Dashur necropolis

Dahshur ligger i det sydligaste området i Memphis necropolis och
innehåller ett antal pyramid komplex och monument. Dahshur öppnades
nyligen för allmänheten, efter att ha varit ett militärt område fram till
1996. Som en följd av detta är området inte är så kommersiellt i Giza,
och här råder fortfarande viss frid och lugn.
Det är mycket
anmärkningsvärt för att vara den plats som bäst visar förändringen från
"steg" pyramid av den "sanna" pyramid som inträffade under den tredje
och fjärde dynastin.
Farao Huni började byggandet på en riktig pyramid på Meidum, han
använde ett steg i pyramiden som bas för bygget. Men det var hans son,
Snofru (2613-2589 f.Kr.), första farao av den fjärde dynastin, som skulle
äga monumentet och få uppbyggnaden till en ny nivå. Snofru började med
att slutföra arbetet som hans far startat, efter att fadern konstruerat ett
steg till pyramiden. Men när pyrammiden väl blev färdig, hade Snofru en
ny design för ett nytt monument. Han ville utnyttja vad han hade lärt sig i
sitt tidigare arbete. Snofrus andra pyramid skulle vara en sann pyramid
från början, till skillnad från Huni s, som hade byggts upp kring ett steg

pyramid "kärnverksamhet".
Tyvärr blev inte Snofrus planer som han önskat. Konstruktionen på
pyramiden blev inte som tänkt. Vinkeln i sidorna minskades från de branta
54 ° till en mjuka 43 °. Man tror att detta hade något med marken eller
grunden att göra. Detta resulterade i en romboid eller "Bent" silhuett, och
gör Snofrus pyramid till den mest skilda strukturen på Dahshur.
Utan tvekan blev Snofru missnöjd med pyramiden. Snofru påbörjade
byggandet av en andra pyramid cirka två kilometer norr. Den berömda
Röda pyramiden (namnet på den röda kalksten som används i dess
konstruktion), den äldsta äkta pyramid i Egypten och den omedelbara
föregångare till pyramiderna som skulle komma senare. Det är den andra i
storlek efter stora pyramiden i Giza, som byggdes av Snofrus son Khufu.
Faktum är att den stora Pyramiden endast är 10 meter större än Röda
Pyramiden. Andra monument vid Dashur är
Svarta Pyramiden och
Pyramiden av Senusret III som är gjorda av sten, och annat material är
påslaget. Varför är oklart, men det är känt att vid den tiden kom nya
byggmetoder till Egypten från andra länder genom handel och utländska
förbindelser.
Tegel var mycket lättare att arbeta med, för att inte nämna billigare
jämfört med granit block. Teglet har inte klarat sig genom tiderna. Trots
Svarta Pyramid är någorlunda intakt. Vita Pyramiden är så skadad att vi
inte ens kan få ett mått på släntvinkel eller dess ursprungliga höjd. Svarta
Pyramiden innehåller en labyrint av rum till folie graven.
Utöver dessa pyramid komplex, Dahshur innehåller också ett antal mindre
monument. Det är följeslagare av tempel till varje pyramid och gravar för
familjemedlemmar och tjänstemän. Här fanns många exempel på Middle
Kingdom smycken, varav de flesta nu finns att se på Kairo museum.
Den böjda pyramiden Snefru i Dashur

Den Böjda Pyramiden var förmodligen den första planerade pyramid att
från början vara en pyramid med släta sidor. Detta var en härlig tid för
utvecklingen av pyramider. Den Böjda Pyramiden var förmodligen
antingen den första eller andra av Snefru. Pyramiden var nästan säkert
byggd före hans andra projekt på Dahshur; den Röda Pyramiden. De
gamla egyptierna kallade pyramiden "Snefru lyser”
Som en av de mest ovanliga pyramiderna i Egypten, liksom en av de bäst
bevarade (en stor del av dess hölje finns fortfarande kvar) har pyramiden
rönt stor uppmärksamhet under århundradena. Tidiga besökare av
europeiska resenärer som Richard Pococke, Robert Huntington, Robert
Wood och Edward Melton. Trots detta gjordes en stor arkeologisk
undersökning av strukturen inte förrän vid 19:e århundradet, när den

stora pyramidens upptäcktsresande Perring, Lepsius och senare, Petrie
kom att undersöka pyramiden med dess struktur. Moderna arkeologiska
studier av den böjda pyramiden började under ledning av Ahmad Fakhry
under första hälften av 1950-talet, och hans uppgifter har lagts till för
dess viktiga iakttagelser och mätningar.Några Egyptologer anser att
pyramiden fortfarande kan innehålla några hemligheter. Utredningen av
pyramiden var ibland svår, eftersom vinden skapade ett starkt utkast som
blåser genom passager. Vinden hindrde de arkeologiska undersökningarna
och arbetet fick ibland avbrytas.
Röda Pyramid (North Pyramid) vid Dahshur
Den röda pyramiden är 104 meter hög gjord av kalksten i Dahshur i
Egypten och belägen cirka 40 kilometer söder om centrala Kairo. Det var
farao Snofru som under Egyptens fjärde dynasti lät bygga pyramiden. Den
är den tredje största av Egyptens pyramider och var den största
byggnaden i världen då den byggdes. Den röda pyramiden har inte alltid
varit röd, den var ursprungligen täckt med ett lager av vit kalksten från
Tura för att ge den ett slätt yttre. Idag återstår enbart mindre delar av det
yttre kalkstenslagret och de röda underliggande byggstenarna har gett
den dess namn, Den röda pyramiden
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