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Det’ en tysker 

Hvis man følger lidt med i diverse antik– og loppeprogrammer på tv, kan man 

næsten ikke undgå at vide, at vaser fra West Germany er in. Det er en sjov 

trend, for som regel er det unika-modeller eller sjældne og dyre ting, folk er 

parat til at give deres højre arm for, men ideen bag vaserne fra W. Germany er 

faktisk det modsatte.  

W. Germany er en fællesbetegnelse for produkter fra en lang række keramik-

virksomheder, der efter anden verdenskrig gerne ville have gang i hjulene 

igen, og så blev der ellers masseproduceret keramik til almindelige menne-

skers pengepung helt frem til 1970’erne. Bag fællesbetegnelsen gemmer der 

sig virksomheder som Scheurich, Bay og Carstens, bare for at nævne et par 

stykker.  

Som følge af masseproduktionen har der været rigtigt meget af den tyske ke-

ramik på markedet, også i Danmark, men som det går med alt, hvad der bliver 

trendy inden for loppeverdenen, så er det ikke længere helt så let at få fat i.  

På Genbrugslopper er vi også med på trenden, hvis der vel at mærke er tale 

om keramik, vi kan lide, og fordi vi synes, at den oprindelige tanke med at ska-

be smukke ting, som almindelige mennesker havde råd til at købe, er ganske 

sympatisk, selv om det selvfølgelig også var for at øge indtjeningen. 

Det er blevet lidt af en sport at ”scanne” et loppemarked, få øje på noget af det 

rigtige, gå med målrettede skridt mod boden uden at virke alt for interesseret, 

tjekke bunden på vasen og mumle ”Det’ en tysker”. 

Det er også værd at nævne, at der ikke kun blev produceret vaser, men fx og-

så fade og urtepotteskjulere under betegnelsen W. Germany. 

Og det er værd at gøre opmærksom på, at mange af disse vaser, med deres 

smukke dekoration og glasur, gør sig godt i grupper med anden keramik og 

kan være med til at live en lidt kedeligere samling op. 

Er du også blevet grebet af trenden, så start i din mors eller mormors skabe; 

helt inde bagved kan du være heldig at finde et par vaser med W. Germany-

signaturen.  

Er heldet ikke med dig der, kan du besøge Genbrugsloppers webshop og finde 

nogle skønne ting fra W. Germany her. 

Med venlig hilsen 

Gitte Jørgensen 
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