
 

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?  

Vasen 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. 
 
Rebecka Hansson 

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. 
 
Rebecka Hansson 

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 desig-
nad av Mari Simmulson. För vissa av UE:s kunder (Åhlén & 
Holm, Turitz & Co, Sveriges Glas- och Porslinshandlareförbund 
m. fl.) tillverkades föremål 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 Upp-
sala-Ekeby  
Lisa 

Svar: 

Svar: 

Fråga  21 juni 

 
Hej, 

jag har köpt en lampa, Spiral av Ingrid Atterberg. Jag tror inte 
lampskärmen är original. har ni någon aning om hur lampskärmen var 
tänkt att se ut? Lampfoten är ca 55 cm hög.  

MVH/Petra Strömberg, Steninge 

Hej! 

Vi har aldrig sett en lampfot Spiral varken med eller utan skärm i någon katalog, då den aldrig kom i 
produktion. En kunnig medlem i Upsala-Ekebysällskapet, som själv har arbetat på UE-fabriken, har be-
rättat: ”Någon fick idén att man skulle göra golvlampa av Spiral. En provsats med 20-25 stycken av 
vardera den största (77 cm) och näst största (55 cm) modellen tillverkades. De hade kortare hals och 
ett hål för sladden nedtill som var glaserat på insidan. Några av dem såldes säkert, men det tillverka-
des inga flera.” Om hålet är oglaserat har det borrats upp senare. 

Mvh BB och A-K 

Svar: 

 Fråga  30 juni 

Köpte denna Lampa på Loppis för något år sen. Jag fick med en lapp 
med all information men den har kommit bort. Vem är tillverkaren osv?  

Tack på förhand.  
Adem  

Hej! 

Det är nr 0198F lampa Ringo, 17,5x13 cm, försäljningsperiod 1971-. Lampan tillverkades i tre färg-
ställningar; blå/grå, blå/grön och brun/orange. Konstnär är Eva Fahlcrantz, som arbetade på Upsala-
Ekeby 1969-71 som en av de sista konstnärerna före nedläggningen. 

Mvh BB och A-K 

Svar: 
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Fråga  6 juli 2020 

Hej ! 

Tack för din fråga. 
Det är Planteringsgryta no 1, 7 x 11 cm, med försäljningsperiod 1933-49, och samma modell med annan numre-
ring har funnits med i tillverkningen tidigare också, åtminstone sedan 1914. 
Den finns i fyra större storlekar, no 2: 8 x 12,5 cm, no 3: 9 x 15 cm, no 4: 11 x 17,5 cm och no 5: 12,5 x 21 cm 
och tillverkades i flera olika färger och färgkombi-
nationer och också med olika dekorer. 
Tyvärr angavs inte konstnärernas namn under Upsala-
Ekebys tidigaste produktion. 

Hej  

Jag har köpt den här skålen på tre ben med hänklar. Jag undrar vem 
som har gjort den och när. Bifogar bilder på skålen som är ca 8 cm 
bred och ca 7 cm hög. 

Svar: 

Svar: 

Fråga  9 juli 

 

Hej! 

Jag undrar hur gammalt detta askfat är och vilken som har designat det. 
Det är väldigt svårt att se märkningen men jag tolkar siffrorna till 176. 

Diameter på fatet är 17 cm 

Tack på förhand! 
Mvh 
Johannes  

Hej! 

Det är skål nr 174, 5x18 cm med försäljningsperiod 1944. Konstnär är Vicke Lindstrand. Skålen tillver-
kades också enfärgad i olika färger och i blått med vit kant.   

 

Mvb BB och A-K 

Svar: 
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Fråga  22 juli  2020 

Hej ! 

Vasen saknar numrering och vi känner inte igen den, så det är troligen ett unikat eller ett provföremål,  

kanske en förlaga till Maraccas, och att dekoren kompletterades med rutmönstret nedtill innan serien gavs ut.  

Måtten på din vas stämmer med nr 9008S Maraccas vas, 15x12 cm, av Sven Erik Skawonius, försäljningsperiod 
1969-70. 

mvh A-K och BB 

Hej,  
jag hittade denna vas på en loppis under sommaren. Har försökt att hitta information 
om den, men har bara kommit fram till att det är Sven Erik Skawonius som formgivit 
den. Tänker att det kanske är en föregångare till maraccas eftersom formen är lik. Vet 
ni något om vasen?   

Den är ca 15cm hög, och 11 cm bred.  
 
Vänligast, Sandra Utsi.  

Svar: 

Svar: 

Fråga  23 juli 

 

Hej, 

Jag skulle vilja be om att få information om denna kopp med tillhö-
rande fat. Fatet är 17 cm brett och 2 cm högt, och är märkt "Ekeby". 
Koppen är ca 12 cm bred och 5,5 cm hög.  
Vore tacksam för svar. 

Rebecka Hansson 

Hej! 

Din kopp ingår i teservis Hera med försäljningsperiod 1935-38. 
I servisen ingår även tekanna, sockerskål, gräddkanna, varmvat-
tenkanna, kakfat, assiett, tedosa och marmeladburk med fat. 
Servisen tillverkades i flera färger och färgkombinationer, som 
orange, gul, svart med hänklar i orange, gul med svarta hänklar 
och beige med brun kant. Konstnären är tyvärr okänd. Bild ur 
Upsala-Ekebys priskurant 1936. 

Mvh BB och A-K 

Svar: 
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Fråga  24 juli  2020 

Hej ! 

Det är Vas 38, 25 x 16 cm, med försäljningsperiod 1930-38 och konstnär Einar 
Luterkort, 

den omnumrerades sedan till Vas 75 med försäljningsperiod 1939. 

Vasen tillverkades också i andra färger och färgkombinationer, som grönsvart, grönsvart med orange dekor och 
beige med svart dekor. 

Vi utför inte värderingar i vår frågelåda. 

Mvh A-K och BB 

Hejsan!  

Har fått ärva denna vas och undrar om ni vet lite mer om den? 

Formgivare, ålder och ev värde. 

Stort tack på förhand 

Eva Hytönen  

Svar: 

Svar: 

Fråga  25 juli 

 

Hej! Jag äger 2 fat och en skål i samma stil från Ekeby. Vill gärna veta lite mer om dom, då jag funderar 
på om jag ska sälja eller behålla dom med kommande flytt.  

Jag bifogar bilder.  

Vänligen Olivia Johansson  

Hej ! 

Det är Skål 1962, 6 x 22,5 cm, med försäljningsperiod 1929-38, 

den omnumrerades sedan till Skål 6 med försäljningsperiod 1939-48. 

Skålen tillverkades i flera olika färger och färgkombinationer och även med olika dekorer. 

Konstnär okänd, tyvärr angavs inte alltid konstnärernas namn under Upsala-Ekebys tidiga  
produktion. 

Och så är det Skål 78, 5 x 25,5 cm, med försäljningsperiod 1940-48. 

Den tillverkades också i flera olika färger och färgkombinationer, och konstnären är okänd. 

Mvh A-K och BB 

Svar: 
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Fråga  27 juli  2020 

Hej ! 

Det är no 2092, Mimosa fat, 5,5 x 35,5 cm, med försäljningsperiod 1952-54 
och konstnär Ingrid Atterberg. 

Fatet ingår i en serie med ytterligare två fat, fyra skålar, nio vaser och en 
golvvas, se bild på några av delarna från UE:s priskurant 1954. 

 

Mvh A-K och BB 

 

Undrar vem som gjort detta fat och när ungefär?  

Ann-Sofie 

Svar: 

Svar: 

Fråga  30 juli 

 

Hej Jag undrar om någon har en idé om vem som kan ha gjort duvorna på bilden? De har varit fastsatta på en 
spiskåpa i en sommarstuga sedan 1964-66. En släkting som ägde stugan var svåger med en herr Danelius som 
enligt uppgift ska ha varit ingenjör på Ekeby och tog hem lite sekunda saker osv. Tyvärr finns ingen märkning 
men tänkte att nån hos er kan känna igen stilen.  
Höjd 30 cm, längd 29 cm. Kul om det går att få reda på lite mer! Tack på förhand.  

Catharina Göthberg  

Hej! 

Det ser ut att vara nr 6002 Duvor, relief, höjd 31 cm, försäljnings-
period 1953-54, konstnär Taisto Kaasinen. Finländaren Kaasinen kom 
från Arabia Porslinsfabrik till Upsala-Ekeby 1953. På UE designade 
han ett 75-tal föremål, varav många djurfigurer. 1961 återvände han 
till  Arabia. Bild ur UE:s priskurant 1954. 

Mvh BB och A-K  

Svar: 
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Fråga  2 augusti 2020 

Hej! 

Ur Johan Helmerssons och Peter Noréns skrift Grodbladet, september 2004, sid 3 hämtas följande: ”Nu har vi 
fått svar på vem som designat de små fiskarna som såldes fastlimmade på träplattor. Enligt uppgifter som vi 
fått från Bjarne Ahlberg, som varit försäljningschef på Upsala-Ekeby, är det Bruno Lindman som är upphovs-
man till fiskarna. Fiskarna finns också monterade tillsammans med olika sjögräs i keramik och plattan kallas då 
akvarium. Fiskarna är tillverkade i början av sjuttiotalet.” Vi kan tillägga att Bruno Lindman var driftschef för 
keramiktillverkningen av konstgods och formgav själv några föremål.  

Mvh BB och A-K 

Hej 

Jag har köpt den här fisken med måtten 12 cm hög och 19 cm bred. Föremålet ska, en-
ligt försäljaren, vara tillverkat på Upsala-Ekeby. Jag skulle gärna vilja veta lite mer om 
föremålet; tillverkningsår och vem konstnären är.  

Rebecka Hansson  

Svar: 

Svar: 

Fråga  3 augusti 

 

Hej! 

Undrar över vem som gjort denna vas och om den ingår i någon serie? 

Höjd ca 45cm. 

Med vänlig hälsning, Stina Svenlingk 

Hej! 

Det är nr 2471, Dori golvvas, 45 cm, försäljningsperiod 1960-61, konstnär Ingrid Atter-
berg. I serien ingick ytterligare 5 vaser, 10-30 cm, 2 fat och en skål. Delar av serien syns på bild ur UE:s 
priskurant 1961. 

Mvb BB och A-K 

Svar: 


