Saqqara
Pyramid Complexet i Saqqara är väldigt känt och få monument har en plats i
den mänskliga historien lika viktig som denna Pyramid. Man kan utan överdrift
säga att trappstegspyramiden utgör en milstolpe i utvecklingen av
monumentala sten arkitektur, både i Egypten och i världen som helhet.
kalksten användes för första gången i stor skala som byggmaterial, och idén
om en monumental kunglig grav i form av en pyramid blev här förverkligat. I
den 19:e Dynastyns inskrift i södra Saqqara kan man se att de gamla
egyptierna redan beskriver dess byggmästare som "öppnare av sten", vilket
kan tolkas som uppfinnaren av sten arkitektur.

Enligt traitionen var det byggt för Horus Netjerikhet, mer känd som Djoser, en
stor härskare i Egypten under 3:e dynastin genom Imhotep. Egypten mest
kända arkitekt som sedermera blev gudsförklarad under New Kingdom. Djoser
är egentligen namnet på denna kung, men i själva verket är det enda namn
som finns på dess väggar Netjerykhet.
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Men inte förrän 1837 gjorde den engelska pyramid forskaren John Perring,
upptäckten och hittade underjordiska gångar under de huvudsakliga
konstruktionerna.

Systematisk arkeologisk forskning gjordes om Djosers komplex och var bara
det första som genomfördes på 1920-talet av engelske arkeologen, Cecil Firth.
Han var snart i sällskap av den unge franska arkitekten Jean-Philippe Lauer,
som gjorde utgrävning av detta komplex och det blev hans livslånga uppdrag.

Teti

På den lilla kullen vid det nationella Saqqara pyramidområdet med en
panoramavy över hela necropolis finns pyramiden av Teti, den första härskaren
av Egypten 6:e dynastin, Det kallas "Teti s (CULT) platser är bestående", Teti's
dal tempel och den tre hundra meter långa gångbro som leder till
begravningsruiner i templet har inte arkeologiskt undersökts, förutom till
sydväst av pyramiden.

Plan för Tetis Pyramid vid Saqqara i Egypten

Det finns en liten gård i södra delen av östra fasaden som var ansluten till
Causeway. Själva ingången var mitt i denna gård och hade en tung,
ensamstående trä dörr. Entrén i korridoren hade ett högt välvt tak, dekorerat
med stjärnor och belystes med endast en liten öppning i den östra väggen.
Alabaster i golvet och väggarna är dekorerade och lite finns kvar av dessa
reliefer. Korridoren leder till templets gård som hade arton rosa granit pelare.
Som vanligt var kungens namn och titlar inskrivet.

Utanför de centrala Teti komplexen finns andra ruiner från necropolis och hans
familj. Hit hör den lilla pyramiden komplex i Khuit och Iput jag, Teti: s partners,
liksom gravar Mereruka och Kagemni. Dessa gravar har vackra reliefer som är
väl bevarade.

Tekniska

•
•
•
•
•

Längd: 52.5m
Base: 78.5m
Slope: 53 o 13 "
Höjd Cult Pyramid: 15.7m
Base av Cult Pyramid: 15.7m

För mer deltaljerad beskrivning se engelsk version
http://www.touregypt.net/featurestories/tetip.htm

Unas

Unas var den nionde och sista faronen under Egyptens femte dynasti.
Pyramiden Unas från gamla kungariket är den som är minst i storlek men
väldigt känd. Anledningen är att här återfinns de äldsta religösa
pyramidtexterna på väggarna i underjordiska kamrar. Den äldsta av texterna
kan dateras tillbaka till mellan 2400-2300 f.Kr. Unas begravdes i sin pyramid
och berättelserna är i första hand till för att skydda faraos kvarlevor.

Unas hade en lång regeringstid på ca 30 år och hade tiden till att göra en
större pyramid men man tror att det var den minskade förmögenheten som var
anledningen till begränsandet av bygget.

Pyramidens och texternas betydelse blev inte känt förrän efter Maspero
upptäkte dem år 1881. På Maspero: s begäran, började Alexandre Barsanti en
utredning, som tyvärr inte var så systematisk, av pyramiden som skulle pågå
till 1901. Han har också delvis grävt ut Unas" begravnings tempel samt andra
närliggande strukturer. Firth fortsatte utgrävningar av templet fram till 1929,
men han avled sen 1931. Hans arbete togs upp av Lauer från 1936 fram till
1939 och sedan av Hassain, Goneim och Hussan som alla var egyptiska
arkeologer. De fortsatte att gräva upp platsen fram till 1949. Under 1970talet, Ahmad Musa, en annan egyptier, fortsatte arbetet med att gräva ut nedre
delen av dalen templet.

Technical

•

Height: 43m

•

Base: 57.75m

•

Slope: 56o

Läs mer om pyramiden i engelsk version
http://www.touregypt.net/featurestories/unasp.htm

