there is a
Newtown in

Sydney
Stadsdelen Newtown visar upp en mer avspänd sida av festmeckat Sydney.
Gayvänligt så långt det går, och en whippfaktor som slår klackarna i taket.
AV Johan Augustin

M

ark Reid har en rymlig
loftlägenhet på King
Street – huvudgatan som
löper genom Newtown. Trettiotreåringen hyr för tillfället ut sin
våning eftersom han förra året fick
ett efteraktat jobb inom regeringen
i Canberra. Men suget till Sydney
lever kvar.
– Ja, jag ger Canberra ett par
år, sedan flyttar jag tillbaka hit!
Det är lördagsmorgon och dags
för frukost på stan. Marks favoritkafé ligger mitt emot loftlägenheten, instoppat mellan de slitna
viktorianska husen och vintagebutikerna. På Claire’s Crepes kan
man välja mellan crêpes fullmatade
med godbitar som bladspenat och
svamp, eller mumsa på något från
”sötmenyn” – varför inte en klasisk crêpe med nutella och skivad
banan?
King Street är den nya hippa
gatan i Sydney – här trängs kaféerna och de chicka butikerna, där du
som besökare får det där trevliga

välkomnandet var du än går,
vilket ibland saknas i centrum
eller på den mest omnämnda
gaygatan; Oxford Street.
– Newtown fokuserar
inte på att du är gay, som
man gör på Oxford Street.
Här är allt mer alternativt,
mer hippie – det är en bra
mix på människor helt
enkelt, berättar Mark och
beställer in en färskpressad
apelsinjuice till sin gyllenbruna
färskostfyllda crêpe.
Stadsdelen har många
studenter och Sydneybor från
andra delar av staden, men
än så länge har inte så många
turister hittat hit.
– Nä, de håller sig till
Bondi, säger Nick Roth som
kommer ut med Marks beställning.
Nick öppnade Claire’s
Crepes för ett år sedan tillsammans med väninnan Claire,
och Nick som är straight, säger

Nick Roth startade
Claire’s Crepes i Newtown

Aaron Petriddi (t.v.) med pojkvännen Simon Tomalins

Mark Reid på sin favoritgata,
King Street.

att bögarna i området flockas
till hans ställe – som är den enda
creperian i Newtown.
– Jag skulle tro att åttio procent av våra kunder är gay, ler
Nick, och fortsätter:
– I Newtown är det ingen
som dömer dig efter din sexualitet, här behandlar man varandra
med respekt, och då kvittar det
vilken sexuell läggning jag har.
Om det beror på hans förmåga att reta smaklökarna till
den grad att bögarna vill komma
tillbaka, eller om det beror på
charmen lämnar han osagt, men
för att ytterligare locka hit gaycommuniten har Nick anställt
Jonatan Duregård, som även
han om än kanske omedvetet –
fungerar som en homoteaser.
Jonatan, 22, som kommer från
Uddevalla är i Sydney på ett
Working Holiday-visum och
har jobbat på Claire’s Crepes
i en månad. Även Jonatan är
hetero men det kvittar som sagt
i Newtown.
– Jag gillar folket här, det
kan vara pretentiöst inne i stan
ibland, men det blir det aldrig
här.
Istället kan hippie-strävan
ibland gå till överdrift, menar
Jonatan.
– Man kan se killar med
Nirvana t-shirts, och de vet inte
ens vem Nirvana är. De försöker
vara så opretto!

Stöter killarna på dig när
du jobbar?
– Nä, och det är ju synd, ha
ha.
Med utsikt över de närliggande grönområdena och
skyskraporna som står hopbuntade i centrum, visar Marks
kompisar Aaron Petriddi, 34,
upp sin och pojkvännen Simon
Tomalins, 42, ljusa trea på 124
kvadratmeter.
De har varit ett par i fyra år
och hade ett kort uppehåll då
Aaron dejtade en annan Simon,
och Simon dejtade en annan
Aaron. Men trots att namnen
stämde, var kemin inte den samma så för knappt tre år sedan
bestämde de sig för att göra slag
i saken på allvar och flytta ihop.
Båda är entreprenörer och letar

NEWTOWN
Newtown ligger
cirka fem kilometer i
sydvästlig riktning från
centrum.
Bästa tiden att åka
till Sydney är under
sommarmånaderna
(när Sverige har vinter)
då temperaturen ofta
ligger över 30 gradersstrecket.
Många besöker då
världens största pridefestival – Mardi Gras
som under två veckor i
slutet av februari höjer
festtemperaturen rejält
– vilken kulminerar
under paraden den
första helgen i mars.
Under Mardi Gras är
det näst intill omöjligt
att hitta boende i staden om du inte bokat
sedan långt tillbaka,
och överhuvudtaget kan
det under sommaren
vara svårt att hitta
hotellrum i de lägre
prisklasserna.
Sydney hamnar
ofta på topplistor över
världens bästa stad
att bo i – med sin
blandning av strandliv,
party, restauranger och
sevärdheter.

hela tiden efter nya spännande projekt att erövra.
– Vi försöker hitta ett
kafé här runt omkring som
vi kan ta över – det finns
mycket pengar att tjäna i
Newtown inom det området, berättar Aaron som
har arbetat många år inom
restaurangbranschen.
Han beskriver Newtown
som ”det nya gay-Sydney”
– allt fler par flyttar hit tack
vare den ”sköna livsstilen” i
området.
– Det är en bra mix av
människor och affärsverksamheter. Det känns som att
allas blickar är på Newtown
nu, alla man pratar med kan
tänka sig att flytta hit…
Denna lördagsmorgon
sitter killarna hundvakt år sin
väninnas Siberian husky och
bestämmer sig för att promenera uppför King Street
tillsammans med Mark.
Klockan är runt elva på
förmiddagen, och kaféerna
är fullpackade med killar och
tjejer som till synes har haft
en lång fredagsnatt på stan,
där de sitter gäspandes i sina
linnen och plastsandaler, och
försöker vakna till liv med
hjälp av en dubbel espresso
eller en rejäl yoghurt med
hemmagjord müsli. Trion
slår sig ner på ett kafé och

dricker ”flat white” som latte
kallas här, och ser ut att njuta
av det avspända lugnet som
råder på gatan.
Gillar man vintage, vare
sig det är kläder, möbler eller
böcker så är Newtown stället
att hänga i. Att göra klädfynd
för en hundring i Röda
korsets butik på King Street
går alldeles utmärkt, eller i
någon annan av de många
secondhand-hak i närheten.
Ibland ligger det bara några
högar med prylar på trottoaren med en skylt: ”Nothing
over 30 dollar” (cirka 200
kronor), och ibland står de
färgglada sofforna – som
hämtade ur en 70-tals rulle,
utanför butikerna. Som ett
avbrott i vintage-känslan går
Mark efter fikan in till Leo
Monk – butiken som satsar
på handgjorda väskor. Doften
av karvat läder möter honom
i dörröppningen, likaså den
kvinnliga butikschefen, och
efter besöket ser han nöjd ut.
– Det är därför jag vill bo
här. Folk tar sig tid att lära
känna dig, det handlar inte
bara om att sälja. Det är helt
enkelt en speciell känsla i
Newtown!

Jonatan Duregård gillar folket i Newtown

”I Newtown är det ingen som
dömer dig efter din sexualitet,
här behandlar man
varandra med respekt”

