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Rano Raraku

Vi måste ju också upp och ta en titt på den berömda kratersjön, där det enligt
Heyerdahls bok växer totoravass. Det är samma typ av vass som växer i
Titicacasjön i Anderna, vid Peru’s Stillahavskust och i den andra kratersjön här
på Påskön. Det var liknande sorters vass som Thor Heyerdahl byggde sina
vassbåtar, som han seglade över Atlanten och Indiska Oceanen, av.

Kratersjön i Rano Raraku med sin totoravass. Det finns mycket att läsa om denna vass i
Heyerdahls böcker.

Ett snitt genom totoravassen. Vassen har luftkanaler längs hela sin längd. Om man knyter ihop
den öppna ändan så att den blir tät kommer vasstrået att bilda rena flytkroppen. Om man gör
detta med hela knippen som i sin tur byggs ihop till en hel båt får man en farkost som man kan
korsa hela Atlanten med! Det var vad Heyerdahl gjorde för att bevisa att det var möjligt.

En kille som inte blev upptäcksresande, men som i alla fall till viss del försöker resa i
Heyerdahls fotspår.

Inne i kraterns sluttningar kunde vi i kikaren räkna till 15-20 moaier i olika stadier. Det finns
troligen mycket mer att upptäcka i den sluttning som vi ser framför oss på bilden. Man kan se
att det går stigar upp mot klipporna. Undrar vad som döljer sig där? Tyvärr höll det på att
mörkna, så vi hann faktiskt inte att gå fram och se på nära håll. Synd för de två i mitten verkar
vara sevärda. Intressant, kanske något att kolla vid nästa besök - om det blir av. Det måste
också vara en sagolik utsikt över Poike, Ahu Tongariki, mm. där uppifrån.

På denna bild finns det minst sex stycken moaier kvar i berget i olika stadier. Det kan finnas
flera. Prova att uppförstora bilden. I ditt Adobe Reader program finns troligen ett – och ett +
tecken som det går att förstora med. Sedan kan du panorera i sid- och höjdled för att titta.
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