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Fråga 2022-01-08
Hej
Jag har en assiett och ett fat som jag skulle vilja be om att få lite mer information om.
Assietten är 18 cm bred och är märkt Ekeby 1.
Det gula fatet med två fåglar på är 20 cm brett och har nummer 20 samt Anna-Lisa Thomsons
signatur.
Mvh Rebecka Hansson

Svar:

Hej!
Båda dina fat är frukttallrikar. Den till vänster är frukttallrik nr 1, 17 cm,
försäljningsperiod 1939-60. Den är omnumrerad från assiett nr 2261 med försäljningsperiod
1932-38. Konstnär var Harald Östergren. Till höger ser vi frukttallrik nr 20, 19 cm, försäljningsperiod 1944, konstnär Anna-Lisa Thomson. Båda tallrikarna tillverkades med glasyr i olika färger
och färgkombinationer samt med olika dekorer.
Mvh BB och A-K
Fråga 2022-01-09

Hej!
Tacksam för information om denna vas, höjd 17 cm och omkrets 18 cm.
Stämplad Ekeby samt siffror i botten 69.
Jag har precis ropat in den på auktion och hämtar den i morgon. Skulle vara
roligt att veta lite mer om den.
Tacksam för information.
Med vänlig hälsning
Maivor

Svar:
Hej!
Det är vas nr 69, 16,5x19 cm, försäljningsperiod 1939-40 av konstnär Harald Östergren. Den är
omnumrerad från vas nr 2761/2, försäljningsperiod 1936-38. Vasen tillverkades med glasyr i
flera olika färger och färgkombinationer samt med olika dekorer. Bild ur Upsala Ekebys priskurant 1939.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2022-01-29
Hej,
Vad kul att man kan ställa frågor till er!!!
Vad kan ni berätta om dessa skålar?
Mått stora: H 9,5 cm Diam. 14 cm. Mått lilla: H 6 cm Diam 11,5
cm. Ser ut som att modellnr. på den större är 4491 vilket skulle
vara "Pinus" av Mari Simmulson. Söker jag på "Pinus" dyker det
upp något annat, söker jag på nummer och namn får jag ingen
träff.
Modellnr. på den mindre kan sluta på 490 men det är otydligt.
Vad har vi hittat? Hjälp!
Mvh
Nicklas Westin
Gävle

Svar:
Hej !

Det är no 4490 Pinus skål, 6 x 11 cm, och no 4491 Pinus skål, 9 x 14 cm, med konstnär Mari
Simmulson och försäljningsperiod 1961. I serien Pinus finns också två askfat, se bild ur UpsalaEkebys priskurant 1961.
Sven Erik Skawonius har också formgivit en serie med namn Pinus, men med en helt annan dekor.
Serien innehåller ett fat, två vaser och en assiett, försäljningsperiod 1968-69. Se bild av vas nr
8038S, 19,5x11 cm. Mvh A-K och BB
Fråga 2022-01-09

Hej!
Tacksam för information om denna vas, höjd 17 cm och omkrets 18 cm.
Stämplad Ekeby samt siffror i botten 69.
Jag har precis ropat in den på auktion och hämtar den i morgon. Skulle vara
roligt att veta lite mer om den.
Tacksam för information.
Med vänlig hälsning
Maivor

Svar:
Hej!
Det är vas nr 69, 16,5x19 cm, försäljningsperiod 1939-40 av konstnär Harald Östergren. Den är
omnumrerad från vas nr 2761/2, försäljningsperiod 1936-38. Vasen tillverkades med glasyr i
flera olika färger och färgkombinationer samt med olika dekorer. Bild ur Upsala Ekebys priskurant 1939.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2022-01-30
Hej!
Har en fråga angående en vas jag ärvt efter mina föräldrar,
men hittar ingen bild på den.
Det står 3029 under den, om det är något värde i den
Mvh Lars Hagström

Svar:
Hej!
Det är vas nr 3029, 25x12x19 cm, försäljningsperiod 1934-38 av konstnär Anna-Lisa Thomson.
Vasen tillverkades med glasyr i olika färger och färgkombinationer. Bild av vas i andra färger än
din och ur Upsala-Ekebys priskurant 1934.
Mvb BB och A-K
Fråga 2022-02-02

Hej
Vad vet ni om detta fat? 13x13 cm. Tydligen skall det finnas ett större fat i
samma serie? Väldigt svårt att hitta något om detta.
Tacksam för all info, gärna om ni vet hur många som tillverkats.
Undrar över denna vad också.
25 cm hög, 8,5 cm i öppningen ca 15 cm på bredaste stället. Tolkar att det
står 1169 i botten.
Vem har gjort den och under vilken tid? Finns uppgift på antal tillverkade?
Mvh
Palle Vestergaard
Svar:
Hej!
Det lilla fatet av Göran Andersson är askfat nr 9008 Tuffa Vikingarna, 2x13
cm, försäljningsperiod 1960-61. Det finns mycket riktigt också ett större askfat med samma namn, nr 9009, 2,5x19,5x13 cm. Bild ur Upsala-Ekebys priskurant 1961. Det är vas nr 1169, 23x14,5 cm, försäljningsperiod 1918-20. Konstnärerna angavs tyvärr inte under Upsala-Ekebys tidiga produktion. Bild ur Upsala-Ekeby priskurant 1918.
Tyvärr finns det inga uppgifter om antal exemplar av varje föremål som tillverkades vid Upsala-Ekeby.
Mvh BB och A-K
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Fråga 2022-02-04
Hej! Har en lövformad skål som jag undrar över. Är det Trinidad-serien av Mari Simmulson? Den är 42cm lång, 17 bred och 7 hög. Tacksam för svar!
Mvh
Eva

Svar:
Hej!

Nej, din skål tillhör inte serien Trinidad, men den ingår i en annan
av Mari Simmulsons serier från slutet av 1950-talet, nämligen Senegal. Det är skål nr 4272 Senegal, 7,5x40,5 cm, försäljningsperiod
1957-60.
Serierna Senegal och Nigeria har samma former och modellnummer, men dekorerna är olika. Senegals dekor består av ”stegar” och
Nigerias av stiliserade blad. Bild ur Upsala-Ekebys priskurant 1957
på samtliga sju föremål i serien. Vas nr 4275 tillverkades även som
lampfot.
Mvh BB och A-K

