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 P
å Harvey Milk Plaza, i hjärtat av 
San Franciscos gaykvarter Cas
tro, vajar en gigantisk regnbågs
flagga. Överallt ser man män 

vandra hand i hand – gamla grånade skägg, 
unga vältränade killar, nedtonade kostym
nissar – och lesbiska väninnor i armkrok. 
De klassiska barerna Harvey’s och Twin 
Peaks är populära samlingsplatser efter 
en lång arbetsdag. 

Det var länge sedan besökarna behöv
de frukta att polisen skulle storma in och 
göra razzior. Gayrörelsen har utvecklats 
till en stolt och självmedveten samhälls
kraft, men segrarna har inte kommit av 
sig själva. Harvey Milk, den förste öppet 
homosexuelle mannen som valdes in i en 
amerikansk fullmäktigeförsamling 1978 
var en av dem som flyttade fram positio
nerna. Med Gus Van Sants film om Milks 
liv har nytt intresse skapats för ikonen. 

– Han gav oss hopp, säger Ron Lanza, 72 
år, som bott i San Francisco sedan 1961. 

Som gayaktivist var han ofta på möten 
där Milk talade. Han minns den speciella 
karisman, det segervissa leendet och den 
pigga blicken som skådespelaren Sean 
Penn så övertygande återger i filmen. Då 
var hatbrott och attacker mot homosex
uella en del av vardagen. Ron Lanza var 
med och organiserade Butterfly Brigades, 
en självförsvarsgrupp som patrullerade 
Castros gator eftersom polisen inte skyd
dade dem. Sedan dess har det hänt en 
del. 

– Jag levde ett dubbelliv i 40 år och vå
gade inte komma ut. När jag deltog i första 
gayparaden undvek jag tvkamerorna, om 
det hade blivit känt att jag var bög kunde 
jag ha avskedats som lärare. Det bästa 
med utvecklingen är att en gaytonåring 
får vara sig själv i dag, säger han.

En av de unga som aldrig har behövt 
gömma sig i garderoben är Amy Furlong, 
33 år. Hon är på väg till Castro Theatre för 
att se filmen »Milk« tillsammans med sin 
mamma.

– Det var lätt för mig att komma ut och 
det är ganska okomplicerat att vara les
bisk, åtminstone i det här området. Har

En homoikons
pånyttfödelse
70-talsprofil. Harvey Milk flyttade fram positioner na för 
homosexuella. Nu hotar ny lag att vrida klockan tillbaka.
Av MArithA SAndberg Lööf, SAn frAnciSco

Vinnare. Sean Penn belönades 
i veckan med en Oscar för sin 
gestaltning av Harvey Milk.
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vey Milk bidrog till att normalisera synen 
på oss. 

Den lokala drinken Harvey’s Mai Tai ba-
seras på två sorters rom och »allt för många 
ingredienser för att de skulle kunna räknas 
upp«, enligt drinklistan. Smaken är söt men 
bitter, som en metafor över Milks samman-
satta liv. Han föddes 1930 i Woodmere, New 
York, i ett medelklasshem. Föräldrarna var 
litauiska judar. Trots att han redan i tonår-
en blev medveten om sin sexuella läggning 
var den länge en väl bevarad hemlighet. 
Harvey Milk utbildade sig till lärare. Under 
Koreakriget tjänstgjorde han som officer 
på en ubåt och efter krigsslutet arbetade 
han några år i försäkringsbranschen. 

1972 reste han med sin älskare Scott 
Smith till San Francisco. De lockades av 
staden som blivit ett centrum för hippie- 
och gayrörelsen. Härifrån spreds budska-
pet om fri kärlek, flower power och fred 
till resten av världen. Milk beslöt sig för 
att stanna och genomgick en transforme-
ring under Kaliforniens sol – från korrekt 
tjänsteman till hippie med långt hår, slit-
na jeans och skägg. Han levde som öppet 
homosexuell och verkade lyckligare än 
någonsin. För sina sista besparingar köp-
te han en kamerabutik i Castrodistriktet. 
Butiken är numera en presentaffär där 
Matt Gibbons, 26 år, är föreståndare. Fil-
men om Harvey Milk har gjort stället till 
något av ett pilgrimsmål. 

– Några har till och med kommit hit för 
att be, berättar han med en viss skepsis i 
rösten.

För Matt Gibbons generation är homo-
sexualitet nästan en icke-fråga. Acceptan-
sen är så stor. 

– Nu handlar det inte längre bara om 
gay eller straight, det finns en väldig grå-
zon däremellan. Den stora frågan är lika 
rättigheter för alla, oavsett var på köns-
skalan man befinner sig. 

Även om han aldrig upplevt det som 
kon troversiellt att vara bög, blev han rörd 
av Gus Van Sants film. 

– När jag kom hem och ställde ifrån mig 
cykeln grät jag, säger Gibbons.

När Harvey Milk 1973 gick med i det de-
mokratiska partiet var det gayfrågor men 
också småföretagarproblem som engage-
rade honom. Han var skicklig på att bygga 
koalitioner. Milk samarbetade med mino-
riteter och fackföreningar och arrangerade 

Castros första handelsmässa som visade 
på den ekonomiska kraften i gayrörelsen. 
Hans retoriska förmåga var omvittnad och 
han inledde alltid sina tal på samma sätt: 
»I’m Harvey Milk, and I’m here to recruit 
you.« Därigenom tog han udden av den 
fördomsfulla myten att homosexuella re-
kryterade »oskyldiga« ungdomar. Han var 
också duktig på att utnyttja media. Bland 
annat drev han en uppmärksammad frå-
ga om att hundägarna skulle tvingas att 
plocka upp hundskiten efter sig. 

Men det var först när han 
blev invald i San Franciscos 
kommunfullmäktige som de 
stora stenarna började rulla. 
Där drev han igenom en lag 
mot sexuell diskriminering 
och tog upp kampen mot för-
slaget som ville förbjuda ho-

mosexuella lärare i Kaliforniens statliga 
skolor, Proposition 6. Sommaren 1978, när 
250 000 människor samlats i Freedom Day 
Parade för att protestera mot förslaget, höll 
Milk sitt mest berömda tal. Med orden 
»Om en gayperson kan klara det, då är dör-
rarna öppna för alla« ville han få sina ho-
mosexuella systrar och bröder att komma 

ut ur garderoben. Lagförslaget röstades 
slutligen ned med mer än en miljon rösters 
övervikt, vilket var en enorm seger.

– Men det var inte bara Milks förtjänst. 
Vi var många aktivister som kämpade på 
den tiden och många människor var med i 
manifestationerna, minns Ron Lanza. 

Priset för Harvey Milks engagemang var 
högt. Förhållandet med Scott Smith sprack 
eftersom det politiska arbetet krävde allt-
mer av hans tid. Han träffade en ny kärlek, 
men förhållandet slutade i en tragedi: den 
försummade älskaren hängde sig. Milks 
nästa smäll skulle också få en dödlig ut-
gång. När Dan White, den enda ledamoten 
som hade röstat emot lagförslaget mot sex-
uell diskriminering, ville göra comeback i 
fullmäktige efter en tids frånvaro fick han 
inte borgmästare Moscones stöd. 

Den 27 november 1978 stegade White in 
i stadshuset med ett laddat vapen och sköt 
Moscone till döds. Därefter mejade han 
ner Harvey Milk med fem skott. San Fran-
cisco lamslogs av morden. Mer än 30 000 
sörjande gav sig ut på gatorna med facklor 
i händerna. Dan White förväntades få livs-
tids- eller dödsstraff men dömdes i stället 

»Den stora frågan är lika rättig
heter för alla, oavsett var på 
könsskalan man befinner sig.« 
Matt Gibbons, 26 år, föreståndare för en presentaffär.

Glädje i Castro. Matt Gibbons arbetar i Harvey 
Milks före detta kamerabutik. På väggen hänger en stor 
målning av homoikonen med texten »Om en kula skulle 
tränga in i min hjärna, låt då den kulan förstöra varje 
garderobsdörr« (ovan). San Francisco-bor firar att det 
blivit lagligt för homosexuella att gifta sig, maj 2008 
(höger). »Det är ganska okomplicerat att vara lesbisk. 
Harvey Milk bidrog till att normalisera synen på oss«, 
säger Amy Furlong, 33 år (nedan). 
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till knappt åtta års fängelse. Efter mordet 
utbröt kravaller och efterhand försvann 
mycket av optimismen. På 80-talet ut-
gjorde aids ett dödshot mot hela det ho-
mosexuella samhället.

– Även om utvecklingen går i vågor, två 
steg fram och ett steg tillbaka, rör den sig 
ändå framåt, konstaterar Ron Lanza.

På 70-talet gällde kampen Proposition 
6, i dag är det Proposition 8 som hotar att 
vrida tillbaka klockan. I maj 2008 legali-
serade Kaliforniens högsta domstol gay-
vigslar, men redan efter ett halvår satte en 
folkomröstning stopp för dem. 61 procent 

av väljarna röstade för Proposition 8, ett 
förslag som innebär att äktenskap enbart 
kan förekomma mellan man och kvinna. 
Nu i början av mars ska Högsta domstolen 
i Kalifornien diskutera homofrågan, men 
gayrörelsen kan räkna med motstånd. 

Inte ens den liberale presidenten är för 
homoäktenskap. I en intervju i Chicago 
Daily Tribune deklarerar Barack Obama: 
»Jag är kristen och min religiösa tro sä-
ger mig att äktenskapet är något heligt 
mellan en man och en kvinna.« Obama 
har dock sagt att han stöder part nerskap 
och att delstater själva ska få bestämma 
om gayäktenskap ska tillåtas. Han vill ge 
samkönade par samma legala rättigheter 
som gifta par, däribland rätten till försäk-
ringsförmåner och arvsrätt. Obama tyck-
er också att alla ska ha rätt att adoptera 
oavsett sexuell läggning.

– Rätten att få gifta sig är den viktigaste 
frågan i dag, tycker Amy Furlong.

26-årige Matt Gibbons håller inte med. 
Han kan inte se sig själv som gift efter-
som han inte tror på äktenskapet. För Ron 
Lanza är det för sent att tänka på gifter-
mål – hans älskare är död – ändå ger han 
förslaget sitt fulla stöd. 
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 Fakta
•Filmen »Milk« vann två Oscar för bästa manliga 
huvudroll och bästa manus.

•Regnbågsflaggan skapades av konstnären Gilbert 
Baker i San Francisco i mitten av 70-talet.

•I stadsdelen Castro bor cirka 30 000 människor. 
Ungefär 40 procent av dem är homosexuella, 
utbildningsnivån är hög och över 70 procent röstar 
på demokraterna.

•En politiker har föreslagit att Harvey Milks födel-
sedag den 22 maj ska bli helgdag. Frågan är ännu 
inte avgjord.

SamhälletS Sorgliga Skamfläck

»Skäms du för vad 
du har för sexuell 
läggning?«
i fiLMen »ebbe – the Movie« om bok-
förläggaren Ebbe Carlsson som 
lyckades nästla sig in i maktens 
korridorer och i slutet av 80-talet 
bedrev privatspaningar efter Olof 
Palmes mördare, finns en mycket 
obehaglig scen. I ett Aktuellt-inslag 
från 22 juli 1988 pressas han på 
frågor om sin sexuella läggning. 
Reportern Jan Scherman – i dag 
storpotät på TV4 – vägrar att släppa 
taget om sitt intervjuoffer. Till varje 
pris vill han få Ebbe att erkänna att 
han är homosexuell. Detta för tiden 
bespottade släkte. När det en dryg 
månad tidigare hade avslöjats att 
Ebbe Carlsson utrett PKK:s inbland-
ning i Palme-mordet med stöd av 
justitieminister Anna-Greta Leijon, 
slog bland annat advokaten Henning 
Sjöström på den stora fördomstrum-
man. Han menade att en homosexu-
ell konspiration låg bakom spanings-
arbetet. 

1980-talet innebar idel bakslag 
för homorörelsen. Stigmatisering av 
hiv-smittade 
följdes av en 
medial hets-
jakt på dem 
som avvek från 
normaliteten. 
Det är lätt att 
förpassa allt 
det där till 
historien. Om 
vi bara kunde. 
Men statistik 
från Brå visar 
att hatbrot-
ten med 
homofobiska 
förtecken 
ökar i Sverige. Berättelserna om 
Ebbe Carlsson och Harvey Milk (se 
artikeln intill) behövs, kanske mer nu 
än någonsin.  

elSa WeSterStad

»Ebbe – The Movie« har premiär på Folkets bio den 
28 februari och i april sänds den på SVT. Bakom 
filmen står Jane Magnusson och Karin af Klintberg. 

Noterat

ebbe carlsson 1988.
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