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Florida	  Keys	  första	  samkönade	  bröllop	  ägde	  rum	  igår	  
	  
Florida	  är	  den	  36:e	  delstaten	  i	  USA	  som	  godkänt	  samkönade	  äktenskap.	  Igår,	  den	  6	  januari,	  
vigdes	  de	  första	  samkönade	  paren	  i	  Florida	  Keys.	  Först	  ut	  var	  två	  män	  från	  Key	  West	  vars	  
stämningsansökan	  låg	  till	  grund	  för	  att	  samkönade	  äktenskap	  nu	  tillåts	  i	  Florida.	  
	  
Strax	  efter	  midnatt	  på	  Key	  Wests	  Monroe	  County	  Courthouse,	  fick	  Aaron	  Huntsman	  och	  	  
William	  Lee	  Jones	  underteckna	  och	  motta	  sin	  äktenskapslicens	  –	  den	  första	  som	  någonsin	  utfärdats	  till	  
ett	  par	  av	  samma	  kön	  i	  Florida	  Keys.	  
	  
I	  matchande	  svarta	  smokingar	  och	  blåa	  västar	  stod	  de	  vända	  mot	  varandra	  och	  höll	  varandras	  händer	  
under	  ceremonin	  som	  ägde	  rum	  i	  trappan	  till	  tingshuset.	  Vigseln	  var	  en	  enkel	  men	  känslosam	  
ceremoni	  som	  hölls	  inför	  omkring	  500	  entusiastiska	  åskådare.	  Efter	  att	  Huntsman	  och	  Jones	  avlagt	  
sina	  löften	  och	  utbytt	  handgjorda	  silverringar,	  förklarade	  pastor	  Steve	  Torrence	  dem	  som	  lagligt	  gifta.	  
Publiken	  bröt	  då	  ut	  i	  jubel	  och	  applåderade	  samtidigt	  som	  de	  nygifta	  makarna	  omfamnade	  och	  kysste	  
varandra.	  
	  
”Nu	  är	  det	  officiellt	  –	  vi	  är	  gifta!”	  sade	  Huntsman	  efter	  ceremonin.	  ”Vi	  har	  önskat	  och	  hoppats	  på	  detta	  
under	  en	  väldigt	  lång	  tid.	  Vi	  kände	  i	  våra	  hjärtan	  att	  vi	  har	  varit	  gifta	  ända	  sedan	  vårt	  första	  år	  
tillsammans	  för	  tolv	  år	  sedan	  och	  nu	  är	  vi	  också	  gifta	  på	  riktigt	  –	  i	  Florida.”	  	  
	  
Paret	  hade	  tidigare	  lämnat	  in	  en	  stämningsansökan	  mot	  Floridas	  förbud	  mot	  samkönade	  äktenskap,	  
som	  instiftades	  2008.	  I	  juli	  2014	  fastslog	  Florida	  Keys	  domare	  Luis	  Garcia	  att	  förbudet	  var	  
diskriminerade	  och	  stred	  mot	  grundlagen.	  Men	  ett	  överklagande	  gjorde	  att	  bröllopsplanerna	  fick	  vänta	  
fram	  till	  nyårsdagen	  då	  den	  amerikanske	  domaren	  Robert	  Hinkle	  beslöt	  att	  Floridas	  läns	  
domstolsbiträden	  kan	  utfärda	  licenser	  till	  samkönade	  äktenskap	  från	  och	  med	  midnatt	  måndagen	  den	  
5	  januari	  2015.	  	  
	  
Domstolskontoret	  i	  Key	  West	  öppnade	  23.30	  på	  måndagskvällen,	  och	  strax	  efter	  midnatt	  hade	  
ytterligare	  nio	  äktenskapslicenser	  utfärdats	  till	  samkönade	  par.	  	  
	  
”Key	  West	  har	  gått	  i	  bräschen	  för	  HBT-‐personer	  sedan	  80-‐talet	  och	  det	  här	  är	  en	  historisk	  händelse”,	  
sade	  Huntsman.	  ”Vi	  kunde	  inte	  ha	  gjort	  detta	  utan	  stödet	  från	  människorna	  som	  bor	  här.”	  
	  
Bilder	  från	  bröllopsceremonin	  finns	  här.	  Vänligen	  ange	  fotograf:	  Florida	  Keys	  News	  Bureau.	  Vid	  
intresse	  av	  film	  från	  bröllopet,	  kontakta	  Lars-‐Ola	  Nordqvist,	  lars@comvision.se.	  	  
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För	  ytterligare	  information,	  besök	  fla-‐keys.com/weddings	  och	  fla-‐keys.com/gay	  
Mer	  information	  om	  Florida	  Keys	  &	  Key	  West,	  besök	  http://www.fla-‐keys.co.uk	  
	  
För	  högupplösta	  bilder,	  film	  och	  mer	  information	  om	  Florida	  Keys	  och	  Key	  West	  kontakta:	  
Lars-‐Ola	  Nordqvist,	  070-‐689	  11	  20,	  lars@comvision.se	  	  


