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Världens största pyramid - i
Tyskland
Drömmer du om att bli begravd som en egyptisk farao? Den möjligheten kan kanske bli verklighet i framtiden
- i Tyskland planerar nämligen entreprenörer att bygga världens största pyramid och skapa en gigantisk
gravplats.
De tyska entreprenörerna planerar att bygga en pyramid som både ska bli större och mer
magnifik än pyramiderna i Egypten. Blir planerna verklighet kommer byborna i Streetz i östra
Tyskland att bli granne med världens största pyramid, skriver den brittiska tidningen The
Times.

Läs mer
Se förslaget på
företagets hemsida

I byggnaden ska miljoner människor kunna begravas - i alla fall om få tror personerna
bakom projektet. Och någon diskriminering ska inte ske - begravningsplasten ska vara
öppen både för faraoner och för vanliga människor, oavsett religion, kön eller bakgrund.
- I framtiden kommer alla få chansen att bli begravd i en pyramid, skriver företaget bakom
projektet på sin hemsida.

Pyramid i Egypten.

Tanken är att en urna placeras i de betongblock som ska användas under byggandet. Ju fler som vill bli begravda i
pyramiden, desto större blir byggnaden.
Och enligt hemsidan är planen så storslagen att man talar om den största byggnaden i världen. Siffror som nämns är
en 578 meter hög pyramid - att jämför med den stora pyramiden i egyptiska Giza som bara är 137 meter hög.
Redan har projektet fått mer än 800 000 kronor i statligt bidrag, men vad slutresultatet blir är långt ifrån klart. De
ursprungliga planerna har fått revideras och enligt The Times visar den senaste ritningen på en omkring 150 meter
hög pyramid.
Samtidigt protesterar lokalbefolkningen mot planerna.
- Vi vill inte bo bredvid världens största gravplats, sade en av invånarna i Streetz i förra veckan enligt The Times.
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