LEJONSAFARI I GÖTEBORG
Lejon i Göteborg är det möjligt? Visst är det, och inte bara möjligt utan att jag vågar nog påstå
att ett lejontätare område på jordens yta är svårt att finna, förmodligen ett klart
Guinnessrekord. Intet ont anandes rör vi oss bland flera 1000 lejon när vi befinner oss i vårt
Göteborg.
Men hur kan det komma sig att just lejon kommit att finna sig så väl till rätta i Götet. Är det
pga. vårt rykte att vara goa gubbar/gummor, våra gröna sköna naturområden, eller kan det
vara en Göteborgshistoria som kan ha börjat…
Det var en gång för riktigt länge, länge sedan, när Norden just har genomgått en av sina
många klimatförändringar. I ca 3000 år hade vi njutit av Medelhavsförhållanden med gott om
värme, mat, dryck och hyllande av fruktbarheten, kärleken och glädjen. Bland romare och
greker kallades vi Hyperboréer (fritt översatt till det ”lyckliga folket” bortom nordanvinden).
Våra främsta gudar var moderjord som tillbads genom bla helgade fruktbarhetsriter och
solguden som gav oss ljus, värme och välbehag.
Men i samband med klimatförsämringen, övergången mellan bronsålder till järnålder ca 500
år f Kr, hjälpte det inte längre hur mycket vi offrade och bad om solens värme. Efter ca 200 år
tröttnade man på kylan och de bistra levnadsförhållanden och man gjorde som man gör än
idag när längtan på sol och värme blir för stor, man reste söder ut. Och därmed inleds den
stora folkvandringstiden.
Sedan tidigare hade man haft flera handelsförbindelser med södra Europa (bla de s.k.
Bärnstensvägarna). Man flyttade huvudsakligen ifrån ett tidigare kommunikationscentra vid
Göta Älvs utlopp och bosatte sig främst på andra sidan sundet i norra Tyskland och vid ett
nytt vattenvägsdelta i norra Polen, Weischel området (med vattenanknytning till södra Europa
och Asien).
I detta område befann sig vid denna tid ett annat folk som folkvandrat från norra Iran,
Skyterna som var skickliga bågskyttar och ryttare.
Man fann snart att man tillbad liknande gudar (vilket förövrigt större delen av världens
befolkning gjorde). Den främsta var en gudinna, Moder Jord, livets ursprung. I hennes nära
sällskap fanns en solgud som hos Skyterna till skillnad från Norden fortfarande levererade
varmt klimat. Denna solgud kallades Gautasaurius och dess tillbedjare från norr kom att kalla
sig gauter.
På 1300-talet nedtecknas på Island i mytologiska termer (” Götrik och Rolf”) hur Göta rike
bildades för mer än 2000 år sedan, om Göternas färder i Öst, Väst och Syd bla till England,
Norge, Danmark (Jutland) och över Östersjön (Götiska havet) till Finland (Jotland). Länder
som även de har lejonet i sina riksvapen (tillika de enda länder som har korset i sin flagga).
På 1500-talet skriver Olaus Magnus om lejonet som har varit Göternas vapensköld sedan
gammalt.
Inför lejonsafaris hade jag en förhoppning och önskan om att kunna hitta kanske till och med
ett par hundra lejon i vår stad, utöver de redan så kända som ex. de intellektuella vid
Universitetetstrappan, de vilande vid Brunnsparken, de beresta vid Röhsskas entré. Nu efter
några safaris får vi nog konstatera att det istället handlar om ett par tusen.
Finns det några lejon i Högsbo då?
Ja, faktiskt. Utan någon komplett inventering vågar jag nog ändå påstå att är det inte tresiffrigt
så är det i alla fall ett tvåsiffrigt antal som vi kan stoltsera med. Skulle någon vilja företa sig
en höstpromenad/lejonsafari ring genom vårt Högsbo så kan ett par ledtrådar vara gjutjärn och
upplysthet… lycka till och ha en skön höst.
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