Augusti 2011: En stolt flagga
I oktober 2009 samlade Stockholms stadsmuseum in en regnbågsflagga. Flaggan hade
täckt den bil som körde längst fram i Prideparaden den 1 augusti samma år.
Flaggan skapades ursprungligen 1978 i USA av konstnären Gilbert Baker och visades för
första gången offentligt på San Francisco Pride 1978. (eng. pride = stolthet) Ursprungligen
hade flaggan åtta färger och Gilbert Baker tänkte sig att varje färg skulle symbolisera något
speciellt. Färgerna var: Rosa – sexualitet, rött – liv, orange – helande, gult – solen, grönt –
naturen, turkos – magi, indigo – konsten och lila – anden. Rosa och indigo togs snart bort och
turkos ersattes med blått.
Regnbågsflaggan är sedan 1978 den internationellt mest kända symbolen för mångfald, frihet
och homosexuell solidaritet. Den står även för respekt för medmänniskor och används ofta i
olika sammanhang av homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. En liknande
regnbågsfärgad flagga används som fredssymbol i Italien och i Sydamerika fungerar den som
symbol för kontinentens ursprungsbefolkning.
Från liten demonstration till gigantisk folkfest
När RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, ordnade en demonstration i
Stockholm 1971 deltog 16 personer. 1979 arrangerade RFSL-Stockholm den första årliga
homosexuella frigörelseveckan. Namnet byttes till Homofestivalen och blev under 80-talet en
allt bredare och större folkfest. Sommaren 1998 arrangerades EuroPride, den officiella
Pridefestivalen för hela Europa, i Stockholm. Sedan dess har den fristående ideella föreningen
Stockholm Pride stått som arrangör för festivalen som numera hålls varje sommar i
Stockholm. RFSL och en rad andra föreningar och enskilda personer ingår bland föreningens
medlemmar.
Sommaren 2011 pågår Pridefestivalen den 1-7 augusti och den stora paraden äger rum
lördagen den 6 augusti. Under festivalveckan anordnas debatter, konserter och en mängd
andra evenemang. Den stora Prideparaden har under tidigare år lockat 500 000 människor att
kanta stadens gator för att njuta av och visa sitt stöd för de uppemot 50 000 paraddeltagarna
som tågar genom staden.
Den insamlade flaggan
Den särskilda symbolen för Stockholm Pride skapades av Andreas ”Andy” Gunnarsson inför
Europride 1998. Logotypen består av sex vågor i Prideflaggans färger, för att symbolisera
Stockholms närhet till vatten, samt texten ”STOCKHOLM PRIDE”. Flaggan som
Stadsmuseet har samlat in är 2 x 3 meter. Den har ränder i färgerna röd, orange, gul, grön, blå
och lila och på ena kortsidan texten ”STOCKHOLM PRIDE” i lila på mot vit botten. Flaggan
har fått inventarienummer SSM 68437.
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