
Vi var tolv som kom från Kastrup, Köpenhamn, och fem-
ton från Arlanda. Resan anordnades av BK Travel till-
sammans med Rikstäcket. En buss, med chauffören Jan, 
mötte upp oss och vi blev körda till Colmar, där vi skulle 
bo under dessa dagar. En fantastiskt fin liten pittoresk 
stad med kanaler och gamla, fina hus. Där finns också 
gott om restauranger och kaféer, och en hel del butiker 
om man vill shoppa annat än tyg.

På fredagsmorgonen tog bussen oss till Sainte- Marie- 
aux-Mines, där vi fick våra biljetter i form av ett armband. 
Sen kunde vi shoppa loss bland butiker från Frankrike, 

Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Ungern, Danmark, 
Nederländerna, Italien med flera. Jag tror det var 102 bu-
tiker, om jag räknat rätt, så det fanns något för alla smaker.

46 utställningar i fyra byar
Dessutom fanns det 46 utställningar utplacerade i fyra 
byar med totalt 17 olika utställningslokaler. En del kyr-
kor ingick i dessa. Det var fantastiskt fina utställningar 
med alla möjliga tekniker, från traditionellt till artquilt, 
och utställare från hela världen. 

Förutom utställningar i Sainte-Marie-aux-Mines var 

För 27:e året i rad arrangerades patchworkmässa 
i Alsace. 27 glada damer från Sverige anlände på 
torsdagen till Frankfurts flygplats.

Carrefour Européen du Patchwork, 15–18 september

En mässa för alla smaker
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Mässa · Alsace

Tucanes av Inmaculada Gabaldón, Italien.
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det i Sainte-Croix-aux- Mines, Lièpvre och 
Rombach-le-Franc. Bussar gick i skytteltra-
fik mellan byarna var tjugonde minut, så 
det var bara att hoppa på och av.

Workshoppar, mat och butiker
Om man hade tid över kunde man även 
delta i olika workshoppar, och förutom 
alla butiker och utställningar fanns det 
gott om matställen, där lokalbefolkningen 
ställt upp med att utfodra alla besökare.

Efter tre dagar kände vi oss ganska nöjda 
och fulla av ny inspiration. På månda-

gens morgon tog bussen oss tillbaka till 
Frankfurt. Efter en mellanlandning i 
Heidelberg för fikastund tog vi flyget 
tillbaka till Sverige.

Nästa år hålls patchworkmässan 
den 14–17 september.

Läs mer på nästa uppslag: 
”Premiärbesökaren”

El beso de Gaudi av Isabel Muños, Spanien.

Dantes inferno av flera olika italienska konstnärer visades i en kyrka.

The Milk pass av Aliza Inbar, Israel.

Detalj, Cindy Grisdela, USA.

Förutom fantastiska kviltar bjöd Alsace på 
underbart pittoreska små städer. 

Paris
Alsace
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Sainte- Marie-aux-Mines
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