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En tur till den vilda vulkanen är ett måste. På avstånd ser den 
verkligen inte alls ut som en vulkan. Det beror på att den bildades 
för 2-3 miljoner år sedan och har till stora delar eroderat till en 
mjuk och rund ”kulle”. Samma sak gäller med alla övriga vulkaner på 
ön, utom Rano Raraku, som vi skall titta på senare. 

 
 

 
Rano Kau sedd från en annan vulkan, Terevaka, som ligger längst norrut. Vi kan 
se en sänka i mitten av vulkanen. Det är själva kratern i vilken det finns en 
kratersjö med sötvatten. Bilden tagen i riktning söderut.  
 

 
Dessa två bilder är tagna från Rano Kau i motsatt riktning. Närmast där nere 
ser vi flygfältet och där bakom Hanga Roa. Längst bort i fjärran Terevaka. På 
undre bilden syns från vänster Terevaka, småvulkanerna och längst till höger i 
nordöstlig riktning halvön Poike och vulkanen med samma namn. 

 
Här kan man lugnt påstå att vi ser hela ön, från hörn till hörn. Påskön ser ju ut 
som en triangel uppifrån och de tre vulkanerna bildar var sitt hörn av ön.  



 
Kratersjön i Rano Kau är c:a 1,6 km i diameter. Vi befinner oss på c:a 300 m 
över havet och sjön 200 m under oss. Den är full av flytande öar av totoravass. 
 

 
Vi är på väg med övriga turister till kultplatsen Orongo som ligger längst ute på 
vulkanens sydsida. Här smälter himmel och hav ihop. 
 



 
Härifrån kan vi se de tre öarna Motu Nui, Motu Iti och Motu Kao Kao räknat 
utifrån och in mot land. Platsen heter Orongo. Härifrån tävlade man varje år om 
att bli årets fågelman. De tävlade från olika stammar startade här genom att 
klättra ner 300 m på en nästan lodrät bergvägg och simma ut till ön Motu Nui 
(längst ut), där man väntade på att tärnorna skulle lägga ägg. Den av de tävlande 
som först fick tag i ett ägg och därefter tog sig tillbaka och kunde överlämna 
det till sin stamhövding vann. Ägget måste då vara helt. Den stamhövding som 
först fick ett ägg blev årets fågelman under ett helt år. Som fågelman var man 
”hövding” över alla stammar och åtnjöt stora privilegier.  
 

 
Här klättrade de tävlande i fågelmannatävlingen ner och simmade ut till ön 
längst bort. Närmaste ”ö” därefter är Antarktis några hundra mil bort.  

 
Fortsättning följer 


