
Copenhagen Pride 

Det var et kraftigt, men også skuffende syn at se Copenhagen Pride larme sig igennem 

kvarteret i et quasi-amerikansk optog en søndag eftermiddag i august. Selv om alle var 

solbrune og lækre, og solen skinnede, og det var femogtyve grader, så var der langt til Rio. 

Der var noget grisefest over det – provokationen var pist borte, og erotikken var gået i fisk. 

Det var blevet til laks og læder og kunne ikke længere få nogen borgerlig fiskehandler til 

rødmende at slå i disken og sætte persille bag ørerne. 

Det, der foregik oppe på ladet af lastbilerne, kom ikke rigtig ud over rækværket.  

 

”Det er et optog til støtte for statsministeren!” hørte jeg en mand sige med syrlig stemme, 

uden at det stod mig klart, om det syrlige gik på statsministeren eller på optogets mangel 

på erotik og sanselighed. Var det det sidste, han mente, så må jeg give ham ret, det var for 

sølle til at være frækt og for kedeligt til at være vulgært, og det er vel det mindste, man 

kan forlange – vulgært, så selv Marlene Dietrich ville blive misundelig.  

 

Når en stor mand i stram, rød kjole med al for meget sminke og en barm som en skrivepult 

vælter rundt i højhælede sko, som hvert øjeblik kan kaste hende til jorden og gøre en ende 

på den porter, hun forsøger at indtage – ja så er det klovneri, dårligt klovneri, og jeg mister 

respekten for foretagendet og bliver bare tolerant og griner fjoget. Men jeg vil ikke være 

tolerant, jeg vil ikke være ligeglad, jeg vil gerne tage det alvorligt. Jeg vil irriteres, 

forvirres, forarges, provokeres, rystes, ophidses. Jeg vil føle et eller andet stige op i mig, 

fordi jeg møder noget, som er anderledes, noget som måske er mig imod, men noget jeg 

må acceptere, og som jeg må give plads for. Noget jeg må give den samme værdighed, 

som jeg almindeligvis tildeler mig selv. 

 

Der kom flere gange for år tilbage sådan hen på foråret til højmesserne i Sct. Andreas 

Kirke en høj smuk dame, der med dyb, melodisk stemme talte det nydeligste stockholmsk. 

Stort lyst hår og klædelig spadseredragt, lille taske og pæne sko. Hun førte sig som en 

dronning og gik altid med op bagefter og drak kaffe og deltog i samtalen, nu hun var 

kommet ”på et par dages semester i København.” Jeg tror ikke jeg fortaler mig, når jeg 

siger, at vi alle var glade for at se Anna, og at hun altid blev hilst med store smil af de 

andre damer, der fandt hende spændende og ikke var fri for at være en lille smule 

misundelige på hendes erotiske udstråling. Jeg kan stadig vende mig om imod menigheden 

og håbe på at se Anna sidde dér, hvor hun plejede at sidde. 

 

Copenhagen Pride, der kan betyde flere ting - i min ordbog også hovmod - må tage sig 

selv så alvorligt, at det ikke går af vejen for med sit tjimdadatjim at give os en erotisk 

oplevelse af et vist format - noget flot og frækt, noget der er værd at se på, og som skaber 

gensidig respekt, så vi kan slippe for al den der tolerance og flovhed. 

 

Og så er kirkens døre - også andre end Christianskirkens - i øvrigt åbne for alle - det 

behøver vi hverken ministre eller fiskeeksportører til at fortælle os. Det er jo derfor, det 

hedder en folkekirke. 

 

P.s. I øvrigt mener jeg, at 24 års reglen bør afskaffes. 

                                                                                                

                                                                                              M-BJ, Qlumme september 2004 


