Pyramiderna i Fayoum

Fayoum utgör egentligen inget organiserat pyramid område. Flera
pyramider i regionen ligger med stor spridning. Lisht och Maidum ligger
mycket nära Nilen, medan Lahun är beläget långt bort, och Hawara ännu
längre västerut. Var och en av pyramiderna som ligger i Fayoum kan
anses vara en liten necropolis men dessa pyramider ligger heller inte i
någon större, organiserad necropolis liksom flera av pyramidområdena i
norr. I allmänhet har de faraoner som placerat sina pyramider här haft ett
särskilt intresse i Fayoum, och vissa av dem byggde förmodligen sina
palats i regionen. Eftersom området inte är organiserat var det inte helt
enkelt att lokalisera sina pyramider i Memphis relaterade till necropolis.

Lisht
Amenemhet I 12th Dynastin av mittersta kungariket grundade Egyptens
12:e dynasti och var med största sannolikhet den första härskaren av
denna period att bygga upp någon form av pyramid. Han gjorde detta vid
Lisht nära Fayoum Oasen som växer i betydelse under denna tiden.
Faktum är att hans pyramid som heter "Cult Platser Amenemhet
utseende" sannolikt byggdes nära hans nya huvudstad Itj-towy.
Dessutom var det en viktig kanal längs Bahr el-Libeini.
Amenemhet etablerade en ny tradition i Gamla kungariket, att pyramiden
skulle ha namn, inklusive de associerade strukturerna kring pyramiden
som blev till en stad som så ofta växte upp runt pyramiderna. Från
Amenemhet's Temne kom idén om att alla komplexa delarna hade sina
egna namn.

Tyvärr har denna generation av pyramider byggts med mudbrick i dess
konstruktion, vilket alltid är ett problem vad gäller bevarande. Idag står
det mesta i ruiner och stiger endast cirka 20 meter ovanför Lisht
marknivå, men vid Temne finns en pyramid i storlek som tros vara
tämligen nära de som byggdes på Gamla kungariket. Kärnan i pyramiden
gjordes av små grova block av lokal kalksten med en lös fyllning av sand,
skräp och mudbrick.

Hawara
Amenemhet III byggde sin andra pyramid närmare det område som han
verkade älska i Fayoum. Han byggde även ett tempel där Sobek
Crocodilopolis och ett tempel i Kiman Faris till Fayoums viktigaste
gudomlighet; Crocodile guden Sobek. I närheten ligger även den moderna
byn Biahmu där han konstruerat två enorma 12 metershöga statyer med
enorma baser.
Efter misslyckandet med Dahshur pyramiden och nästan 15 års arbete
hade han mer eller mindre helt övergett pyramiden och började helt med
en ny pyramid nära byn Hawara el-Makta. Pyramiden ligger på en lång
remsa låg öken, och byggdes varierat på olika sätt sedan hans
misslyckade pyramid på Dahshur. Namnet på denna pyramid har aldrig
upptäckts, men den kan ha blivit kallad "Amenemhet Bor".
Lepsius Petries expedition försökte komma in i pyramiden under 1843 och
1883. Luigi Vassalli försökte igen, men inte förrän 1889 kom Petrie in och
inredningen kunde undersökas. Petrie arbetade med Wainwright och
MacKay vid den tidpunkten och det tog honom två svåra säsonger för att
slutligen nå fram till nedgrävningen i kammaren.
The Pyramid of Amenemhet III at Hawara in Egypt

Petrie inte bara undersökt pyramiden ordentligt, han undersökte även de
enorma begravnings-ruiner som var komplexa i samband med pyramiden.
Anledningen till att det ofta kallas Labyrinth är på grund av det komplexa,
men strålande begravnings tempel beläget på pyramiden: s södra sida.

Herodutus, Diodorus Siculus, Strabo och Plinius alla hänvisar till denna
struktur. Enligt Diodorus, var daidalos så imponerad av det tempel att
han byggde sin egen labyrint för Minos på Kreta som grundar sig på
Amenemhet III: s tempel.
Tyvärr, mestadels är i ruiner i dag, och golvet och planen kan inte längre
exakt fastställas. Det bryts för material sedan romartiden, och allt som
finns kvar är en bädd av sand och kalkstens marker. I den inre delen av
begravningstemplet och särskilt hallen var troligen baksidan av templet,
som vore brukligt, nära eller upp mot pyramiden. Framför det var ett helt
system av pelar hallar, pelar i innergårdar, porticos, colonnades,
avdelningar och passager. I söder fanns en omfattande öppen gård. Hela
komplexet omfattas av cirka 28.000 kvadratmeter. Strabo sa att det fanns
så många hallar som det fanns provinser i Egypten. Han berättar att varje
hall var hedrad av diviniteter i de olika provinserna. Herodotus talar om
12 stora innergårdar och sade att besökaren fördes "från gårdar med
lokaler, rum i gallerier, gallerier i flera rum, därifrån till flera innergårdar.
Båda Herodotus och Piny nämner också mindre rum, eller kryptor som
ägnats åt de heliga krokodiler som företräder Sobek. Sobek Hathor. Allt
som Petrie kunde hitta var statyer av Sobek och Hathor, tillsammans med
en ovanlig gudinna. Han fann också en staty av Amenemhet III i en
närliggande bevattning vid kanalen som förmodligen tillhörde templet.
Läs gärna mer på den engelska sidan
http://www.touregypt.net/fayoumpyramids.htm

