
 

Fråga 14 april 

 

 

Fråga 19 april 

12 

Svar: 

Hej! 

Tyvärr finns inte din vas i UE-boken, och det finns inte 
heller några priskuranter från denna period. Men en av 
oss har de två vaserna på bilden, som liknar din. Den lägre 
vasen har nr 344 och den högre nr 461. Djupstämplarna 
överensstämmer med den på din vas. Denna stämpel an-
vändes mellan 1911-1918, så med hjälp av den kan vi datera 
din vas. Konstnären är okänd. 

Mvh BB och A-K 

 

Hej 

Jag undrar när/årtal vasen är tillverkad och vem som gjort 
den?  

Vaden är 20 cm hög och bild 2 visar botten med stämpel  
 

Mvh Ann-Louise Andersson  

Hej.  
Jag har köpt den här vasen. Den är 10 cm hög och 7,5 cm bred, och har stäm-
peln "Ekeby 2" på undersidan. Skulle vilja få lite information om vasen. 

Hej! 

Det är miniatyrvas nr 2 i serien Tersig, som är en 
förtkortning avTerra Sigillata. För mera information om 
denna gamla teknik se fråga 5 mars 2018. Bild  ur prislista 
1941. 

Mvh BB och A-K 

Svar: 
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Fråga  23 april 2020 

Hej! 

Det är vas nr 224, 19x16 cm (bredd inklusive bladdekor), för-
säljningsperiod 1941-48. Konstnären är inte angiven i pris-
kuranten, men troligen är det Anna-Lisa Thomson, då hon har 
formgivit flera föremål med liknande dekor. Vasen tillverkades 
i flera olika färgkombinationer. Vi utför inte värderingar i vår 
frågelåda. 

Mvh BB och A-K  

Hej 

För några år sedan köpte jag en vas på loppis. 

Vasen är 20 cm hög och 12 cm i diameter på bredaste stället. I botten står att läsa 
Ekeby 224. 

Vem kan ha ”designat” denna vas och vad kan den tänkas vara värd?  

Mvh  

Sari Lähteenmäki Lahnalampi  

Svar: 

Svar: 

Fråga  23 maj 2020 

Hej! 
Denna vas finns i dödsboet efter min mamma. Vi skulle vilja veta 
mer om vasen, ålder, konstnär etc. Vasen är 24 cm hög och 75 cm 
i omkrets på bredaste stället. 
På undersidan står det 2007 och EKEBY. 
 
Vänligen 
Anja Söderstjerna 

Hej! 

Det är nr 2007 urna med hänklar, 24x24 cm, försäljningsperiod 1929-35, konstnär okänd. 
Tyvärr angavs inte alltid konstnärernas namn under Upsala Ekebys tidiga produktion 

Mvh BB och A-K 
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Fråga  1 juni 2020 

Hej! 

De tre plattorna med små fötter är så kallade kannbrickor, alltså underlägg. Dina 
heter kannbricka nr 1, 12x12 cm. De tillverkades på Upsala-Ekeby 1939-53 och 
dessförinnan på S:t Eriks Lervarufabriker 1930-37. I S:t Eriks tidiga priskuran-
ter står "Komp. Gertrud Lönegren" i de senare "Komp. A.-L. Thomson, G. Lönegren 
m. fl". Vi håller med om att dekoren på dina brickor är i Anna-Lisa Thomsons stil. 

Kakelplattan är en av UE:s handdekorerade plattor, som var avsedda bland annat 
för tebordsskivor. Liknande blomstermotiv syns på foto ur "UE:s Prislista å deko-
rerade plattor" från 30-talet. Vi har inte lyckats ta reda på under exakt vilken 
period de tillverkades, men den tidigaste prislista vi har tillgång till är från 1930. 

Mvh BB och A-K 

Hej 

Har några frågor om kakelplattor jag har här hemma. För det första 
undrar jag om dom är från Upsala-Ekeby och om det är Anna-Lisa 
Thomsson som är designern bakom(efter min research verkar det så.) 
Sen undrar jag om dom är ovanliga eftersom jag bara sett dom här som 
jag har? Vet du hur gamla som är? 

Mvh Åsa Gustavsson  

Svar: 

Svar: 

Fråga  3 juni 2020 

Hej. 
Jag köpte den här för några timmar sedan. Skulle vilja få lite in-
formation om detta föremål, som är 15 cm brett och 8 cm högt. 

Hej! 

Det är smörkruka nr 30, rymd 0,4 l, som ingår i hushållsserien Gästis skapad av 
Vicke Lindstrand för Upsala-Ekeby. Serien tillverkades under ett tiotal år från 
slutet av 40-talet och blev mycket populär. I Gästis ingick över 40 delar såsom 
olika krukor, grytor, pannor, skålar, fat, karotter mm. Föremålen tillverkades i 
gul glasyr med brun kant, i brunt med grön insida, i svart med grön eller gul in-
sida, i blått, i orange och med handmålad dekor. Som framgår av bild ur UE:s 
broschyr från 1952 ska din smörkruka ha ett lock. 

Mvh BB och A-K  
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Fråga  8 juni 2020 

Hej! 

Ja, vas nr 43130/854 är tillverkad på Upsala-Ekeby och designad av Mari Simmulson. För vissa av UE:s 
kunder (Åhlén & Holm, Turitz & Co, Sveriges Glas- och Porslinshandlareförbund m. fl.) tillverkades fö-
remål med numrering enligt kundens önskemål. Dessa föremål fick bara säljas av den kunden. Det är 
inte helt klarlagt när dessa kundunika serier tillverkades, men troligen under perioden 1955-1970. Din 
vas ingick i en serie för Åhlén & Holm. I samma serie finns också ett askfat, ett fat och ytterligare 
två vaser.  

Mvh BB och A-K 

Hej 

Skulle vara tacksam om ni kunde svara på om detta är en Uppsala-
Ekeby  

Svar: 

Svar: 

Fråga   

 


