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Svenska Pipklubbens pipmakartävling blev 
en succé! Beställningarna flöt in i en takt 
vi inte hade kunnat föreställa oss, så det 
blev flera turer över sundet för att hämta 
fler klossar hos Tom Eltang. Totalt levere-
rades 67 klossar och av dessa fick vi in 26 
bidrag till tävlingen, vilket vi tycker är ett 
mycket bra resultat. Vi vet också att det är 
många som sitter ute i stugorna och karvar 
på sina klossar, men inte hunnit bli färdiga 
i tid. Eller så har man av andra anledningar 
valt att inte skicka in sina alster. Men ett 
mål har med vi med råge uppnått: Många 
har hört av sig till oss och intygat hur roligt 
de har haft, och sådana positiva omdömen 
har kommit såväl från dem som deltar i 
tävlingen och de som valt att inte göra det. 
Och detta är trots allt det viktigaste. Säker-
ligen upplever många också den speciella 
tillfredsställelse som det är att röka en pipa 
man gjort själv, även om den kanske inte 
håller professionell klass i alla avseenden.

Juryns val
Juryn som skulle bedöma piporna bestod 
av Tom Eltang, Anders Nilsson, Martin 
Vollmer och undertecknad, alltså tre pro-
fessionella pipmakare och en lekman. Jag 
kan försäkra att spänningen var på topp, då 
vi måndagen den 7 april samlades för att 
granska de 26 bidragen. Vi kunde konstate-
ra att kreativiteten verkligen har flödat ute 
i stugorna och nivån var högre än vi hade 
förväntat oss. Efter en första gallring åter-

stod sju pipor, som gick till slutbedömning. 
Vi vill dock påpeka, att även bland dem 
som inte kvalificerade sig till slutomgången 
fanns det många fina pipor. Och att det lagts 
ner både stor kärlek och omsorg i arbetet 
med dem, råder det ingen tvekan om. 

Den pipa juryn till slut enades om som 
vinnare var gjord av Lars Svahn i Falun. 
Juryns motivering var följande:

En pipa i en avancerad form som dock 
är väl genomtänkt och harmonisk. Alla 
detaljer är utförda med stor precision och 
pipan är perfekt symmetrisk. Infärgningen 
framhäver på ett förtjänstfullt sätt ådringen 
och den efterföljande poleringen har inte 
lett till några ojämnheter i det avseendet. 
Pipan visar på ett utpräglat sinne för form 
och harmoni samt stor hantverksskick-
lighet.

Juryns beslut var enhälligt.

Juryn sammanträder. Fr. v. Tom Eltang, Jan 
Andersson, Martin Vollmer, Anders Nilsson.
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En glad vinnare
Nöjet att ringa upp Lars och ge honom det 
glada beskedet föll på mig. Jag fick tag på 
honom en sen kväll hemma i bostaden i Fa-
lun och kunde då meddela att han inte bara 
blivit 2000 kr. rikare, han blev dessutom 
ägare till en pipa som Tom Eltang skänkt 
till segraren. Givetvis fick han också ett di-
plom som bevis på sin seger. Diplom har för 
övrigt även de andra deltagarna i tävlingen 

fått som ett synligt bevis på sin insats. 
Som nämndes tidigare är Lars alltså bo-

satt i Falun, men inte så länge till. Framåt 
våren flyttar han och familjen till Gotland, 
där de ska bosätta sig på en gård ute på lan-
det. En anledning till detta är att Lars fru 
kommer därifrån. Vidare berättar Lars att 
han har mycket litet maskiner, så då han gör 
pipor är det mest filar och en Dremel (en 
liten handborrmaskin) han använder. Och 

Dessa pipor var med i slutbedömningen
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mycket sandpapper förstås. Han berättar 
också att han gjort ett antal pipor tidigare 
och de han sände in till tävlingen var num-
mer 15 och 16 av hans totala produktion. 
Men övriga pipor han gjort ligger flera år 
tillbaka i tiden. Orsaken är att han har två 
barn i åldern 2 och 3,5 år, och då är det inte 
så lätt att få någon tid över till annat. Lars 
berättar också att han inte är någon vane-
rökare, pipan kommer mest fram då han är 
ute i skogen och jagar eller håller på med 
någon annan aktivitet 
där. 

Vi gratulerar Lars 
så hjärtligt och hopp-
as att han i framtiden, 
när barnen blivit lite 
äldre, får tid till att 
göra fler pipor. Ta-
langen finns där och 
vi hoppas att vinsten 
i tävlingen blir en sti-
mulans till fortsatta 
insatser. 

                     Jan     
På de kommande sid-
orna kan Du se några 
av de andra bidragen 
till tävling. Resterande 
pipor visas i nästa num-
mer.  

Pipan Tom Eltang skänkt till segraren

Lars i full verksamhet
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