livets förgänglighet
• Triangel – den gudomliga treenigheten
• Urna, amfora – sorg, tårar som samlas upp. Med flammor: livet efter döden
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Titta på några av kyrkogårdens gravvårdar
1. Gravurna, 1895
2. Järnkors, 1839
3. Bruten kolonn, 1869
4. Monumental grav, 1894
5. Gravsten, 1844
6. Järnkors, 1845
7. Monumental grav, 1910
8. Gravsten/kors, 1838
9. Gravsten/bautasten, Norrlands Kungliga
Dragoners regemente

