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Bäste Pipvän
Det har varit ett händelserikt
år i Svenska Pipklubben. Vi har
tack vare ett ökat medlemsantal kunnat övergå till att trycka
tidningen i färg och klubbens
15-årsjubileum har firats med
en speciell hyllning till våra pipmakare. Trots allt negativt som
sägs om oss rökare, verkar det
som vi har bra medvind just nu.
Kanske är det så att banden
stärks då påfrestningarna utifrån ökar.
VM i långtidspiprökning ägde
rum i Marienbad i Tjeckien
i oktober. Du kan läsa allt om
detta inne i tidningen, men vi
vill gärna här och nu rikta ett

stort tack till Swedish Match
för att de sponsrade vårt lag.
Då Du får denna tidning har pipauktionen i Malmö ägt rum. Vi
hinner tyvärr inte få med något
om den här, men vi återkommer
i nästa nummer.
Medlemsavgiften är fortfarande oförändrad, 275 kr.
Om Du betalar före årsskiftet deltager Du i utlottningen av två pipor (se sidan 8).
Missa inte denna chans!
Så ber vi i styrelsen att få
tacka Er alla för det gångna
året samt tillönska en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År.
Styrelsen

Svenska Pipklubben
Bankgiro 5655-2821
Styrelse
Ordförande Per Billhäll
Vice ordf Bengt Carlson
Kassör
Olov Andersson
Sekreterare Jan Andersson
Web-master Jan Hängsel
Ledamot Tom Eltang
Ledamot Ronny Thunér

Trollängsvägen 1
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Södra vägen 25B
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Det fanns en tid då vi här i Norden hade
ett stort antal pipfabriker - i Norge G. L.
Larsens fabrik i Lillehammer, i Danmark
ett antal fabriker med Stanwell i spetsen
och här i Sverige Svenska Pipfabriken och
Skandinaviska Pipfabriken (SKAPI). Den
största av dessa båda svenska fabriker var
SKAPI i Uddevalla.
SKAPI grundades år 1936 av tysken David Schwab, som kom invandrande från
Tyskland då oroligheterna började i hans
hemland. Schwab hade stor erfarenhet av
piptillverkning redan när han kom hit, eftersom han drivit en pipfabrik i Tyskland.
Denna tyska fabrik sålde han till en engelsk
firma, och ironiskt nog var det sedan engelsmännen som jämnade fabriken med marken
vid ett bombanfall under kriget. Det visade
sig alltså vara ett klokt beslut av Schwab att
sälja i tid. Vi har tidigare berättat historien
om SKAPI här i Rökringar (Nr. 10 september 1993) så vi ska inte fördjupa oss i den,
men det finns en speciell anledning till att
jag nu tar upp ämnet igen.
Nyligen fick jag av pipmakaren Dura Semjaniv en broschyr som SKAPI gav ut i slutet
på 1940-talet. Det är en mycket intressant
liten skrift på 12 sidor och inte minst bilderna är härliga och väldigt typiska för sin
tid. Det är bilder från detta häfte som pryder

omslaget till detta nummer och även bilden
med indianhövdingen är hämtad därifrån.
Broschyren innehåller inte bara råd om hur
man väljer och sköter sin pipa utan också
en hel del kuriosa om piprökning. Mycket
av materialet är hämtat från Claes Krantz:
Den Svenska Pipboken, en klassiker inom
piplitteraturen som utkom just vid den här
tiden (1946). Piporna som finns avbildade
visar ett par gemensamma drag: huvudena
var små (tobaken var dyr) och halsarna
kraftiga och robusta (piporna skulle tåla
omild behandling).
Ett kort stycke handlar om de anställda på
fabriken och deras arbetsförhållanden. Fabriksledningen berättar stolt att man infört
5-dagarsvecka, vilket var mycket ovanligt
vid den här tiden, och om detta djärva experiment konstaterar man: Även arbetet
i fabriken ledes efter moderna principer.
Sålunda har man från och med sommaren
1946 infört 45 timmars arbetsvecka på så
sätt att lördagen blir helt fri. Resultatet av
detta experiment har visat sig vara mycket
gott. Arbetarna få varje vecka en sammanhängande ledighet för rekreation, och arbetsprestationen har blivit minst lika stor
som under den förut tillämpade 48-timmarsveckan.
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Skandinaviska Pipfabriken stängdes tyvärr i slutet på 1960-talet. Svenska Pipfabriken fanns kvar lite längre, men då även
den upphörde i början på 80-talet var den
fabriksmässiga tillverkningen av pipor till
ända i Sverige.

Ronny Thunér har uppmärksammat följande på Internet:
Lennart Björklund, vars bortgång vi rapporterade om i förra numret, var ett välkänt
namn inte bara här hemma. Han medverkade flitigt i diskussionsgruppen Smoker’s
Forums på Internet och skaffade sig där
många goda vänner över hela världen. Då
The British National Pipe Show 2006 hölls
nu i somras, en show där Lennart skulle ha
deltagit, tillägnades denna Lennarts minne.
En fin gest som vi verkligen uppskattar.

Skulle tro att det finns väldigt många i klub-

ben som har lite hötorgskonst på väggarna
där hemma. Jag tänker då på en alldeles
speciell bild - den piprökande fiskargubben.
Nu kan jag avslöja vem som stått modell
för denna tavla, nämligen timmerskepparen
och träskomakaren Måns ”Henke” Henriksson från Kivik. Än mer sensationellt
är att denne fiskargubbe är mormors far till
en av våra medlemmar, Greger Risberg i
Tyringe. Även om jag inte alltid sätter full
tilltro till vad vännen Greger säger är jag i
detta fall beredd att tro honom, särskilt som
han kan visa upp originalbilden. Källan där
han gör avslöjandet har också en prägel av
tillförlitlighet, tidningen Kyrknytt, en tidning som ges ut till församlingsborna här i
Tyringeområdet. Där berättar Greger också
om sitt stora intresse för pipor och tobak, så
nu vet alla läsare av Kyrknytt vad Kapnismologi är. Jag undrar om det finns någon
annan kyrklig tidning som haft en artikel av
det slaget.		 		

			Jan

Ranieri Binacci
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-en svensk-italiensk pipmakare
I somras ordnades i Bologna en stor ”pipeshow” kallad SmokeStyle. Per Billhäll,
Tom Eltang och fotografen Lars Kiel var
där, och till sin stora förvåning stötte de på
en italiensk pipmakare som talade flytande
svenska. Eftersom hans pipor dessutom var
mycket vackra, bad Per honom att för Rökringars läsare berätta lite om sig själv. Så
här kommer nu pipmakaren Ranieri Binacchis intressanta levnadshistoria:

och åkte upp i augusti och hela familjen
(min mor, syster och bror) förenades med
honom i slutet av december, jag fyllde 4 år
i februari 1962.
Resan upp med tåget var fantastisk, jag
glömmer aldrig när jag tittade ut genom
fönstret tidigt på morgonen och det var
mörkt och mycket snö och dessa lantgårdar
och hus med upplysta fönster, det var som
att åka rätt in i en sagovärld. Första kontakten med svenska barn var lite “dramatiskt”,
de talade ju så konstigt så jag sprang in till
mamma och sa att alla barn bara sa fula ord
och svor. Men jag blev snart kompis med
en italienare som var 2 år äldre än mig och
hade bott där i 4 år, så han lärde mig mycket
och jag blev kompis med alla sen.
Sen blev allting ganska vanligt, grundskola,
fotboll, fiske, gitarr, och mycket mer. Och
så kom gymnasiet i Stockholm, 2 årig linje som elteletekniker och så fick man nya
hobbyn typ “kjolar” t.ex (som vi säger i
Italien).

Jaha, här sitter man i Bologna på SmokeStyle som är på väg att avfolkas, så
man måste gå en runda och hälsa av alla
nya människor man lärt känna. Fantastiska
människor, danska, italienska, tyska, tjekiska pipmakare, och mycket andra som Per
Billhäll t.ex, som måste ha tyckt att det var
kul att möta en italienare som talar svenska
och också är pipmakare, även om det bara
är som hobby.
Jo, jag talar svenska bara för att 1961 kom
det ner till ett litet samhälle i norra Italien
två svenskar och en italienare för att värva
specialiserade porslinsarbetare till Gustavsberg Porslinsfabriker. Pappa tog chansen

1976 började jag jobba på Gustavsbergs
Porslinsfabrik (och inte som elteletekniker),
men med underhåll av maskinerna som modellerade tallrikar, koppar vaser m.m. och
det var kul, för man hade mycket kontakt
med konstnärer också (Lisa Larsson, Stig
Lindberg och Bernt Friberg m.m.) så jag
använde mina händer för att modellera små
vaser och statyetter, djur och annat.
1978 bestämde jag mig att jag skulle försöka flytta ner till Italien. Jag åkte ner till
Italien varje år på semester och det var jättekul, hade många kompisar men leva där,
hur skulle det vara? Jag tog chansen eftersom jag hade ju lumpen att göra. Så jag
lämnade familjen i Sverige och åkte ner
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till Italien och bodde med min Farmor. Tur
nog slapp jag den men i ett och ett halvt år
sysslade jag med olika jobb, för ingen ville
anställa en som skulle in i lumpen.
Sen började min “karriär”, eftersom jag
kunde lite språk (engelska, svenska lite
franska) så blev man ganska eftertraktad,
jag började sälja mikrotraktorer (O.M.
FERRARI S.p.a.) för vinodlingar, sockerbetor, snöslungor och mycket annat. Det
blev chansen att lära känna Italien och
många andra länder i Europa och runt om
i världen.
1983 gifte jag mig med Claudia en fantastik
tjej som sponsrar mig i allt jag gör. Vi har
inga barn (tyvärr) så jag är den i familjen
som får uppträda som busungen. 1989 kom
den stora och roligaste chansen. En före
detta kollega blev anställd som VD för ett
Svenskt företag som öppnade ett dotterbolag i Italien, BT INDUSTRIES, så det
första han gjorde var att anställa mig och
Claudia.
Det var elva härliga år, jag var uppe i Sverige minst två gånger i månaden, fick bra
svensk mat (jag älsker inlagd sill, gravad
lax, blodpudding, ärtsoppa och pannkaka
och mycket mer) sånt man inte hittade då
i Italien, nu kan man hitta något på IKEA.
Jag var produktansvarig på BT och blev inblandad i många projekt bara för att allt var
ju så lätt eftersom jag talade svenska.
Men allt har ett slut så år 2000 beslöt jag
och en kompis att starta ett eget företag,
och det blev givetvis i truckbranschen. Vi
köper begagnade truckar runtom i Europa
och i Italien och säljer dem i Europa och
Italien och jag är väl ganska nöjd med vad
jag håller på med.
Men nu kommer vi till ”pipemaking”:
Jag satt i baren i samhället där jag bor en
dag i november 1992 med några kompi-

sar och drack Proescco som aperitif när en
kompis kom in med en sprillans ny pipa,
en ROPP. Vi började då snacka om pipor
medan vi tände våra, (då fick man röka på
barer, inte som nu) en av grabbarna började
då tänka högt om hur svårt det måste vara
att tillverka en pipa, och jag sa att jag trodde inte det skulle vara så svårt om man hade
rätta verktyg, så vi slog vad. Jag skulle göra
en pipa och han trodde inte att jag skulle
klara av det.
På den tiden var internet inte så utvecklat så
det blev ganska svårt at få tag i material och
uppgifter om hur man startar, så jag började
leta efter litteratur om pipor och fick tag
i två böcker om pipor där en av dem förklarade i stort proceduren. Nu skulle man
hitta råmaterialet, Ebonite, Briar etc. och
verktyg. Det enda jag hade var en BOSCH
borrmaskin. Men borren?
Genom att titta i gula sidorna upptäckte jag
att det fanns en pipmakare i Mantova bara
2,5 mil från därifrån jag bor, PIPA CROCI, så jag åkte ut till honom och försökte
tjuvtitta lite. Jag åkte därifrån med två bitar
Briar och munstycke.
Efter att ha ritat pipan på briarbiten så satte
jag borrmaskinen i skruvstycket, tog biten i
båda händerna med magen som bas tryckte
jag mig imot 18 mms borren, det blev tobakshålet. Sen gjorde jag samma sak med
munstyckshålet och “shank” hålet, och jag
lovar det blev perfekt (konstigt nog).
Då började jag med sandpapper upp till
1000 och stålull 0000, sen färgade jag pipan med alcohol färg som på italienska
heter “anilina”, efter det smälte jag bivax
på pipan och därefter med en bomullstrasa
drog jag den blank och fin. Den var fantastisk tyckte jag. På baren kunde inte mina
kompisar tro sina ögon, så jag vann mitt
vad, ett 5 rätters middag för mig och frugan, och var lycklig, Jag röker fortfarande i
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den pipan och den är jättebra.
Det var det hela trodde jag!
Jag tänkte inte mer på pipor fram till att internet blev mer tillgängligt. Då började jag
gå och besöka pipsajter, det var år 2002 och
jag fick lust att prova igen. Men jag ville
inte gå till CROCI igen, så jag åkte till CAVICCHI i Bologna och där köpte jag 7 bitar
och fick adressen till Manno där de tillverkar briar. Sen dess har jag lärt mig var alla
leverantörer finns och åker upp lite då och
då för att köpa lite.
Tyvärr jobbar jag bara på våren och hösten
för det blir för varmt på sommaren (52°C i
garaget) och för kallt på vintern, men jag
har hunnit med att tillverka runt 200 pipor
sen dess och de blir bara bättre och bättre
(jag har inte bara BOSCHEN nu).
SMOKESTYLE i Bologna var min första
gång jag ställde ut mina pipor och jag ska

vara ärlig - det gick jättebra tyckte jag och
hoppas att det kommer fler tillfällen.
Det skulle vara kul också att komma upp
till Sverige en dag och få träffa er, men man
vet aldrig vad som kan hända I framtiden.
Jag tackar Per Billhäll - som givit mig den
äran att få skriva om mig - och “Rökringars
“ läsare, och ber om ursäkt om jag har varit lite tråkig i berättelsen. Jag önskar er all
möjlig lycka och härliga pipstopp i framtiden.
		MVH
		Ranieri Binacchi
Den som vill kontakta Ranieri och kanske
beställa en pipa av honom, kan nå honom
via e-mail på följande adress: ragno.b@
tele2.it
Bilder: Lars Kiel
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Två pipor lottas ut!

Vi har i år nöjet att kunna lotta ut
två pipor av mycket hög klass bland
de medlemmar som betalar sin medlemsavgift före årsskiftet.

Don Carlos
Bruto och Rosaria Sordini skänkte
vid VM i Marienbad en pipa till
klubben. Pipan är naturfärgad och
rustikerad. Att pipan är naturell
innebär att den kommer att mörkna
efterhand som den röks, en fascinerande process. Pipan är stämplad
”Don Carlos, fatta a mano in Italia”
och i skaftet är en G-klav i silver
(Don Carlos logga) inlagd.

Vollmer & Nilsson
För tredje året i rad har pipmakarna
Anders Nilsson och Martin Vollmer
skänkt en pipa till vår klubb. En fantastisk generositet som vi givetvis
är mycket tacksamma för. Pipan är
blästrad och färgad i en ljust brun
nyans.
Pipans mått:
Längd: 140 mm
Huvudets höjd: 42 mm
Tobakshålets diameter: 18 mm
Vikt: 37 g

Pipans mått:
Längd: 140 mm
Huvudets höjd: 45 mm
Tobakshålets diameter: 18 mm
Vikt: 30 g

Allt Du behöver göra för att vara
med i utlottningen av dessa pipor
är att betala din medlemsavgift
till Svenska Pipklubben före årsskiftet!
Den först dragna vinnaren får välja
pipa.
Medlemsavgiften är 275 kr och sätts
in på Svenska Pipklubbens bankgiro
5655-2821.
OBS! Glöm inte att ange avsändare! OBS!
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En dimmig vårdag i norra London
Jag misstänker att de flesta piprökare har
ett visst nostalgiskt band till London, på
något sätt upplevs ju fortfarande London
som piprökningens hemstad. Jag tänker nu
ta er med på ett besök på ett mycket speciellt ställe i denna stora stad, ett besök som
ägde rum för snart 25 år sedan. På den tiden
- detta inträffade våren 1982 - var London
verkligen ett Mecca för piprökare och eldoradot framför andra fanns på Jermyn Street.
Gick man gatan ner från Piccadilly Circus
kom man först till Astley’s förnämliga affär på vänster hand, snett över gatan låg
Charatan och lite längre ner på samma sida
Dunhill. Ytterligare några steg så var man
hos Davidoff och rundade man sedan hörnet då man kom fram till St. James’s Street,
kunde man titta in hos Lewis’s. Som var och
en förstår tog det sin tid att avverka denna
promenad, även om den inte var särskilt
lång - och sedan återstod en hel del affärer
på andra ställen i centrala London. Men nu
ska vi inte uppehålla oss i denna stadsdel
utan bege oss norrut.
En gråmulen, dimmig förmiddag kom jag
ut från hotellet vid Piccadilly Circus, lyckades än en gång ta mig över gatan med livet
i behåll, och gick ner i tunnelbanestationen.
Jag tog Piccadilly Line till Leicester Square och bytte där till ett norrgående tåg på
Northern Line. Förväntningarna steg allteftersom tåget rusade fram i tunneln. Mitt mål
var Archway i norra London. Efter cirka en
kvart var jag framme och kunde kliva upp
i det fortfarande dimmiga dagsljuset. Till
min glädje såg jag att gatan som passerade
tunnelbanestationen hette Junction Road just den gata jag skulle till, så jag behövde
inte fråga om vägen. Jag började gå gatan i
sydlig riktning. Efter att en kort stund tidigare ha befunnit sig i de fashionabla cen-

trala delarna av London, var det något av
en kulturchock att hamna här. Fjärran var
de lyxiga affärerna, husen var nerslitna och
jag såg inte en enda Rolls Royce, Bentley
eller Jaguar. För att inte komma för snabbt
fram utan än ett tag umgås med mina förväntningar, gick jag in på en pub för att få
en ”bitter”. Bartendern var en kraftig karl
som nog inte hade några problem att kasta
ut överförfriskade gäster då så behövdes.
Kanske det heller inte var så ovanligt att
han fick utnyttja sina kroppskrafter, de enda
gästerna förutom mig denna förmiddag var
några högljudda unga män i skinnjackor
och cowboystövlar. De stirrade stint på mig
då jag kom in, om det var av nyfikenhet eller illvilja vet jag inte, och jag hade ingen
större lust att ta reda på vilket. Det gick
ganska fort att avverka den där ölen och sedan var jag ute på gatan igen.
Som alla förstår hade jag inte åkt till Archway på vinst och förlust. Jag var på väg
till 110 Junction Road och bara några kvarter efter att jag helskinnad sluppit ut från
puben var jag framme. På ett litet hus, inklämt mellan ett par ålderdomliga höghus,
satt en skylt som förkunnade att här låg
Sims Pipes.
I London förbluffas man ofta över att affärer med världsrykte visar sig vara ganska
så små och obetydliga till formatet. Då jag
klev in genom dörren till Sim’s Pipes hamnade jag i en mycket liten affärslokal, i detta avseende endast överträffad av Mullins
& Westley’s i Covent Gardens. Jag hälsades
välkommen av en äldre dam bakom disken
med ett vänligt ”Good morning, Sir”. Då
hon hörde att jag ville titta på pipor kallade
hon genast på en man som befann sig i ett
rum bakom butiken. Mannen var liten till
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växten och klädd i kostym med väst - en
levande legend stod framför mig, mr. Geoff
Sims.
Geoff Sims hade levt hela sitt liv inom
pipbranschen. I sin ungdom lärde han sig
pipmakaryrket i St. Claude, men efter ett
antal år där flyttade han till London och
öppnade sin lilla butik i denna allt annat än
luxuösa omgivning. Bakom butiken inreddes en verkstad där han gjorde reparationer
och tillverkade pipor. Men hans intresse för
pipor inskränkte sig inte till detta, han var
också enormt kunnig och intresserad av allt
som hade med antika pipor och rökutensilier att göra. Så småningom spred sig ryktet om honom - det Geoff Sims inte hade
då det gällde antika pipor fanns sannolikt
inte att få tag på. Ryktet spred sig inte minst
till de stora film- och TV-bolagen, som oftast vände sig till honom då de behövde ett
speciellt slags pipor för en film eller teater-

uppsättning. Den lilla butiken har även förekommit i ett flertal filmer, då man velat
ha den äkta miljön från en gammal engelsk
tobaksaffär. Det är mig en gåta hur man
lyckades få plats med filmkameror och allt
annat som behövs vid en filminspelning på
denna minimala yta.
Det blev ett ganska långt besök hos Geoff
Sims och hans syster (den gamla damen
som hälsade mig välkommen). Först gick
vi igenom en lång rad antika pipor och mr.
Sims hade något att berätta om de flesta.
Sedan förflyttade vi oss till verkstaden bakom affären (som var betydligt rymligare)
och tittade på de pipor mr. Sims själv tillverkat. Min uppmärksamhet drogs genast
till några stora, ganska klumpiga pipor som
låg i ett schatull. De var förvisso inte vackra
men fascinerade mig ändå på något sätt, det
verkade som de gjorts klumpiga med avsikt. Detta visade sig inte vara helt fel. Mr.

Sims hade tillverkat ett tjugotal pipor för en
film som handlade om en polarexpedition
och detta var några pipor som blivit över.
Jag kände att jag absolut måste bli ägare
till en av de piporna, och så blev det. Det
är ingen elegant pipa - men jag älskar den,
även om jag inte så ofta röker i den.
Förutom ”polarpipan” hade jag med mig
en antik, vackert utskuren sjöskumspipa
och en läspipa (churchwarden), då jag flera
timmar senare gick därifrån. Då hade också
Mr. Sims stämplat mina två pipor medan jag
såg på. Han värmde stämpeln, som satt på
ett långt skaft, över en gaslåga och stämplade sedan piporna med beundransvärd precision. Alla som försökt stämpla en pipa vet
hur svårt det är. Priserna hos Mr. Sims var
något helt annat än i de eleganta affärerna
i centrala London, så trots inköpen var jag
inte helt barskrapad.

Jag hade senare lite brevväxling med Mr.
Sims, men fick tyvärr inte träffa honom
fler gånger. Ett par år efter mitt besök med-
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delade han i ett brev, att han med ålderns
rätt skulle dra sig tillbaka. Affären skulle
stängas men tillverkningen av hans pipor
övertogs av en annan fabrikant. Inte långt
därefter fick jag ett brev från den nye ägaren med en broschyr, vilken visade de pipor
han tillverkade. Jag beställde omgående en

pipa och skälet till det var lite udda - jag
ville se hur stämpeln såg ut. Till min glädje kunde jag konstatera att Mr. Sims inte
överlåtit den stämpel han använt till mina
pipor, den där dimmiga vårdagen i verksta-

den bakom butiken. Den här stämpeln var
helt annorlunda. Det kan verka löjligt, men
för mig känns det skönt att man kan skilja
dessa senare ”bastarder” från de pipor Mr.
Geoff Sims själv tillverkat.
				Jan

Nya medlemmar:
Andreas Persson Ulvögatan 4
Henrik Larsson Skarpskyttevägen 14A 2tr
Jørgen Håbu
Langhusvn. 222
Håkan Dynesius Odlingsvägen 19
Jari Wallin
Hagagatan 2A
Christer Persson Follingegatan 10A
Carl Wendt
Gustavstorpbyväg 40
Raoul Hjärtström Hagalundsvägen 27

257 31 Rydebäck
042-22 04 14
226 42 Lund
046-211 42 12
NO 1405 Langhus, NORGE
982 39 Gällivare
295 34 Bromölla
0456-233 44
596 33 Skänninge
014-243 07 35
375 91 Mörrum
070 885 62 25
702 30 Örebro
019-19 30 68

Ny adress:
Juan Manzanares Hårdtorpsvägen 20A
Anders Isaksson Siargatan 9

772 40 Grängesberg
118 27 Stockholm

0240-100 13
08-642 84 91
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Fredrik Brodin i Nynäshamn har flera
gånger tidigare skrivit om sina tobaksupplevelser här i Rökringar. Vi tackar dig för
detta Fredrik, och hoppas att Du även i
framtiden kommer att vara lika flitig med
att prova nya sorter och låta oss ta del av
dina omdömen:
W.Ø. Larsen: A True Delight: 2
Jag fick en liten provpåse av denna tobak
när jag köpte en ny pipa, och de två stoppen
jag fick ut var mer än nog. Det jag kan säga
om den är att det är en tämligen intetsägande tobak, det känns stundtals som om man
drar i sig varmluft! Ibland får man kolla så
att det ryker ur pipan för att se om tobaken
verkligen brinner.
Det går att ana toner av citrus med lite god
vilja, men någon tobakssmak är det inte tal
om. Kanske något för den absoluta novisen,
men den platsar inte på min tobakshylla.
Smakar för lite, helt enkelt.
W.Ø. Larsen: Smooth & Tasty: 3,5
Jag fick ett gratisprov av denna vid ett besök på Brobergs i Stockholm och det här är
en riktigt trevlig tobak, I alla fall I början
av stoppet. Den ger en sval och mild rök
som smakar underbart av vanilj, lakrits och
någon söt krydda som jag inte kan placera,
men när man kommit halvvägs ner i stoppet försvinner dessvärre dessa goda smaker
och kvar finns en smak av Virginiatobak
och Burley, vilket i och för sig inte är helt
fel.
Den här är med sin svala och milda rök en

utmärkt tobak för nybörjaren som vill prova
på något smakrikt! Kommer säkert att köpa
den här någon gång igen.
W.Ø. Larsen: Simply Unique: 3
Har ungefär samma spektra av smaker som
Smooth & Tasty, men den är lite mildare
och inte riktigt lika söt. Det finns toner av
mörk choklad och vanilj tycker jag mig
känna och de tonerna är verkligt angenäma.
Precis som med Smooth & Tasty så försvinner de tillsatta smakerna en bit ner i stoppet
men det är ändock en väldigt trevlig tobak.
W.Ø. Larsen: 1864: 1
Virginia, Cavendish och Burley samt citrusaromer och söta kryddor. Låter som om
det skulle kunna vara en spännande komposition, men dessvärre så missar man målet
med flera meter. Den bränner något fruktansvärt på tungan och aromerna man kände
när man sniffade i påsen står inte längre att
finna när tobaken brinner. Det smakar varken tobak eller citrus utan bara…het luft!
Rekommenderas inte!
W.Ø. Larsen: Fresh & Elegant: 1
En riktigt gräslig tobak från W.Ø. Larsen.
Tungbränna är bara förnamnet, hur man än
stoppar och har sig! Luktar gott av bergamott men den smakar absolut ingenting!
Det är billigare att dra i sig varmluft genom
ett sugrör istället för att stoppa pipan med
den här dyngan!
Holger Danske: Original Honey Dew: 4
Jag fick en påse av den här för mig okända

tobaken i julklapp av min fästmö för ett par
år sedan och jag måste säga att hon kan det
här med att köpa klappar! I samma paket
låg nämligen en Savinelli-pipa med fantastisk ådring, och dessa två utgjorde en
mycket lyckad kombination! Det är som
namnet antyder en Honeydew, en underbar, dansk cavendish som är full av smak!
Den smakar sött och gott och är samtidig
lätt och frisk, en perfekt vardagstobak som
passar när som helst! En helt fantastisk tobakskomposition!
Holger Danske: Mango & Vanilla: 4
Eftersom Holger Danske’s Honeydew föll
mig i smaken så beslöt jag att prova fler av
deras varianter och jag blev inte besviken
på Mango & Vanilla! En tobak som inte
smakar så mycket vanilj, utan mer mango
och lite citrus tycker jag mig känna, och det
gör att den känns riktigt fräsch att röka! T o
m människor som inte är så förtjusta i piprök tycker att den här sprider härlig doft!
Inte någon vardagstobak, men den kan sitta
bra lite då och då.
Holger Danske: Red Kirsberry Wine: 3
MacBarens ”Cherry Ambrosia” var slut i
tobaksaffären så min tobakshandlare rekommenderade mig att testa den här istället. Sagt & gjort, jag hade ju testat Holger’s
Honeydew och Mango & Vanilla tidigare så
jag var inte svårtövertalad. En god tobak på
det hela taget, men den är aningen starkare
än Mac Barens körsbärstobak och eftersom
den är smaksatt med körsbärsvin så finns
det en ”spritig” ton i den som jag inte riktigt kommer överens med. Det är dock en
klart godkänd tobak men för den som vill
ha en renare (och godare) körsbärssmak så
rekommenderar jag Mac Baren’s istället.
Holger Danske: Cherry Vanilla: 2
Känns lite som en mildare variant på Red
Kirsberry. Körsbärssmaken ligger och lurar
i bakgrunden men slår aldrig riktigt igenom
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och vad gäller den påstådda vaniljen så kan
jag inte känna den alls. Kan ju bero på att
jag är hopplöst förälskad i Mac Baren’s Vanilla Cream och därmed inte känner av diskret vaniljsmak. På det hela taget är det är
trevlig Virgina/Cavendish-mix och för den
som vill ha en kvalitetstobak med lätt ton
av körsbär så kan jag rekommendera den
här. För en inbiten aromatiker som jag så
lämnar den dock mer att önska.
Orlik: Golden Sliced (Röd Orlik): 5
Tydligen ska detta vara Danmarks mest sålda piptobak och det är inte svårt att förstå
varför! Jag skrev i ett tidigare omdöme att
denna inte riktigt föll mig på läppen, men
det tar jag tillbaka med råge! Antingen så
fick jag en dålig burk förra gången eller så
var jag ur form senast jag rökte den. Att jag
då rökte den i en slank Chacom-pipa och
nu har testat den i en grov Peterson kanske
också gör sitt till.
Hursomhelst, det här är en helt sagolik virginiaflake med en lätt casing. Jag tycker
personligen att man vinner på att gnugga
sönder flaken innan man stoppar, det ger
både svalare rök och mer smak, men det är
ju upp till var och en. Man bör dock se till
att ha gott om tid när man röker den, för
att stressa sig igenom ett stopp Golden Sliced utan att ha tid att njuta fullt ut vore stor
synd och skam!
Orlik: Club Mixture (Blå Orlik): 3
Egentligen är det falsk marknadsföring att
kalla det här för piptobak, den borde stå på
godishyllan istället! Skämt åsido, det här är
virginia, burley och cavendish och sedan
har man dragit på med hela arsenalen av casing, vanilj, smörkola och tropiska frukter
är de mest framträdande. Inget man röker
varje dag men ett stopp då och då istället för
lördagsgodis funkar utmärkt.
			Fredrik
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Med pipa
och bok
Det var länge sedan vi hade några piprelaterade utdrag ur litteraturen, men nu ska vi
bättra oss på den punkten. Som jag nämnde
i förra numret har vi fått ett par sådana från
Lennart Björklund, vilka tyvärr blivit liggande ganska länge. Vi börjar med en passus från Michael Gerbers: Barry Trotter
och den skamlösa parodin, något som kanske speciellt roar dem som har läst böckerna om Harry Potter:
Han lade ifrån sig boken, existentialism för
nybörjare, och drog upp sin trollkarlspipa
ur fickan. Han hade köpt den föregående
vecka när han var på Sniskan, trollkarlarnas shoppingställe nere i London. Barry
tyckte att den, förutom rök, även omgav
honom med en känsla av mystik och mognad, de enda saker som överliggarstatusen
inte förlänade honom. Flickorna tycktes instämma (ja, muddlarflickorna i alla fall).
Trollkarlspipor var milsvida bättre än
muddlarvarianten; de var varken beroendeframkallande eller ledde till galopperande munröta. Och så behövde de aldrig
stoppas, förutom i munnen. Barry bet ihop
om det lilla underverket ”Kolibri!”
Pipan tände sig själv och en virvel av rök
ringlade sig uppåt. Piphuvudet var gjort
av finaste magiska sjöskum, som enligt reklamen började snida om sig till en exakt
kopia av dess ägare. ”Häftigt” sa Barry
när han för ett ögonblick tog ut den för att
beskåda porträttet som tog form. Där fanns
till och med en liten pipa som stack ut från
porträttets mun – på vilken, antog Barry,
en ännu mindre avbild tog sin form... Ja,

jäklar, bara tanken på det får hjärnan att
gå i spinn.
Det andra utdraget är hämtat från novellen
Midsommar av Erik Eriksson, en novell
som ingår i boken Högtidsnoveller:
”Jag hade just börjat röka på allvar. När
jag åkte från stan hade jag fått en pipa
och tobak av farsan. Han sa att det kunde
vara bra att ha om det blev ensamt däruppe
för han visste hur det kunde vara sa han.
Egentligen var det väl nåt slags bevis på
att man var stor nu. Tjäna pengar, klara sig
själv och röka pipa när det blev ensamt.
Synd egentligen att det blev farligt att röka
för det hjälper en hel del faktiskt. Och det
är ingen större skillnad på ensamheten när
man är nästan sexton och på sitt första jobb
långt hemifrån och bara tänker på en tjej
som man inte kan träffa och ensamheten
längre fram i livet när man är långt hemifrån och människor dödas och man inte är
säker på om man ska komma tillbaka hem
igen.
Men det här var innan det blev farligt att
röka.
Och när jag stod vid dansbana i Jokkmokk
på midsommaraftons kväll den där sommaren så rökte jag pipa och det var inte så
dumt och dessutom höll det myggen borta
från ansiktet. Pipan hade långt rakt skaft
och tobaken hette Dunhill och låg i en platt
ask av plåt.
Jag kände mig rätt bra trots allt.”
Så avslutar vi denna litterära utflykt med en

liten novell av Jolo (Jan Olof Olsson) som
heter Den Svenska Pipan. Novellen ingår i
samlingen Lösnummer från 1959 och Anders Nilsson i Malmö har sänt den till oss:
På Eslövs station satt på en soffa en lantarbetare från slätten. Det visste jag därför
att han berättat det för mig. Jag minns tiden då lantarbetarna kom till städerna i en
lätt Vilda Västern-stil, med stora kopparbeslagna bälten runt livet och byxlinningarna
vikta ned över detta väldiga bälte; och med
grant färgade sportmössor i stora flak över
ögonen. I insidan av dessa mössor hade
under några år en uppslagsrik man i konfektionsbranschen låtit sy in fotografier av
allsvenska fotbollslag, så att när mössan
framåt aftonen dängdes i något köksbord,
kunde man se elva man ur Gårda, Redbergslid, Hallstahammar, Stattena eller något annat obegripligt lag som faktiskt varit
uppe i allsvenskan.
Nu finns inga sådana mössor, inga beslagna
bälten och inga kläder som skiljer en feriestudent, en campande bankkamrer och en
lantarbetare åt. Ännu mer uppslagsrika och
kloka män i konfektionsbranschen har dykt
upp. Mannen i Eslöv upplyste mig under
vårt gemensamma irrande med fingrarna
över väggens tidtabeller om att han var
lantarbetare, och därav visste jag det.
Medan vi väntade på var sitt tåg över slätten tog han ur fickan på den Kaliforniensvala kavajen fram en pipa, omlindad med
isoleringsband på mitten av skaftet, som
där bulnade kraftigt. Ur bakfickan på de
modemässigt smala byxorna tog han ett
paket, bildat av staniolpapper med gummisnodd omkring, och därefter vecklade han
ut papperet och tog med yttersta ändarna
av tummen och pekfingret fram en orimligt
liten tobaksstrimla och beredde sig stoppa
pipan. Proceduren avbröts emellertid då
han vid en blåsning upptäckte någon form
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av stopp i röret. Han såg sig omkring, nalkades papperskorgen, skakade på huvudet
och spanade över väntsalens stengolv. I ett
hörn fann han något användbart, i själva
verket inget annat än en trädkvist från
planteringen utanför som följt med några
skor in.
Han hängav sig nu åt att krafsa i pipans
båda ändar; ordet är hängav. Under denna
förrättning spreds sakta över hans anlete en
tålig och mild belåtenhet. Han var upphöjd
i en stilla lycka. Piphuvudet var till oigenkännelighet igengrott; vad jag kunde bedöma kunde det endast stoppas med hjälp av
en knappnål. Detta, jämte isoleringsbandet, gjorde pipan helt vanställd, en svullen
bulnad av kol och sot.
Men det var hans pipa.
Det var vår svenska pipa. Dessa pipor finns
ingen annanstans, lika lite som skärgårdsbryggor eller myggsusade norrländska
dansbanor. Utlänningar som röker pipa
slänger bort piporna då de gror ihop eller
bryts av. Svensken håller ett litet draghål
öppet och virar isoleringsband i årsringar
runt skaftet.
Min lantarbetare på Eslövs station lyckades
efter tjugo minuters pyssel dels åstadkomma drag, dels pressa ned en tobaksslinga
i piphuvudet genom att fintligt utnyttja ett
bortslängt gem han hittat på golvet och rätat ut. Han tände så pipan, lade med välbehag huvudet bakåt mot ett stort färgplakat
om fördelarna av att semestra på Azurkusten och blåste ut ett moln. Sedan tog han
några raska språng genom väntsalen till
den tunga dörren mot perrongen, för hans
tåg var nu inne. Precis i dörren höjde han
klacken och knackade ur den utbrunna pipan mot den.
Själva rökningen hade tagit omkring tio
sekunder. Ibland älskar jag oss svenskar.
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Ibland kan man inte förstå hur vi moderna
piprökare klarar oss, i alla fall inte när man
ser vilka förnämliga hjälpmedel man hade
tillgång till förr i tiden. Hade den tidens
piprökare vetat hur vi sköter våra pipor,
hade de nog betraktat oss som mycket primitiva. Ett sådant nödvändigt hjälpmedel
för att hålla pipan i god form är General
Klingenstiernas piptorkare. Tack vare Martin Vollmer i Malmö behöver jag inte längre
undvara denna förnämliga konstruktion,
men stackars alla er andra som får leva vidare med Era sura pipor.
Så här säger uppfinnaren om sin konstruktion: Piptorkaren avlägsnar snabbt och
effektivt överflödig slagg och giftiga oljor
samt rengör och varmtorkar piphuvudena.
Visst ser han förtroendeingivande ut, generalen på bilden, så det måste absolut vara
sant. Är man inte helt övertygad, kan man
läsa vidare i bruksanvisningen:
Påtänd 1 – 2 tändstickor, håll apparatens
ena ända över tändstickslågan tills tändstickan brunnit ut och nedför därefter den

uppvärmda apparaten i piphuvudet. För
därefter apparaten långsamt och under
gnidning mot pipans inre upp och ned. Proceduren upprepas vid behov ytterligare 1
– 2 gånger. Önskas kraftigare torkning kan
apparaten uppvärmas över spritlåga eller
spiseleld e. dyl.
Det är svårt att ta en bild som gör denna
genialiskt effektiva uppfinning rättvisa, så
jag försöker mig på en beskrivning av den
komplicerade konstruktionen: Den består
av en rulle finmaskigt nät!
Det är ju det enkla som är det bästa, eller
hur?
Så är Du lite händig kan Du köpa en bit nät
och konstruera en själv. På så sätt slipper
Du att för all framtid leva utan General
Klingenstiernas piptorkare. Tack Martin,
för att jag inte längre behöver treva mig
fram i okunskapens mörker, utan med högburet huvud och torra pipor kan se framtiden an.

				Jan
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Först och främst vill jag framföra ett stort
tack för alla positiva reaktioner som kommit
oss till del med anledning av förra numret
av Rökringar samt Jubileumsskriften. Det
är roligt att vårt beslut att trycka tidningen i
färg har blivit uppskattat. Jag framför detta
tack kollektivt, eftersom det skulle ta alltför
mycket plats att återge alla mail här, men Ni
ska veta att ett sådant gensvar känns både
uppmuntrande och värmande.
Fredrik Brodin i Nynäshamn har tidigare
glatt oss med sina både informativa och underhållande tobaksrecensioner, och i detta
nummer kan Du i Tobaksburken läsa om
ett antal tobaker från W.Ø. Larsen, Holger
Danske samt Orlik. Vi är mycket tacksamma att Fredrik låter oss ta del av sina smakupplevelser på detta sätt, trots att han har
en hel del annat att stå i, vilket framgår av
följande brev:
Jag hoppas att allt är väl med dig och att
du har haft en skön sommar. Jag fick idag
senaste exemplaret av RR i min hand och
då slog det mig att jag glömt att skicka in
mitt bidrag till Tobaksburken! Jag får skylla detta på att både våren och sommaren
har varit ovanligt hektiska, jag och min
fästmö tog nämligen i mars månad beslutet
att starta eget, ett projekt som kräver nästan all vår vakna tid. Hade jag kunnat ana
att det var så mycket arbete så vete17 om
jag hade satsat på att bli egen företagare
men nu är beslutet taget och det är bara
att köra på. Eftersom det inte är någon direkt lönsamhet i företaget så här i början

så har jag kvar mitt ”vanliga” jobb som
ekonom och detta dubbelarbete hade inte
varit möjligt överhuvudtaget om man inte
hade fått koppla av med ett pipstopp då och
då. Jag kan bara instämma i vad Du skrev
i RR, ”När ska man upptäcka att rökning
–och då särskilt piprökning- har en mycket
avstressande effekt?” Så sant som det är
sagt.
Jag har dock hunnit med två veckors ledighet i sommar, en resa ner till släkten i Skåne
fick det bli men det inplanerade besöket hos
Vollmer & Nilsson fick skjutas på framtiden.
Eftersom kvicksilvret låg runt 30 grader
under hela vår vistelse så var det svårt att
övertala resten av familjen att lämna Skummeslövs strand för att resa till Malmö för
att pappa skulle få titta på pipor. Nåja, jag
får göra en resa senare i höst och då helst
på egen hand så man kan botanisera bland
brödernas fantastiska pipor i lugn och ro.
Jag hade ju tänkt att låta denna resa sammanfalla med klubbens pipauktion, men
just den 28:e oktober kommer jag att befinna mig i Rom på bröllopsresa så jag ber att
få återkomma med mina bud på piporna via
mail. För det är väl inte troligt att en nybliven hustru skjuter upp sin bröllopsresa för
att maken ska på pipauktion? Nej, det är
nog en ynnest att stilla bedja om!/Fredrik
Jag gratulerar till det förestående bröllopet
och måste erkänna att även en gammal, inbiten piprökare som jag har förståelse för,
att det där med bröllopsresan går före pipauktionen. Och Du Fredrik, ge inte hustrun
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en pipa i morgongåva! Den kanske inte blir
uppskattad.

En av piporna vid höstens pipauktion väckte minnen till liv hos Gunnar Thurfjell i
Gällivare:
Tack för ännu ett, som vanligt njutbart nr.
av Rökringar.
Sitter och tittar på piporna som ska auktioneras den 28/10 och hittar då nr 119 vilken
får mig att hoppa till. En mycket snarlik
pipa fick jag på min 21årsdag 1963 och var
mäkta stolt över densamma. I fyllan och
villan tappade jag den på en fest uppe på
Dundret i Gällivare och trots intensivt sökande i nyktert tillstånd så är den återbördad till naturen.
Min farbror, som hade en del affärer i
London, fick av faderskapet i uppdrag att
inhandla en pipa till min myndighetsdag.
Han sökte upp Dunhills i London, stegade in i affären och förklarade sitt ärende
för den osedvanligt artiga expediten. När
denne fick förklarat för sig att det gällde en
pipa till en yngling som var på gränsen till
”man” så förklarade han att han inte var
den rätte att expediera köpet utan tillkallade en kollega av högre ”dignitet”. Denne
valde ut ovanstående pipa som blev min
älsklingspipa.
Nåväl nu förstår du säkert mitt intresse för
pipa 119./Gunnar
Jag förstår verkligen ditt intresse, Gunnar.
Då detta skrivs vet jag inte om Du blev ägare till pipan, men jag hoppas verkligen det.

Anders Isaksson i Stockholm köper tobak
via Internet och skriver följande:
Tack för senaste numret av Rökringar, det
var väldigt flott i färg. Jag har haft god

nytta av en adresslista för tobaksköp på Internet för några nummer sedan men en av
dem – Knoxville Cigars – har slutat skicka
utanför USA. Ivan Ries i Chicago fungerade dock utmärkt som ersättning. En idé
vore kanske att i varje nummer ha en lista
på lämpliga nätadresser./Anders
Vi har inte hunnit med det den här gången,
Anders, men ska försöka att komma med en
aktuell lista i nästa nummer.

Att hålla även det yttre på våra pipor snyggt
är en god vana, men att det inte alltid är så
lätt att få tag på de grejor som behövs har
Sven Blomberg i Årsunda fått erfara:
Jag har med stor behållning läst dina skötselråd för pipor.
Med ambitionen att ge mina pipor en rejäl
översyn har jag besökt ett stort antal järnaffärer frän Gävle i norr till Kalmar i söder
för att inhandla vaxpolermedlet Alba. Noll
framgång. De flesta handlarna liknar fågelholkar vid min förfrågan & vet föga vad
jag talar.
Min första fråga: Var kan jag hitta polermedlet Alba?
...”Carnaubavax finns att köpa hos välsorterade tobakshandlare”.. skriver du i
samma avsnitt av skötselråden. Efter att ha
besökt ett antal tobakshandlare utan större
förhoppningar & likaledes liten framgång
eftersom så få idag kan benämnas välsorterade...ställde jag kosan till Broberg i Göteborg förvissad om att en mer välsorterad
tobakshandlare går väl inte att hitta i vårt
land? Nu skulle jag äntligen hitta vaxet som
skulle få mina pipor att glänsa.
Döm om min förvåning när jag möttes av
fullständig oförståelse.
”Vadå’ carnaubavax..”?? En pytteliten tub

med Brebbias’ bruna pasta för pipskötsel
var allt som erbjöds.
Min andra fråga är alltså: Var kan man
finna carnaubax?
Uppfatta inte detta som kritik mot dina utmärkta skötselråd. Snarare ett rop på hjälp
att finna material för att hålla mina pipor i
det skick de förtjänar. Må väl och tacksam
för alla tips som leder mej till polermedlet
Alba & Carnaubavax./ Sven
Jag blev lite bestört över innehållet i ditt
mail, Sven. Visste inte att det var så illa
ställt har i landet. Jag köpte Alba i en järnaffär här i Hässleholm för säkert 10 år sedan och då var det inga problem, men nu är
den affären nedlagd. På något satt lovar jag
i alla fall att vi ska lösa ditt problem.
Ursäkta mej om jag gjorde dej bestört. Det
var absolut inte min avsikt. Du skall inte
heller känna dig skyldig för missinformation. Tillståndet i landet är väl inte vad det
varit. Särskilt inte för oss piprökare.
Detta trots att tillståndet för oss alla har
diskuterats intensivt den sista tiden. Mycket
har sagts. Somt var strunt somt var sant.
Åsikterna har som sig bör spretat. Men diskussion tog slut den 17/9 innan man hann
fram till piprökarnas situation i Sverige ....
Nåväl, vi måste nog acceptera att vi inte är
en politiskt prioriterad grupp. Därför får
vi lösa våra problem med de kontaktnät vi
lyckas etablera. Jag är säker på att hitta en
lösning på mina ”polerproblem”.
Ett block bivax har jag som jag köpte för
många år sedan i Frankrike för annat syfte.
Den får hjälpa mig för tillfället.
Så finns naturligtvis Internet. Men tycker
det är skrutt att behöva gå över Atlanten
för att hitta vad som naturligtvis borde finnas hos oss.
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Tack för din uppmärksamhet av mitt ”problem”. Det känns betryggande. Har några
spår själv jag skall följa upp. Kommer att
rapportera om jag når framgång./Sven
I detta läge vidarebefordrade jag Svens mail
till Bengt Carlson i Lund som svarade:
Jan skickade ditt mail vidare till mig i tron
att detta var en baggis för en pipmakare.
När det gäller Alban, så skickade Bo Nordh
och jag efter det från någon firma i Småland. Jag har dessvärre inte adressen men
kan förmodligen leta fram den. Annars
har jag köpt sådant i vår största järnaffär
i Lund. Men de kallar det inte Alba. Jag
har provat tre varianter av denna vita polermassa. Skillnaden mellan den är graden
av fett som är inblandad. Den torraste vill
jag nog avråda ifrån, den bara dammar.
Jag har en bit av den fetaste (Tom Eltang
brukar använda den) som jag skulle kunna
skicka till dig. Den varar i många år om
det bara är dina egna pipor som ska poleras då och då. Är de väldigt ärgade räcker
det kanske inte med denna vita. Det finns
en rödbrun variant som tar lite kraftigare
och som jag själv brukar använda i första
varvet på riktigt skitiga skaft.
Det är märkligt att piphandlarna inte kan
tillhandahålla Camubavax. Själv har jag
bara några småbitar kvar som jag fått av
olika pipmakare. Så jag vet faktiskt inte var
man kan köpa sådant. Har dock mailat en
kollega som brukar kunna snoka reda på
det mesta, så inom någon dag ska jag säkert kunna ge besked./Bengt
Något senare kom Bengt med följande
adresser som kan vara användbara för
andra i en liknande situation. Här finns
allt man kan behöva:
http://shop.hermanns.dk//group.
asp?group=58
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www.janzen-pfeifen.de/english/
indexeng.html
Sven är också en av dem som bjudit på
auktionspiporna via e-mail. Han har
följande förslag inför nästa års auktion:
En fundering inför kommande auktioner:
Bilderna & betygsättningen av pipornas
skick är utmärkt. När man bjuder på distans
önskar man dock mer info beträffande
pipornas dimensioner. Vore det möjligt
att fotografera piporna med en linjal i
bakgrunden? Då framgår längden. Med
lite god vilja kan man uppskatta huvudets
höjd och kammarens diameter (med rätt
belysning och vinkel). Än bättre enligt
min mening vore om ni i beskrivningen
angav huvuddimensionerna, förslagsvis
längd, höjd & kammardiameter, ex
140/44/18. Innebär mer jobb för er, men
då det gäller andras fritid har man ju inga
betänkligheter att lägga såna förslag.....
Å andra sidan besparas ni frågor, som
också tar tid att besvara.
Så önskar jag er en trevlig auktion & ”en
perfekt dag..”/Sven
Ett tänkvärt förslag, Sven. Vi ska se vad
vi kan göra till nästa års auktion.

En ny medlem, Henrik Rosén i Jönköping,
har skickat en mycket trevlig presentation
av sig själv:
Som ny medlem i Svenska Pipklubben tänkte jag skicka in en liten presentation av mig
själv. Jag heter Henrik Rosén och är född
1974 och bosatt i Jönköping sedan slutet
av 1999. Innan flytten hit så har jag bott i
Ulricehamn där jag är född och har mina
rötter.
Mina första minnen av pipor kommer redan
från mina tidiga levnadsår då min farbror
rökte pipa och även min morfars bror som

var sjöman och jobbade som styrman på
stora oljetankers. Men främst är det minnena av min farbror rökande som sitter kvar.
Jag minns att jag alltid tyckte det luktade
så gott. Jag ställde mig ofta så röken passerade mig och jag kunde känna denna ljuva
doft extra bra. Jag har många minnen av
när min farbror och hans kompis Åke höll
på med sina radiostyrda flygplan och hade
pipan i munnen. De var lite av mina idoler på den tiden. Min far hade också han
en pipsamling men jag har inga minnen av
att han någonsin använde dem när jag var
med. 6 stycken pipor hade han hängande i
en pipställning och när han inte var hemma
var jag ofta där och pillade på dem, provade att sätta dem i munnen och låtsades
poffa. Oftast var det en Calabash som jag
gick runt med och låtsades vara Sherlock
Holmes.
Allt efter att åren gick så försvann intresset
för pipor och man såg allt färre människor
som nyttjade pipor ute på stadens gator.
Jag provade att tjuvröka några gånger när
ingen vuxen såg på men fann ingen njutning med det. Att röka för att det är fränt
fann jag helt meningslöst. Jag provade
även på att snusa men det var inget lyckat.
Tryckte in en påse grov portion under läppen på väg hem från skolan och trodde efter en stund att nu är slutet nära. Jag kom
hemstapplande helt grön i ansiktet och blev
liggandes resten av dagen.
Efter att jag flyttat hemifrån vid 18 års ålder och började jobba några år efter det så
kom cigarren in i bilden. Blev ofta att jag
rökade en cigarr vid festliga tillfällen. Det
händer fortfarande att det blir en handrullad cigarr om tillfället bjuds.
För ca 3 år sedan satt jag och letade efter
någon som sålde fina cigarrer på Internet
och kom in på Brobergs hemsida. Det var
då det slog mig. ”PIPA” jag måste ju köpa

mig en pipa. Jag letade runt efter mer information och till slut beställde jag mig
ett pippaket från Cigarrrummet. Fick hem
en liten ask med en böjd pipa, piprensare,
en ask Savinelli black cavendish, pipverktyg och en bok om piprökning. Efter att ha
skummat igenom boken och lärt mig lite hur
man stoppar en pipa var det dags att prova.
Oj oj oj, det var inte lätt det här tänkte jag
medans jag försökte hålla liv i pipan. Jag
gjorde några försök men fick aldrig in tekniken riktigt.
Pipan föll i glömska men sommaren efter så
kom den fram igen. En kollega till mig hade
suttit vid sin stuga på landet och försökt
grilla men blivit uppäten av mygg. Inget
tycktes bita på myggen och då kom han på
att röken från en pipa kan ju fungera, han
slängde sig i bilen och for ner till en tobaksaffär i stan som han visste sålde pipor. På
jobbet några dagar efteråt diskuterade vi
detta och bestämde oss för att starta en liten pipklubb på jobbet och röka ett fredagsstopp ihop på fredagens eftermiddagsfika.
Sagt och gjort. Det var nog då tror jag som
intresset för pipan i sig kom.
Jag började läsa på allt mer och intressera mig för formerna och allt runt om
kring. Jag köpte på mig några pipor från
tradera och satt och drömde om att få ihop
en gedigen samling. 8 stycke tyckte jag att
man bör ha. En till varje dag samt en fin
pipa vid fina tillfällen. Min kollega och jag
bestämde oss också för att skaffa oss var
sin förborrad briarkloss för att skapa oss
våra egna. Det är väl ingen högre kvalitet
på dessa klossar men ett kul projekt i alla
fall. Då jag har ett ganska stressigt jobb så
är det väldigt avkopplande att sitta och fila
på briarklossen. Jag hade några frågor om
hur man färgar och försökte förgäves hitta
information om detta. Till slut tog jag en
chansning och skickade ett e-post brev till
Love Geiger och frågade hur man bär sig åt
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för att få pipan lite mörkare. Tänkte att han
får nog många mail från knäppgökar som
mig så jag får nog inte något svar men det
var värt ett försök. Efter inte alls lång tid
damp det ner ett väldigt trevlig skrivet svar
från Love där han beskrev hur jag skulle gå
till väga. Måste här passa på att tacka för
hans tips och råd. Det är något med formen och mönstret på fina briarpipor som
jag fascineras av och att på fredagsvkällen
få sätta sig med pipan och en kupa Cognac
och varva ner efter en jobbig vecka är nog
det mest avslappnade som finns.
I julas fick jag ta över min fars samling av
pipor som bland annat innehöll en Dunhill
och två stycken Peterson. Jag har även två
pipor som är två av mina favoriter men som
jag inte har någon aning om vem som tillverkat dem. Har ni några tips på vart jag
kan vända mig för att få reda på detta så är
ni välkomna att höra av er till mig.
Jag kommer under hösten försöka lägga
upp lite bilder och information om mitt pipintresse på min hemsida. Adressen dit är
www.henrikrosen.com.
För mig har pipan blivet en hobby och ett
sätt att varva ner, njuta av livet och få stanna upp och koppla av.
Detta brev blev visst lite längre än planerat.
Men när jag väl börjar skriva så har jag
svårt för att sluta.
Jag vill även passa på att tacka alla som
gör det möjligt att ha denna trevliga klubb
och för att klubbtidningen hamnar i brevlådan. Det är alltid ett nöje att läsa det ni
skriver./Henrik
Tack Henrik! Vi ser fram emot att höra mer
från Dig framöver.
				Jan
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VM 2006
Marienbad är en kurort i västra Tjeckien,
nära gränsen till Tyskland. Hela norra delen
av staden består av hotell och restauranger,
de flesta belägna i gamla praktfulla byggnader. Varje hotell med självaktning har
dessutom sin egen SPA-anläggning. Hit
kommer många turister, framför allt från
Tyskland, för att rekreera sig, äta gott och
må bra i största allmänhet.
Dock blev nog många av dem som tillbringade helgen den 14 – 15 oktober i Marienbad ganska förbryllade och undrade
säkert vad som egentligen pågick. Överallt
ute på stan och på nästan varje krog stötte
de på piprökare (rökning är fortfarande til�låten på restauranter i Tjeckien). Råkade
de dessutom på söndag förmiddag se ett
tjugotal personer, alla med pipa i munnen,
komma tågande längs huvudgatan med en
dansk flagga i spetsen, ja, då var det nog en
och annan som frågade sig om de verkligen
kommit till rätt ställe.
Vi piprökare hade i alla fall hamnat rätt, för

det var här i Marienbad Världsmästerskapet i Långtidspiprökning skulle äga rum.
Tävlingen skulle hållas i Musikkasinot, en
pampig byggnad i centrum av staden. Dock
blev vi lite vilseledda av det där med ”musikkasinot” eftersom det i inbjudan endast
stod ”kasinot”, vilket vi helt naturligt antog var ett spelkasino. Då vi efter ankomsten på fredag eftermiddag ville bekanta
oss med staden och ta reda på var tävlingen
skulle äga rum, frågade vi på hotellet var
kasinot låg. Det visade sig ligga i närheten
av vårt hotell, men då vi kom dit kände de
inte till något alls om VM i piprökning. De
var dock vänliga nog att upplysa oss om
att det även fanns ett musikkasino, så istället för att spela bort våra pengar letade vi
upp detta. Arkitektoniskt var detta en vinst
- musikkasinot var betydligt flottare än dess
motsvarighet för spel, även om detta heller
inte var någon dålig byggnad.
Rekordmånga nationer deltog
Man kan verkligen säga att detta världsmästerskap gjorde skäl för namnet. Eller
vad sägs om att piprökare från 24 nationer
deltog? Det är en siffra som imponerar!
Det saknades heller inte exotiska inslag i
Musikkasinot under dessa dagar, eftersom
många var klädda i för sitt land typiska

dräkter. (Det svenska laget borde kanske
ha folkdräkter ett annat år!?) Bland annat
deltog i tävlingen en japansk dam iförd kimono och de klassiska skorna av trä, som
jag inte vet vad de kallas.
Antalet deltagare var 349, också det en bra
siffra, och i lagtävlingen deltog 62 lag. Vårt
lag kom på 18:e plats med tiden 4.06.20
(det är de tre bästa tiderna i laget som räknas ihop). Segrade gjorde det italienska
landslaget, vilket inte är helt ovanligt, på
tiden 7.24.01. Vi måste nog erkänna att här
råder en viss klasskillnad.
Ungern är på stark frammarsch i dessa sammanhang. Deras lag kom på andra plats och
det var också en ungrare, Tivador Trubacs,
som vann individuellt på den imponerande
tiden 3.03.24. Visserligen inget nytt världsrekord men inte långt ifrån.
Våra individuella placeringar blev enligt
följande:
44
57
99
152
278

Per Billhäll
1.36.22
Lars Eriksson 1.24.13
Greger Risberg 1.05.45
Jan Andersson
53.45
Per Creutz
37.16

Tobaken som användes var Stanwell Full
Aroma, vilken åtminstone jag upplevde
som en ganska neutral men behaglig tobak.
Jag var dock förvånad att segertiden blev
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så bra som den blev, eftersom tobaken var
ganska torr och inte det minsta fet. Pipan
var tillverkad av den tjeckiske pipmakaren
Jan Klouček som säljer pipor under namnet
Jan Pipes, enligt min mening ett mycket bra
namn. Det var en originell pipa som presenterades på ett tilltalande sätt i ett pipställ av
papp. Egentligen är pipan en klassisk Dublin, men det som gör den speciell är stormskyddet i form av en hatt. Mitt i denna hatt
finns ett hål, så möjligen kan man röka den
med hatten på (alltså på pipan) om man är
ute i stark blåst. Men det har jag ännu inte
provat.

Utställningarna
Utställningarna vid sådana här evenemang
är alltid intressanta och VM i Marienbad
var inget undantag. Dock hade jag förväntat mig fler pipmakare från Tjeckien och
dess grannländer. Så saknades exempelvis
den kanske mest kände tjeckiske pipmakaren, Karel Krska, vilket var lite förvånande.
Men i gengäld var där flera italienska pipmakare och då framför allt Bruto Sordini
med sina alltid lika spännande Don Carlospipor. Som Du kan se på annan plats i detta
nummer skänkte Bruto en pipa till Svenska
Pipklubben, som nu kommer att lottas ut
bland våra medlemmar. Skandinaviska pipor var representerade av Scandinavian Pipes, Tom Eltang och Kjeld Sørensen (Red
Hat pipes).
Jag ska uppehålla mig lite vid pipmakaren
Jan Klouček eftersom det var han som hade
tillverkat tävlingspipan. Han började som
pipmakare 1999 och lärde sig jobbet i franska Saint Claude, briarpipans födelseort.
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Där kom han i nära kontakt med Chacom,
en kontakt som han sedan har hållit vid liv.
Från Jan Kloučeks verkstad kommer dels
fabrikstillverkade pipor i standardmodeller
- tillverkade i stort antal och huvudsakligen avsedda för den inhemska marknaden
– dels handgjorda pipor av hög kvalitet. Till
den sistnämnda kategorin hör utan tvekan
Gaudi Dreams, ett pipset som fanns med
på utställningen. Detta set är inspirerat av
olika byggnadsverk i Barcelona ritade av
den legendariske arkitekten Antonio Gaudí
y Cornet (1852-1926). Det kan verka förvånande att en tjeckisk pipmakare gör pipor
som inspirerats av en spansk arkitekts verk,
men som med det mesta finns en förklaring.
Då Barcelonas pipklubb firade sitt 25-årsjubileum blev Jan Klouček ombedd att göra
en del pipor för klubbens räkning. I samband med detta besökte han Barcelona och
blev fascinerad av Gaudís arkitektur. Om
piporna är vackra eller inte är givetvis en
smaksak, men de är i alla fall originella och
mycket välgjorda.
Vi såg mycket bärnsten under vårt besök i
Marienbad och varje dag passerade vi en
affär som enbart sålde bärnstenssmycken.
Munstycken i bärnsten är också ganska
vanliga på tjeckiska pipor och ett exempel
kan Du se på denna pipa, vilken också är
gjord av Jan Klouček.

Plus och minus
Om man ska göra en sammanställning av
vad som var bra och vad som var mindre
bra under detta VM, så hamnar det mesta på
plussidan. Men vi börjar med några saker
som kunde ordnats bättre:
• Märkligt att man inför ett så här stort evenemang inte besvarar mail. Vi skickade
efter att vi anmält laget (någon bekräftelse erhölls aldrig) två mail om att en
av deltagarna hade bytts ut. Inget svar på
något av dem. Då vi skulle registrera oss
visade det sig dessutom att ändringen inte
hade förts in i deltagarlistan, så man kanske inte heller läste mailen.
• Inskrivningen på lördagen tog irriterande
lång tid beroende på en krånglande skrivare. Inte ovanligt att dylika strular, men
just därför borde man kanske haft en i reserv.
• Utdelningen av diplomen efter tävlingen
orsakade närmast kaos. Kunde med enkla
medel ha organiserats bättre.
• Alltför många tal på alltför många språk
innan tävlingen kom igång. På grund av
en dålig högtalaranläggning var det svårt
att uppfatta vad som sades, även då det
sades på ett för oss begripligt språk.
Men de positiva sakerna övervägde klart:

• Med undantag av ovanstående små plumpar var det hela mycket bra organiserat.
• Den vackraste byggnad - både in- och utvändigt - där någon internationell tävling
anordnats, åtminstone som jag känner
till.
• Ett imponerande prisbord. Många av priserna lottades ut bland deltagarna, vilket
alltid är trevligt - det ger ju alla en chans
oavsett resultat. Oturligt nog hamnade
inget pris i vårt lag, men det kan vi förstås
inte skylla på organisatörerna.
• Databehandlingen av resultaten fungerade perfekt och orsakade inga onödiga
longörer. Redan samma kväll lades en
komplett resultatlista ut på Internet. Rekordsnabbt!
• En trevlig tävlingspipa som presenterades på ett mycket förtjänstfullt sätt.
• Varje deltagare fick en både trevlig och
praktisk väska som innehöll en del intressanta grejor.

En ort värd att besöka
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Som nämndes inledningsvis är Marienbad
en synnerligen trivsam ort som verkligen
är värd ett besök. Att sedan prisnivån är sådan att man kan äta och dricka gott utan att
bli ruinerad, är ju inte någon nackdel. Man
kan heller inte neka till, att det är skönt att
komma till ett ställe där man fortfarande
får röka i barer och på restauranter. Då jag
vid ankomsten till hotellet kom upp till mitt
rum stod det en skylt på bordet som förkunnade att rummet var rökfritt, trots att vi beställt rum för rökare. Jag stönade lite och
tänkte att nu måste man väl byta rum också.
Jag hade inte lust att ta tag i det just då, men
när jag en stund senare gick ut lade jag en
pipa väl synlig intill skylten. Då jag kom
tillbaka var skylten borta och hade ersatts
av ett askfat. Så snabbt och smidigt löstes
det lilla problemet!
			

Jan
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Bulletiner från
Tobakshandeln

Under denna rubrik publicerar vi bidrag från tobakshandlare och grossister som är medlemmar i vår klubb
BROBERGS
Vi har fått in en ny piptobaksserie från pipmakaren Bjarne:
The Special One – Röd: Klassisk Engelsk Flake
The Gentle One – Vit: Aromatisk, Virginia och Svart Cavendish
Flake de Luxe – Svart: Klassisk, mild Flake med ett uns Oriental
Närmare information om tobakerna finns på vår hemsida: www.brobergs.com

CIGARRUMMET
CIGARRUMMETS BAKFICKA
Inför julhandeln laddar vi upp rejält på pipfronten. Bland annat får vi in ett antal danska Karl-Erik-pipor och från Italien kommer exklusiva mästerverk från
Mastro de Paja. För nybörjaren finns som alltid vårt populära startpaket, som
innehåller allt man behöver när man börjar röka pipa.
Besök vår hemsida på www.cigarrummet.com

Tobakshandlare:
Brobergs Tobak
Cigarrummet
Cigarrummets Bakficka
City Tobak AB
Malmö Cigarr &
Tobakshandel
Nya Tobakshandeln

Arkaden
Sturegallerian 39
Götgatan 9
Stureplan 2
S:t Larsgatan 33

Göteborg
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Linköping

031 - 15 12 60
08 - 611 69 00
08 - 641 85 88
08 - 611 62 70
013 - 12 24 56

Gust Adolfs Torg 41

Malmö

040 - 12 01 66

Storgat 33 Vasa City

Luleå

0920 - 127 57

Tyresö

08 - 742 66 80

Importörer och grossister
JISON

Sandstigen 8A
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Vinnare blev:
Gunnar Svensson, Fredrik Brodin, Sven Blomberg

Klubbaktiviteter
Motala Pipklubb - Caledonian smokers

Klubbens hemsida finns på adressen: www.lgadata.se/motalapipklubb/index.htm
För information om verksamheten kontakta ordföranden Janne Wikström (tel:0141-211562
eller e-mail: jew-@mail.bip.net) eller sekreteraren Leif Ahlgren (tel:0141-239485 eller email: leif@lgadata.com).

Matteröds Gammeldansk Kapnismologiska Klubb

Träffas i skogarna runt Matteröd då det passar sig. Vid sammanträdena råder uniform
klädsel: Skjorta med GammelDansk broderat på bröstfickan samt Svenska Pipklubbens
hatt eller keps. Intresserade kan kontakta Jan Andersson (tel: 0451-53047 eller e-mail: jan.
pipa@telia.com).

Fumare Pro Mille

Sammanträder med oregelbundna mellanrum i pipverkstaden hos Vollmer & Nilsson i
Malmö. Intresserade kan kontakta Anders Nilsson (tel: 040-187614 eller e-mail anders.
hi.nilsson@bolina.hsb.se).

Möten i Danmark

Lördagen den 27 januari anordnar Nordisk Tobakskollegium pipauktion i Lyngby. För att
ge fler möjlighet att deltaga hålls denna auktion nu för första gången på en lördag. Det
hela inleds med sillbord kl. 13 varefter auktionen börjar cirka kl. 14. Priset för deltagande
är 65 DKK.
Anmälan om deltagande till sekreteraren senast den 22 januari. Vi sänder en lista över
piporna till dem som anmäler sig.
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