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Fråga 2021-07-16

Hej
Jag har ett par föremål som jag skulle vilja be om att få lite
information om.
Den blåa ljusstaken är 6,5 cm bred och 6,5 cm hög.
Skålen är 16,5 cm bred och 5,5 cm hög.
Mvh Rebecka Hansson
Svar:
Hej!
Din fråga har tyvärr varit på avvägar, men
här kommer svaret.
Ljusstake nr 4 är formgiven av Göran Andersson. Vi hittar den
inte i någon priskurant, men GA arbetade på Upsala-Ekeby 196067, så den bör ha skapats inom det tidsintervallet.
Det är skål nr 316, 5x16 cm, försäljningsperiod 1951-53, konstnär
Ingrid Atterberg. Skålen tillverkades med olika dekorer. Samma
dekorer finns också på andra föremål. Se bild från Upsala-Ekebys
priskurant 1953 med vaser i två olika dekorer.
Mvh BB och A-K
Fråga 2021-08-25

Hej! 15x15 cm. Vem och när tillverkades det?
Är det värt något? Hursom är det väldigt coolt
Tack på förhand
Med vänlig hälsning Barbro Renström

Svar:

Hej!
Det är askfat nr 5250 Edfu, 3x15 cm, försäljningsperiod 1960-61, konstnär Hjördis Oldfors. I serien Edfu
ingår också ett fat och två vaser. Se bild ur UpsalaEkebys priskurant 1961. Vi utför inga värderingar av
föremål i vår frågelåda.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2021-08-28 nr 1

Hej
Den här vasen är26 cm hög o ca18cm på bredaste stället. Botten är
överglaserad.Jag tycker att den här modellen på vas inte brukar ha
sådana här hänklar, tycker de brukar vara mindre samt sitta
högre upp, hur vanlig är den här.
Mvh
Åsa Hedstad
Svar:

Hej!
Det är vas nr 305, 25,5x21 cm, försäljningsperiod
1944, konstnär Anna-Lisa Thomson. Vasen
tillverkades i olika färger och färgkombinationer.
Se bild ur Upsala-Ekebys priskurant 1944 där
också dina andra vaser finns med, nr 306 och nr
311. Tyvärr finns det inga uppgifter om antal
exemplar av varje föremål som tillverkades vid
Upsala-Ekeby. Din vas såldes under en kort
period, så därför ser man den inte så ofta.
Mvh BB och A-K
Fråga 2021-08-28 nr 2

Hej
Jag har ärvt denna vas och undrar om ni har lite historik.
Den kommer från min farmor och finns med på bilder från första
hälften av 1900-talet
Hälsningar
Eva Sjödin

Svar:
Hej!
Det är vas nr 1708, 21x22 cm, försäljningsperiod 1925-30. 1708 är också namnet på dekoren, samma dekor finns också på andra föremål. Tyvärr angavs inte
konstnärernas namn under Upsala-Ekebys tidiga produktion, så vi vet inte vem
som har skapat din vas.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2021-08-31

Hej!
Från mina föräldrar ärvt 2 föremål
från UE. Stenålderstema, en till synes
tänkande stenåldersmannen, 22 cm hög,
en tavla med jaktmotiv, 21cm hög 15 cm
bred. Sökt info på nätet men inte funnit något. Finns mer info om dessa föremål.
Vänligen
Gunilla Lindberg
Svar:
Hej!
Figuren är nr 3005G Filosof, 22 cm, försäljningsperiod 1963-65, konstnär Göran Andersson. Det finns också en liknade figur nr 3004G, vänd åt andra hållet, vilket gör
att de passar bra som bokstöd. Se bild ur Upsala-Ekebys komplementkatalog 1964.
Tavlan är nr 1057L, 21x15,5 cm, försäljningsperiod 1971 -, konstnär Sigrid Lundberg. De enda föremål hon skapade för Upsala-Ekeby var ett par tavlor med historiska motiv. Se bild på den andra, nr 1042L, 17x26 cm, 1971-, hämtad från
www.upsala-ekeby.com. Den har följande text på baksidan: ”Kopia av detalj från ornament på stridshjälm. Fyndplats Vendelgraven. Tid 600-talet.”

Mvh BB och A-K
Fråga 2021-09-07

Hejsan!
I lördags köpte jag denna på loppis. Hittar den inte på
"nätet" Har ni någon information om den?
Mvh/Ingegerd Selin

Hej!
Ursäkta sent svar, din fråga har tyvärr varit på avvägar. Det är planteringsgryta nr 3, 9x15 cm.
För mera information om planteringsgrytor hänvisar vi till vårt svar på fråga 20 juli 2020.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2021-09-13

Lampa i keramik med uppsalamotiv. Konstnär?
Värde?
Mona

Svar:
Hej!

TAL-keramik

Din lampfot är inte tillverkad av Upsala-Ekeby utan
av TAL, ett litet keramikföretag i Uppsala som bildades av tre keramiker som hoppade av från UpsalaEkeby: Tord Andersson (senare Wettervik), Arne Pettersson och Lasse Eriksson. Namnet sägs ha uppkommit av att det ”talades” på fabriken om att de tre skulle öppna eget. De tyckte TAL var ett bra
namn, då det ju dessutom var begynnelsebokstäverna i deras förnamn. TAL existerade cirka 1950-55.
En av oss har en 20 cm hög lampfot med liknande motiv, se bilder. Båda är djupstämplade i botten, din
med TAL Sweden och den andra med TAL 11. Båda är etiketterade TAL keramik och signerade TA,
alltså Tord Andersson, som var den skickligaste konstnären och dekoratören.
Vi utför inga värderingar av föremål i vår frågelåda.
Mvh BB och AKL
Fråga 2021-09-15

Skulle vilja veta om denna kruka har nått namn och om den har nåt värde.
Krukans höjd 10cm och diametern är 12cm, plus en som är 8cm i höjd och
10 cm i diameter.
Mvh Anita Sundkvist.

Hej !
Vad vi vet har inte denna blomkruka något namn, men den finns i tre storlekar, 1: 8x10 cm, 2: 10x12 cm
och 3: 11x14 cm, och också med ett tryckt blommönster.
Vi utför inga värderingar av föremål i vår frågelåda.
Mvh A-K och BB
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Fråga 2021-09-13

Följdfråga efter svar på fråga 21-08-26 från Anette Olsson
Tusen tack för svar
Har även en röd snäcka av Vicke Lindstrand (bifogar bild).
Har den i grått i två olika storlekar men har inte sett den röda någonstans förutom min,
vet ni något om den?
Mvh Anette

Svar:
Hej igen !
Ja, det är en skål av Vicke Lindstrand, som finns i tre
storlekar:
Skål 146, 4,5 x 16, 5 cm, försäljningsperiod 1944-56
Skål 147, 7,5 x 30 cm, försäljningsperiod 1944
Skål 148, 11 x 38 cm, försäljningsperiod 1944
Se bifogad bild från UE Priskurant 1944.
Vi har tidigare bara sett dessa skålar i blått-vitt och grått-vitt,
så din skål i rött är nog ganska ovanlig.
Antingen tillverkades den i en liten upplaga, eller så var det någon som arbetade med tillverkningen som
gjorde ett exemplar med röd glasyr på eget bevåg.
Mvh A-K och BB
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Fråga 2021-10-03

Hej.
Jag har köpt några föremål som jag skulle vilja få lite information om.
Det gula fatet är 14,5 cm brett och är märkt "Ekeby 1".
Den gula skålen är 10 cm bred och 7 cm hög, och är märkt "Ekeby"
Det vit-bruna föremålet är 7 cm brett och 6 cm högt, och är märkt "Ekeby
10" Det gröna fatet är 21 cm brett och är märkt "049/23"
Mvh Rebecka Hansson

Svar:
Hej!
Svar kommer inom kort.
Mvh BB och A-K

Fråga 2021-10-12

Hej,
Jag har ett stort gulaktigt fat och en grå/blå kruka på fot som jag gärna skulle vilja
veta vem som har designat dessa och även vilka år de är ifrån.
Gult Fat. Diameter ca 33 cm. Höjd ca 6 cm. Märkt med "EKEBY C8".
Kruka på fot. Höjd ca 15 cm. Diameter upptill ca 12 cm. Märkt med "UE SWEDEN 1619".
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Veronica
Svar:
Hej!
Ditt första föremål är en skål som ingår i den så kallade G-serien (märkningen är
lite otydlig, ska vara G.8). Det är skål nr G.8, 6,5 x 33 cm. Serien formgavs av Harald Östergren 1944 och i den ingår 6 vaser, 2 skålar, 2 askfat och 1 väggvas. Försäljningsperiod var 1944-1946.
Skålen på fot är skål nr 1619, 15,5x12,5 cm, försäljningsperiod 1923-30. Tyvärr
angavs inte konstnärernas namn under Upsala-Ekebys tidiga produktion. Se bild
från UE:s priskurant tryckt på 1920-talet.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2021-10-28 nr 1

Hej
Jag har ett gammalt relativt stort väldigt fint fruktfat (kanske), som jag
undrar om ni är intresserad av. Det är Upsala-Ekeby? Det är väldigt fint,
inga skavanker eller nagg någonstans. Mått: Själva fatet fram till de roliga
hänklarna ca 28 cm, höjd upp till
hänklarna ca 7,5 cm.
Mvh Siw Westling
Sthlm
Svar:
Hej!
Det är skål nr 52, 11x32 cm inklusive hänklar, försäljningsperiod 1939-48. Konstnären är tyvärr inte angiven. Skålen tillverkades i olika färgkombinationer och med olika dekorer. Se bild ur Upsala-Ekebys
priskurant 1942.
Mvh BB och A-K
Fråga 2021-10-28 nr 2

Hej!
Jag hittade en Upsala Ekeby vas på auktion, enl. bif bilder.
Har inte kunnat hitta så mycket om den på nätet men fick en uppfattning om att den
kunde vara ganska gammal (?)
Några skavanker finns men finns det något värde i denna vas?
Tacksam för svar!
Mvh Lotta

Svar:
Hej!
Det är vas nr 1006, 17,5x10,5 cm, försäljningsperiod 1918-20. Tyvärr angavs inte konstnärernas namn under Upsala-Ekebys tidigaste produktion. Vasen tillverkades också med andra dekorer. Se bild ur UpsalaEkebys priskurant 1918. Vi utför ingen värdering av föremål i vår frågelåda.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2021-10-31

Hej Christer!
Jag har en fråga angående det här skålformade fatet som jag tror är från Upsala
Ekeby. Tyvärr är glasyren så tjock på baksidan att det är svårt att läsa märkningen.
Jag tycker mig se att det står UE överst följt av ett rundat Sweden under, sedan ett
nummer och under det en signatur, som skulle kunna vara Abg för Ingrid Atterberg eller
Hj för Hjördis Oldfors eller så är det någon helt annan.
Storlek 32 cm x 23,5 cm
Vem har gjort det, har det något modellnamn och när tillverkades det?
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning
Eva
Svar:
Hej !
Det är no 4330/742, Fat, 30x23 cm, med konstnär Ingrid Atterberg.
Det ingår i en s k kundserie för Åhlen & Holm (Åhléns), d v s föremålen tillverkades direkt för dem och
såldes bara av dem. Försäljningsperioden är inte känd, men ligger någonstans mellan 1955 och 1970.

Mvh A-K och BB
Fråga 2021-11-12

Hej, jag undrar om ni kan upplysa mig om vem som har gjort denna kruka och
hur gammal den är. Höjd ca 13 cm och ca 15 cm i diameter.
Tack på förhand,
Ingegerd Nilsson Ramm

Svar:
Hej!
Det är ytterkruka Rita, nr 1041B, 13x16 cm, försäljningsperiod 1971-. Formgivare var Bruno Lindman
som var driftschef vid Upsala-Ekeby för tillverkningen av konstgods och även formgav några föremål.
Krukan tillverkades i flera färger, bland annat vitt. Den finns också i en mindre storlek, nr 1040B,
11x13,5 cm.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2021-11-02

Kan du hjälpa mig med detta, Christer? För flera år sedan hjälpte du mig att hitta en
Harald Östberg-vas.
Tack på förhand,
Hälsningar,
Suzanne Fäldt

JÄTTEFIN FÄRGLATT FAT/SKÅL FRÅN SANNOLIKT
UPSALA EKEBY.
Utropspris: 50 kr. Typ: Auktion. Slutar: 2021-11-07 21:36:05.
Köp & sälj begagnade & oanvända Skålar & Fat på Tradera.
Svar:
Hej !
Det är Fruktfat no 2, 3,5x29 cm, med försäljningsperiod 1939-52 och okänd konstnär, omnumrerat från no
167 Fat, med försäljningsperiod 1930-38.
Det tillverkades i många olika färger och färgkombinationer och också med olika dekorer, denna dekor av
Vicke Lindstrand.
Samma dekor finns också på ett mindre fruktfat, frukttallrikar, vaser, krus och en bonbonjär.

Mvh A-K och BB
Fråga 2021-11-24

Hej
jag undrar om detta är en 2:a sorterings vas då texten
Sweden på stämpeln ser ut att vara överstruken med färg eller
liknande ? Frågar då ingen av deandra saker jag har ser ut på det
viset.
Jonas

Svar:
Hej!
Det är ingen märkning som vi känner till. 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
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Fråga 2021-11-28

Hej!
Jag har just köpt den här adventsljusstake (skall ge den som present till ett syskon).
Jag har en likadan, men just nu är den nedpackad, därför använder jag fotot från
annonsen till den ljusstake jag nu köpte.
En likadan har funnits i min familj sen jag var liten och jag hittar den på foton från
mormors hem 1942. Under vilken period tillverkades den och har modellen något speciellt namn? I vår familj har vi varianten som är svart på utsidan och brun på insidan.
Vänliga hälsningar,
Christina
Svar:
Hej!
Det är skål med fyra ljushållare nr 2675, 5x25 cm, försäljningsperiod 1932-38, formgivare Harald Östergren. Den omnumrerades sedan till adventskål nr 2 med försäljningsperiod 1939-47. Skålen tillverkades i
flera olika färger och färgkombinationer. Bild ur Upsala-Ekeby priskurant 1939.
Mvh BB och A-K
Fråga 2021-12-04

Hej,
Vad finns att säga om detta fat? Största diameter 37 cm, minsta 35 cm. Nummer 4058.
Formen verkar vanlig, medan dekoren inte gör det.
Tacksam för svar!
Hälsningar
Claes Lindell
Svar:
Hej!
Det är fat nr 4058, 5,5x35 cm av Mari Simmulson. Fatet finns avbildat i Upsala-Ekeby Ateljékeramik 1952 med
annan dekor, se bild. Där anges att fatet tillverkades i 50 exemplar och kostade 110 kr. Se även bilder från
Helsingborgs Auktionskammare 2016 av ett fat med identisk dekor märkt No 5. På kanten är det fatet märkt
Ekeby ateljé 1951 Mari Simmulson, och en sådan märkning kan också anas på bilden från UE Ateljékeramik. Ditt
fat har ju en annan dekor och är daterat senare, och märkningen tyder på att dekoren sannolikt är unik.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2021-12-28

Hej!
Vem/vilka har formgett denna björn 9,5 cm och mugg 12 cm
Vänliga hälsningar
Anita
Svar:
Hej!
Björnen är inte tillverkad på Upsala-Ekeby.
Märkningen på tassen ser ut att vara FEJ.
Det står för Folke och Elsa Jernberg som
1944 öppnade en keramikverkstad i Mariestad. En stor del av produktionen bestod av djurfiguriner.
Din mugg är sejdel nr 2 formgiven av Anna-Lisa Thomson. Den tillverkades i tre storlekar
och med flera olika färger på glasyren, som blått, gult, svart, vinrött och vitt. I de av
Upsala-Ekebys priskuranter som vi har tillgång till har vi hittat den i årgång 1957-64,
bild ur PK 1960.
Mvh BB och A-K
Fråga 2021-12-30

Hej
Jag har köpt en kanna och en vas som jag skulle vilja be om att få lite information om.
Kannan är 21 cm hög. Den är märkt "Ekeby 64" och har Vicke Lindstrands signatur.
Vasen är 16,5 cm hög. Den är märkt "Ekeby 2029" och ser ut att ha haft en etikett.
Mvh Rebecka Hansson

Svar:
Hej!
Det är krus nr 64, 21x11,5 cm, försäljningsperiod 1947-48, konstnär Vicke Lindstrand. Det tillverkades också i
andra färger, som blått och ljusgrönt.
För vas nr 2029, 15 x 12 cm, finns inte någon konstnär angiven, försäljningsperiod var 1972-. Det finns också en
mindre vas, nr 2028, 10 cm hög, en större vas, nr 2030, 19 cm hög och ett askfat, nr 2056 med samma dekor.
Mvh BB och A-K

