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Fråga 2021-08-18

Hej! Betyder det svarta märket att den lilla skålen ca 4•10,5 cm är
andrasortering?
Med vänlig hälsning
Anneli Ivarsson
Svar:

Hej!
Det är skål nr 166, 4x10,5 cm, försäljningsperiod 1944-46, konstnär
Anna-Lisa Thomson. Skålen tillverkades också med andra färger på insidan och även med andra dekorer. Det svarta märket är förmodligen en
signatur av den person som målade och/eller glaserade skålen. Föremål
som klassificerades som andra sortering märktes ofta med ett inristat
kryss i botten och såldes i brukets butik till nedsatt pris.
Mvh BB och A-K
Fråga 2021-08-20

Hej,
jag undrar om jag kan få hjälp med min vas.Kan inte
hitta den på nätet i Mars-serien.
Vad jag kan se har den serienummer 4051.
Vänlig hälsning
Ylva Sager

Svar:
Hej!
Det är Mars, vas nr 4051, mått saknas, försäljningsperiod
1952, konstnär Mari Simmulson. Se bild på några av föremålen
i serien Mars ur Supplement till katalog över ateljékeramik
1952, där din vas finns med.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2021-08-21

Hej!
Jag funderar över den här vad jag förmodar är en vas som
jag fick med i ett husköp.
Hittar inget förutom bilder på 1003t och 1004t.
Den är ca.13cm hög och ca.12cm bred.
Mycket tacksam för svar
Svar:
Hej!
Det är vas nr 1002T, 12x10 cm, försäljningsperiod 1971 -, konstnär Berit Ternell.
Den knottriga dekoren användes på vaser
av andra modeller och på skålar. Din vas är
oglaserad, men vanligen ser man den med
mörkblå glasyr på utsidan och orange på
insidan. Se bild på vas 1003T och 1004T.

Fråga 2021-08-23

Har frågor om detta celadongröna fat. Måste vara Anna -Lisa Tomson.
Jag kan utläsa 3139 A. Jag har letat efter alla celadongröna fat, men
hittar inte detta, jag undrar varför. Kan det vara ett udda fat?
Tacksam för svar som ni är bra på.
Mvh Gert L.
Svar:
Hej!
Det är Fruktfat nr 3139A, 4x27,5 cm, försäljningsperiod 1935-38, konstnär
Anna-Lisa Thomson. Fatet omnumrerades till Fruktfat nr 17, 1939-40. Fatet tillverkades även med hänklar, nr 3139B. Det omnumrerades till Fruktfat nr 18. Det
finns även en tillhörande assiett nr 3140, 2x19 cm, som omnumrerades till
Frukttallrik nr 3.
Faten tillverkades också i andra färger och färgkombinationer, som grönsvart,
ljusgult, beige med brun kant, beige med orange kant, beige med svartgrön kant,
ljusgrönt med svart kant och orange med svart kant.
Mvb BB och A-K
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Fråga 2021-08-24 nr 1

Hej!
Vad känner ni till om denna vita vas? Den är ca 22 cm hög och 11 cm i diameter som bredast. Stämplarna är otydliga - det står möjligen EKEBY,
61A, V.L.
Tack på förhand.

Svar:
Hej!
Vi tror det är vas nr 615, 23 x 11,5 cm, försäljningsperiod 1950, konstnär Vicke
Lindstrand.
Mvh A-K och BB
Fråga 2021-08-24 nr 2

Hej!
Undrar över denna skål signerad Ekeby Mari Simmulson och ett
4000 nummer, svårt att se sista siffran. Kan inte hitta skålen någonstans.
Diameter 14cm, höjd 6cm.
Mvh Anette Olsson (medlem i UE sällskapet)

Svar:
Hej!
Det är skål nr 4002, 6x14,5 cm, försäljningsperiod 1950.
Konstnär är mycket riktigt Mari Simmulson.
Mvb BB och A-K

