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Helsingborgs Konst- & Antikmässa är äntligen tillbaka – och med ett jubileum 
 
Det var tre år sedan Helsingborgs Konst- & Antikmässa arrangerades senast. När vi 
nu äntligen slår upp portarna igen, 28–31 juli, gör vi det samtidigt som vi firar 60-
årsjubileum. Vi är därmed Sveriges äldsta antikmässa. 
 
Den 11 oktober 1961 kl 15.00 sammanträdde styrelsen för AB Hälsingborgsutställningar. I november 
samma år beslutades att en antikmässa skulle hållas i ”ABC-hallen” i Helsingborg den 8–14 augusti 1962. 
Mässan skulle ha två kategorier av utställare – de med föremål daterade före år 1840 och övriga. Det var 
starten för Helsingborgs Konst- & Antikmässa. 
 
När vi nu bjuder in till årets mässa är grundtanken densamma – en konst- och antikmässa med ledande 
handlare från hela landet som erbjuder kvalitetsföremål till mässans besökare. Dåtidens innovationer och 
nyheter har nu blivit en ny stilepok i Swedish modern. Mässans närmare hundra konst- och antikhandlare 
täcker in allt från allmoge till just Swedish Modern. 
 
    – Att äntligen få arrangera Helsingborgs Konst- & Antikmässa igen känns fantastiskt, och att det 
dessutom sammanfaller med vårt jubileum gör att det känns ännu roligare. Mässan är en viktig mötesplats, 
berättar Ann-Christin Lindström, projektledare på Numera Mässor. Många av våra utställare har inte 
längre butiker utan det är mässan som är arenan för det fysiska mötet. Att det finns ett uppdämt behov av 
att mötas igen märker vi både i kontakten med våra utställare och besökare. 
 
Den 28–31 juli kan alla antik-, konst- och inredningsintresserade återigen hämta inspiration och kunskap, 
och inte minst handla, på sommarens stora antikhändelse.  
Välkommen till en mässa med anor!  
 
 
Mer information och ackreditering 
www.helsingborgsantikmassa.se 
 
Pressvisning med Afternoon Tea 
Onsdag 27 juli 16.00–17.00 
 
Kontakt 
Projektledare/presskontakt    
Ann-Christin Lindström    
Tel 0733-74 34 50    
E-post a.lindstrom@numeramassor.com  
 
Arrangör 
Helsingborgs Konst- & Antikmässa arrangeras av Numera Mässor, en av Sveriges största mässarrangörer.  
www.numeramassor.com 


