
 

Fråga 2022-06-12 
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Svar: 

 

Svar: 

Fråga 2022-06-25 

Hej 

Jag har köpt den här vasen på en loppmarknad och skulle vilja be om att få lite information om 
den. Vasen är 17 cm hög och 10 cm bred, och har stämpeln "Ekeby 1586" (och möjligen bokstaven 
A). 

Mvh Rebecka Hansson  

Hej! 

Det är nr 1586A vas med två hänklar, 17x9 cm, försäljningsperiod 1936-38, konstnär 
okänd. Vasen omnumrerades till vas nr 62 med försäljningsperiod 1939-44. 

Mvh BB och A-K 

Jag undrar om den är gjord av Anna Lisa Thomsson? Jag har sett andra vaser 
med samma blomma. Den är 11,5 cm hög, öppningen är 9 cm och 7,5 cm på mit-
ten. 

Hälsning 

Lars Malmquist  

Hej! 

Det är en vas, och den är mycket riktigt formgiven av Anna-Lisa Thomson. Det är vas nr 267, 11,5 
x 9 cm, försäljningsperiod 1941-44.  

Mvh BB och A-K  



 

Fråga 2022-07-14 
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Svar: 

 

Fråga 2022-07-05 

Hej har ett fat som jag undrar när var hyr det kom till har 
ärvt av morfar gifte sig 1908. 

M V H 

Tommy 

Hej! 

Det är skål nr 3229, 5,5x26cm, försäljningsperiod 1937-38. Den omnumrerades till skål nr 17 och 
såldes ytterligare några år, 1939-43. Konstnär är Anna-Lisa Thomson. 

Mvh BB och A-K 

Svar: 

Hej! 

Jag har denna vas som jag förstår är ur serien Sagina 
av Mari Simmulson. När jag slår upp den i  boken är 
det enbart bilder på den färgglada versionen,  och sen 
står det att hon även gjorde en sällsynt version i vitt. 
Jag skulle vilja veta mera om de vita Sagina!  

Tacksam för svar! 

Hälsningar Karin Rydqvist  

Hej! 

Serien Sagina av Mari Simmulson med försäljningsperiod 1959-64 är, som du påpekar, vanligast med flerfärgad 
dekor. Sagina med vit dekor är ovanlig, men eftersom det inte finns några uppgifter om hur många föremål av 
varje modell som tillverkades på UE vet vi inte hur ovanlig den är. Vi har sett alla 9 delar i serien med vit dekor. 
Bild ur UE:s priskurant 1963. 

Mvh BB och A-K 
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Svar: 

Fråga 2022-07-16 

Hej. Ser att ni inte ger nåt ev. värde på min Lisa Larsson figur, men har sökt 
på nätet att hitta denna figur men inte lyckats men kanske ni har ett namn 
på vad den heter? Måtten höjd 185 bredd 150 mm.   
 

Lennart Hedlund   

Hej! 

Din figur har inget med Lisa Larsson att göra, den är formgiven av Dorothy 
Clough och tillverkad på Upsala-Ekeby. Det är nr 8085D Linda figur 18 cm, för-
säljningsperiod 1968-73. Linda tillverkades också i två mindre storlekar, nr 
9060D 12,5 cm och nr 9061D 9,5 cm. Den kallas ofta för en Pippi-figur, men he-
ter alltså Linda, namngiven efter Dorothy Cloughs dotter Linda. 

Lisa Larson designade tre Pippi-figurer för Gustavsberg. Den första kom 1967 
och är en stående Pippi med Herr Nilsson. De två övriga är från 2016, sittande 
Pippi med Herr Nilsson, och från 2018 stående Pippi med Lilla Gubben. 

Mvh BB och A-K 

Fråga 2022-07-31 

Vill veta mer om detta fat. 
Tack på förhand. 

Mvh   

Monica Larsson 

Hej! 

Det är fruktfat nr 1, 2,5x26 cm, försäljningsperiod 1939-60. Det är omnumrerat från fat 2262, 
1932-38. Fatet ingår i en fruktservis med frukttallrik nr 1. För mera information se svar angå-
ende frukttallrik med liknande dekor i vår Frågelåda 5 mars 2018.  

Mvh BB och A-K 

Svar: 



Hej! 

Det är skål nr 275, 7x21,5 cm, dekor Blå flora, försäljningsperiod 1949. Konstnär är Anna-Lisa 
Thomson, som arbetade på Upsala-Ekeby 1933-1952. Vi utför tyvärr inga värderingar. 

Mvb BB och A-K 

Svar: 

Svar: 

Fråga 2022-08-10 
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Fråga 2022-08-12 

Har en skål från Ekeby skulle vilja veta hur mycket den kan vara värd. 

Undersidan står det EKeby 215 

A.L.T 

Hälsningar Lisbeth Larsson 

Hej! 

Din vas och skål av Anna-Lisa Thomson är tillverkade vid Gefle Porslinsfabrik som 
köptes av Upsala-Ekeby 1935. ALT och flera andra UE-konstnärer formgav föremål 
även för Gefle, i ALT:s fall ett drygt tiotal. 

Vasen har beteckningen TB och tillverkades i två storlekar, 20 och 27 cm, 1941-52. 
Skålen TF med diameter 25,5 cm producerades 1943-48. I serien ingick även vas TA 
27 cm, 1941-52, se bild. 

Mvh BB och A-K 

Hej Frågelådan! 

Jag har just köpt dessa två föremål av Anna-Lisa Thomson. Jag hittar 
dock ingen information om vilken serie de tillhör?  
Jag har även upptäckt att Thomson 
står skrivet på vasen i nedre kant. 
Kan ni berätta något mer om detta? 

Tack på förhand! 


