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Torsdagen den 19 mars
Jag flOg fran Arlanda till Bryssel och tog darifran ett tag till Maastricht. Eftersom jag hade
n?irmast osannolik tur med alla fti,rbindelser kom jag fram till Maastricht redan vid 11.30 och
innan klockan var 12 hade jag checkat in pi hotellet och hunnit aka till mdssan.
Tefaf anses vara viirldens mest exklusiva miissa ftir antikviteter och klassiskt mileri och det
var en omtumlande upplevelse att si snart efter det att jag Akt hemifran befinna mig i den
miljOn. Efter lunch bcirjade jag genast attgitsystematiskt genom utstiillningsmontrarna. Det
var oerh6rt liirorikt att komma si nZlra forem6l som man vanligtvis bara ser pd museum. Hiir
fanns till och med mdjligheten att kiinna pi dem om man ville. Ett av huvudnumren pi
miissan var en milning av Van Gogh och resten var pi samma niv6-

Fredagen den 20 mars
Pi fredagen iterviinde jag till mdssan frr att fiirdjupa mig och se det jag inte hunnit se dagen
innan. Jag var intresserad av att se vilka trender som ror sig i antikviirlden och noterade att
flera av de utstiillare som var nya frir i 6r handlade med fotografi. Dessutom fanns en ny
avdelning fitr l900-talsdesign pi miissan. Hiir var det intressant att se att faktiskt n6gra
svenska formgivare (Axel Einar Hjorth och Bruno Mathsson) har en internationell publik och
marknad. PA miissan finns utdver det jag redan nihnnt allt fran exklusiva juveler till antika
romerska skulpturer och afrikanska masker. Jag upptiickte flera inftessanta utstiillare fbr
bOcker, kartor och planscher och kom iiven i kontakt med ett brittiskt galleri ftir samtida
konsthantverk.

L0rdagen den 21 mars
Ldrdagen iignade jag it att uforska staden. P6lOrdagsmorgonen var jag tidigt pi plats pi den
lokala loppmarkanden, en spiinnande kontast till atlt det exklusiva pA m?issan ftrstis, men
ocksi ett liirorikt bestik eftersom jag fick chansen att se iildre nederliindska ftiremil. I
samband med Tefafm6ssan hiller mdnga av stadens antikaffiirer, konsthantverkaqe och
konstgallerier exhadppet och efter loppmarknaden gick jag runt och tittade i dem. Mdnga hdll
mycket hiig klass.

Siindagen den22 mars
Den sista dagen i Maasticht valde jag att utforska staden och dess historia (som kan htirledas
iinda till romarriket). Jag kdpte en karta med en ftireslagen promenadviig genom stadens
historiska centrum pi turistbyrdn och ftiljde den. Diirefter besOkte jag tvi museer:
Bonnefanten Museum (som visar m6leri frdn den nederliindska guldildern i en hypermodem
byggnad av Aldo Rossi) och det lilla Arkitekturmuseet.
PA eftermiddagen tog jag tiget tillbaka till Bryssels flygplats ftir att flyga hem till Stockholm.

Jag iir oerh6rt glad 0ver Publicistklubbens stipendium som gjorde det m0jligt ftir mig att 6ka
till Tefaf. De intryck jag fick under vislelsen dar har gett mig oviirderliga kunskaper som jag
gliider mig 6t privat men ocksi har stor nyfta av i mitt arbete pi ELLE Interi0r.
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