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Svar: 

Hej! 

Den här lilla skålen (askfatet?) fick följa med hem från loppis. Tung och gedigen och at-
traktiv trots skador.... märkt Ekeby 100, diameter 14 cm. Finns det någon information om 
formgivare och/eller när den är tillverkad? Tacksam för svar! 

 

Hälsningar Karin Rydqvist  

Hej! 

Det är askfat nr 100, försäljningsperiod 1951-55, konstnär Viking 
Göranson. Hans signatur VG är stämplad på undersidan, den syns 
längst ner på bilden. 

Mvh BB och A-K 

Fråga 2022-10-31 nr 1 

Hej, 

hittade den här UE-vasen på Retro och Antikmässan på Fyrishov i 
helgen. Härlig färg och dekor så jag kunde bara inte låta bli att 
köpa den! 

Mått: ca 21 cm hög och ca 13 cm i diameter som mest. Förstår att 
IA betyder att Ingrid Atterberg är konstnären. Men när jag letar 
efter artikelnr 2600 i UE Boken så är det överhoppat. Vad kan det 
bero på? Tacksam för all ytterligare info om vasen. 

Mvh 

Anders Björnlund 

Svar: 

Hej! 

Anledningen till att din vas nr 2600 inte finns med i boken bör vara att författarna inte 
har hittat den i Upsala-Ekebys priskuranter. Vi har också letat utan att hitta den. Vasen 
tillverkades under 1930-talet. I.A. är inte Ingrid Atterbergs signatur, det är Abg. I.A. 
är förmodligen signaturen på den som tillverkade och/eller glaserade vasen. 

Mvh BB och A-K 
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Fråga 2022-11-10 

Hej, 
Jag har 14 fat med lite blandade motiv av dessa, de är 17 cm i diameter.  
Vet ni något om dem? Vem är konstnären? 
Mvh 

Lena 

Svar: 

Hej! 

Det är frukttallrik nr 5 Jazz, 17 cm, tillverkningsperiod 1930-40, konstnär Einar Luter-
kort. Tallrikarna tillverkades med glasyr i olika färger, som ljusgrön, orange, beige, 
svartgrön och vit, ofta med kant i kontrasterande färg. De förekommer med sex olika 
motiv, varav fem instrument och en vokalist. I serien ingick också fruktfat nr 4, 4,5x33 
cm med dekor av ett dansande par och en trumslagare.  

Se bilder ur Upsala-Ekebys  
priskurant 1939. 

Mvh BB och A-K 
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Fråga 2022-11-05 

Hej.  

Hittade en liten skål undrar om det  är Uppsala ekeby och vem som gjort 
den. Otto?  

Med vänlig hälsning  
Maud Johansson Hallstavik  

Svar: 

Hej! 

Det är skål nr 1658, 10 x 13 cm, försäljningsperiod 1923-38. Konstnären är inte angiven, 
vilket tyvärr var vanligt under Upsala-Ekebys tidiga produktion. Otto betecknar glasy-
ren, som beskrivs som ”svart nedflytande i orange underglasyr”. 

Mvh BB och A-K 

Fråga 2022-11-23 

Vem har gjort denna vas och när??  
 Den ör 15 cm hög och 10 cm bred på tjockaste 
stället.  
Undrar med vänliga hälsningar 

Hej! 

Det är vas nr 1510, 15 x 9,5 cm, försäljningsperiod 1922-30. Vasen tillverkades med 
olika dekorer, och D.1502 betecknar dekoren på din vas. Tyvärr angavs inte konstnärer-
na under Upsala-Ekebys tidiga produktion. 

Mvh BB och A-K 
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Fråga 2022-11-29 

Hej! 
Jag har köpt denna skål för en billig peng privat, men är mest intresserad av att få veta mer kring designen 
och formgivare,  antingen Anna-Lisa Thomson eller Einar Luterkort? Funderade också kring den speciella gla-
syren (nåt misslyckat)?  

Ställt frågan i Facebook-grupp men sedan inte hittat liknande i Google-sökning så skickar frågan till er. 
Enl. svar på gruppen så kan det vara Upsala Ekeby skål nr 49, alt. 3271 beroende på tillverkningsår. Måtten är 
diameter 21,5 cm (inre 17 cm), höjd ca 5 cm, med fot 7 cm. Bifogar foton. Tack för svar om möjligt!  

Med vänlig hälsning   

Agneta Westergren Umeå 

Svar: 

Hej! 

Det är nr 49 skål på fot, 8 x 21,5 cm, försäljningsperiod 
1930-38, konstnär Einar Luterkort. Se bild ur Upsala-Ekebys 
priskurant 1933. Glasyren är onekligen speciell men inte 
misslyckad. Vi har en skål med hänklar nr 28, 10 x 35 cm av 
Luterkort från samma period 
med denna typ av glasyr på insi-
dan, se bild. 

Mvh BB och A-K 
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