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Headboard och 
sidobord, Lex-

ington. Allt 
bäddlinne och 
överkast, Lex-

ington, från 
höstens kollek-
tion. Sänglam-

pa Lexington. 
Privata famil-
jebilder. ”Från 
resor vi gjort.”

Till höger:
Fåtölj, auktion.  
”Bord, intarsia -

inläggningar, 
från farfar som 
var dekoratör.”

Vi inspireras av 
hur människor 
klär sig i 
Williams burg. 
Hela känslan 
från stadsdelen.

Williamsburg är favoriten. Höstens modekollektion 
– Lexington gör sedan 2009 även kläder – är plåtad 
i Kristinas älskade stadsdel. Det blir mycket stickat 
och nymodigheter främst på jackfronten. 

– Vi inspireras av hur människor klär sig i Willi-
amsburg. Ja, hela känslan från stadsdelen. 

Annars är livet i Hamptons en del av Lexingtons 
dna. Familjen har en lägenhet i East Hampton och 
Kristina har bidragit till det lokala kulturhuset, 
Guild Hall, bland annat genom att ha inrett en sti-
pendielägenhet för unga konstnärer, författare och 
musiker – självklart med Lexingtontextilier.  

– Idag är det så dyrt att bo där. Vi vill ge något till-
baka och få unga konstnärer att kunna vistas i sta-
den och inspireras av ljuset, landskapet, läget. 

EAST HAMPTON HAR en gedigen kulturhistoria. 
Nästa år firar staden 360 årsjubileum. Anno 1648 
grundades anrika East Hampton av ett antal bönder 
och fiskare – havet och de friska vindarna gör sig 

ständigt påminda i Hamptons – och på 1900-talet 
lämnade många konstnärer och författare New 
York för yttre lugn och inre skaparkraft. Profilerna 
är många. Om vi ska nämna några får det bli mina 
egna personliga favoriter, de abstrakta expressio-
nisterna Elaine och Willem de Kooning som en helg 
1948 besökte Jackson Pollock och Lee Krasner i East 
Hampton, paret bosatte sig här, separerade men 
bodde kvar i varsitt hus. Runt hörnet, längre ut på 
udden, i Montauk köpte Andy Warhol sitt berömda 
tillhåll – ett antal fiskehus – för 235 000 dollar där 
han hade gäster som Elizabeth Taylor och The Rol-
ling Stones. Montauk är för övrigt nu aktuellt på 
bioduken där Stellan Skarsgård ger den intellektu-
ella pärlan ett vindpinat ansikte i filmen med sam-
ma namn. Dramat är en stark kärleksaffär. Även 
Kristina har en stark kärlek till det ljuva området, 
vilket återspeglas i Lexingtons kollektioner och i 
hennes bok, ”Living With Lexington – My world, my 
dreams, my thoughts”. 

– Jag trivs verkligen i East Hampton. Särskilt cha-
rityarbetet med Hilaria Baldwin, Alecs fru. 

Det är en spännande resa Kristina gjort, från hög-
stadielärare till börs-vd. Den är hon stolt över. 

– Klarar du av att hålla spänningen uppe för tret-
tio fjortonåringar klarar du allt. Jag lärde mig 
mycket som lärare. Jag har en del möten med ”gub-
bar” och då är det en bra erfarenhet. 

Lexington har på allvar utmanat giganter som 
Ralph Lauren och Tommy Hilfiger med sin mix av 
amerikansk östkust och skandinavisk grace. Alla de 
tre aktörerna har färgerna rött, vitt och blått ge-
mensamt, men Kristina har sin svenska koppling 
och hon trivs att bo här i Bromma och sitt hus som 
med amerikanska mått är ”really small you know”. 

– Jag hade en amerikansk journalist här hemma 
och han tyckte vi bodde förvånansvärt litet, ler hon. 

Det vänliga leendet är en del av Kristinas karak-
tär, hennes kollektioner och hennes hus, en gång ett 
spöklikt kråkslott. Men det var länge sedan. 

HEMMA HOS

"

Från plädar till 
tallrikar, Lex-
ington. Även 
Tröjan! Utemö-
bler Skagerack. 

Dalahästar, Nusnäs. 
Färglikare till husets blå kulör.


