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Under sommarens förhoppningsvis lata dagar kan det kanske vara så att man 
inte alltid orkar hugga in på en roman eller två.  Så här kommer nu några tips, 
på temat svenskt porslin, som kan vara trevliga att bläddra i.  

 

Rörstrands serviser: Dekorer och modeller under 280 år av Bengt 
Nyström 

Den här tunga boken är en presentation av flertalet av de servis- och 
tallriksdekorer som  tillverkades på Rörstrand, från 1720-talet och framåt. Här 
finns det mesta: mattallrikar, minnes- och jultallrikar, barnserviser och 
stämplar. För den väldigt intresserade är det ett uppslagsverk. För oss andra, en 
bok att bläddra för att se vilka av tallrikarna man känner igen. För det kommer 
du att göra, äger du själv inte en av alla de tallrikar som presenteras här så 
känner du igen från släktkalas eller från servisen gamla farmor hade.  

 

Stora boken om Upsala-Ekeby av Magnus Palm 

Vi fortsätter med ett översiktsverk av den moderna keramiken från Upsala-
Ekeby. 

På egendomen Ekeby utanför Uppsala fanns en lera som passade väldigt bra att 
bränna och 1886 grundades Ekeby bruk. Här tillverkades tegel, kakel, 
kakelugnar, krukor & vaser. En bit in på 1900-talet ombildar man företaget till 
aktiebolag som nu får namnet Upsala-Ekeby.  

I början av 30-talet höjde man ambitionsnivån och detta blev början på en ny 
konstnärlig epok. Man anlitade konstnärer och formgivare, varav många var 
kvinnor, och Upsala-Ekeby kom att bli ett välkänt varumärke. 

Boken bjuder på en mängd bilder. Även här en del aha-upplevelser när man 
känner igen bekanta föremål. Namnet på föremålen, formgivare, tillverkningsår 
och till och med, vilket är ovanligt i böcker av denna typ, en ungefärlig 
prisuppgift på de flesta av föremålen.  

 

  



Svenska kaffeserviser: 1920-1980 av Michél Carlsson 

Njae, titeln är lite missvisade. Några kaffeserviser är det knappast frågan om. 
Däremot är det en bok fylld med bilder på kaffekoppar. Här presenteras på ett 
lättsamt vis kaffekoppar tillverkade i Rörstrand, Gustavsberg, Gefle 
porslinfabrik m.fl. Här finns välkända namn som Stig Lindberg och Wilhelm 
Kåge tillsammans med okända formgivare, information om tillverkningsår och 
annan historik. 

Är du samlare eller kunnig inom området har du inte så mycket att hämta här 
men för oss amatörer är det trevlig läsning. 

 


