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Vihar alltid,
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nr min b:iste vnn A fl)ttade till New York 200.! markeFde dei
bitrjan pe slutet fdr hans ektenskap. Han hade bott ned sin fru
i Portland, Oregon, i tre ar och retationen hade viil i iirlighetens
namn s!"jat rett lenge. Fb-fren var ett s?itt att fore6ka Hasa liv i
relationen igen. Det gick inte sa bra. Medan hms fru kenpade

med att hitta sin plats i den Dya staden, lar det som om A andigen hade hittat hem.
Karrieren blomsbade, vilket innebar mer tid pijobbet, mindre tid hemma.

Inom ett er var skihm:jssd ett faltun, vilket naturligtvis tog hert pi min v;in.
MenunderalanattliFtelefonsamtalviliirdeunderdenhnrtiden,devi iade
vatenda detalj av uppbrottet och dess brutala kenrbstormar, var det endi nisot
son sjorde att han knndes r;itt ... tillfreds.

Jaha, sa han en dag e{ier ennu en terapisession i telefonen. Jag harju i alla fall

Det der har vi iterlommit till menga gengei Oavsett rad som h;nt i hans li!
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JaEfck Aturse hockeyspclaren och sh|-
ikanen pA Gdnts stotu tisning un ld
Nc@ York l?ashion Wcek i septcmbell
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Utaafdr Indochinc med moderedak-
tdm GioMnna Bdttdqtid (WMaga
zine), mod$kaparen Josephiw Dahlin
(D ei ta I oc h A n g lina. lo lin.

, .s l  tn , t  I  t i \  t , tn t } t iR oct l
\l,lt\ t,t \ t)Q\ Isl'
GnJn laren ar na*et Stephen F och
tupemo.lellm Alu Lundqxia pA en
cocktait i vamArkcb bunk.

oavsett hur miirkt livet tett sig, sA har han alltid kun
nat sagal

Jag harju i alla fall NewYork.
Ibland, Sanska ofta fakiiskt, ijnskarjas attjag

kunde diga detsamnra. Inte fdr att mitt liv i Stockbolm
irsAfatigtellermijrkt- ertom - utan fijr att Nes
York forrfr rddc iir d"n pnila \ra d ftirur om m in eSer.
sonjas kan m dktist sviru cravinss av Jas elskar den
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ftrtilrande besinningslijst- Men genom nin len A h&
jag ocksi fitt se livet i NervYork pi nera hitl. Vad son kan ie sig ronantiski under
en w€ekend i oktober - d! nan son besiikare bara ser staden g€nom ett Martini
dimmigt skinner genon bitrutan pi en gul ta{ibil - nr i sj:ilva verket d mycket
hnrd verklidret ftjr de sm bestimt sis ftjr ati stdna kvar New York skonar ing€n.
Yill man lrkas f;tr manjobba herL Men sA kan belitningen vara desto stijfe-

Om det villejaA beratta i dena speialnummer av Plaa Magazine. Om svensk-
arna som tagit steget, saisat allt och startat kHdmerleq, restauranger reklamby-
reer Som designd, fotar, milar och skapar Jag trafade en del av den under New
York Fashion week i septembd. Jag ninns s:iNkilt vad henmodedesi$em Ste-
phen Ferber sa till mig ijver en kafe pn Standard Grill, rakt dve. gatan fr:in hans
nydppnade butik i Meatpacking Disbict. Han hadejobbat mansa Ensa dastr in-
fijr dppnandet av sin buiik, @h inte haft my&et tid dver ftjr v:innei Men det be-

- Jag kan vara vetdigt ensam, sa hm. Menjag kiinner mig aldrig ensan i New
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"ATT FIGHTAS HAR UTVECKLAR"
I lernnodedesignern som i;ppnat cgcn.Itulik i Xlealpacking Distrid.

Att starta ett eget merke bld ett naturltt steg fdr Stephen
Ferbprda iprincip hela hdn" lamilj varirverksamma inom
detaljhandeln. Hans pappa var under trenio er en av Stock-
holms siitrsta och mest ftamSengsrika aterftirseljare med
flertalet butiker pe bhnd annat NK. Stephen sjelv b6rjade
.in karri;rinom F"laurang- och nanklubbsbran.chpn i
sanbmd med att han ijppnade upp Restaurang Nor, Sushi
Plus och utveklade nattllubben Kllarma.

- Att blgga koncept, vara innovativ och ta negot frA. ed
drijm till en fiirdig produkt har alltid kitdat mis. Framl?jr
allt har min drivkraft och nehedEtenhet blivit ;innu std-
kde niirjag fitt hiira att det inte ger eler iir n:istintill onitj
ligt.

varje kollektion har sin ulika story och mer eller mindre
ocki !a.je enskitt plat8. Det ko vara designen, nark
nadsftjnngen eller rnaterialvalet. Allt handlar om att skapa
en positiv k;insla hos personen sn b?ir ldiiderna. Denna
k;insla har blivit eDllarc att fiirmedla med tanke pe butiken
i Meatpacking District.
BAde hockeyspela.en Henrik Lundqvist och superdo-
dellen Alex Lundqvist h.rboritdina kkider. Vem ar den
karakteristiska personen som ba.Stephen F?

- En berest me sm :ir tryrg i sig sj:ilv och som inte ar
radd fdr att ga sin egen veg.

Dd nya kotlektionen son sllipps n:ish ver har tilliignats
Newlu och he'er rir,lrtu N.wYotl, Citu.olhlion.

Anrikt,exklus vtoch agom.toa. Besakres
rauranqen hogstupppd &mavde n nq€n

Gott,tev qtochskdnfee nq
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stans$stdsecondhandsonblaidarv itege

351wg@adtuat

Htnnise ltrrAnsko( badbyroroch jeans

i Lostymer skjortoroch kasrrmirockai Det
m$tatrhandqjodi b eni$n.kva tet.

N:rbestemde du dig fitrattflyttatill NewYorkoch

Det mnsk ha Eit fdr dver tjugo dr sedan dirjas var
her allra fdrsta gengen. Jag ninns den unika kiinsld och
enersin sm stm har Nnr researcharb€tet pnbiirjades fdr
nnga ar sedd kring Stephen F blev viljan att ta si8 ht star-
km. Det tog sin tid, men nu nr ja8 hal

- Spanningen att leva och verka i New York, men sm-
tidigt fightd pe en internationel areDa iir oerhiirt ut!€ck-
ldde. Der ar not rnle ldr alld. del lri\s v€rkligs cfi sppci'
ellt mindset. Varje das iir fdr mis \&{-final.

St€phen F beskivef han som klNiskt ned en edge.

Pulsen och energin i staden hd alltid varit e! stor inspira-

- JaA tror att ftjretagets flltt till New York var en forut
sittnins fttr att ne ala \itra mel och drdmmar Ar nan be-
redd att arbeta hed och har en bra prcduki tas man emot
med dppra armar, trcts den nijrdande konkurrensen son
kan vara utmattande menga geDSer
vad ardet absolut hiiftigaste 50m hent i din kar.iar?

Jag kan inte riktigt ge in pi detta nu, men har faktiskt
blivir nohincrad ipn laregoriftjr m'n atbpre. Slullejat
lyck6 si vidde til n:ista om$ns blir dett{ utan trerdrift
det sti;rstajag varit fted on i hela min karriir. Sjatvklan
sdrjas {tdmjuk infitljulyn i fresm ...


