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Svar: 

Hej! 

Nej, din vas är inte formgiven av Ingrid Atterberg, utan av 
en annan av de stora konstnärerna på Upsala-Ekeby, Mari Simmulson. 
Vasen är märkt med Simmulsons signatur: ”ms” i ett löv. 

Det är vas nr 5014M, 18,5x12,5 cm, försäljningsperiod 1965-69. Se-
rien heter Beata, och den består av ett tjugotal föremål som ytterli-
gare en vas, burkar med lock, plattor, fat och askfat. Några av före-
målen syns på bild ur Upsala-Ekebys priskurant 1965. 

Mvh BB och A-K 

 

Hej,  
jag heter Lasse Alm och är nyfiken om denna är formgiven  
av Ingrid Atterberg.  

Tacksam för svar.  

Bästa Hälsningar  

Lasse 

Hej  
Hoppas ni kan hjälpa mig.  
Här kommer kanske en svår nöt att knäcka  ni i föreningen kanske måste klura 
ut.  
Fann denna pjäs idag på en loppis.  
Finner dock inget om den.  
Den har ljuvlig blåfärg. Ljus Himmelsblå. Är mycket vacker i sin glasyr som 
skiftar I nyansen svagt Mått Höjd 25cm Bredd 13cm och 9cm i botten Hålet i 
vasen för sladd har glasyr på insidan av hålet så det ser inte ut som det är 
borrat i efterhand på egen hand.  
Vänligen Maria Bratt 
 

Hej! 

Svar kommer inom kort. 

Svar: 
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Fråga  14 augusti 2020 

Hej! 

Det är krus nr 28, 8x10 cm, försäljningsperiod 1940-44, konst-
när troligen Anna-Lisa Thomson. Kruset tillverkades i flera 
färger och färgkombinationer och även med dekor.  

Mvh BB och A-K 

Hej, 

1. Bilder bifogade 

2. Usia visar stämpel och präglad text: EKEBY 28 

3. H 75 dia 290 på mitten och bottenradien 45, allt i mm 

Vem är designer och vad kallas/heter den? 

Mvh 

Ingmarie jilmstad 

Svar: 

Svar: 

Fråga  21 augusti 2020 

Hej igen!  
Jag är ganska säker på att detta är upsala ekeby. Men vad är 
detta? Jag inte hittat den någonstans, kanske är den ovanlig. Vem 
har designat? Anna Lisa Thomson? Arthur Percy? Tippar på 30-40 
tal. Kanske en ljushållare eller pennställ. Hur skall jag ställa den,  
bild 1 eller 2? Vet att ni är bra på att svara.  
Bifogar 2 st bilder.  
Mvh Gert L. 

Hej ! 

Tack för din fråga. 

Det är en blomhållare, den är alltså avsedd att ställas i en skål med vatten och 
sätta blommor i.  

Det är no 2274, Blomhållare, 6 x 10 cm, med försäljningsperiod 1932-38, konstnär 
okänd, omnumrerad till Blomhållare 1 med försäljningsperiod 1939-53.  

Den tillverkades i många olika färger och färgkombinationer för att passa ihop med olika 
skålar. 

 

Mvh A-K och BB 

Bild 1 

Bild 2 



 

 

 

23 
Fråga  26 augusti 2020 

Hej ! 

Tack för din fråga. 

Det är no 4343 Teodora skål, 10 x 18,5 cm, men försäljningsperiod 1958-60 och konst-
när Mari Simmulson.  

De svarta strecken skulle kunna vara en signatur gjord av den som har målat skålen.  

Ett ristat kryss är den enda markering som vi vet betyder att det är andrasortering. 

 

Mvh A-K och BB 

Hej! 

Jag har en skål/fat som är formgivet av Mari Simmulsen. Jag har frå-
gat i en annan grupp vad de två svarta strecken under skålen betyder. 
Som svar har jag fått att det kan vara andrasortering. Är det så eller 
vad betyder strecken? 

Hälsningar Karin 

Svar: 

 


