
    

 

 

 

 

Giza platån 
 
 
Khufu kanske mest känd som Cheops blev kung av Egypten efter 
Sneferu. Cheops ville bygga en stor pyramid åt sig och tittade på 
Giza platån. Khufu, eller Cheopspyramiden ligger på Giza platån 
strax utanför kairo. Pyramiden är den största i Egypten. Dess 
namn var "Khufu horisont"  
 
Khufu tillhör ett av de sju underverken från den antika världen. 
Pyramiden är imponerande, ursprungligen stående 146,59 (481 
fot) hög och täcker cirka tretton tunnland mark. 
 
Giza kan delas in i två grupper av monument. Ena gruppen och 
största gruppen med de tre kända pyramiderna Cheops, Khefren 
och Mykorinos och Sphinxen som står i Giza för att skydda 
konungarnas gravar. Sphinxen är ca 4500 år gamal och består av 
ett lejonhuvud och en människokropp, den är 73 m lång och 20m 
hög. 
 
Den andra gruppen har ett antal privata gravar där invånarna var 
av medelklassen. Dessa gravar är enkelt gjorda och utgrävda från 
befintliga klippor i naturen. 
 
Cheops 
Cheopspyramiden tros vara byggd omkring år 2600 f.Kr. som 
gravmonument av och för den egyptiske faraon Khufu (Cheops). 
Pyramiden saknar inskriptioner och övriga detaljer som brukar 
finnas i gravar varför det råder osäkerhet kring vad pyramiden 
haft för funktion. Pyramiden anses vara det äldsta av Världens sju 
underverk och även det enda som fortfarande finns kvar. När den 
byggdes var den världens högsta byggnad med sina 147 meter 
och fortsatte att vara det nästan 4 000 år framöver.  Pyramiden 
har förlorat 9 meter eller 15 av 215 stenlager av sin ursprungliga 



höjd på grund av stölder av byggstenar, efter att de frigjorts från 
sina fästen pga. flertalet jordbävningar under medeltiden. Den 
största delen av stölderna skedde när det skulle byggas en moské 
i Kairo och stenar hämtades som byggmaterial från pyramidens 
topp. 
 
Pyramiden består av 2,3 miljoner stenblock där de flesta stenarna 
väger runt 2 500 kg. Pyramidens totalvikt beräknas vara 5 750 
000 ton. Idag är pyramiden 138,8 meter hög och där dess sidor 
mäter 230,4 meter vardera. Den är byggd med sådan precision 
att det enbart skiljer 58 millimeter i längd mellan sidorna. 
 
 

 

 

 

Khefren 
Khefrenvar en forntida egyptisk kung ( farao ) i 4: e dynastin 
under Gamla riket. Han var son till Cheops och bror och 
efterträdare till Djedefre  Med en höjd på 143.5m och bara 3m 
mindre än Kheops är pyramiden av Khefren den näst högsta som 
byggts i Egypten. Khefren byggde sin pyramid på en högre del av 
Giza platån, vilket gör hans pyramid ser högre, men vi vet inte om 
detta var en tillfällighet eller en önskan att överträffa sin far. 
Bortsett från botten på pyramiden, som byggdes i granit, var hela 
pyramiden inneslutet i kalksten från stenbrott i Turah. Det mesta 



av ytterhöljet har skalats under århundraden och blivit stulet, 
vilket innebär att endast den övre delen av den ursprungliga 
stenen finns kvar. Detta har gett pyramiden dess särskiljande 
dagens utseende. Det finns två ingångar till pyramiden mot norr, 
Den första ingången ligger på marknivå och den andra nästan 12 
m upp i pyramiden. Båda ingångarna följs av en nedåtgående 
passage som slutar i en horisontell sektion. Gravkammaren inne i 
pyramiden är gjord av kalksten och här finns en sarkofag i bortre 
ändan av gravkammaren. 
 
Mykerinos 
Pyramiden Mykerinos är den minsta av de tre i Giza. Pyramiden 
uppfördes av Menkaura son till Chefren och sonson till Ceops 
under Egyptens fjärde dynasti runt 2540-2520 f.Kr. Pyramiden 
öppnades först 1837 men först 1906 blev den ordentligt utforskad 
av ett team under ledning av George Andrew Reisner. Mykerinos 
är Byggd i kalksten och granit. Från början var pyramiden cirka 66 
m hög men nuvarande höjd ligger på ca 62 m och en basyta på ca 
102 x 104m. Ingången ligger på nordsidan ca 4 m från marknivå. 
Gravkammaren mäter ca 7 x 3 meter med en höjd på ca 3 m och 
innehåller en sarkofag. 
 
För mer information läs de engelska versionerna genom att klicka 
på länkarna 
 
Giza  
http://www.touregypt.net/featurestories/giza.htm 
 
Cheops 
http://www.touregypt.net/featurestories/greatpyramid1.htm 
 
Khefren 
http://www.touregypt.net/featurestories/khafrep.htm 
 
Mykerinos 
http://www.touregypt.net/featurestories/menkaurep.htm 
 


