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Abstract

Breton, R. 2019. Tangata Manu: Fågelmannens uppror.
Breton, R. 2019. Tangata Manu: The rebellion of the birdman
This study investigates the ceremonial village of Orongo and the sacred site of Mata Ngarau.
They are located on the southern edge of the Ranu Kau volcano crater, as well as the Motu Nui
islet in front of the named volcano. Orongo was the scenario of important political and religious
events that submerged Rapa Nui and its inhabitants in a magical story from the mid-1500s to
the mid-1800s.
This study aims, to some extent, elucidate the context in which the legend and the ritual of the
Tangata Manu originates and its importance for the development of the Rapa Nui society. The
study examines archaeological, ethnohistorical and contemporary evidences of the birdman
cult and contradictory theories about the catastrophe that loomed over the Rapa Nui society
The archaeological evidence of those events is the silent testimony of the god Make Make and
Tangata Manu, the birdman, the god representative on earth. These are carved on the edge and
the slopes of the Ranu Kau crater, in the carved and rupestrian paintings of the stone houses of
Mata Ngarau at Orongo, in the caves of the Motu Nui islet and in the one of the cannibals, Ana
Kai Tangata. Ethnohistorical evidences provide data on the ritual activities in connection to
the birdman cult.
The social and environmental degradation which causes of the almost total extermination of
its inhabitants as well as the eroding of its culture and with it that of the birdman, Tangata
Manu. Today the birdman culture and Orongo is one of the prominent visitors’ sites on the
island but interviews with Indigenous Rapanui show that the site also continue to have spiritual
and political meaning in today’s society. The modern Rapa Nui society today shows
contradictory features. On the one hand we see the face of a thriving, mercantilist society, with
hundreds of thousands of tourists visiting it annually and buying handicrafts of dubious local
creation. On the other hand, we observe the efforts of hundreds of islanders who struggle to
maintain their language, their cultural heritage, their petroglyphs, their cave paintings and their
legends. That is the spirit of the rebellion of Tangata Manu.
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1. Inledning

1.1.

Introduktion

Rapa Nui, ligger nästan i mitten av Stilla havet, 3700 km från Chiles kust. Ön utgör det östra
hörnet av den polynesiska triangeln vars andra hörn bildas av Hawaii i norr och Nya Zeeland i
väst. Koloniseringen av de tusentals öar som omfattar den polynesiska området startades för
flera tusen år sedan och är konsekvensen av förhistoriska transoceanska koloniseringsresor med
tillhörande kunskap- och kulturförmedling. Rapa Nui (Stora ön) är namnet som besökare från
Tahiti gav ön under 1800-talet. Den holländske världsomseglaren Jakob Roggeveen blev den
förste europé som den 5:e april 1722, på påskdagen, kom i kontakt med Rapa Nui och dess
befolkning och döpte den till Påskön. Te Pito Te Henua (Världens navel) och Mata Ki Te Rangi
(ögon som tittar mot himlen) är däremot tidiga, ursprungliga namn på ön vilket ger oss en
antydan av mindre kända förhistoriska Rapa Nui-kulturer.
Det finns flera orsaker till varför Rapa Nui anses vara en plats full av mysterier som bidrar
till den mystiska auran som svävar över ön. Det första som folk dras till är de imponerande
stenstatyerna (moai) och dess ceremoniella plattformar (ahu) där stengiganterna vilar. Det
finns flera hundra runt ön och de vittnar om långvariga processer av samhällsutveckling,
blomstring och dekadens.
För de européer som kommit i kontakt med Rapa Nui har det varit svårt att föreställa sig
att dessa förhistoriska öbor, nästan helt isolerade från övriga världen, kunde ha utvecklat en
sådan hög megalitisk kultur.
Men moai och dess ahu utgör bara en del av Rapa Nui materiella kultur och mysterier.
Efter Ahu Moai-fasen inträffade en ny fas (Huri Moai-fasen), vars höjdpunkt, till skillnad från
stenstatyerna, karaktäriserades av antropomorfa, djurliknande och geometriska hällristningar
ägnade Tangata Manukulten (fågelmannens kult) samt fertilitetsritualer.
Tangata Manukulten, handlade om det årliga valet av en ny ledare på ön, och den var starkt
förenad med ankomsten av flyttfågeln Manutara (sottärna, sterna fuscata) till ön Motu Nui.
Detta inträffade möjligen mellan september och oktober, när våren anlände (Jaramillo et al.
2018; Marín och Cáceres 2010) och Manutara kom med ett överflöd av Mana för att häcka på
ön. Då startade Rapa Nuiborna sina förberedelser inför valet av Tangata Manu (Métraux 1971:
333). Detta markerade också starten för djuphavsfiskesäsongen (Routledge 1920: 262).
Detta arbete kommer att ta upp frågor kring Tangata Manu olika ursprungsteorier samt dess
uttrycksformer som finns bevarade som klippkonst. Dessa frågor vidrör oundvikligen aspekter
angående Rapa Nuibornas ursprung och källan till deras kultur, dess socio-politiska utveckling,
den kulturella blomstringen och senare samhällets totala kollaps. Några av dessa teorier är
kontroversiella och motstridiga, medan andra komplimenterar varandra.

1.2.

Syfte

Syftet med detta arbete är, att med hjälp av tidigare arkeologiska undersökningar, insamling
av etnohistoriska och etnoarkeologiska data, bland annat i form av personliga intervjuer av
utvalda representativa öbor, analysera uppkomsten av Fågelmannen (Tangata Manu), dess
ritual, dess religiösa och socio-politiska betydelse samt diskutera rapanuiernas förhållningssätt
till Tangata Manu idag.
Systematisk forskning rörande Rapa Nui förhistoriska kultur har pågått länge och det finns
stora mängder dokumentation som bekräftar detta. Vetenskapen har kommit långt i sin strävan
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att förklara de största mysterierna kring Rapa Nui. Det finns dock obesvarade frågor, eller
frågor där forskarna inte har enats ännu och därför fortlever motstridiga hypoteser.
Mitt arbete kommer att handla om några av dessa frågor, då jag anser att de, direkt eller
indirekt, har med betydelsen av legenden om Tangata Manu och dess uppkomst och fall att
göra.

1.3.

Frågeställningar

För att fånga Tangata Manu politiska syfte, dennes personlighet ristade på hällar, dess
symboliska mening och inte minst dess utveckling i stilar (vilket belyser i vilken kontext de
ristades eller målades) har ett antal frågeställningar utarbetats.
•
•
•
•
•
•

1.4.

Vad handlade Tangata Manu kulten om?
Vilken är Tangata Manu mytens ursprung och utveckling?
Varför valdes Orongo som ceremoniell plats för Tangata Manukulten?
Vilken betydelse hade Tangata Manukulten för samhällets utveckling?
Varför slutade man idka Tangata Manu?
Hur förhåller sig rapanuier av idag till Tangata Manukulten, Orongo och sin historia?

Metod

Studien av Tangata Manukulten är baserad på tidigare forskares genomförda etnohistoriska
och arkeologiska studier.
Vad gäller de kvantitativa aspekterna, har jag även inkluderat ”Restudio”, de sista
inventeringarna av hus, hällristningar, väggmålningar och föremål som gjordes på komplex A,
B, C samt klippön Motu Nui, på uppdrag av CONAF (Corporación Nacional Forestal) under
år 2013.
Jag inkluderar också personliga observationer gjorda i byn Orongo, komplex A och B och
på en 30 km lång sträcka längs med öns västra kust.
Arbetet inkluderar också en kvalitativt intervjubaserad metodik. Intervjuerna genomfördes
med öbor med en stark anknytning till Rapa Nui antika kultur och med en aktiv roll för
bevarandet av denna.

1.5.

Avgränsningar

Studien omfattar perioden mellan åren 1400 - 1860 och är huvudsakligen baserad på tidigare
arkeologiska och etnohistoriska studier, av den ceremoniella byn Orongo (komplex A och B),
av Mata Ngarau (komplex C, den rituella byn Orongos sakralaste sektor) och av ön Motu Nui.
Tillsammans bildade dessa en sammanhängande enhet, grunden till komplexa religiösa
ceremonier och ritualer som kretsade kring valet av Tangata Manu, Make-Makes utvalde.

1.6.

Begränsningar

På grund av både säkerhetsskäl och politisk-administrativa hinder, var det inte möjligt att
besöka de två viktiga arkeologiska komplexen, Mata Ngarau och klippön Motu Nui, för
dokumentering av dessa. Platserna var av högsta betydelse vid genomförandet av
Fågelmannens kult. Risk för ras och tidigare förstörelse av viktiga arkeologiska skatter, har
effektivt begränsat antal besök till komplexen. Samtidigt pågår en politisk process för
överlämnandet av parkens administration till den lokala organisationen Ma’u Henua. Det
6

nuvarande politiska läget på Rapa Nui är känsligt och det finns en spänning mellan
ursprungsbefolkningen Rapanui som är av polynesiskt ursprung och den koloniala makten som
representeras av staten Chile. Eftersom min bakgrund är chilensk betraktades jag genast av
Rapanuierna som ”chileno” (fastlandsbo) vilket bland vissa skapade en misstro och
avståndstagande. Detta har delvis påverkat studien och speciellt gällande vilka jag kunde
intervjua om vad. I denna studie kommer jag därför inte att gå in på specifika intervjusvar men
använder intervjuerna endast på ett generellt sätt.
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2. Bakgrund och forskningshistorik

2.1.

Hur koloniserades Rapa Nui?

Koloniseringen av södra delen av Stilla havet initierades för drygt tretusen år sedan, när
grupper av austronesisk-talande migranter från Sydöstra Asien riktade sin nyfikenhet mot
havets horisont, Oceanien. Så småningom koloniserade de Fiji, Tonga och Samoa (Kirch och
Kahn 2007). Dessa resenärer, med all säkerhet fiskare och jordbrukare, var mycket skickliga
seglare som hade utvecklat strategier för att anpassa sitt liv till havsmiljön. De bemästrade
hanteringen av marin och vegetabilisk föda, såsom taro (colocasia esculenta) och kokosnöt
(cocos nucifera). Dessa nyfikna seglare behärskade också en särskild keramik med en specifik
dekor av kamintryck sk. Lapitakeramik (Kirch och Kahn 2007). En evidens på deras färd
österut är de talrika keramikfragment som har hittats spridda runt om i Melanesien och som
bekräftar denna hypotes. Andra dokumenterade arkeologiska evidens av lapita-kulturens färd
österut finns registrerade i form av införandet av vissa djur såsom hund, svin och kyckling och
växter såsom taro, yams (dioscorea batata) och kokosnöt (Wallin och Martinsson Wallin 2011:
46; Ramírez 1992, 1; Diamond 2005: 96).

Figur 2. Bearbetat efter J.M. Ramírez ”The Land of Hotu A Matu’a” I: Chile Through the millennia, 2008.

Under en period av några tusen år av bosättningar, bebyggande och konsolidering i de
Västpolynesiska öarna Samoa och Tonga, utvecklades Lapita kulturen till den polynesiska
kulturen. En ny expansionsvåg spred sig därifrån österut, mot Centralpolynesien. Denna nya
migrationsvåg skedde mellan 400 och 800-talet (Wallin och Martinsson Wallin 2011: 46;
2017). Somliga forskare har uppskattat att denna nya folkmigration nådde och koloniserade
Rapa Nui ungefär under 400-talet (Heyerdahl och Ferdon 1961: 395; Flenley et al 2007), men
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det finns olika åsikter kring detta. Hunt och Lipo (2006) anser att det skedde på 1200-talet och
Ramírez (2015) kring 1000-talet. Enligt Martinsson-Wallin och Crockford (2002) är dock det
mest troliga att kolonisering genomfördes kring 1100 – 1200-tal. Det arkeologiska beviset
förutom jams, taro, banan, gris, kyckling och stillahavsråttan (rattus exulans), finns i
stenplattformarna ahu, på vilka stenstatyerna, moai, vilar. Dessa stenplattformar anses vara en
vidareutveckling av de centralpolynesiska stenstrukturerna ”Marae”, (Wallin och Martinsson
Wallin 2011: 46).

2.2.

Bosättning, kulturens expansion och fall

Man har föga kunskaper om Rapa Nui initiala koloniseringsperiod. De tidigaste daterade
bosättningsspåren finns i Anakena (Martinsson-Wallin 1994, Martinsson-Wallin och
Crockford 2002; Wallin & Martinsson-Wallin 2010). Med hjälp av insamlad data och
information man har idag har man dock identifierat och dokumenterat de olika perioderna i
Rapa Nui historia och förhistoria. Trots att forskarna inte är helt överens om exakt när
respektive fas inträffade, finns det koncensus om en kronologisk tidsföljd, åtminstone på ett
ungefär. Man kan säga att den initiala/bosättningsfasen, startade mellan 1100- och 1200-talet.
Därefter kom en expansiv fas fram till 1530-talet (Ahu Moai-fasen).
Under Ahu Moai-fasen skaffade man ett politisk-administrativt system och jorden
fördelades mellan åtta olika klaner, i ett hövdingedömesamhälle (Routledge 1920). Enligt
legenden hade alla öbor samma ursprung. De var ättlingar till Hotu Matua, den förste kungen
som tog Rapa Nui i besittning. Hypotetisk var alla klaner och klanmedlemmar jämnstarka, men
en klan, Miruklanen, var av gudomlig ätt. Den härstammade i direkt nedstigande led från Hotu
Matua. Detta innebar att Ariki mau, den absolute kungen som regerade över Rapa Nui och dess
innevånares, valdes uteslutande från Miruklanen. Ariki mau, hans kungliga familj, Honga,
vetenskapsmännen och prästerna, maori, tillhörde Miruklanen och ansvarade för att kunskaper,
traditioner och ritualer skulle bevaras, utvecklas och tillämpas (Martinsson-Wallin: 1994, 50;
Ramírez 1988: 15-16; Ramírez och Huber 2000: 109; Ramírez 2015: 116-117).
Det var under denna utvecklingsfas, Ahu Moai-fasen, mellan 1200 och 1500-talet som den
megalitiska konsten blomstrade. De första statyerna var små och gjorda av stenmaterial från
vulkanen Rano Raraku, vid öns sydöstra hörn. Med tiden förfinade konstnärerna sin stil och
färdighet, samtidigt som statyernas dimensioner ökade till allt större proportioner. Andra
forskare (Ramírez 2000: 53 - 63) föreslår att den megalitiska fasen inträffade mellan 1000 –
1680-talet. Enligt Lee (1992:9) är det under den här fasen som de första manifestationerna av
Tangata Manukulten uppträder på ön. Det handlar om en sekundär kult under Ariki Mau, som
manifesterades på platsen Vai Atare, liksom på de första hällristningarna i Orongo.
Enligt Wallin och Martinsson-Wallin (2011; 2017), går det att spåra upp två olika
processer vars inbördes motsättningar var så stora att de slutade med krigshandlingar och
medförde förstörelse av den materiella kulturen.
Den första konflikten kan ha börjat kring på 1300-talet och slutade under 1500-talet. Vid
utgrävningarna av strukturerna på ahu Nau Nau i Anakena har man hittat tydliga spår av denna
konflikt (Wallin och Martinsson Wallin 2011: 48).
Den andra stora konflikten inträffade efter expansionsperioden, någon gång under 1500talet (Huri Moai eller dekadentfasen). En konsekvens av allvarliga ekologiska påfrestningar
med överpopulation och överexploaterad jord samt oförmågan att lösa konflikter, kan ha lett
till en upptrappning av klanmotsättningarna, till upprepade beväpnade handlingar klanerna
emellan och till och med till inbördeskrig. Detta kan ha varit orsaken till ett socio-politiskt och
religiöst skifte i samhället (Wallin och Martinsson-Wallin 2011: 49; Pollard et al 2010).
Enligt denna hypotes, förlorade makthavarna (Ariki Mau och den starka Miruklanen)
successivt den politiska makten till en ny klass, krigarhövdingarna. De militaristiska
tendenserna fick succesivt allt större kontroll över det politiska systemet. Så småningom fick
klanerna var sin hövding, en krigarledare, matatoa (Kjellgren 2001: 17; Martinsson-Wallin
1994, 53).
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Figur 3. Rapa Nui. Flygbild CNN. De små öarna Motu Nui, Motu Iti och Motu Kau Kau, Rano Raraku, Orongo
och Vai Atare.

Det ideologiska skiftet visar också en viktig förändring i den sociopolitiska maktstrukturen
och har lämnat tydliga arkeologiska bevis för detta. Huri Moai-fasen utmärker sig genom att
stenstatyerna från den tidigare fasen, förstördes och den religiösa tyngdpunkten flyttades från
sin ursprungliga plats på östra sidan av ön till det nya ceremoniella centret Orongo. Orongo
återfinns på Rapa Nuis sydvästra hörn, i närheten av vulkanen Ranu Kau; där började den nya
Tangata Manukulten att utövas av stamhövdingarna. De ceremoniella stensstrukturerna (ahu),
som under föregående period spridits längs kusten, förlorade i det här skedet ett visst religiöst
och politiskt inflytande.

2.3.

Europeisk kontakt

Under 1700-talet och framåt, inledde världens mäktigaste länder, bland dessa England,
Holland, Spanien och Frankrike, en febril jakt på mark utanför sina landgränser, som kunde ge
dem bättre ekonomiska och militära fördelar.
Den tidigast insamlade informationen om Rapa Nui härrör från de första europeiska
sjömännens iakttagelser vid deras besök av ön i början av 1700-talet. Deras observationer var
dock inte vetenskapliga och baserades på iakttagelser ibland gjorda från båtarna och ibland
efter korta besök på ön. De insamlade uppgifterna reflekterade deras och dåtidens syn på icke
europeiska och icke kristna kulturer. Man kunde inte föreställa sig att dessa primitiva
människor kunde vara kapabla att utveckla avancerade kulturer som den på Rapa Nui. Trots
det har denna tidigt ihopsamlade kunskap varit mycket värdefull för vidare forskning. Den
utgör de första etnografiska datastudierna och bildar en värdefull samling uppgifter som
ständigt studeras, revideras och konfronteras med nya uppgifter från modern forskning.
Bland dessa dokument räknas Roggeveens egna anteckningar och kapten Cornelis
Boumans dagbok (som år 1722 anlände till Rapa Nui med Jakob Roggeveens expedition). Efter
Roggeveens forskningsresa följde en spansk expedition som leddes av Felipe González de
Haedo. Om Roggeveens och Gonzalez expeditioner finns det bara några få nedskrivna rader).
Den holländske världsomseglaren, Jacob Roggeveen, kom till ön den 5:e april (påskdagen)
1722, och gav den namnet Påskön (Routledge 1920: 124, 200 – 203; Heyerdahl 1961: 45 - 48).
Det finns inte mycket information från expeditionen, men enligt William Thomson (som år
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1886 besökte Rapa Nui som revisor på det amerikanska fartyget Mohican) hade Roggeveen
beskrivit ön som: ”trädlös men fertil då det växte bananer, potatis och sockerrör av
anmärkningsvärd tjocklek” (Thomson 1891: 448). Enligt Heyerdahls sammanfattning (1961:
45) av Roggeveens och Behrens (medlem i Roggeveens expeditionsresa) iakttagelser av
befolkningen på ön, var öborna långa, muskulösa och välbyggda. Holländarna hade hälsats
välkomna av nyfikna infödingar (som de räknade till några tusen) som kom med höns och
rotfrukter.
Nästan 50 år senare, 1770, anlände en spansk expedition från Peru. Befälet, Felipe
Gonzalez de Haedo, döpte ön till San Carlos (Routledge 1920: 124, 200 - 203; Heyerdahl
1961: 48 - 50). Heyerdahl sammanfattar Agüeras och Hervés vittnesmål (medlemmar i
Gonzalez expedition): ”Männen på ön var minst 1,69 m långa och många nådde upp till 1,8 m.
Bland dessa fanns också två män som var anmärkningsvärt långa. Spanjorerna mätte dessa till
1,99 respektive 1,96 m” (fri översättning).
Både Roggeveens och Gonzalez vittnesmål bekräftar att öns stora befolkning var både
välnärd och frisk och inte befann sig mitt i ett inbördeskrig av utrotningskaraktär.
Men rapporterna från dessa upptäcktsresandes första kontakter med Rapa Nui och dess
befolkning är dock motsägelsefulla. Endast fyra år senare, 1774, anlände James Cook
(Heyerdahl 1961: 50 – 56) till ön tillsammans med naturforskarna Johann Reinhold Forster,
hans son Georg Forster (Forster 1774b: 300 - 324) och den skotske målaren William Hodges.
Cooks vetenskapliga grupp lämnade betydelsefull information om ön som dock bestod av helt
andra uppgifter än vad de tidigare besökarna hade rapporterat. De mötte ett undernärt och
decimerat folk. De uppskattade antal män till sex- eller sjuhundra och inte fler än trettio
kvinnor. Enligt G. Fosters beskrivning av ön, befanns ön och dess invånare i ett mycket
beklagligt tillstånd. Enligt honom fanns det knappt några träd kvar. Visserligen fanns det
bananstockar, jams och sötpotatis, men inte tillräckligt för att livnära populationen. Cook
rapporterade att befolkningen befann sig i mycket dåligt skick och att ön var torr och öde samt
att den var olämplig som försörjningsplats (Forster 1774b: 300 - 324; Thomson 1891: 449).
Den franske amiralen Jean-Francoise Galoup, greve från La Pérouse, anlände med sin
vetenskapliga expedition år 1786, men stannade endast ett dygn. Då Galoup insåg det prekära
tillstånd urinvånarna befann sig i, överlämnade han djur och säd till öborna. Hungern var så
stor att både djur och säd konsumerades mycket snabbt och användes därför inte till framtida
produktion (Ramírez 2008: 107).

2.4.

Systematiska etnologiska och arkeologiska studiers begynnelse

En tidig studie av Rapa Nui gjordes av filosofen och vetenskapsmannen Reinhold Forster och
hans son George. Båda tillhörde James Cooks lilla vetenskapliga grupp som år 1774 kom till
Rapa Nui. George Forster publicerade senare en utförlig vetenskaplig rapport om Rapa Nui
växlighet, djurliv och om dess invånare.
Missionären Eugène Eyraud anlände år 1864 till Rapa Nui och vistades nio månader på
ön. Hans iakttagelser är mycket värdefulla speciellt gällande Tangata Manuceremonien i
Orongo. Han var den första missionären som åkte till ön för att sprida evangeliet bland
urinvånarna. I ett långt brev till sin församling (Eyraud 1864) berättar han om kulturkrocken,
om hur öborna livnärde sig, om deras vanor, klädsel, religion och maktförhållanden.
Katherine Routledges forskning på Rapa Nui under 1914 - 1919 räknas bland de mest
framstående och betydelsefulla vetenskapliga arbeten om Rapa Nui befolkning, dess kultur och
dess historia. Hon blev den förste europé som kommunicerade med öborna på deras eget språk.
Hennes skildringar av hällristningarna och klippmålningarna på Orongos stenhällar (1920), –
liksom hennes fotografiska material – är bland de mest detaljerade dokument som utförligt
förklarar Tangata Manu-ritualen, hällristningarna och målningarna i den sakrala byn Orongo
och på den lilla ön Motu Nui.
Henri Lavachery blev den förste arkeolog som kom till Rapa Nui och forskade på ön från
juli 1934 till januari 1935. Han var den förste som påstod att stenskulpturerna på Rapa Nui
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skapats av tidigare rapanuier som hade utvecklat en egen, numera försvunnen kultur. Han var
den första som dokumenterade hällristningarna på ön.
Baserad på Routledges tidigare studier, kom efterforskningarna av Alfred Métraux (1940)
om Rapa Nui på 30-talet, att ytterligare bidra med nya etnografiska och arkeologiska
kunskaper. Det var först nu som studierna började utvecklas på ett systematiskt och
vetenskapligt sätt.
Thor Heyerdahls forskningsexpedition på 50-talet väckte nya frågor kring Rapa Nui
arkeologiska bevis. De tidigare samhällsstrukturerna, den imponerande megalitiska kulturen
och historian samt orsakerna till de sociokulturella förändringarna på Rapa Nui, blev då av
globalt intresse (Heyerdahl och Ferdon 1961, 1964).
Idag har nya och moderna teknologier integrerats i den arkeologiska forskningen. DNAteknik (Moreno-Mayar et al 2014) och kol-14-mätningar inkorporerades i studien av
bosättningar (Martinsson-Wallin och Crockford 2002; Mulrooney 2012), mikro-och makrofauna samt vid studier av växligheten på ön. Bioetnologiska analyser har nu också stark
bidragit till fastställning av Rapa Nui växt- och djurmigrationer och av deras ursprung. På
likartat sätt har moderna socialvetenskapliga teorier inkorporerats i forskningsarbetet som rör
Rapa Nui.
Ett av de viktigaste diskussionsämnena idag är vad som orsakade det omvälvande
kulturskiftet och den stora socialpolitiska förändringen. Forskningen försöker fastställa om
skiftet från den antika Moai-kulten till den av Make Make och Tangata Manukulten, berodde
på det urskillningslösa utnyttjandet av de få naturresurserna i detta ömtåliga ekosystem (den
så kallade ekologiska kollapsteorin) eller om det berodde på Rapa Nui kontakt med européerna,
med sjukdomar, slavhandel och oåterkallelig kulturell och social kollaps som konsekvens
(folkmordsteorin); eller var orsaken möjligen en kombination av dessa faktorer? Forskningen
och diskussionerna fortsätter och fördjupas kring dessa frågor.

2.5.

Ursprung - gamla gener och modern forskning

DNA-tekniken har på senare år spelat en allt viktigare roll vid undersökningen av genuppsättningarna hos dagens rapanuier. Enligt Erika Hagelberg (2016), visar DNA-forskning
att Rapa Nui-befolkningen har ett polynesiskt ursprung, men att de också har inslag av
europeiska och sydamerikanska gener. Tidig DNA-forskning (Hurles 2003 och senare
González och Pérez 2008) kom fram till att införandet av både europeiska och
indoamerikanska gener var resultatet av slavhandeln under 1860-talet. Men moderna
molekylära analyser har avslöjat att vissa sydamerikanska genuppsättningar kan ha funnits i
rapanuiernas genuppsättning före kontakten med européerna (Thorsby 2016). Detta är
omvälvande kunskaper då dessa visar att transoceanska resor inte bara var möjliga, utan att
sådana genomfördes och därmed var genanrikning ett faktum (Hagelberg 2016: 104). Dessa
studier har bevisat att de nutida Rapa Nuibornas genuppsättningar innehåller 16% europeiska
gener och 8% indoamerikanska. Sannolikt infördes de senare mellan åren 1250 – 1425 e.v.t.
En fråga som förefaller mycket aktuell är: I vilken grad har dessa 8% indoamerikanska gener
lämnat spår i Rapa Nui religiösa och socio-kulturella liv?
Den senaste DNA-forskningen har fastställt att de första nybyggarna på Rapa Nui var
Polynesier, men att det fanns en sydamerikansk kontakt före den europeiska (Hagelberg 2016:
200). Detta svarar inte på frågan om det var en sydamerikansk kultur som besökte Rapa Nui
eller om det var öborna som genomförde resor till kontinenten. Det belyser heller inte om det
handlade om regelbundna eller tillfälliga kontakter, varifrån resenärerna kom eller om
kontakterna varit ensidiga eller om de förekom både från Polynesien och kontinenten. Inte
heller avgör frågan om dessa tidiga sjömän tog med sin kultur från kontinenten till Rapa Nui.
Detta skulle i så fall kunna ha inneburit långvariga eller till och med permanenta bosättningar.
Sättet att etablera kontakter mellan rapanuier och kontinentala kulturer var avgörande för
öbornas kulturella utveckling; men det krävs mer forskning i dessa frågor.
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Även etnobotaniska studier på Rapa Nui (Sorenson och Johannessen 2004; Orliac 2007;
Sorenson 2015), har fått allt större relevans, vad gäller att spåra upp växter och plantor, som
tidiga transoceanska resenärer eventuellt fört med sig från en Stillahavskust till en annan,
kanske via Rapa Nui. Kanske var det så att öborna själva tog med sig dessa växter på
tillbakaresan. Studierna skall kunna klargöra förekomsten av växter och definiera vilka som
skulle kunna vara av sydamerikanskt ursprung och som då kan bekräfta förhistoriska, pre-inka
och/eller polynesiska migrationer.
Sammanfattningsvis, det enda som är besvarat och bevisat genom mänsklig och botanisk
DNA-forskning idag, är att förkolumbiska kontakter funnits under en lång tid. Å andra sidan,
är den totala avsaknaden av arkeologiska bevis av majs på Rapa Nui, kanske en tillräcklig
evidens för en begränsad indo-amerikansk kontakt.
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3. Tangata Manukulten

Tangata Manukulten utvecklades otvivelaktigt från migrationsfåglar som sedan urminnes tid,
vår efter vår (Jaramillo et al. 2018; Marín och Cáceres 2010), kommit till Rapa Nui för att
häcka på ön. Deras ständiga återkomst var förknippad med våren, ett löfte om livets
pånyttfödelse, ett löfte om fruktbarhet och välstånd och därför förankrat med förnyelse och
förändring. Det var en tid full av förväntningar och förhoppningar.
När våren anlände var det dags för Rapa Nui-borna att invänta ankomsten av flyttfåglarna
som kom för att häcka på de små öarna strax utanför och på Rapa Nui branta sluttningar. Detta
markerade också starten för djuphavsfiskesäsongen och var anledning till stor tillfredställelse
för öborna. Routledge (1920: 262) beskriver det på ett målande sätt: ”The approach of the
manutara can be heard for miles, for their cry is their marked peculiarity, and the noise during
nesting is said to be deafening”.

3.1.

Rapa Nui kosmogoni och Tangata Manu

Man vet mycket lite om den förkristna religionen på Rapa Nui. När de första missionärerna
anlände till ön, försökte de förstå befolkningens gudomligheter och andevärld, utifrån sin
kristna etik och värdegrund. Den första missionären Eugène Eyrauds (1864) skildring bär
vittnesbörd om detta.
Alfred Métraux sammanställde en lista över de främsta gudarna. Dessa var Hiro,
Tangaroa, Make-Make, Rongo, Tive, Hova, Ruanuku, Atua-Metua, Tiki och Oreooreo. Ett
antal mindre viktiga gudar, 28 stycken aku-aku (andliga väsen som kunde vara beskyddande
eller fatta hat mot en person) samt andra andar och spöken (Métraux 1971: 308 - 318).
Enligt Katherine Routledge var aku-aku inte eviga och antog alltid mänsklig gestalt. De
kunde därför vara manliga eller kvinnliga (Routledge 1921: 237; Métraux 1971: 316). Hon
beskrev i boken, ”The mystery of Easter Island”, att aku-aku kunde vara kava-kava, tatane,
etc.
En intressant aspekt, vad gäller religionen, var att begreppet ”det onda” eller ”den onde”
inte existerade. Öborna hade inget ord för att definiera detta. Det var de kristna missionärerna
som först introducerade orden tatane (satan) och tiaporo (diavolo) för att övertyga
infödingarna om djävulens existens (Métraux 1971: 312).
Enligt legenden var Make Make, den mest betydelsefulle guden. Han skapade jorden,
solen, månen och stjärnorna. Han skyddade ön och öborna och utryckte sitt dåliga humör
genom åskan. Tillsammans med Haua (Hiva) frambringade Make-Make den första människan.
Han förde också de första flockarna av flyttfåglar från öarna Motu Motiro Hiva, Sala och
Gómez, till Rapa Nui. Gudarna Tire och solguden Tiki fanns också vid hans sida. Även krigsoch fruktbarhetsguden Rongo som kanske kan härledas till namnet på det nya ceremoniella
centret Orongo (Martinsson-Wallin 1994: 51; Kjellgren 2001: 17) Det är därför mycket troligt
att fågelman-kulten har sitt ursprung i tidiga fruktbarhetsceremonier och ritualer.
Det är möjligt att Haua ursprungligen spelade en viktigare roll än att bara vara Make Makes
kompanjon, men med tiden transfererades Hauas medfödda egenskaper successivt till Make
Make, som blev allt viktigare i den pågående processen. ”Haua plays a religious role in the
Orongo ceremonies in connection with the origin of the birds and bird cult. It is possible there
is an evolutionary transference of Haua’s original function to Make Make” (Heyerdahl et al.
1961a: 251).
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Både det politiska, sociala och religiösa livet kretsade kring Make-Make och dennes
representant på jorden, Tangata Manu. Enligt Routledge var det fyra gudar som var associerade
till Tangata Manus ceremoniella tävling, nämligen Hawa tuu také-také, Make-Make, Vie-Hoa
(Hawas fru) samt ännu en gudinna vid namn Vie-Kena-Tea (Routledge 1919: 254, 260).
Métraux (1971: 331) menar å andra sidan att ritualen inte bara var av religiös karaktär, kopplad
till Make-Make, utan att den också var ett socialt evenemang, där prestige och ekonomiska
privilegier associerades till ceremonierna.

3.2. Tangata Manu – fågelmankulten – traditionell historia och
etnohistoria
Varje år blev den ceremoniella byn Orongo, vittne till den årliga tävlingen, valet av Tangata
Manu, Make Makes representant på jorden. Byn var obefolkad den största delen av året, men
under våren, augusti till oktober, samlades betydelsefulla representanter för klanerna där. De
inväntade flyttfågeln Manutaras återkomst. Klanernas hövdingar utnämnde en atlet från sin
klan, som sin representant (hopu manu) för att delta i jakten på Manutaras första ägg. Tävlingen
resulterade i valet av en ny Tangata Manu från den vinnande klanen med rätten att styra Rapa
Nui under ett år.
När tiden var inne, tog sig de tävlande hopu manu ner från Orongo till havet, för att simma
till den lilla ön Motu Nui. Under tiden gick hövdingarna (Ao) upp till byn Orongo för att invänta
tävlingens avgörande (Routledge 1919: 260 - 261).

Figur 4. Vy från Orongo. Motu Nui (längst bort), Motu Iti och Motu Kau Kau (närmast).
Fotografi: Ricardo Bretón.

Hopu manu, de tävlande, bodde även de i Orongo. Då det var dags, simmade de i riktning mot
de tre öarna Motu Iti, Motu Kau-Kau och Motu Nui. Atleterna hade supportrar som försörjde
dem med förnödenheter som hopu tog med sig insvepta i vassflottar (pora). På ön Motu Nui
fanns det några små grottor där atleterna väntade tills sottärnan (manutara) hade kommit till ro
och börjat bygga sina reden för att ruva sina ägg. När hopu manu insåg att tiden var inne, sprang
de ut från sina gömställen i jakt på manutaras första ägg. När en hopu hittade det första ägget,
skrek han ”puoko te varu”, som bokstavligen betyder ”raka ditt huvud”. En man, kallad Hakarongo-manu – han som lyssnar på fåglarna – väntade i en grotta nedanför Orongo. När han
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hörde ropet från Motu Nui, spred han nyheten till de andra väntande uppe i byn Orongo
(Routledge 1919: 258 - 260; Métraux 1971: 331 - 333).
Under tiden som tävlingen pågick flyttade hela öns befolkning temporärt till Mataveri. Där
festade de och åt gemensamma måltider. De tillägnade sånger och danser åt naturen och dess
fertilitet. Om denna ritual har Métraux citerat Luis I. Gana – chilensk krigsflottsofficier – som
1934 åkte med den belgiske arkeologen H. Lavachery till Rapa Nui –, som chockerad uttryckte
sitt missnöje: ”the men and the women appeared entirely naked in public dances, making
indecent and immoral gestures” (Métraux 1971: 334).
Samtidigt, i Orongo, genomförde prästerna och betydande representanter för varje klan
ritualer, bad till gudarna, sjöng och dansade. Métraux menade att den politiska dualismen och
maktmotsättningarna på ön även avspeglades i byn Orongo. Klanerna från Hotu-iti intog västra
delen av byn medan husen i öster beboddes av dem som tillhörde Tuu-klanerna (Métraux 1971:
335).
Den vinnande hopu manu stoppade det sakrala ägget i en liten korg som knöts fast vid hans
panna och förberedde sig för att simma över till Rapa Nui. Han skulle lämna Motu Nui sist av
alla. De andra hopu väntade för att simma i närheten av honom, då han var skyddad av gudarna
och besatt övernaturliga krafter och förmågor med vilka han kunde bringa skydd åt sina
medtävlare. Under tiden hade den vinnande klanens hövding, Ao, informerats om utgången av
tävlingen av en präst. Han och hans medlemmar hade blivit de lyckligt utvalda av Make-Make
och han skulle bli Tangata Manu, Make-Makes utvalde representant på jorden under ett helt
år. Han initierade ritualen genom att raka sitt huvud, ögonbryn och ögonfransar. Då hans hopu
manu kom tillbaka till Orongo, överlämnade denne det sakrala ägget. En präst knöt sedan ett
rött band, tillsammans med en bit sandelträ runt hövdingens arm som ett bevis på att han hade
tagit emot ägget. Från och med nu var han Tapu (tabu) och endast några få utvalda präster fick
vara i närheten av honom (Métraux 1971: 336).
Den nye Tangata Manu gick tillsammans med prästerna, ner från byn, längs vulkanens
sluttning, följda av sina glada anhängare som dansade och sjöng. Tangata Manu hade ägget i
sin hand och till den muntliga traditionen hör berättelsen om att handen i vilken han höll ägget,
symboliserade skalet av en snäcka (haka epa), (Routledge 1919: 263).
Denne nye Tangata Manu bars senare till en speciell plats, en ahu kallad Orohie, nära
vulkanen Rano Raraku (på öns sydöstra sidan). Platsen låg inte långt ifrån huset där han skulle
på grund av tapu (tabu) bli isolerad från folket resten av året. Hans ämbete skulle vara under
ett år, och sedan skulle nästa Tangata Manu ta över. Det finns inga registrerade bevis på att
han skulle vara tvungen att följa någon typ av tabu efter årets slut. Ägget kunde han sedan
gömma i en vrå i vulkanens krater, kasta det i havet eller bevara det tills han dog (Métraux
1971: 339).
Tangata Manus heliga tabun involverade också hopu manu och hans familj. Frun och
barnen blev också avskilda från andra människor. Hopu Manus hand, den som han hade plockat
ägget med, var så helig att han inte kunde använda den då han åt. Hopu kunde antingen ge sig
i väg till Orohie eller stanna i sitt eget hus och då var han tvingad att leva i en separat del av
huset, skild från resten av sin familj (Métraux 1971: 339).
Valet av en ny Tangata Manu var förenat med höga risker för de besegrade klanerna. Ofta
låg rivaliserande familjer i fejd och det var inte ovanligt att gamla olösta konflikter blossade
upp med förödande konsekvenser för ön och dess innevånare som följd. Enligt Métraux hade,
till exempel, den nya segraren rätt att offra två eller tre människor i Make-Makes ära. Olyckan
föll oftast på de besegrade, och de var sällan villiga att acceptera sin lott. En annan utlösande
faktor till konflikter var att alla klaner var tvungna att hjälpa till att livnära den nye Tangata
Manu. Man var tvungen att offra mat och statusföremål till honom och hans anhängare. I
många fall var de besegrade mycket bittra och hade svårt att godta sitt nederlag. De som
vägrade foga sig, fick ta konsekvenserna, då detta innebar myteri, vilket resulterade i stamkrig.
Plundringståg sattes i gång, hus brändes och djur konfiskerades eller avrättades (Métraux 1971:
338).
Métraux menade att festligheterna kring Tangata Manus kult var till gudarna Make-Make
och Hauas ära. Det var de som i begynnelsen, tillsammans förde fåglarna till Rapa Nui. Därför
16

representerades Make-Make som en varelse med människokropp med fågelhuvud,
Fågelmannen. Tangata Manu är alltså guden Make-Makes förkroppsligande, hans
personifikation och enda representant på jorden (Métraux 1971:341). Tävlingen om att skaffa
manutaras första ägg bör då ses som att öbornas ger Make-Make möjligheten att välja
människokroppen han ska ta i besittning under det följande året. Isoleringen av Tangata Manu
och de stränga tabun kring honom, skall då också förstås som enda alternativet för Make-Make
att förbli ett med människan han valt. Plundringstågen och det medföljande våldet, skall då
uppfattas som att det är Make-Make själv som tar sig den gudomliga rätten att utnyttja andra
människors tillgångar (Métraux 1971: 341).
En annan aspekt att ha i beaktning vad gäller öbornas önskan att ge det politiska systemet
kontinuitet nämns av Routledge (1920: 266 – 267). Hon menade att det var ytterligare två
högtidligheter som firades och som var förenade med Orongo, Motu Nui och barnen. Dessa
var Také respektive Manu. Om Také finns mycket lite information då denna högtidlighet hade
upphört ungefär trettio år före missionärernas ankomst. Det enda som överlevde av ceremonin,
var att barnen tillsammans med vuxna åkte kanot till Motu Nui.
Den andra högtidligheten var Te Manu Mo Te Poki (fågelbarnet) som genomfördes under
december månad. Barnen, som då initierades i denna ritual, blev Poki Manu, eller fågelbarn.
Man vet inte vilka fördelar denna ceremoni gav barnen, men man vet att det var förenat med
stränga straff om föräldrarna försummade sina förpliktelser mot sina barn rörande Poki Manu.
Det utnämndes en expert för varje barn, en Tangata-tapa-manu, eller ”mannen som kan säga
de rätta orden”. Varje Tangata tapa manu gav respektive barn ett hönsägg och tillkännagav
dem deras nya namn. Tangata tapa manu gav sig iväg till Orongo, tillsammans med barnen,
föräldrarna och en kyckling per barn. När gruppen kom fram till Orongo började de dansa
framför husen och senare gick de till husen i Mata Ngarau för att beskåda hällristningarna. Alla
sjöng framför huset Taura Renga, där moai Hoa Hakana I’a fanns (numera i brittiska muséet
i London), men inga offer till statyn gjordes (Routledge 1920: 267).
Några dagar efter Tangata Manu-ceremonin var över, simmade barnen (i sällskap med
vuxna) till Motu Nui för att samla fågelägg, men även för att leta efter små, nyfödda sottärnor
som kallades för piu. Både ägg och piu stoppades in i flätade korgar och togs till land burna på
barnens huvuden. Efter att vissa restriktioner gällande hanteringen av ägg och fåglar som
ritualen krävde hade uppfyllts, var det inte längre förbjudet att förtära dessa. Man kunde till
och med föda upp sottärnans ungar (Routledge 1920: 265). Sista gången som Tangata Manufesten firades på ön var år 1866 eller 1867. Enligt Routledge berättade öborna att när
missionärerna såg Tangata Manu och hans anhängare (Ao) dansande utanför missionärernas
hus, talade de om för det glada folket att detta var en djävulens dyrkan. Rapa Nuiborna
genomförde tävlingen under ytterligare tolv år (dock i degraderad form) efter att kristendomen
etablerats på ön. Routledges poängterade att denna kult fortsatte att firas även efter dessa tolv
år, genom kvarlevorna av klanerna som samlats och klämts ihop i området Mataveri. Tangata
Manukulten fick sin dödsstöt då de nya ägarna (engelsmän) förvandlade ön till en fårfarm
(Routledge 1920: 265).

3.3. Arkeologiska undersökningar och inventeringar i Orongo,
”fågelmannens klippa”
Nära vulkanen Rano Kau, i öns sydvästra hörn, 300 meter ovanför kraterns kant som slutar
nästan perpendikulärt mot havet, finns den ceremoniella byn Orongo, där den årliga Tangata
Manu-tävlingen ägde rum. Området kring Orongo sluttar mot klipporna som störtar ner i havet.
Alla hus i Orongo vetter mot havet och från området kan man se de tre små öarna: Motu Iti,
Motu Kau-Kau och Motu Nui och det var den sist nämnda som hade störst betydelse för
genomförandet av den årliga Fågel-manritual (Routledge 1920: 255; Heyerdahl 1961: 222).
Enligt Thomsons (1889: 478) redogörelse av stenhusen i Orongo, byggdes de med stenplattor
av basalt, utan fönster och med en enda ingång på marknivå. Fiskar, sköldpaddor, fåglar och
andra mytiska figurer utgjorde hällristningarna och klippmålningarna i stenhusen i Orongo.
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Både väggar och innertak var smyckade med mytologiska figurer, målade i svart, rött och vitt.
”Fishes and turtles appear frequently among these sculptures, but the most common figure is a
mythical animal, half human in form, with bowed back and long claw-like legs and arms.
According to the natives, this symbol was intended to represent the god ‘Meke-Meke’, the
great spirit of the sea” (Thomson 1889: 481 – 482).
I Orongo har hällristningarna huggits in på tre olika ställen. Komplex A (utanför byn och
som inte har något inhemskt namn), komplex B, själva byn Orongo, och komplex C, Mata
Ngarau, Orongos sakralaste area.
I Orongo kan man se både ristade, slipade och basreliefhällristningar spridda på
stenblocken i närheten av stenhusen, men också inne i dem. Det finns också arkeologiskt bevis
på målningar på stenhusens väggar, vilka tyvärr har försvunnit med tiden (Lee 1992: 134). Till
skillnad från komplex A o B, återfinns hällristningar i Mata Ngarau (komplex C) på nästan
vartenda stenblock. En intressant iakttagelse är att det höga antalet (och variationen av)
superponerad design, visar klara tecken på att hällristningarna genomfördes kontinuerligt,
kanske årligen, och helt säkert under en lång tid (Lee 1992: 134 – 135; Horley och Lee 2009).
Detta borde i så fall ha inträffat i samband med det årliga Tangata Manu-firandet. Ytterligare
en intressant iakttagelse är att många hällristningar i Mata Ngarau har blivit gömda av
stenhusen. Detta beror på, att åtminstone en del av hällristningarna gjordes då Orongo var en
rituell plats, men ännu inte en ceremoniell by (Lee 1992: 137).
År 2013 genomförde CONAF en komplett inventering (Re-studio) och en klassificering
av hällristningarna (motiv och arkeologisk lokal). Det totala antalet bevarad klippkonst i
Orongos samtliga komplex uppgår till 746 element. Bilagor 2 - 4 illustrerar detta.
I CONAF Re-Studio fanns avslöjande information beträffande hällristningarna i Orongo
och i de närliggande områden. Nämligen existensen av ytterligare ett komplex som benämndes
Komplex D. Re-Studio hänvisar till Patrik McCoy inventariet från 1968 och påstår att McCoy
hade registrerat åtminstone 33 eldstäder förknippade till detta komplex. Re-Studio upptäckte
också att det fanns ett stort antal Tangata Manu-hällristningar spridda på flera sektorer, men
att på grund av spridningen utgjorde de inget komplex i sig. Antal hällristningar var av sådan
omfattning att de inte täcktes av CONAFs initiala projekt. Tyvärr, framgår det inte tydligt om
alla dessa sektorer är spridda runt Ranu Kaos krater eller om de är associerade enbart till
Komplex D. Se bilaga 1.
Komplex B och C är bland de mest besökta och mest studerade arkeologiska lokalerna på
Rapa Nui, och som nämnts tidigare, genomfördes Tangata Manus ritual på denna ceremoniella
plats, under många sekler. Vi vet också att området är starkt anslutet till guden Make-Make.
Det som karaktäriserar avbildningen av Fågelmannen är figuren av en hopkrupen
människa med fågelhuvud. Andra utmärkande element är den krokiga ryggen, de stora
fågelliknande ögonen och påsen på halsen. De flesta bevarade Tangata Manu-hällristningar är
i basrelief och avtecknade i profil. Fågelmannen kan också representeras med ett ägg i
händerna, nästan som i en beskyddande gest (Routledge 1920: 263; Métraux 1971: 270). Men
Tangata Manu kan också avbildas som guden Make-Make, alltså, i form av en manskropp med
en Make-Make-mask (Lee 1992: 140).
Make-Make-hällristningarna, som avbildades abstrakt, kan alltså bestå av enbart ett par
cirklar som påminner om ett par stora ögon, ibland med näsa. Make-Makes stenavbildningar
finns på många olika ställen på Rapa Nui. Métraux menar att dessa ögonmasker är identiska
med den markesanska figuren Tiki (Métraux 1971: 270).
Idag kan man finna 48 hus och en total av 508 hällristningar i Mata Ngarau (CONAF ReStudio 2013). Av dessa är 209 Tangata Manu och 71 Make-Make. Variationen i motiven växlar
dock mellan havsdjur, vulvor, ödlor, fåglar, reimiro (bröstplatta), en sittande man, en
ögonmask (make-make), en tvehövdad fågel, en fågel med en stjärna runt huvudet (Se bilaga
3). De ovan nämnda symbolerna påträffas också i sekvenser i de så kallade rongorongoplattorna. Dessa symboler, eller skrifter, tyder på att Mata Ngarau-platsen är starkt relaterad
till rongorongo-männen, prästerna, som var de som kunde skriva och läsa och som kunde föra
kunskapen vidare.
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Hällristningarna på Mata Ngarau är av mycket varierande mönster och formgivning.
Många har dock gått förlorade på grund av erosionen, men också av vandalism. Av en total av
530 hällristningar rapporterade 1992, har 123 Tangata Manu och 50 Make-Make-hällristningar
försvunnit eller blivit förstörda. Bilaga 4 visar en sammanfattning av CONAF 2013-rapporten
(Inventeringen Re-studio) som endast är relaterad till Make-Make, Manu Piri och Tangata
Manu, som bekräftar förlusten.
Bland den mest anmärkningsvärda stenkonsten i Orongo skall nämnas moai Hoa-HakaNana-I’a (vågbrytaren). Statyn är ett av de finaste arbeten som gjordes av dåtidens
präster/konstnärer. Det unika med statyn är att hällristningarna som inristats på statyns rygg,
innehåller motiv som var av största betydelse för Orongos ceremoniella och religiösa fester
som omgav det årliga valet av Tangata Manu. Utförd i basalt, som är bland de hårdaste
vulkaniska bergarterna, representerar statyn, ett unikt arbete ur tekniskt och estetiskt
perspektiv, kanske höjdpunkten för den megalitiska konsten på Rapa Nui. De rituella motiven
utfördes i basrelief på statyns rygg och bland annat består de av två mot varandra vända
fågelmän (Manu Piri). Lee anser (1992: 70; Horley & Lee 2012: 6) att det kunde handla om
ett försök att skapa den spirituella förbindelsen mellan den andliga världen och människan,
eller tumu (grupper med familjeband inom samma klan med vilka man kan – eller inte kan –
gifta sig). Ovanför Manu Piri finns en Manutara, ceremoniella dubbla paddlar (ao), en
danspaddel (rapa), flera vulvor (komari) och alla dessa är placerade under käken, på hjässan
och bakom högra örat.
Av flera olika detaljer på Hoa Haka Nana I’a kan man se, att delar av tidigare ristningar
återanvändes i den modernare slutversionen. Ristade linjer går in i varandra. Från nyckelhålen
(se definition nedan) i den högra Tangata Manu, kan man se en tidigare fågelman och olika
spår av hälar, ryggar, fötter, händer och fågelstjärt från tidigare hällristningar som har
återanvänts i den nyare versionen. Se figur 5 nedan.
Av genomförda studier framgår att statyn länge ha legat omkullvält. Så länge att det har
gått att särskilja de olika konststilarna som under tiden ristades in på statyns rygg. Detta har
hjälpt till att tyda samhällens religiösa utveckling. Horley och Lee (2008: 113, 116) påstår att
det är tydligt att statyns rygg vittnar om senare gjorda hällristningar från olika perioder,
eftersom design och stil talar för olika faser. Dessa hällristningar kom till efter att statyn vältes
omkull och bildade med tiden ett ”flerskiktsystem”. Det antas att konstnärerna arbetade
liggande och när statyn åter restes upp och ställdes på en plattform, var hällristningarna rätt
placerade (stående).

3.3.1. Åldersbestämning av klippkonsten
Ett av de stora problemen med klippkonsten på Rapa Nui är datering och åldersbestämning.
Detta är ett förekommande problem med hällristningar och klippmålningar världen över (Lee
1992: 27 – 28; Bednarik 2001; Lemaitre 2012; McCoy 2016).
Man har inte lyckats datera växande lavar på stenarna med kol-14-metoden. Inte heller har
det gått att datera färgresterna på hällristningarna eller målningarna då dessa målades om varje
år inför ceremonierna.
Metoden man använder för åldersbestämning baseras på klippmålningarnas och
hällristningarnas motiv samt hällristningarnas överlagringar. Den är en relativ mätningsmetod,
men har hittills visat sig vara den lämpligaste. Hällristningarna har under tidens gång bildat en
väv av olika konststilar och mönster, vilket ger anvisningar om sekvenser och om dess ålder
(Lee 1992: 67; Horley och Lee 2008: 112).
Hällristningarna på Orongos komplex B, visar stor variation i stilar och detta är ett bevis
på att de verkställdes under olika perioder. Några av dem (på grund av erosionen) går knappt
längre att tyda, medan andra bevarats förvånansvärt bra. Några hus i Orongo byggdes ovanpå
hällristningarna, vilket vittnar om att några av hällristningarna är äldre än husen (Métraux
1971: 270). Av samma anledning går det att härleda att den ceremoniella platsen är äldre än
lokalen med bostadsstrukturerna.
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Hällristningarna utvecklades alltså från enkla inristade figurer till mycket elaborerade
basrelief-motiv, som anses vara av senare tillkomst (van Tilburg och Lee 1987: 137). Tidiga
hällristningar av Fågelmannen är därför enkla, med stiligt ristade knackade linjer eller
inskärningar på stenblocken. Senare Tangata Manu-hällristningar (inom samma fas)
karaktäriseras för att de är basrelief-konstverk. Tekniken innebar att man hackade runt en figur
vilket gjorde att motivet sköt upp ur hällen. Nästa fas utmärktes av det som har kallats för
”nyckelhålet” (keyhole). Det handlar om ett fördjupat karvat stycke mellan Fågelmannens knä
och armbåge (Lee 1992: 67 – 69; Horley och Lee 2008: 112). Sista fasen speglar
fertilitetskulten, då spridningen av komari (vulvor), ibland ristade på befintliga Tangata Manu,
ökar väsentligt (Horley och Lee 2008; Lemaitre 2012: 86; Métraux 1971: 106).

Figur 5. Bearbetad efter Horley och Lee 2008. (c) visar modernare ristningar av Tangata Manu (1 - 2), Manutara
(3), rapa eller ao (4 - 5), ao (6) och komari (9). (d) visar försök att återskapa äldre hällristningar.

Det förefaller rimligt att tänka sig, att under perioden då komari-hällristningar ökade i antal,
utspelades viktiga pubertetsritualer i Orongo.
Bland hällristningarna i komplex A finns det olika motiv av havsdjur och bara en komari
representerad och några få Tangata Manu. Förutom att de befinner sig i ganska beklagligt
skick, har de utförts med en annan stil och symboliken är av en annan karaktär.
Hällristningarna på komplex A utfördes inte i bas- eller högrelief som i komplex B och C.
Det förefaller rimligt att säga att hällristningar av enklare design och bearbetade på ett mer
rustikt sätt, är äldre än de som innehåller mer komplicerade och mer abstrakta former. Så, från
studien av ristningarnas stil, framställningsteknik och nuvarande tillstånd, förefaller det som
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att komplex A är äldre än de andra komplexen i Orongo (Lee 1992: 134). Det kan också betyda
att området har varit använt som lokal för ceremoniella ändamål långt innan Tangata Manuritualen etablerades som primärritual.
Runt 1500-talet noteras en ideologisk och politisk förändring i den materiella kulturen (van
Tilburg och Lee 1987: 136). Dessa forskare observerade en ökning av Tangata Manuhällristningar, tecken på att Fågelmannens kult blivit mer relevant. Van Tilburg och Lee (1987)
anser också att Fågelmannens hällristningssymbolik utvecklades in situ.
Ferdon lade märke till att komplex A innehöll flera Make-Make-masker än Tangata Manu,
vilka i sin tur (av den enkla stilen att döma) föreföll ganska tidiga. Han tolkade detta som att
komplex A användes mycket tidigt som ceremoniell plats, men att den är så pass gammal att
Tangata Manu-ceremonierna inte varit aktuella vid denna tid, eller att de inte hade den höga
sociala, - politiska, - och religiösa status som de fick senare, framemot 1800- och 1900-talet
(Ferdon 1961: 231). Vidare tillägger han att några av de observerade målningarna i komplex
B skiljer sig från de observerade i komplex C. Det noterades att fågelns kropp (i komplex B)
representerades framifrån, stående, som om fågeln satt på sin stjärt med båda vingarna
komplett urkarvade. Huvudet däremot är vänt åt sidan, avbildat i profil. Å andra sidan visar
väggmålningarna av Fågelmannen i komplex C (Mata Ngarau) en mänsklig gestalt. Både fötter
och händer är tydliga, men huvudet, liksom det i komplex B, är vänt åt sidan och målat i profil.
Sammanfattningsvis är målningar och klippkonst, de vanligaste använda teknikerna i komplex
B, men även inristade figurer förekommer (Ferdon 1961: 236 - 240).

3.4.

Motu Nui

Den lilla ön Motu Nui ligger ungefär 2 km söder om Rapa Nui sydvästra hörn. Det är den
största av de tre små öarna (Motu Iti, Motu Kao-Kao och Motu Nui) och spelade en central roll
i Tangata Manus kult. Det finns 21 grottor på Motu Nui och det var i dessa grottor de tävlande
hopu manu väntade på att sottärnan skulle komma till ro och lägga sina ägg. Hopu manu levde
denna tid tillsammans i en 4 m bred, 1,5 m hög och nästan 6 meter lång grotta. I grottan hittades
senare flera hällristningar, bland annat en drygt två meter lång ao och en dubbelpaddel, som
symboliserade makten. Enligt Lees undersökningar i åtta av grottorna, vilka är allvarligt
skadade på grund av fukt, alger och mossor, eller så har de helt gått förlorat. Även utanför
grottorna finns det hällristningar samt en ahu med krematorium. Bland de ristade motiven finns
Make-Make, Tangata Manu och vulvor, vilka ristades på toppen av Tangata Manu, men också
på Make-Makes ansikte. Förutom dessa motiv finns det också havsdjur, flera ansikten och två
sällsamma antropomorfa figurer vilka visar antydan av ben (Lee 1992: 152 – 155). Mer
detaljerad information om de arkeologiska lämningarna på Motu Nui, se Bilagor 2 - 6.

21

4. Diskussion och analys av Tangata Manufenomenet

Baserad på de tidiga observationerna gjorda av europeiska sjömän, vetenskapsmän, kristna
missionärer och affärsmän (med koloniseringssyfte) växte den vetenskapliga forskningen
kring Rapa Nuis sociala, ekonomiska, religiösa och politiska utvecklingen fram. Arkeologisk
och genetisk forskning har med framgång initierat en process där ett stort antal gamla sanningar
håller på att ifrågasättas.
Här har jag valt att diskutera några av de frågor som jag anser är viktiga för analys och
framtida forskning eftersom de tar upp, ur helt olika vetenskapliga synpunkter, kontroverserna
kring Tangata Manukultens ursprung och fall. Enligt min uppfattning, har det traditionella
sättet att bedriva forskning på Rapa Nui, varit präglad av en västerländsk vetenskaplig syn och
värderingar. Konsekvensen av det har resulterat i att frågeställningarna har saknat en viktig
beståndsdel vid försök att återskapa kontext.

4.1.

Kaosscenariot och framväxten av Tangata Manukulten

De första kontakterna med Europeiska sjöfarare ryckte för alltid Rapa Nui ur dess absoluta
isolering. Plötsligt fanns ön på europeiska militära och kommersiella kartor och snart också i
de katolska missionärernas evangelisationsplaner.
Från och med denna tid påskyndas Rapa Nui degraderingsprocess. Om situationen före
européernas intrång, enligt de första européernas iakttagelserna (Forster 1774b: 300 - 324), i
öbornas liv var prekär, kom förhållandena att radikaliseras så till den grad att populationen
decimerades nästan till utrotningsnivå och att kulturen utplånades (Thomson 1891: 464 - 465).
Thomsons skildring förtydligade den katastrofala situationen på ön, vad gällde den dramatiska
populationsminskningen. Denna påskyndades också av, för öborna, nya dödliga sjukdomar
(bl.a. smittkoppor) samt av deportationer av stora grupper öbor.
Om Rapa Nui civilisationens kollaps går åsikterna isär. Några forskare menar att den
polynesiska råttan (rattus exulans) och inte människan, var den huvudaktör som bidrog till den
ekologiska kollapsen, då den aktivt förhindrade palmens reproduktion (Hunt 2006; Hunt och
Lipo 2009, 2012). De humanekologiska forskarna Mieth och Bork (2009), liksom Diamond
(2005), Flenley, Bahn och Butler (2007), Flenley och Bahn (2007), anser att råttan inte var
orsaken till avskogningen utan att detta var människors verk. Enligt denna teori innebar
kontinuerlig och hänsynslös överexploatering av naturresurserna, katastrofala konsekvenser
för öns fragila ekosystem. Man har kallad det för ”the environmental suicide”. I slutet av den
här perioden var erosionen av sådan omfattning att många forskare hävdar att den var orsaken
till den dåvarande politiska och kulturella systemkollapsen.
Eftersom den ekologiska degraderingsprocessen var ackumulativ, ökade också
klanmotsättningarna under tiden, samtidigt som statusbyggnaderna (ahu och moai) växte till
gigantiska proportioner – möjligen ett uttryck för makt och status mellan rivaliserande klaner
(Ramírez 2000: 53 - 58) eller tron på att förfäder kan bli gudar och därför måste moai
dimensioner motsvara detta (Ayres et al. 2014: 367; Wallin och Martinsson Wallin 2011: 48).
MacIntyre (2001) menar att de cykliska klimatförändringarna, ENSO (El Niños Södra
Oscillation) med flera år av torka och våldsamma regnperioder som följd utgjorde ett ökat
tryck på resurserna. Dock är Gentz och Hunt (2003) emot denna hypotes. Enligt Love (2007:
68) kan också dessa politiska och kulturella förändringar ha skett gradvis och uppträtt
annorlunda i olika etapper. Möjligen var kollapsen ett resultat av alla dessa orsaker,
tillsammans eller en kombination av dem, som bidrog till att eroderingsprocessen blev omöjlig
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att förhindra. Utan träd kunde öborna inte bygga båtar för att utöva fiske och inte heller skaffa
bränsle till matlagningen. Utan träd gick det heller inte längre att transportera de stora
statyerna. Det sistnämnda kan ha bidragit till att försvaga den politiska och religiösa
maktstrukturen. Den ena orsaken kan ha haft större inverkan än den andra, med en successiv
upptrappning av internideologiska och politiska motsättningar som följd.
Några forskare har på senare tid också ifrågasatt hypotesen om våld och krig (Mulrooney,
Ladefoged, Stevenson och Haoa 2007: 146; Hunt 2006; Hunt och Lipo 2009; Hunt och Lipo
2011). Forskarna menar att man inte kan definiera Make Makes ideologi och Fågelmannens
ritual som en militaristisk ideologi ”separerad” från den forna megalitiska kulturen. Inte heller
skulle detta vara en konsekvens av det förhistoriska samhällets kollaps.
De direkta orsakerna till varför den megalitiska kulturen gradvis (eller abrupt) ersattes av
Tangata Manu kultur, kan ha handlat om större tryck på öns allt mer begränsade resurser,
förenat med en allt hårdare ifrågasatt ledningsmodell som inte kunde hantera krisen. Wallin
och Martinsson Wallin (2010: 48) menar att dessa politiska, ekonomiska motsättningar
utvecklades till en konflikt som ledde till en ny politisk lösning och Tangata Manu nya
regeringssystem. Uppbyggnaden av stenhusen i Orongo är i varje fall ett bevis på den
omvälvande politiska förändringen som ägde rum på Rapa Nui under Huri Moai-fasen (Wallin
och Martinsson-Wallin 2010). Även Love (2007: 81) samt Flenley och Bahn (2010: 70)
diskuterar i dessa banor. Förändringarna kan ha varit orsaken till samhällets kulturella kollaps
och frågan är om detta slutade med ett regelrätt inbördeskrig, ett våldsamt uppror eller en
successiv övergång, med tillfälliga krigshandlingar av mindre våldsam karaktär, till en ny
ideologi och ett nytt politiskt system.
Länge har forskarna använt år 1680 som en avgörande vändpunkt för Rapa Nui
kulturhistoriska kollaps. I dokumenten ”Empirical Assessment of a Pre-European Societal
Collapse on Rapa Nui (Easter Island) (Mulrooney et al 2007: 141-148) och ”The Myth of 1680:
New Evidence from Hanga Ho’Onu, Rapa Nui” (Mulrooney et al 2009) förklarar hon hur
etnografiska data och enstaka kol-14-dateringar, genomförda av Carlyle Smith, som ingick i
Thor Heyerdahls vetenskapliga expedition, byggde sin teori på legenden om kriget mellan
Hanau Eepe (långöron eller det smäckra folket) och Hanau Momoko (kortöron eller det satta
folket). Mulrooney menar att många av de insamlade etnografiska uppgifterna härrör från sent
1800-tal och tidigt 1900-tal; först av Thomson (1891), senare av Knoche (1913), Routledge
(1919), Vives Solar (1930), Lavachery (1933), Métraux (1940) och Englert (1948, 1970)
använde genealogier och (genom att beräkna 25 till 30 år per generation) och kom fram till att
kriget i Poikehalvön ägde rum omkring år 1680. Slutsatserna av Smiths (1961) undersökningar,
som följde alla dessa etnografiska uppgifter, var att kriget i Poike markerade slutet av Mittenperioden (Ahu Moai-fasen) mellan ungefär 1000 - 1100 e.Kr. till 1680 e. Kr.). Enligt Smiths
beräkningar hade Huri Moai-fasen initierats år 1680 och avslutats år 1868. Enligt denna
uppfattning förefaller kontakten med européerna ha haft mindre inverkan på utvecklingen
eftersom de interna ekologiska katastroferna och krigen redan hade ägt rum.
Mulrooney menar i stället att det under 1700 – 1750-talet finns arkeologiskt bevis på en
märkbar ökning av markutnyttjande i Hanga Ho’nu-regionen. Mätningarna visar att
produktionen av marken minskade först under åren 1750 till 1799, men det finns dock inget
arkeologiskt bevis för att befolkningen flyttade från inlandet till kusten under denna period.
Däremot finns det belägg för att marken inte varit exploaterad mellan 1800 – 1849-talet och
att den helt övergavs på 1850-talet. Den dramatiska minskningen av populationen under 1800talet, är ytterligare ett bevis på att den totala samhällskollapsen skedde när européerna hade
total kontroll över ön och dess invånare.
Senare arkeologiska studier, genomförda av Puleston et al (2010) och Stevenson et al
(2015), har förstärkt Mulrooneys hypotes att Rapa Nui samhällskollaps inträffade först efter
europeisk kontakt. Dessa studier bygger bl.a. på analyser av näringsämnen både utanför och
innanför de äldre jordbruksområdena – stenträdgårdarna (sk. rock gardens). Dessa
planteringsytor kunde vara mellan 10x10 m och upp till flera hektar. Undersökningarna gjordes
både inåt land och vid kusten. Avsikten var att undersöka orsakerna till minskningen av
markanvändningen. Resultaten visar, att även om minskningen av markexploatering, före
23

europeisk kontakt är mätbar, var detta en produkt av klimatförändringar och inte resultatet av
långvarig miljöförstöring och krig. Stevenson et al (2015), drog också slutsatsen att öborna
hade vidtagit viktiga åtgärder för att behålla produktionen, som till exempel genom att tillföra
stenar på odlingsytor och omringa mindre odlingar med stenar, uppbyggda i en cirkulär
stenmur – sk. manavai. Med hjälp av dessa åtgärder lyckades man både behålla fukten och
näringsämnena i jorden samt skydda växterna från kraftigt regnfall och vind.
I Foersters och Lorenzos forskning (2016) finner vi, ur ett historiskt perspektiv, stöd till
Mulrooneys hypotes. I boken ”Expediciones a Rapa Nui 1791 – 1862” (Foerster och Lorenzo
2016), hittar vi en näst intill komplett samling ”reseloggar” från valfångst-, slav-,
vetenskapliga-, militära och andra kommersiella skepp till Rapa Nui. Bara under 1830-talet
bokfördes i Tahiti mellan 50 och 120 engelska, amerikanska och franska valfångstskepp per
år. Decenniet därpå registrerades ungefär 300 franska skepp i området. Det har uppskattats att
ett liknande antal amerikanska och även engelska skepp trafikerade regionen under samma
period. Oräkneliga gånger kom dessa fartyg till Rapa Nui för att kidnappa och förslava öbor,
köpa förnödenheter (potatis, jam, banan) eller för att köpa sex. Liknande siffror kan uppskattas
vad gällde amerikanska, holländska och engelska fartyg (Foerster och Lorenzo 2016: 8 - 24).
Slavhandeln, sjukdomarna och kristendomens intrång, förstörde helt öbornas inhemska sociala
organisationer (McCall 1976; Franklin in Hohonu 2011). Folket förlorade inte bara sin rätt till
sina historiska domäner, utan också bandet till sina rötter, sin historia och sina förfäder. Den
nya ordningen lämnade öborna utan möjligheter att skydda sin kultur och sin integritet. Enligt
denna hypotes, så är det de ovannämnda orsakerna som orsakade samhällets totala kollaps.

4.2.

Tangata Manu mytens ursprung

Fåglar och fåglars migrationscykler har sedan urminnes tid varit sammankopplade till liv och
fruktbarhet, därav dess enorma ekonomiska och socio-politiska betydelse. Fåglar förmedlar
också längtan och visioner om frihet. Fåglar med fantastiska attribut, innehar ofta rollen som
gudars bevingade budbärare. De utgör förbindelsen mellan människor och gudavärlden (fågeln
Fenix som livets återfödsel, storken som frambringar livet, korparna Hugin och Munin som
tanken och minnet, duvan som fredsymbol, änglar, etc.) i många kulturer sedan forntiden och
fram till idag. Denna befjädrade koppling mellan människor och gudavärlden, definierades av
Jung som ”psykets transcenderande funktion” (Henderson 1992). Denna förbindelse uttrycker
sig vanligast genom religiös konst, trolldom, bön och esoteriska ritualer.

4.2.1

Det polynesiska ursprunget

Van Tilburg och Lee (1987: 134 – 136) menar att ahu/moai-komplexen symboliserar (både
arkitektoniskt och ikonografiskt), en manligt dominant, ärftligt baserad ideologi, med inslag
av antropomorf- och fågelsymbolik, vilken överensstämmer med den polynesiska kontexten.
Enligt dokumentförfattarna, visar basrelief-hällristningarna i Orongo, en jämförbar utveckling
vad gäller formgivning, som de hällristningar som påträffas på ahu. Vidare påstår Van Tilburg
och Lee att både Moai- och Tangata Manu-kulterna är varianter av samma kosmologiska tema
(Van Tilburg och Lee 1987: 134 - 136).
Grunden till detta påstående baseras på de starka analogier som finns mellan guden
Tangaroa (som föddes ur det kosmiska ägget) i västra Polynesien och Tangata Manu på Rapa
Nui. Enligt ”Dictionary of Polynesian Mythology” (Craig 1989) finner man guden Tangaroa
på olika platser i Polynesien men med olika namn. Nämligen Tangaroa i Nya Zealand och på
Cook Islands, Kanaloa på Hawaii, Tagaloa i Samoa eller Ta’agaroa på Tahiti. Tangaroa var
albatrossens skugga på Tahiti och Tane var fåglarnas och skogens gud på Hawaii. Lono,
jordbrukens och fertilitetens gud på Hawaii representerades som en fågel som stod på toppen
av ett högt träd. På ön Lana på Hawaii, finns otaliga hällristningar som avbildar människor
med fågelliknande armar och fjädrar på huvudet. Legenden berättar att flyttfåglarna på Hawaii
var gudarnas och högsta hövdingarnas budbärare. På många öar i Oceanien hade alltså fåglar
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en gudomlig karaktär och en stor betydelse i folkens religiösa tro och sociala organisationer.
Men, en fågelman-ritual, som verkligen påminner om Tangata Manu på Rapa Nui, är onekligen
den som finns på Samoa (Lee 1992: 19).
Det finns en annan anmärkningsvärd komponent i Tangata Manu arkeologiska
bevismaterial som inte bör förbises. Det uppseendeväckande är att avbildningen av Tangata
Manu är figuren av en människokropp med ett fågelhuvud. Men den avbildade fågeln
representerar överraskande nog, en Makohe (fregata minor) och inte en Manutara (sterna
fuscata) som hela Tangata Manu-ritualen handlar om.
Enligt Lee (1992: 20), låg möjligen orsaken till detta i fregattfågelns utmärkande arts drag.
Fregattfågeln betraktades som en av gudarnas sändebud på grund av den röda strupsäcken. Han
fregattfågelns pråliga, lysande röda säck (gudarnas och livets färg) blåstes upp under
parningstiden och kan ha haft en avgörande religiös betydelse för dessa människor. Men även
fregattfågelns majestätiska flygförmåga och attityd (en predator) måste enligt Lee, ha
införlivats till ett sorts emblem för den starka Miruklanen. Lee menar vidare att fågelmankulten
möjligen etablerades långt tidigare, under en period då fregattfågeln kom till Rapa Nui för att
häcka, men att den slutade att anlända på grund av specifika miljöomständigheter. Lee (1992:
20 – 21) citerar vidare McCoy (1978: 196), som påstår att, till skillnad från sottärnan (som
lägger upp till tre ägg per år) lägger fregattfågeln endast ett ägg vartannat år, men att den inte
lägger några ägg alls om den blir störd.

Figur 6. Hanfregattfågel, makohe.
es.wikipedia.org/wiki/Fregata_minor#/media/Ar
chivo:Male_greater_frigate_bird_displaying.jpg

Figur 7. Sottärna, manutara.
es.wikipedia.org/wiki/Onychoprion_fuscatus#/
media/Archivo:Sterna_fuscata.JPG

Routledge poängterade tidigare att Tangata Manukult och motiv var mycket lik den kult som
utövades på Solomonöarna i Centrala Melanesien. Hon ansåg det vara omöjligt att ifrågasätta
det starka melanesiska kulturella inflytandet över Rapa Nui: ”This seems to point to a
recollection retained by the immigrants into Easter Island of a former cult of the Frigate-bird
which was practised in a region where this bird was a familiar feature, and which was gradually
given up in the new environment when this bird, though probably not unknown, was certainly
not abundant, the cult being transferred to the locally numerous Tern” (Routledge 1920: 296 –
298).
Kanske förändrades objektet (fregattfågel till sottärna) i fågelmankulten på grund av
miljöomständigheter, men ur ett socialpolitiskt och religiöst perspektiv behöll man
fregattfågelns psykologiska och morfologiska attribut samt vidareutvecklade den. Vid studier
av det arkeologiska beviset, förefaller det då rimligt att dra slutsatsen, att fågelmankulten på
Rapa Nui, under drygt tusen år av isolering, behöll sitt ideologiska ursprung, men att kulten
påverkades av betydande ’lokala’ förändringar under sin utveckling.
Oavsett om det gällde makohe eller manutara, grundades fågelmankulten på de
ekonomiska och näringsrika fördelar som fåglarna erbjöd under nästan ett halvt år (först äggen
och senare kycklingarna).
Sedan 1970-talet har flera undersökningar beträffande floran och faunan på Rapa Nui
utförts. Men det är först på 2000-talet som dessa studier genomförts med vetenskaplig
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kontinuitet. De senaste studierna från olika chilenska och utländska universitetet, samt
observationer gjorda av lokalbefolkningen, har bekräftat närvaron av både fregattfågel och
sottärna på Rapa Nui. Och trots en viss osäkerhet, har det observerats att båda arter har byggt
nästen på Motu Nui, Motu Iti, Motu Kau Kau, Poike, Ranu Raraku, Ranu Kau och andra
skyddade platser på ön (Jaramillo et al 2008; Flores et al 2014; Flores et al 2017; Marín och
Cáceres 2010).
Ur ett annat perspektiv anser Ramírez (2011: 108 – 109; 2018) att det finns ytterligare
element i den materiella kulturen på Rapa Nui som pekar på att det var erfarna och skickliga
polynesiska seglare, som nådde ön och den sydamerikanska kontinenten (det han kallar för
”The Mapuche Connection”). Dessa seglare tog med sig verktyg, växter, den polynesiska
råttan och den polynesiska kycklingen. De bidrog också med sina navigeringskunskaper och
tekniken att sy ihop plankor vid byggandet av båtar (vars bevis är dalca-ekan som finns på ön
Chiloé i södra Chile). Även vissa lingvistiska element kan vara ytterligare bevis av den
polynesiska härkomsten.

4.2.2. Den indoamerikanska härkomsten
Bland de som hävdar inblandning av andra kulturer i Rapa Nui förhistoria, räknas Thor
Heyerdahl. Han menar att även om det inte finns någon tvekan om att Rapa Nui kultur är
polynesisk, finns det också mycket som talar för en direkt intervention av en främmande kultur
under prekolumbisk tid (Heyerdahl 1961, 1997). Hans argumentation baseras på tidigare
byggnadstekniska och arkitektoniska komparativa studier av stenhusen i Orongo, genomförda
av Ferdon (som deltog i Heyerdahls norska expedition till Rapa Nui 1955 - 56). Ferdon kom
fram till slutsatsen, att byggnadstekniken och arkitekturen som användes på Rapa Nui, liksom
den på Hawaii (även om det finns skillnader) inte återfinns någon annanstans i Polynesien.
Byggnadskonsten på dessa öar skall, enligt honom, inte härstammar från Polynesien, utan båda
har ett gemensamt ursprung i Peru, med Rapa Nui som diffusionscenter (Ferdon 1961: 237,
255, 313, 338; Heyerdahl 1961; Heyerdahl 1997; Martinsson-Wallin 1994).
Ferdon (1961) har påvisat andra argument, som till exempel att män med fågelhuvuden
aldrig tog del i religiösa ceremonier i andra delar av Polynesien. Inte heller har maktsymbolen,
den dubbla åran på Rapa Nui, varit en del av ceremoniella aktiviteter i övriga Oceanien. Å
andra sidan anser Ferdon, att flottarna (pora) som hopu manu (de tävlande atleterna) använde
när de simmade till ön Motu Nui för att hämta sottärnans första ägg, påminner om vassflottarna
som användes av indianerna vid Titikakasjön på kontinenten.
Vad gäller polynesier och dess förhållande till fåglar, politisk makt och närhet till gudarna,
strider Ferdons påstående mot de insamlade arkeologiska bevisen från Hawaii, Tahiti och Nya
Zeeland. På Hawaii, till exempel, använde kungen en fjädersmyckad hjälm kallad Mahiole och
en kappa – ahu’ula – också den gjord av flätade fjädrar från olika fåglar och på Tahiti använde
de högst rankade hövdingarna ett bälte – ura – gjort av fjädrar. Eftersom kläder av fågelfjädrar
ansågs vara gudomliga, bar de hawaiiska kungarna dessa symboliska kläder för att bekräfta sin
nära relation till gudarna (Earle 2002: 169 - 173).
Heyerdahls sammanfattning (baserad på de arkeologiska utgrävningarna genomförda i
Tucumedalen i Lambayeque i Peru) är att det inte finns tillräckliga arkeologiska bevis för att
påstå att Rapa Nui ursprungliga kultur är polynesisk, men nog tillräckliga för att vara säker på
att Fågelmankulten härstammar från en pre-inkakultur känd som Chimukulturen, vars
kungadöme regerade kring år 1100 (Heyerdahl 1997).
De olika argumenten och synpunkterna har öppnat en debatt inom forskningssamfundet
om huruvida kulturutvecklingen på Rapa Nui har haft influenser från Sydamerika eller
Polynesien (Martinsson-Wallin 1994: 108 - 122).
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4.3.

Tangata Manu hällristningarnas symbolik och mening

Hällristningar och klippmålningar i både förhistoriska samt moderna (ej litterata) samhällen,
har flera olika funktioner, bland dessa, kommunikation. Meningen med dessa konstformer är
att de skall förmedla religiösa-, politiska- eller andra (sekulära) budskap som jakt, fiske,
krigshandlingar, etc. Dessutom skall dessa budskap förevigas för alla kommande generationer.
För att budskapets mening skall förverkligas och nå sitt mål, måste vissa grundliga krav
uppfyllas. Det behövs en avsändare (konstnären), ett meddelande med ett gemensamt
symboliskt språk, ett medium (konstens stil och form, val av plats) och en mottagare.
Att tolka klippkonst är en invecklad uppgift och kan lätt leda till missförstånd. Med andra
ord, identifiering av klippkonst betyder inte att budskapet är korrekt tolkat i sitt korrekta
sammanhang. Enligt Richard Bradley (1997: 10) kan samma symbol, motiv och stil koexistera
i ett samhälle men betyda olika saker, beroende på i vilka kontexter, för vilka ändamål och för
vilka mottagare dessa meddelanden var avsedda. Tolkningen av klippkonsten kan ytterligare
kompliceras om de studerade förhistoriska samhällena saknar etnografisk information om den
social-politiska, ekonomiska och religiösa kontexten, då klippkonsten utfördes. Oftast väcks
nya och fler frågor än de som kan bli besvarade.
På Rapa Nui har man lyckats bevara viktiga fragment av den gamla kulturen. Vi vet att
klippkonsten i Rapa Nui var avsedd för den exklusiva härskande klassen och dess närmaste
anhängare. Detta styrks av kunskapen att Orongo var tabubelagd och därför hade begränsad
tillgänglighet. Enligt Métraux (1971: 331) var byn så gott som folktom större delen av året
men beboddes under Tangata Manu-festligheterna, dock med begränsad tillgänglighet.
Routledge (1920: 260) bekräftar också detta: ”The group of houses at the end among the carved
rocks was taboo during the festival, for they were inhabited by the rongo-rongo men, the wester
half being apportioned to the experts from Hotu Iti, the eastern to those from Kotuu”. Några få
präster och medlemmar av den politisk-religiösa eliten vistades i Mata Ngarau och till Motu
Nui kom bara de tävlande Hopu Manu.

Figur 8. Tentativ rekonstruktion av målade
hällristningar på Mata Ngarau, baserat på
Georgia Lee, Paul Horley & Paul Bahn:
Bringing back the Birdman. 2013.

Det vi också vet om hällristningarna i Orongo, Mata Ngarau och Ranu Kau är att de ideologiskt
tillägnats guden Make-Make, och att en betydelsefull procent av dessa hällristningar är Komari
(vulvor) som ofta har ristats ovanför bilderna av Tangata Manu i Orongo (Lee 1992: 64 - 65),
men saknas helt i Poike regionen.
Detta leder till att dra slutsatsen att dessa motiv är relaterade till fruktbarhetsritualer (Horley
och Lee 2008), Te manu mo te poki (Tangata för barn) eller förevigandet av flickornas
könsorgan vid Papa-rona stenen i Mata Ngarau (Métraux 1971: 106).
Forskningen har också bevisat att hällristningarna på Mata Ngarau har varit målade i rött
och vitt. Enligt Lee, har appliceringen av röd färg på de ristade konturerna en speciell
betydelse. Den ceremoniella innebörden av röd färg på hällristningar är förbunden med
gudomlighet i hela Polynesien. Antagligen för att förstärka hällristningens mana (kraften) och
väcka den till liv (Horley, Lee och Bahn 2013; Horley och Lee 2008: 115; Lee 1992: 186 –
187; Earle 2002: 171).
Många hällristningar i Mata Ngarau är utomordentliga konststycken. Det finns några som
representerar fantastiska havsdjur som valar, bläckfiskar, hajar, sköldpaddor och delfiner, men
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de flesta hällristningarna illustrerar figurer av män med fågelhuvuden (Routledge 1920: 261).
Andra hällristningar representerar olika typer av ansikten. Tre olika ansiktsformer finns ofta
representerade: a) hela ansikten (inklusive öron och kinder), b) bara ögon och näsa, c)
ögonmask. Ansikten förekommer oftare i Rapa Nui norra region, området som tillhörde den
dominerande, oligarkiska gruppen, Miro-klanen.

Figur 9. Manu Piri. Peabody Museum. Digital
collections. Stone with carved bird-man figures.

Figur 10. Tangata Manu. Peabody Museum. Digital
collections. Stone with carved bird-man figures.

I ett fall, poängterar Lee, visar konstnären sådan artistisk talang att det är uppenbart att den har
velat ge olika effekter beroende på hur ljuset träffar objektet. Ibland visas ännu ett ansikte, eller
så förändras ansiktet till annan gestalt, allt beroende på belysningen och betraktarens
synvinkel. Några av dessa hällristningar finns i Mata Ngarau, men de förekommer också på
andra ställen på ön. De har också anträffats i andra konstformer som träsnideri, där även ödlor
med mänskliga och fåglars attribut är vanliga (Lee 1992: 83 - 86).
Tidigare etnoarkeologiska studier har delvist belyst myten om Tangata Manu, hur ritualen
genomfördes och dess syfte. Men ett antal viktiga frågor förblir än så länge obesvarade. Vad
vill Fågelmannen förmedla, både som enskilt motiv och i sina otaliga kombinationer? Var
dessa hällristningar avsedda för att förmedla politiska och ideologiska budskap till alla öbor?
Om detta var avsikten, varför utförde man hällristningarna i Orongo och Motu Nui, där
tillträdet var ytterst begränsat? Om avsikten inte var att förmedla budskapet till majoriteten av
befolkningen, vem ville man i så fall kommunicera med? I andra världsdelar, som Australien,
Europa och Afrika, påträffas ganska ofta klippkonst som representerar jakt och
krigshandlingar. Varför återfinns inte krigshandlingar i hällristningarna på Rapa Nui, när man
påstår att ett fruktansvärt stamkrig härjade på ön under Huri Moai fasen vilket destabiliserade
hela den politiska och sociala ordningen?
Vi har inget gemensamt symboliskt språk med det förflutna, som kan föra oss närmare
kontexten till tiden då hällristningarna och klippmålningarna utfördes. Det symboliska språket
mellan konstnären och mottagaren har gått förlorat, anser forskarna. Eller finns det kanske
kvarlevor av det i den polynesiska dialekten, som fortfarandet talas på Rapa Nui, vars kod man
ännu inte har dekrypterat?
Det har forskats om hur polynesier använder sitt språk för att bygga upp tankar och göra
abstraktioner (Gómez 2009). Till skillnad från det västerländska, unilinjära tidsbegreppet,
tänker polynesier i cirklar, vilket i den muntliga traditionen gör att deras religiösa begrepp och
tro revideras konstant. Det betyder att de ständigt återskapar det förflutna vilket har fått
benämningen ”det eviga nuvarandet”. Med andra ord, under tiden man lever, delar man
oundvikligen plats med andar från det förgångna.
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Denna problematik tydliggjordes då jag intervjuade utvalda öbor. Det var ingen enkel
uppgift att etablera klara gränser när de talade om sin andevärld. Då de tänkte i progressiva,
cirkulära sekvenser, försökte jag att förstå dessa utifrån en västerländsk-unilinjär kronologi.
Snart upptäckte jag att det var en omöjlig uppgift. En del äldre rapanuier lever fortfarande i
kontakt med andevärlden. Enligt dem är Rapa Nui full av både beskyddande och vaktande
andar. Dessa andliga varelser fanns överallt då, men också här och nu. Man tar för givet att de
kommer att finnas i framtiden, men de finns alltid i nutid i samtalen. Detta ”eviga nuvarande”
är gemensamt för det polynesiska språket, men också för aymarafolket i Sydamerika.
Hällristningarna på Rapa Nui, och särskilt de i Orongo och Motu Nui, är fortfarande
omgivna av mysterier. Dess inneboende värde och mening i förhållande till den dåvarande
sociala, politiska och geografiska kontexten, har varit svårt att tolka. Hur bör vi då förstå
Tangata Manu-symboliken (och även övriga hällristningar) på Rapa Nui? Hur ser den moderna
etnoarkeologiska forskningen ut vad gäller den levande traditionen på Rapa Nui? Vilka
kriterier gällde vid valet av Orongo som boning och rituell plats för Tangata Manu?
Detta är i sig inte unikt för Rapa Nui. Forskare runt om i världen har stött på liknande
svårigheter vid försök att närma sig ämnena klippkonst, formgivning, stil och symbolik ur olika
perspektiv.
Enligt Earles ekonomiska perspektiv (2002: 162), har hövdingsamhällen, genom att
kontrollera ekonomin, lyckats kontrollera ideologin. Ikonografin och dess stilar uppfyller då
funktionen att legitimera hövdingarnas och hövdingssystemet. Enligt samme författare kan
man studera ikonografi och stilar ur två olika vinklar, som passiva traditioner eller som aktiva
kommunikationsmedel. Stilarnas aktiva mening är då att signalera sociala relationer samt
grupptillhörighet. Stilarnas specifika funktion är att forma, bibehålla eller förändra sociala
relationer (Earle 2002:163). Detta ger möjligheten att identifiera kulturella traditioner, men
påpekar han, detta är inte tillräckligt för att förklara kulturella processer och ideologins
evolutionära betydelse (Earle 2002:163). Symboliken bör vara kulturspecifik, men kan spegla
vissa tvärkulturella mönster då dessa tillämpas i specifika materialformer under specifika
sociala och politiska situationer (Earle 2002:164).
Ett etnoarkeologiskt perspektiv, beträffande val av ceremoniell plats, föreslås av Paul
Tacon (2010). Tacon påstår att på de platser i världen där det finns möjligheter att samla
etnografisk information, har man lycktas verifiera att det finns fyra universella regler som styr
valet av plats för klippkonst. Det handlar om platser som väcker bland annat känslor av makt,
respekt, vördnad, hos människorna. Kraven som dessa platser skall uppfylla handlar om: a)
majestätiska geologiska formationer, b) mötet mellan olika geografiska fenomen, c) ovanliga
geografiska fenomen eller d) där landskapet erbjuder speciella möjligheter för betraktelse.
Valet av plats för klippkonst är alltså på intet sätt slumpmässig, utan noggrant förbestämd och
att förstå detta är väsentligt för analysen av de individuella motiven.
Bacelar Alves (2002) föreslår en etnohistorisk synvinkel. Hon menar att det traditionella
sättet att konfrontera studierna av klippkonstens symbolik ”från ovan” måste kompletteras med
ett studieperspektiv ”inifrån”, det vill säga, etnohistoriska studier. Först då, menar hon, kan
man hitta ursprunget och kontexten för klippkonstens skapande samt för dess innebörd. Vidare
menar hon att analysen av teknik, stil och ikonografi måste göras i förhållande till samverkan
mellan människa och hennes naturmiljö.
Inés Domingo, som har studerat klippkonst i Arnhem i Australien och på den Atlantiska
Iberiska halvön, har också lyft frågan om vikten av etnoarkeologiska studier (Domingo 2016).
Hon menar att tolkningen av de målade eller ristade figurerna är betydelselös när
kommunikationen är bristfällig. Domingo (Domingo et al 2016) stödjer sin hypotes, bland
annat i N.W.G. Macintosh studies: ”Beswick Creek Cave two decades later: a reppraisal.
Form in indigenous art”, där Macintosh har omvärderat sina studier, genomförda 1955, av
samma motiv i samma område, då han upptäckte att 90% av hans tolkning, utan lokal lärare
och guide, var felaktig. Samma motiv (abstrakta, religiösa eller sekulära begrepp) kan betyda
olika saker beroende av kultur och kontext. Det betyder att tolkningen av forntida bildspråk
utan medverkan av lokala medhjälpare, bara kan tolkas utifrån en utomståendes kulturella
värderingar och har därför inget vetenskapligt värde (Domingo et al 2016). Domingos
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ståndpunkt kan sammanfattas som att etnoarkeologin bör tillämpas med en modern syn på
ursprungsbefolkningar där deras roll som ”informatörer” inte är tillräcklig utan där
”samarbete” är nyckelordet för förståelse. En ny syn på deras historia och kultur är oumbärlig
då etnoarkeologin förutsätter en långsiktig samarbetsroll med de inhemska samhällena men
även en kompromiss med folkets historiska och aktuella politiska krav (Domingo et al 2016).
Är det då möjligt att hitta nyckeln till det symboliska språket i Rapa Nui polynesiska
dialekt och på så sätt få en djupare förståelse av klippkonstens budskap? Enligt min åsikt är
detta möjligt. Förutsättningen är då att deltagande av lokala experter, Te Mau Hatu’O Rapa
Nui, är oumbärlig vid alla arkeologiska projekt. Men inte som informatörer och inte heller som
rådgivande instans, utan som de viktigaste drivhjulen i projekten. Min uppfattning är att man
inte kan gå vidare i den frågan, om man inte respekterar de inhemska öbornas mänskliga
rättigheter eller om man anser att deras kultur enbart passar på muséer (Nationella Institutionen
för de Mänskliga Rättigheter, INDH 2016). Kanske kan en modern etnoarkeologi, med en
annorlunda radikal vision om dagens urinvånare och deras kulturella arv, vara lösningen och
kanske kan den dessutom erbjuda fler svar på åtminstone flera av de obesvarade frågorna kring
Tangata Manu.
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5. Tangata Manu i muntlig tradition och dagens Rapa Nui

5.1. Take och Te Manu Mo te Poki eller Tangata Manu, den nya
generationen
Moai Hoa Haka Nana I’a (”Vågbrytaren”, ”Den stulna vännen”) är också ett viktigt element
att diskutera vidare kring. Inte bara för den rikedom av hällristningar som finns inristade på
ryggen och som klart och tydligt påvisar den politiska utvecklingen och de religiösa
omvälvningarna som avspeglas i de olika konststilarna på denna begränsade stenyta. Utan
också för att det finns en ideologisk aspekt av stor betydelse i förståelsen av ”Vågbrytarens”
roll i Rapa Nui, före europeisk kontakt. Till den muntliga traditionen hör berättelsen att Hoa
Haka Nana I’a spelade en viktig roll i en invigningsceremoni (manu) för barnen. Detta kan
tolkas som en bekräftelse av att öborna satsade på framtiden, trots inbördes konflikter och
klankrig. Med stor medvetenhet invigdes de unga generationerna i gudavärlden. De fick lära
sig hemliga sånger, danser och ritualer som de framförde i Orongo, runt Hoa Haka Nana I’a.
De framtida Tangata Manu fick också lära sig grunderna i politiken, maktens spelregler och
ansvar för öns och öbornas välbefinnande.
”Vågbrytaren” återfanns i Mata Ngarau i Orongo, inne i huset Taura-renga – Gudshuset.
Man vet inte hur och varför denna staty hamnade i Orongo. Antingen flyttades den dit för att
legitimera den nya socialpolitiska ordningen eller för att symbolisera maktens kontinuitet, trots
den nya ordningen. Kanske blev statyn symbolen för en allians mellan klanerna.

Figur 11 - 12. Hoa-Haka-Nana-I’a, ”den stulna vännen”. Collection on line British Museum.

Denna tanke får en mycket större betydelse om Routledges observationer, beträffande barnens
ritualer, är korrekta. Gudshuset –Taura-renga– demolerades av engelsmännen då man
avlägsnade statyn från Orongo (Routledge 1920: 257). Denna händelse demolerade också
visionerna om framtida Tangata Manu-generationer och förebådade slutet av Tangata Manu31

traditionen. Fågelmannekulten idkades som religiös och politisk ideologi fram till år 1862. De
kristna missionärerna förbjöd då utövandet av ceremonierna. Man fortsatte att fira
festligheterna som ett sportsligt evenemang, dock utan dess ideologiska och politiska innebörd.
Mulrooneys påståenden att populationens minskade radikalt under 1800-talet (se ovan kapitel
2) samtidigt som den traditionellt odlade marken övergavs helt på 1850-talet, får ytterligare
stöd av att Tangata Manu-kulten totalförbjöds av missionärerna år 1862. Kolonialmakterna
använde alla medel för att för alltid avlägsna Make-Make och dennes representant på jorden,
Tangata Manu, från Rapa Nui.
Borde man uppfatta Huri Moai-fasen som en period av blodiga inbördeskrig med syfte att
förinta rivaliserande klaner och dess avkomma? Hur skall vi då förklara det årliga
framförandet, förberedandet och idkandet av barnens högtidligheter, Také och Te Manu Mo te
Poki? Om syftet inte var att stärka banden mellan folken och deras traditioner redan från tidig
ålder, hur skall man annars tolka det då? Detta gav barnen identitet, integritet och förståelse
för gudavärlden och naturens cykler. En mening med livet, då nya generationer förbereddes
för att föra traditionen vidare och säkerställa samhällets kontinuitet.
I personliga samtal med några av de äldre (koro hua), berättade de att när de var barn (och
manutara-fågeln fortfarande kom för att häcka på öarna), mörknade himlen av dessa gigantiska
flockar med fåglar. Under denna tid hade Tangata Manu-ritualen och ceremonierna för länge
sedan blivit förbjudna av de nya makthavarna och man fick inte längre välja någon Tangata
Manu. Men fiskarna åkte fortfarande ut med sina fiskebåtar till Motu Nui för att hämta ägg.
De kom tillbaka med korgar av flätade palmblad, fulla med ägg, som delades ut till
befolkningen nere vid hamnen i Hanga Roa (personliga samtal med Alfredo Tuki, Edmundo
Pont och Viki Roe).
Den ovan nämnda berättelsen skulle kunna vara en kvarleva av de kollektiva minnen av
en tradition som levde fram till någon gång på 1960-talet, då Tangata Manu inte längre
uppenbarade sig i Rapa Nui.
Trots att Rapa Nuiborna har upplevt många katastrofer, flera hundra år av förtryck och
avvisning från sina förfäders mark, kämpar de fortfarande för att återfå sin identitet och
integritet som folkgrupp.
För att rädda sin forntida kultur och sina historiska rötter, har individer och grupper
formulerat lösningar av olika karaktär, som avser att bekräfta öbefolkningens identitet och
integritet. Detta har resulterat i mobilisering av en väsentlig del av befolkningen i olika projekt.
Vid fältarbete på Rapa Nui 2017–03 till 2017–04 intervjuade jag ett antal personer och
fick då insikt i dagens samhällsfrågor och öbornas förhållande till Tangata Manu. Att
genomföra ett vetenskapligt etnoarkeologiskt arbete var inte möjligt under fältarbetet, då
tidsramen var alltför begränsad. Fältarbetet reducerades därför till några få kvalitativa
intervjuer. Dessa intervjuer var däremot tillräckliga för att få insikt om ett viktigt problem
nämligen Rapanuierna ser behovet av ett annat tillvägagångssätt när man forskar om och tolkar
Rapanuikulturen.

5.2.

Intervjuerna

Intervjuerna gjordes för att försöka tolka och förstå om Tangata manu har någon betydelse
idag. Invävt i frågan har varit vad kulturen betyder för dagens Rapanuier. Nedan är en
summering och tolkning av intervjuerna.
Äldre öbor (koro) agerar ”lokala experter” och för sin kulturs och sitt folks talan. De väljs
av folket i direkta val och verkar som en rådgivande instans inför kommunen, den chilenska
regeringen och de statliga institutionerna (Monumentos Nacionales och Institutionen för
nationella muséer och bibliotek). Vid samtal med Edmundo Pont Chávez (koro) berättade han
att en grupp äldre träffas regelbundet, för att återskapa de gamla legenderna och för att försöka
återupptäcka sanningen i dess forntida kontext. Detta skulle kunna innebära att myterna och
legenderna, bland annat den om Tangata Manu, får en djupare dimension och innebörd än den
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som finns idag. Kanske skulle detta kunna leda till en djupare förståelse av det symboliska
språk som Tangata Manu-hällristningarna inbegriper (personligt samtal med Edmundo Pont).
Virginia Haoa Cardinali har under flera år arbetat med undervisning av barn i språket Rapa
Nui, genom utbildningsprojektet Honga’a Re’o (språkets näste). Det är ett viktigt projekt för
bevarandet att kulturarvet ligger i bibehållandet av språket. Virginia Haoa Cardinali menar att
genom att rädda språket säkrar man bevarandet av traditionerna, kulturen, bland annat Tangata
Manu kulturella arvet, och förstärker familjebanden. Språket är hotat i grunden genom statliga
beslut och diskriminerande skolplaner, då den nationella skolplanen exkluderar modersmålet.
Lösningen av integrations- och identitetsfrågor i Rapa Nui-samhället, är inte primärt i den
chilenska statens intressen. Därför söker man stöd hos andra polynesiska samhällen vad gäller
språk och identitet.
Muntlig information av antikvarie Fransisco Torres Hockstetter samt av muséets
pedagogiska ansvarige Jocy Vaihere Hey Lillo från Muséet Museo Antropologico Padre
Sebastian Englert (MAPSE) är att under flera år har muséets ansvariga, tillsammans med
muséets bibliotek och pedagogiska enhet, lett kurser i praktisk arkeologi för öns ungdomar
under sommartid är ett betydelsefullt och nödvändigt kulturcentrum på ön. Här genomförs
permanenta och tillfälliga utställningar, stöd till vetenskapliga undersökningar, planer för
räddning av arkeologiska skatter, kontinuerligt informationsflöde till samhället och
föreläsningar om kulturarvet, bland annat legenden om Tangata Manu. Som antikvarie har
Francisco Torres ansvaret över, bland annat, den ceremoniella byn Orongo, Mata Ngarau och
Motu Nui samt att bevara Tangata Manu arkeologiska skatter. Muséet har dessutom ett
bibliotek (William Mulloys bibliotek) som innefattar det mesta som har publicerats om Rapa
Nui. Museet är en statlig chilensk institution som också planerar och genomför aktiviteter
gentemot grundskolor för utbildning och träning av nya generationer i arkeologiska
fältundersökningar (utanför läroplanen).
En annan organisation, den icke-statliga, - ekologiska Te Mau o te Vaikava o Rapa Nui,
har skapats som alternativ till det västerländska kulturella och ekonomiska beroendet. Denna
paraplyorganisation består av tjugotalet olika organisationer, mestadels ungdoms-, fiskar- och
ekologiska föreningar. Deras drivkraft är både politisk, kulturell och ekologisk och deras syfte
är att göra Rapa Nui till ett skyddsområde för endemiska djur, bland annat fåglar som makohe
och manutara, möjligen i hopp om att återge Tangata Manukulten en värdigare plats i deras liv
och i Rapa Nui viktigaste näringsindustrin, turismen.
Te Mau o te Vaikava o Rapa Nui arbetar både nationellt och internationellt för att Rapa
Nui fiskevatten (728 000 kkm) skall bli ett skyddat område. Projektet inkluderar öarna Sala y
Gómez samt den ekologiska marinparken Motu Motiro Hiva, där bara den småskaliga
fiskeindustrin skall tillåtas. Organisationen agerar också aktivt genom städningskampanjer
längs öns kuster, där många arkeologiska lokaler finns spridda. Eftersom organisationen är
ganska ny, finns ännu inga aktiviteter tillsammans med kulturmyndigheterna (muséet eller
Monumentos Nacionales), men man önskar införa sådana i verksamheten (personligt samtal
med Ludovic Burns Tuki).
En av Rapa Nui organisationer som på senare tid har utmärkt sig är Ma’u Henua. Projektet
”Sustainable Governance of Rapa Nui National Park”, har uppnått stora politiska och
administrativa framgångar. För närvarande administrerar Ma’u Henua tillsammans med
CONAF, Rapa Nui National Park och målet, vid mitt besök i mars 2017, är att Ma’u Henua i
framtiden skall ha det totala ansvaret för parkens administration och bevarande. Detta mål
infriades av Chiles president Michelle Bachelet, då hon överlämnade det fulla ansvaret för
National Parken till Ma’u Henua i december 2017.
Jag tolkade innebörden av intervjuerna för att det finns ett folkligt engagemang för Rapa
Nuis kultur och jag menar att engagemanget, är ett uttryck för kulturellt försvar och att detta
är kärnan i Tangata Manus uppror.
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6. Slutdiskussion

I följande kapitel görs en summering av de grundläggande frågeställningarna för
genomförandet av denna uppsats, för att vidare redogöra på vilket sätt dessa frågor lyckades
besvaras av denna uppsats eller inte. Studien baserades huvudsakligen på Katherine
Routledges, Alfred Métraux, Thor Heyerdahl och Georgia Lees tidigare etnoarkeologiska och
arkeologiska forskning.

6.1.

Vad handlade Tangata Manukulten om?

Tangata Manukulten handlade om det årliga valet av en ny ledare i Rapa Nui. Den var starkt
förenad med ankomsten av flyttfågeln Manutara (sottärna, sterna fuscata) som sedan urminnes
tider, kommit till ön Motu Nui för att häcka. Vid ankomsten av manutara började Rapa Nuiborna förbereda sig inför valet av sin nye ledare, Tangata Manu. De etnografiska källorna
beskriver noggrant valet av Tangata Manu. Den valde Tangata Manu var den helige och
politiske ledaren som under det följande året skulle styra ön. Han levde isolerad och fick inte
ha någon mänsklig kontakt under året mer än med några få präster. Klanen han tillhörde blev
den styrande klanen under detta år.

6.2.

Vilken är Tangata Manu mytens ursprung och utveckling?

Inom forskningssamfundet pågår en livlig debatt huruvida kulturutvecklingen av Tangata
Manukulten på Rapa Nui har sitt ursprung i Sydamerika eller i Polynesien.
Arkeologiska lämningar vittnar om tidiga manifestationer av Tangata Manukulten på Rapa
Nui. Det handlar om tidiga hällristningar, först kring 1200-talet, det vill säga under Ahu Moaifasen, som bekräftar existensen av fågelmankulten (i Orongo och Vai Atare) dock av sekundär
karaktär. Dessa arkeologiska bevis och många jämförelsestudier i övriga Polynesien vittnar om
att Tangata Manukulten otvivelaktigt är av polynesiskt ursprung. Grunden till detta påstående
baseras på de starka analogier som finns mellan gudar, symbolik och ritualer i västra-, och
centrala Polynesien och Make Make och Tangata Manu i Rapa Nui. På många öar i Oceanien
har fåglar haft en gudomlig karaktär och därför en stor betydelse i folkens religiösa tro och
sociala organisationer.
Senare, möjligen på grund av Rapa Nui nästan totala isolering, tog Tangata Manu-ritualen
egna lokala former och utvecklades in situ och formade sin identitet. Omkring 1500-talet, vid
början av Huri Moai-fasen, intog fågelmankulten rollen som den ledande och styrande kulten.
Detta framgår vid studien av hällristningarnas variation i stilar genom tiderna och förändringen
av Tangata Manu-hällristningarnas motiv.

6.3. Varför valdes Orongo som ceremoniell plats för Tangata
Manukulten?
Det arkeologin har konstaterat är att vid skiftet av Ahu Moai-fasen till Huri Moai-fasen,
migrerade det politiska och religiösa styret från Poike-regionen i sydost, till Orongo i den
sydvästra delen av ön. Orongo blev då den nya ceremoniella- och maktcentrum. Men valet av
Orongo som ceremoniell plats är tydligen äldre än etableringen av Tangata Manukulten som
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hegemonisk ritual. Det finns tidiga arkeologiska bevis både i Orongo och Vai Atare, på att
Tangata Manukulten idkades redan under Ahu Moai-fasen. En del forskare anser att
ceremoniella platser eller lokaliteter som valdes av äldre kulturer för utförande av klippkonst,
uppfyller specifika och tydliga krav. Dessa forskare menar att platserna i fråga skall vara
anmärkningsvärd geologiska och geografiska formationer, där landskapet bland annat skall
väcka känslor av makt, respekt och vördnad hos människorna. Den ceremoniella byn Orongo,
ligger på kanten av Ranu Kau kratern, en av öns högsta och mest spektakulära platser, omgiven
av Stillahavets oändlighet, och kan därför anses uppfylla dessa krav.

6.4. Vilken betydelse hade Tangata Manukulten för samhällets
utveckling?
Forskarsamfundet är överens om att under Rapa Nui samhällets utvecklingsprocess har
allvarliga politiska motsättningar ägt rum. Under 1500-talet fördjupades de ideologiska och
social-politiska motsättningarna (förmodligen på grund av ekonomiska och ekologiska
problem) som till sist ledde till en ny politisk lösning. Denna orsakade ett makt-politiskt skifte
och ett nytt sätt att organisera makten framträdde. Det monarkistiska systemet, där makt och
privilegier var ärftliga, avskaffades. Ahu Moai-fasen ersattes nu med ett icke ärftligt system
baserat på årliga val. Tangata Manu-ideologin (nu som hegemonisk ideologi) kom att
rättfärdiga samhällsförändringarna och Huri Moai-fasen konsoliderades.
Det ideologiska skiftet förändrade alltså den sociopolitiska maktstrukturen på djupet, och
det finns tydliga arkeologiska bevis som bekräftar detta. Huri Moai-fasen utmärker sig, bland
annat, genom att stenstatyerna från Ahu Moai-fasen förstördes och den religiösa tyngdpunkten
flyttades från sin ursprungliga plats till det nya ceremoniella centret Orongo, vilket är det mest
övertygande vittnesbörd på den omvälvande politiska förändringen som ägde rum på Rapa
Nui.

Figur 13. Orongo, den Sakrala byn. Fotografi Ricardo Bretón.

6.5.

Varför slutade man idka Tangata Manukulten?

Teorierna kring Tangata Manu och Rapa Nui samhällskollaps har på senare tid blivit en av
brännpunkterna inom forskningssamfundet. Dessa handlar om huruvida det var råttan,
människan eller klimatet som orsakade samhällets totala sammanbrott. Vad som än var
orsaken, resulterade den i att trycket på resurserna inte längre blev hanterbart och
konsekvenserna av detta resulterade i permanenta krig av utrotningskaraktär. Samhällets
sociala, politiska, ekonomiska och kulturella liv kollapsade som konsekvens av detta.
Gemensamt för dessa teorier är att kollapsen ägde rum före kontakten med européerna.
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Ytterligare en hypotes lägger ansvaret av tidpunkten för samhällets undergång på
européernas etablering av kontakten med Rapa Nui-samhället. Slavhandel, sjukdomar,
tvångsförflyttningar, förbud att prata det egna språket, förstörelsen av alla familjära och internsociala nätverk samt kolonisatörernas sätt att behandla folkets kultur och religion, var det som
slutligen orsakade den verkliga samhällskollapsen.
Sista gången som Tangata Manu-festen firades på ön var, enligt Routledge, år 1866 eller
1867.

6.6. Hur förhåller sig rapanuier av idag till Tangata Manukulten, Orongo
och sin historia?
Trots att Rapa Nui urbefolkning har upplevt många katastrofer, flera hundra år av förtryck och
avvisning från sina förfäders mark, kämpar de fortfarande för att återfå sin identitet och
integritet som folkgrupp. Bland ett antal lösningar som har implementerats i denna riktning
kan nämnas utbildningsbyn Honga’a o te mana och dess utbildningsprojekt Honga’a Re’o
(språkets näste) för bevarande och bibehållande av språket.
Ytterligare en drivkraft för forskning, bevarande och spridning av Rapa Nui-kulturen är
muséet Museo Antropológico Padre Sebastian Englert (MAPSE) samt muséets bibliotek.
Dessa är båda betydelsefulla och nödvändiga kulturcentra på ön.
Den icke-statliga, - ekologiska Te Mau o te Vaikava o Rapa Nui är också en organisation
som har lyckats identifiera folkets intressen och mobilisera ett allt större betydande antal öbor.
Denna paraplyorganisation består av tjugotalet olika organisationer, mestadels ungdoms-,
fiskar- och ekologiska föreningar. Deras drivkraft är både politisk, kulturell och ekologisk.
Det finns ytterligare andra grupper, som aktivt agerar för bevarandet av öns traditioner och
kultur. Äldre öbor (koro) agerar ”lokala experter” och för sin kulturs och sitt folks talan. De
väljs av folket i direkta val och verkar som en rådgivande instans inför kommunen, den
chilenska regeringen och de statliga institutionerna (Monumentos Nacionales och Institutionen
för nationella muséer och bibliotek).
Naturligtvis finns det andra kulturella yttringar som associeras med Rapa Nui kulturella
arv i allmänhet och med Tangata Manu i synnerhet. Det handlar om Konst- och Musikskolan
Toki, samt ett stort antal konstnärer som utövar sitt yrke professionellt, där moai, Tangata Manu
och Manu Piri finns bland de mest populära konstobjekten.
En av Rapa Nui organisationer som på senare tid har utmärkt sig är Ma’u Henua. Projektet
”Sustainable Governance of Rapa Nui National Park”, har uppnått stora politiska och
administrativa framgångar. 2018 överlämnade president Michelle Bachelet ansvaret för Rapa
Nui National Parks administration och bevarande, till Ma’u Henua.
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7. Sammanfattning

I denna uppsats avhandlas de arkeologiska, etnografiska och historiska bevisen för myten
Tangata Manu (fågelmannen) på Rapa Nui, dess uppkomst, utveckling och fall.
Uppsatsen består av både litteraturstudier från tidigare forskning – huvudsakligen av
Katherine Routledge, Alfred Métraux, Thor Heyerdahl, Georgia Lee, José Miguel Ramírez och
Helene Martinsson Wallin – men också av personliga okulära observationer från öns sakrala
by Orongo och längs den västra kusten från Orongo till Anakena i norr, samt intervjuer med
kulturrepresentativa öbor.
Uppsatsen ramar in studieperioden – från tidig kolonisering till samhällets totala
sammanbrott – och omfattar frågor rörande Tangata Manukultens innebörd och ursprung;
Orongo som central ceremoniell plats och Tangata Manukulten som ideologisk stöttepelare för
samhällets utveckling. Arbetet undersöker också potentiella orsaker till samhällets kollaps och
till upphörandet av Tangata Manu dyrkande. Uppsatsen har till sist letat efter svar rörande hur
moderna rapanuier förhåller sig till sin historia i allmänhet, och till Orongo och Tangata
Manukulten i synnerhet.
Det finns stora mängder etnografisk information som förklarar vad myten Tangata Manu
handlar om. Forskningssamfundet är överens om den punkten och denna uppsats har behandlat
temat in extenso. För att ge en så tydlig bild som möjligt av Tangata Manu, som t.ex. dess
kulturella ursprung, har det varit nödvändigt att göra jämförelser med andra polynesiska
kulturer beträffande samhällenas organisation, arkeologiska och etnoarkeologiska studier som
bekräftar existensen av likvärdiga myter och symbolik på andra ställen i Polynesien, samt
konststilar, form och variationer under samma tid. Men även om det finns överväldigande bevis
på att ursprunget är polynesiskt så anser ändå några forskare, att för-inkakulturer hade en
avgörande roll i kulten Tangata Manu.
Denna uppsats har också tagit hänsyn till Tangata Manu särskilda utveckling in situ,
resultat av Rapa Nui nästan totala isolering från den övriga polynesiska världen. Även
genetiskt forskningsmaterial har funnit till förfogande för att komma närmare ett svar angående
Tangata Manu-ursprunget.
Vad gäller diskussionerna kring orsakerna som motiverade de stora ideologiska
motsättningarna och som resulterade i en total samhällsomstrukturering, finns det fortfarande
stora kontroverser. Det finns arkeologiska bevis på att både kult och plats (Orongo) nyttjades
för Tangata Manu långt före Huri Moai-fasen gjorde sitt inträde på ön, i mitten av 1600-talet.
Vad som däremot motiverade ett fokus från Poikehalvön på södra Rapa Nui till Orongoklippan
på västra sidan av ön är däremot en fråga som fortfarande undersöks och som har orsakat
kontroverser och polarisering inom forskningssamfundet.
Ytterligare en aspekt som diskuteras i detta arbete är om huruvida det var klimatet, öborna,
stillahavsråttan eller det europeiska inflytandet som till slut orsakade katastrofen. Vissa
forskare anser att sammanbrottet hade sin grund i rapanuibornas oförmåga att hantera den
ekologiska katastrofen. Andra forskare påstår att det totala samhällets kollaps igångsattes först
efter européernas kontakt med Rapa Nui. Det finns inte heller consensus kring denna fråga och
det forskas och argumenteras kontinuerligt kring detta ämne. Uppsatsen tar upp de olika
hypoteserna och lägger fram resultat från den senaste forskningen beträffande jordanalyser vid
kontakttidpunkten, revideringar av C14-mätningar och ny historisk forskning som berör de
ekonomiska europeiska aktiviteterna i regionen.
Angående frågan om hur dagens rapanuier förhåller sig till sin historia, till Orongo och till
Tangata Manukulten, var den frågeställning som utan tvekan var svårast att svara på.
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Av de intervjuade personerna (vilka ansågs vara representativa för sitt folk) kan man dra
slutsatsen att det finns stor respekt för den egna historian, vördnad för förfäderna och stolthet
över att de har lyckats försvara sin kultur, sitt språk och mycket av sin identitet. Påverkan av
externa kulturer är oundviklig och uttrycks på alla möjliga sätt. Den kristna ideologin har stark
påverkat myten. Ibland tar Make Make rollen som den kristne guden, och Jesus och jungfru
Maria har gestaltats med en avbildning av Tangata Manu på huvudet. Det moderna samhället,
representerat i första hand av den chilenska staten, samt strömmen av tusentals chilenska och
andra främmande turister, har onekligen påverkat rapanuiernas identitet och självbild. Det bör
också tilläggas att ursprungsbefolkningen känner mycket större tillhörighet med de andra
polynesiska folkgrupperna än med det chilenska folket. Relationerna till den chilenska staten
och dess folk är generellt sett spända. En stor del av öns befolkning anser att den chilenska
staten är en kolonialmakt och dess invånare, de kontinentala (turister eller inflyttade till ön) ett
resultat av kolonialmaktens politik mot Rapa Nui.
Den sistnämnda situationen påverkade delvis mina fältundersökningar och intervjuer. För
de lokala myndigheterna och den andra hälften av nationalparkens ansvariga – Ma’u Henua –
betraktades jag inte som en utländsk student med en vetenskaplig uppgift, utan helt enkel som
en ”kontinental”. Därför möttes jag delvis med skepsis och misstro och hade därför svårigheter
att genomföra intervjuerna och fältbesöken, som var inplanerade från början.
Ytterligare en faktor som hade inverkan på mina fältundersökningar, var att under denna
tid befann sig ön under en betydande politisk aktivitet. CONAF och Ma’u Henua hade fram
tills nu ett gemensamt ansvar för administrationen av den nationella parken. Vid min ankomst
förbereddes övergången av hela ansvaret till Ma’u Henua. Detta skapade politisk oro i form av
dagliga diskussioner och ibland kontroverser mellan rapanuier, lokala och statliga
myndigheter.
Trots dessa faktorer lyckades jag intervjua betydelsefulla representanter för Rapa Nui och
dessa intervjuer hjälpte mig i min forskning.
Rapa Nui försök att lösa dessa frågor (med den chilenska staten men även de interna
motsättningarna) är vad jag kallar för Tangata Manu uppror. Skapandet av olika
gräsrotsorganisationer som försöker bevara olika element av det komplexa historiska arvet och
öns unika miljö, är ett klart bevis på detta. Motståndet handlar om att inte försvinna, att inte
uppslukas av den västerländska kulturen och att inte förvandlas till en exotisk turistvara.
Tangata Manu kamp för Orongo, för språket och för tusentals större och mindre arkeologiska
objekt spridda på olika världsmuséer, är vad upproret från en av jordens unika kulturer handlar
om.
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9. Bildmaterial och bilagor

Bilaga 1. Orongo Komplex A, B, C och D. Sektorer kring Rano Kau krater. Bearbetat efter CONAF-ReStudio.
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Lokal
Sakrala byn
Orongo

Typ av fynd
Bostadsstruktur
Ickebostadsstruktur

Odefinierade
element
Klippkonst

Motu Nui

Hau Koka
MAPSE
(Muséet S.
Englert

Ickebostadsstruktur
Bostadsstruktur

Klippkonst
Klippkonst

Inventering efter typ av arkeologisk
funktion
Antal
Bostadsstrukturer ACO-1; E01 till E48

48

1 Ahu 1 (Ferdons struktur 1)
1 Stenbrott
1 Pu'keho
2 Paenga
2 Umu Pae

7

1 Ahu 2 (Ferdons struktur 2)
258 paneler
62 paneler associerade till 35
bostadstrukturer
10 paneler (nära komplex C)
1 Ahu
2 Takskydd
7 grottor
1 bostadsstruktur (Hare paenga)
8 paneler hällristningar distr. På 4 blok
11 stenskivor
1 block

1
258
62
10
1
10
8
11
1

Bilaga 2. Inventering av arkeologiska föremål, plats och funktion. Bearbetat efter CONAF-ReStudio 2013.
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Motiv
Komari
Make-Make
Antropomorfa fig.
Andra antropomorfa
fig.
Manutara
Havsdjur
Ceremoniell paddel
Båtar
Reimiro
Tangata Manu
Manupiri
Geometriska fig.
Oidentifierade/form
Oidentifierade/erosion
Övernaturliga väsen
Total

Orongo
Orongo
Orongo
Komplex A Komplex B Komplex C
1
90
93
18
21
71
0
1
1
3
0
6
6
3

2
0
2
1
3

4

24

23
2
3

17
5
9

63

175

5
11
6
0
0
2
209
18
65
12
13
2
508

Total
184
110
2
10
11
14
1
6
2
237
18
105
19
25
2
746

Bilaga 3. Distribution av typ av hällristningar och komplex. Bearbetat efter CONAF-ReStudio 2013.

Total Motiv Re-Studio
2013

Antal G. Lee 1992 - Motiv
Komplett mänskligt
ansikte
Ögon och näsa
Ögonmask

Total Make Make

110
Fågelmannen fas 1
Fågelmannen fas 2

Antal

Antal
Förlorade
Motiv

21
114
25
160

50

77
283
360

123

Total Tangata Manu

237

Total Manu Piri

18

Manupiri

10

Total Tangata Manu &
Make Make

365

Total Tangata Manu &
Make Make

530

165

Bilaga 4. Antal förstörda/förlorade arkeologiska föremål sedan Lee 1992.
Bearbetat efter CONAF-ReStudio 2013.
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Bilaga 5. Arkeologisk och topografisk karta över Orongo och Mata Ngarau. komplex A, B och C.
Bearbetat efter CONAF-ReStudio 2013.

Bilaga 6. Detaljerad karta över komplex C, Mata Ngarau. Bearbetat efter CONAF-ReStudio 2013.
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