Vykort från Påskön – Isla de Pascua – Rapa Nui
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Påskön heter på det lokala språket Rapa Nui. Staden, eller rättare sagt
byn där hela Påsköns befolkning på drygt 3000 personer bor, heter
Hanga Roa och uttalas ”angaróa”. Vi började med en rundvandring där.
Hanga Roa är c:a 1-2 km i diameter eller i fyrkant och består av några
gator med låga hus glest placerade. Här råder ett sällsamt och absolut
lugn. Här kunde vi inte finna någon som helst stress.

Först en karta över Påskön. Ön är c:a 22 km från sydvästra hörnet till det östra
hörnet och c:a 11 km tvärs över.

De bruna fläckarna är de tre största vulkanerna. Längst söderut ligger vulkanen
Rano Kau som har en kratersjö med en diameter av c:a 1 km. Toppen når 311 m över
havets nivå. Sjön är full av totoravass. Strax norr om Rano Kau ligger flygfältet
som sträcker sig från västra kusten till den sydöstra kusten. Direkt norr om
flygfältet på den västra kusten ligger ”staden” Hanga Roa.
Längst uppe i norr ligger vulkanen Terevaka som är öns högsta punkt med 506 m.ö.h.
Längst österut finns halvön Poike med den tredje stora vulkanen vars högsta punkt
är 370 m.ö.h. Alldeles väster om Poike ligger den i mitt tycke allra viktigaste
platsen på hela ön. Det är vulkanen Rano Raraku där alla stenstatyer höggs. Även
den har en kratersjö nästan full med totoravass.
Mellan dessa tre vulkaner ligger ett landskap med böljande kullar (mindre vulkaner),
ganska kargt och i huvudsak täckt med gult gräs. Vore det på fastlandet skulle det
nog kallas stäpp eller prärie. Längs hela sydöstra och norra kusterna finns
stenstatyer uppställda eller kullvälta. Efter den västra finns dom mera glest.

Vårt hotell Taha Tai ligger alldeles vid havet, Stilla Oceanen. Rummet har
havsutsikt och avståndet till stranden är c:a 75 m. Hotellet skulle aldrig klara en
stor tsunami, men det tänkte vi inte på när vi var där.

Vi började med en rundvandring i ”staden” och förstod snart att hästar är en
mycket viktig ingrediens på ön. Det finns hästar överallt, på gator, i trädgårdar,
inne på hotellområdet, ja som sagt överallt. Hästarna går helt lösa, men de är inte
vilda. De är oftast (men inte alltid) märkta på rumpan med ett sånt där brännjärn
man använde i Vilda Västern förr i tiden.

Huvudgatan som går genom Hanga Roa’s centrum. De flesta bilar är fyrhjulsdrivna
Jeep modeller. Husen är låga och byggda i trä. Jag tror faktiskt inte att vi såg ett
enda tvåvåningshus. I bakgrunden syns vulkanen Terevaka.

Bilderna är från stadens centrum och visar att hästen är ett alternativt
transportmedel. De flesta (som vi såg) rider utan sadel.

En av sysselsättningarna på ön är fisket. Här rensas en tonfisk. Vikt 30 kg.

Fortsättning följer

