
Fr¬ga 2022-06-12 
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Svar: 

 

Svar: 

Fr¬ga 2022-06-25 

Hej 

Jag har kºpt den hªr vasen p¬ en loppmarknad och skulle 
vilja be om att f¬ lite information om den. Vasen ªr 17 cm 
hºg och 10 cm bred, och har stªmpeln "Ekeby 1586" (och 
mºjligen bokstaven A). 

Mvh Rebecka Hansson  

Hej! 

Det ªr nr 1586A vas med tv¬ hªnklar, 17x9 cm, fºrsªljningsperiod 1936-38, konstnªr 
okªnd. Vasen omnumrerades till vas nr 62 med fºrsªljningsperiod 1939-44. 

Mvh BB och A-K 

Jag undrar om den ªr gjord av Anna Lisa Thomsson? Jag har 
sett andra vaser med samma blomma. Den ªr 11,5 cm hºg, 
ºppningen ªr 9 cm och 7,5 cm p¬ mitten. 

Hªlsning 

Lars Malmquist  

Hej! 

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

Mvh BB och A-K  

Fr¬ga 2022-06-05 

Hej  
Jag skulle vilja be om att f¬ lite information ang¬ende detta 
fat. Det ªr 27 cm brett och har mªrkningen "Ekeby 1".  

Mvh Rebecka Hansson  
Svar: 

Hej! 

Vi ber om ursªkt fºr sent svar, men din fr¬ga har tyvªrr varit p¬ avvªgar.  

Det ªr fruktfat nr 1, 2,5x26 cm, fºrsªljningsperiod 1939-60. Fatet omnumrerades fr¬n 
fat 2262, 1932-38. Fatet ªr formgivet av Harald ¥stergren, och dekoren ªr troligen av 
Anna-Lisa Thomson. 

Mvh BB och A-K 



 

Fr¬ga 2022-07-14 
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Svar: 

 

Fr¬ga 2022-07-05 

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

M V H 

Tommy 

Hej! 

Det ªr sk¬l nr 3229, 5,5x26cm, fºrsªljningsperiod 1937-38. Den omnumrerades till sk¬l nr 17 och 
s¬ldes ytterligare n¬gra ¬r, 1939-43. Konstnªr ªr Anna-Lisa Thomson. 

Mvh BB och A-K 

Svar: 

Hej! 

Jag har denna vas som jag fºrst¬r ªr ur serien Sagina 
av Mari Simmulson. Nªr jag sl¬r upp den i  boken ªr 
det enbart bilder p¬ den fªrgglada versionen,  och sen 
st¬r det att hon ªven gjorde en sªllsynt version i vitt. 
Jag skulle vilja veta mera om de vita Sagina!  

Tacksam fºr svar! 

Hªlsningar Karin Rydqvist  

Hej! 

Serien Sagina av Mari Simmulson med fºrsªljningsperiod 1959-64 ªr, som du p¬pekar, vanligast med flerfªrgad 
dekor. Sagina med vit dekor ªr ovanlig, men eftersom det inte finns n¬gra uppgifter om hur m¬nga fºrem¬l av 
varje modell som tillverkades p¬ UE vet vi inte hur ovanlig den ªr. 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: 

Fr¬ga 2022-07-16 

Hej. Ser att ni inte ger n¬t ev. vªrde p¬ min Lisa Larsson figur, men har sºkt 
p¬ nªtet att hitta denna figur men inte lyckats men kanske ni har ett namn 
p¬ vad den heter? M¬tten hºjd 185 bredd 150 mm.   
 

Lennart Hedlund   

Hej! 

Din figur har inget med Lisa Larsson att gºra, den ªr formgiven av Dorothy 
Clough och tillverkad p¬ Upsala-Ekeby. Det ªr nr 8085D Linda figur 18 cm, fºr-
sªljningsperiod 1968-73. Linda tillverkades ocks¬ i tv¬ mindre storlekar, nr 
9060D 12,5 cm och nr 9061D 9,5 cm. Den kallas ofta fºr en Pippi-figur, men he-
ter allts¬ Linda, namngiven efter Dorothy Cloughs dotter Linda. 

Lisa Larson designade tre Pippi-figurer fºr Gustavsberg. Den fºrsta kom 1967 
och ªr en st¬ende Pippi med Herr Nilsson. De tv¬ ºvriga ªr fr¬n 2016, sittande 
Pippi med Herr Nilsson, och fr¬n 2018 st¬ende Pippi med Lilla Gubben. 

Mvh BB och A-K 

Fr¬ga 2022-07-31 

Vill veta mer om detta fat. 
Tack p¬ fºrhand. 

Mvh   

Monica Larsson 

Hej! 

Det ªr fruktfat nr 1, 2,5x26 cm, fºrsªljningsperiod 1939-60. Det ªr omnumrerat fr¬n fat 2262, 
1932-38. Fatet ing¬r i en fruktservis med frukttallrik nr 1. Fºr mera information se svar ang¬-
ende frukttallrik med liknande dekor i v¬r Fr¬gel¬da 5 mars 2018.  

Mvh BB och A-K 

Svar: 



Svar: 

Fr¬ga 2022-08-10 
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Hej! 

Din vas och sk¬l av Anna-Lisa Thomson ªr tillverkade vid Gefle Porslinsfabrik som kºptes 
av Upsala-Ekeby 1935. ALT och flera andra UE-konstnªrer formgav fºrem¬l ªven fºr 
Gefle, i ALT:s fall ett drygt tiotal. 

Vasen har beteckningen TB och tillverkades i tv¬ storlekar, 20 och 27 cm, 1941-52. Sk¬-
len TF med diameter 25,5 cm producerades 1943-48. I serien ingick ªven vas TA 27 cm, 
1941-52, se bild.  Att det st¬r Thomson lªngst ner betyder inte att det ªr ett original. 

Mvh BB och A-K 

Hej Fr¬gel¬dan! 

Jag har just kºpt dessa tv¬ fºrem¬l av Anna-Lisa Thomson. Jag hittar 
dock ingen information om vilken serie de tillhºr?  
Jag har ªven upptªckt att Thomson 
st¬r skrivet p¬ vasen i nedre kant. 
Kan ni berªtta n¬got mer om detta? 

Tack p¬ fºrhand! 

Vªnligen,  
Andrea 

Svar: 

Fr¬ga 2022-08-06 

Hej  

Har hittat detta askfat p¬ en loppis. 

Kan du n¬gon historia om fatet, konstnªr etc. 

Tacksam fºr svar 

Bengt Hansson 

Hej! 

Det ªr Tokyo askfat nr 4071M, 3,5x21 cm, fºrsªljningsperiod 1964-
65. Konstnªr ªr Mari Simmulson. I serien Tokyo ing¬r ocks¬ en sk¬l, 
tre krus och tre vaser. 

Mvh BB och A-K 



Hej! 

Det ªr sk¬l nr 275, 7x21,5 cm, dekor Bl¬ flora, fºrsªljningsperiod 1949. Konstnªr ªr Anna-Lisa 
Thomson, som arbetade p¬ Upsala-Ekeby 1933-1952. Vi utfºr tyvªrr inga vªrderingar. 

Mvb BB och A-K 

Svar: 
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Fr¬ga 2022-08-11 

Har en sk¬l fr¬n Ekeby skulle vilja veta hur mycket den kan vara vªrd. 

Undersidan st¬r det EKeby 215 

A.L.T 

Hªlsningar Lisbeth Larsson 

Hej! 

Det ªr krus nr 73, 15x9 cm, fºrsªljningsperiod 
1947-48. Kruset tillverkades ocks¬ med glasyr i 
andra fªrger. Konstnªr ªr Vicke Lindstrand. 

Vas nr 3030/548 Chamotte av Ingrid Atterberg ing¬r i en s.k. kundserie. Fºr vissa av UE:s kunder 
tillverkades kundunika serier, detta innebar att enbart den kunden fick sªlja produkten och num-
reringen gjordes enligt kundens ºnskem¬l. Kundserierna tillverkades cirka 1955 - 1970. 

 

Mvh BB och A-K 

Svar: 

 

Fr¬ga 2022-08-22 

Hej  

Jag har ett krus och en vas som jag skulle vilja be om information om. 
Kruset ªr 14,5 cm hºgt och ªr mªrkt "Ekeby 73". 
Vasen ªr 18 cm hºg, och ªr mªrkt "UE 3030/548" och har Ingrid Atterbergs initia-
ler. 

Mvh Rebecka Hansson  



Hej! 

Det ªr nr 5008M Beata askfat, 4x19,5 cm, fºrsªljningsperiod 1965-69. P¬ keramik tillverkad 
1963-73 angav tusentalssiffran ¬ret och bokstaven konstnªren, s¬ 5 st¬r allts¬ fºr 1965 och M 
fºr Mari Simmulson. Dekoren m¬lades av olika personer i m¬larsalen, och man kan dªrfºr hitta 
mindre variationer i detaljerna.  

Mvh BB och A-K 

Svar: 
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Fr¬ga 2022-08-26 

Hej,  
Jag undrar om ni vet nªr detta tillverkades, 5008 betyder vªl 50-tal 
tror jag? 
Jag har sett bilder p¬ nªtet p¬ askfat som bara skiljer sig fr¬n mitt i 
n¬gra detaljer: ett ªr t ex ªven signerat med ómarisó nedanfºr ansiktet 
(utºver ómsó p¬ undersidan), ansiktet har 
ókindbenó och n¬n extra detalj i h¬ret. Ett 
annat jag hittat bild p¬ har huvudet lªngre 
hals.  
Vad innebªr det, att de inte ser exakt lika 
ut? 
Hªlsningar Nina 

Hej! 

Vi ber om ursªkt fºr sent svar, men din fr¬ga har tyvªrr varit p¬ avvªgar. 

Det ªr vas nr 1465, 25x18 cm, fºrsªljningsperiod 1920-30. 1465 ªr ocks¬ be-
teckningen p¬ dekoren p¬ vasen, samma dekor finns ocks¬ p¬ andra fºrem¬l. Konstnªren ªr inte 
angiven, vilket tyvªrr var vanligt under Upsala-Ekebys tidiga produktion. Vi utfºr ingen vªrdering 
av fºrem¬l eller ger fºrsªljningsr¬d i v¬r fr¬gel¬da. 

Mvh BB och A-K 

Svar: 

 

Fr¬ga 2022-08-09 

Hej  

Jag har fr¬gor om fºljande vas.  

Hºjd 25 cm  

20 cm bred p¬ bredaste stªllet  

Ingela Rosqvist  
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Svar: 

 

Fr¬ga 2022-09-01 

Hej  

Kan ni ge upplysningar om vem som ªr formgivare o ¬rtal fºr denna keramikbjªllra? 

 r det massvara eller mer unik? 

Hºjden ªr 13 cm 

Hªlsningar 

Calle 

 

Hej ! 

Det ªr no 9082, Julklocka, bl¬, 12 x 9,5 cm, fºrsªljningsperiod 1962-63, konstnªr ªr 
Gºran Andersson.  

Mvh A-K och BB 

Fr¬ga 2022-09-05 

Kan ni kika p¬ denna?  

M¬tt: Hºjd: 29 cm Bredd: 22 cm 

 r denna en Uppsala Ekeby? 

Kan ni berªtta om denna golv-vas? 

Hªlsningar  

Miriam  

Hej ! 

 

Det ªr vas no 298, 29 x 21 cm, fºrsªljningsperiod 1944. 

Vasen tillverkades ocks¬ i andra fªrger. 

Konstnªren ªr inte angiven, vilket tyvªrr var vanligt un-
der Upsala-Ekebys tidiga produktion. 

 

Mvh A-K och BB 

Svar: 



Se nªsta sida 

Svar: 

Fr¬ga 2022-09-25 

Hej! 

Jag har kºpt n¬gra fºrem¬l och sºker nu lite mer information kring 
dessa. Kan det vara 3 st unikat jag f¬tt tag p¬? Tacksam fºr all inform-
ation jag kan f¬.  

 

MVH 

Lars-Gºran Andersson(medlem i sªllskapet) 
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Hej! 

Grattis till jªttefina fºrem¬l! De tv¬ fºrsta ser ut att vara unikat.  
Vasen p¬minner i form, fªrger och mºnsterpartier om serien Jasmin av Ingrid Atterberg , 
s¬ den kanske ªr en fºrlaga till denna.  
Sk¬len liknar tre sk¬lar i serien Grafika av Atterberg, nr 2016, 2017 och 2018, se bild ur 
Upsala-Ekebys priskurant 1953.  
Vªggplattan dªremot ing¬r i standardproduktionen. Det ªr nr 6002, Duvor, relief, 31.0 cm, 
fºrsªljningsperiod 1953-54, konstnªr Taisto Kaasinen. 

Mvh BB och A-K 

Svar: 

Fr¬ga 2022-09-25 
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