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Bäste Pipvän
Svenska Pipklubben kan se tillbaka
på ytterligare ett framgångsrikt
år. Framför allt har vi ett fortsatt
ökande medlemsantal, vilket gjort det
möjligt att trycka vår tidning i färg.
Vi kunde dessutom under förra året
ge ut ett speciellt jubileumsnummer
med anledning av klubbens 15-årsjubileum. Vid årsskiftet var medlemsantalet 184, en ökning med 13 medlemmar sedan föregående årsskifte.
Vi hoppas att denna positiva trend
skall hålla i sig.
I början på året hade vi utlottning
av två pipor bland de medlemmar
som betalt sin medlemsavgift före
årsskiftet. Lars Wihman i Tösse vann
första pris och han valde den pipa som
skänkts till klubben av pipmakarna
Vollmer & Nilsson. Bo Lindqvist i Anderstorp blev ägare till Don Carlospipan. Vi gratulerar vinnarna och hoppas de blir nöjda med sina vinster.

Om Du fick ett inbetalningskort med
denna försändelse betyder det att
Du ännu inte betalt din medlemsavgift för 2007. Avgiften är 275
kr. och betalas till vårt bankgiro
5655-2821. Vi är tacksamma om
Du gör det snarast möjligt.
Vi vill också uppmana Dig att genast
läsa om kommande aktiviteter på sista sidan. Det är brådskande med anmälan till DM, åtminstone om Du vill
ingå i ett lag och utnyttja förmånen
med den lägre avgiften. Observera
att DM i år äger rum på en lördag,
inte en söndag som det alltid varit tidigare.
Vi i styrelsen ser med tillförsikt fram
emot detta nya år, det 16:e i klubbens
historia, och hoppas på ett fortsatt
stöd från våra medlemmar. Utan Ert
stöd vore det omöjligt att driva denna klubb.
Styrelsen
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Välkommen till ett nytt år och den 16:e
årgången av Rökringar. Det är fantastiskt
vad tiden går! Jag har personligen haft stor
anledning att på sista tiden fundera över
tidens snabba flykt, eftersom jag vid det
nyss passerade årsskiftet hade uppnått en
så aktningsvärd ålder att jag blev pensionär.
Detta är givetvis en omvälvande upplevelse, men det känns som ett privilegium att
få lämna ett jobb som jag ända in i det sista
tyckte var både stimulerande och roligt. Det
kan låta motsägelsefullt, men därigenom
kan jag se tillbaka på min tid i arbetslivet
med glädje. Jag ser också framtiden an med
tillförsikt och det ska bli spännande att nu
kunna ta itu med de många projekt jag inte
haft tid till tidigare.
Jag har i nästan 40 år jobbat vid Musik- och Kulturskolan i Hässleholm och inför min avgång ville lokaltidningen Norra
Skåne göra ett reportage. Det blev nästan
en hel sida i tidningen, men det lustiga är att
ganska lite kom att handla om mitt jobb –
det blev betydligt mer om pipor. Det är inte
första gången jag gör denna iakttagelse, då
man berättar för en journalist om pipor och
tobak blir de så intresserade av detta att de
glömmer allt annat.
Något liknande har jag sett i andra sammanhang. Vid ett flertal tillfällen har jag
hållit föredrag om pipor och tobak på olika

klubbar, Lions, Rotary, Odd Fellow och
liknande, och en del har nog funnit det lite
märkligt att någon kan tala om ett sådant
ämne, dessutom i en tid som kantas av rökförbud och då det närmast är en hetsjakt
mot allt som har med rökning att göra. Jag
har dock inte vid något enda tillfälle fått
några negativa reaktioner, tvärtom har det
kommit massor med frågor och många har
sagt, att de inte hade en aning om detta med
pipor och tobak kunde vara så intressant.
Vad jag egentligen vill komma
fram till är, att jag är övertygad om att vi
som piprökare är ganska välsedda bland
folk i allmänhet. Men jag tror det är viktigt
att vi står för vad vi gör. Jag brukar avsluta
mina föredrag med att säga: ”Jag är piprökare. Jag tycker om att vara piprökare. Jag
hyllar tobaken som ett njutningsmedel, inte
som en drog. Avnjuten vid rätt tillfälle är
för mig tobaken en minst lika stor njutning
som ett glas gott vin eller en läcker maträtt.”
Ingen har reagerat negativt på detta,
tvärtom. Så om vi inte ber om ursäkt för att
vi är piprökare utan står upp för det på ett
ärligt sätt, tror jag att vi även i framtiden
kommer att bli väl bemötta ute i samhället.
JJJJJ
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Vi har tyvärr ingen större framgång
med att anordna möten i våra två största
städer. Mötet hos Brobergs i Göteborg i
november fick ställas in på grund av för få
anmälningar - endast tre personer från Göteborgsregionen hade anmält sig. Visserligen hade vi också några anmälningar från
Skåne, men det hela kändes för tunt för att
vara meningsfullt. Nu har Per Kastensson
på Brobergs och vi enats om att göra ett nytt
försök under våren, så får vi se om det faller
bättre ut. Lite undrande blir man dock, vid
förra mötet i Göteborg (den gången var det
pipauktion) var huvuddelen av deltagarna
från Skåne och på senaste mötet i Stockholm kom två personer.
JJJJJ
Föds man till samlare eller är det en
egenskap man lägger sig till med senare
i livet? Svårt att säga, men en del tror jag
i alla fall ligger i generna. Barn samlar ju
gärna på olika saker, Olle Adolfsson skriver
i sin visa ”Det gåtfulla folket” om en pojke
som samlar på stenar och nyligen läste jag
i en tidning om en ung grabb som samlar
ölburkar. Det var väl gott och väl med ölburkarna, problemet var bara att grabben
var väldig flitig och hade flera tusen olika
burkar som han med hjälp av sin far hade
klätt en hel vägg med där hemma. Men
samlingen fortsatte att växa och nu visste
föräldrarna inte vilken vägg de skulle klä
härnäst.
Fullt så stora krav då det gäller utrymme
tror jag inte unge Jacob Örtenblad i Skänninge ställer på sina föräldrar, åtminstone
inte ännu. Jacob, som bara är 11 år, samlar
på pipor, en lite ovanlig hobby för en så ung
man. Jag fick höra talas om Jakob genom
att hans mor kontaktade mig inför pipauktionen i höstas, eftersom hon ville ha tag på
några pipställ till sin sons samling. Nu är
ju auktionen enbart öppen för medlemmar,

men jag tror vi trots det lyckades lösa åtminstone det akuta behovet av pipställ.
Jacob, som av kompisarna kallas Stanwell, ringde mig lite senare och berättade
om sin samling. Han talade då också glatt
om att han har en ”plastmorfar”, av vilken
han i födelsedagspresent fått löfte om att de
under en dag ska besöka pipmakaren Ronny Thunér. Ska bli spännande att höra hur
Jacob upplever den dagen. Nederst på nästa
sida ser du en bild på Jacobs samling. Ingen
dålig pipsamling av en 11-åring!
JJJJJ
Rökförbuden drar fram som en farsot
över världen. Nästa land i ordningen är
Danmark, där ett förbud mot rökning på
restauranter och arbetsplatser införs den
1 april. Detta är anledningen till att man
i år tvingats tidigarelägga DM en dag, till
lördagen den 31 mars istället för söndagen
den 1 april. Vill det sig illa, kan det hända
att detta är det sista DM som arrangeras,
åtminstone i sin nuvarande form. Nu är
det danska förbudet inte fullt lika kategoriskt som det svenska, man ger lite större
frihet då det gäller ställen som bara serverar drycker samt då det gäller inrättande av
rökrum. Så vi får se om våra danska vänner
kan hitta något sätt att kringgå lagen och
fortsätta med ett så uppskattat arrangemang
som DM är.
Nästa land i ordningen är England, där
ett rökförbud träder i kraft den 1 juli.
JJJJJ
Vi har haft en del förfrågningar om de
klubbtröjor, hattar och kepsar vi erbjöd våra
medlemmar hösten 2005. På alla dessa attiraljer var klubbens emblem vackert broderat i färg och de har väckt berättigad uppmärksamhet och positiva kommentarer då
man visat sig i dem.

Vi har ett litet lager kvar, så jag tänkte ta
tillfället i akt att ge det aktuella läget:
Svarta tröjor: 4 st. i storlek L samt 2 st. i
storlek XL
Gröna tröjor: 1 st. i storlek L
Kepsar: 5 st.
Hattar: 3 st.
Hattar och kepsar finns endast i svart
och i en enda storlek, vilken dock bör passa
de flesta (kepsen är dessutom ställbar).
Priset för tröjan är 295 kr. och hatt och
keps kostar 125 kr. Porto ingår.
Som synes är det inga stora lager. Den
som är intresserad kan kontakta Per Billhäll
på per.billhall@bostreammail.com eller telefon 031-685869.
JJJJJ
Det var i begynnelsen av år 2003 som
Sven Tveshag och jag ilsknade till ordentligt. Orsaken var att EU ville förbjuda
lakritspipor, eftersom dessa ansågs ha en
demoraliserande inverkan på ungdomen.
Nåväl, vår kamp lyckades den gången och
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vårt kära godis fick vara kvar, men vi har
nu blivit medvetna om att en del trots allt
återstår att göra.
Lakritspipan är ju en typ av godis som
inte förändrats sedan vi var barn, inte ens
om man som jag är född på 40-talet. Trots
detta har dess existens efter alla dessa år
tydligen inte nått fram till våra språkforskare. Förra året kom en ny utgåva av Svenska
Akademiens Ordlista, detta rättesnöre för
hur man ska behandla svenska språket och
vilka ord som är tillåtna. Inte minst för alla
korsordslösare är ju denna skrift en nödvändighet. Men inte heller i denna nya utgåva (den trettonde i ordningen) finns sammansättningen lakritspipa med, men väl
konstruktioner som lakritsbåt, lakritssnöre
och lakritsstång, sammansättningar som
inte alls har samma tyngd som lakritspipa.
Så se upp, Sven och jag förbereder oss för
en ny kamp, denna gång mot språkvetarna
i Svenska Akademin. De ska nog få se hur
det är att tampas med en ilsken viking och
en gnällig gammal lärare!
			

Jan
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Bos älsklingspipa
Pipmakaren Bo Nordh, som tragiskt
nog avled i somras, gjorde fantastiska pipor,
men då det gällde de pipor han själv rökte
var han vad vi brukar kalla ett ”pipsvin”
– han skötte dem alltså väldigt dåligt. Älsklingspipan framför andra var en böjd pipa
med ett timglasformat huvud. Att huvudet
hade spruckit generade inte Bo det minsta.
Efter Bos bortgång fick gode vännen
Bengt Carlson för sig att han skulle göra
en pipa i just den modellen för eget bruk,
en pipa som kunde påminna om Bo då han
rökte den. Bengt blev mycket förtjust i pi-

pan, så det blev ett par till i samma modell.
Jag är lycklig ägare till en av dessa och
nu förstår jag bättre varför detta var Bos
älsklingspipa – den känns väldigt lätt och
bekväm då man har den i munnen och dessutom passar huvudet med de inåtbuktade
sidorna perfekt i handen.
Med tanke på att Bo uppskattade denna
pipa så mycket, är det lite märkligt att han
inte gjorde fler pipor i samma modell, men
mig veterligen är detta den enda som existerar.

				Jan
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Livet som pipmakare kan säkerligen
vara ganska ensamt ibland, särskilt om man
bor ute på landet och lite vid sidan av de
stora allfarvägarna. Det kan man då råda
bot på genom att bilda ett team, något som
Sara och Love Geiger gjort.
Nu tror jag i och för sig inte att Love
lidit så mycket av ensamhet i sin verkstad
på Österlen i Skåne, eftersom sambon Sara
hela tiden tagit aktiv del i verksamheten och
fungerat både som inspiratör och bollplank
för nya idéer. Men i höstas började dottern
Indra på förskolan och istället för att söka
sig ut på arbetsmarknaden (Sara har en gedigen utbildning som designer) beslöt Sara
att ägna sin tid åt att hjälpa Love i verkstaden. Så när jag kommer på besök i november är båda i full verksamhet, Love borrar
en kloss som ska bli en logo-pipa, medan
Sara slipar på en pipa som börjar närma

Love och Sara döper alla pipor.
Denna modell kallas Eronius

sig fulländning. Det här att Love borrar
och Sara slipar ger en liten fingervisning
om arbetsfördelningen. Sara deltar fullt ut
i produktionen utom då det gäller två saker,
hon borrar inga pipor och använder inte
svarven. Men det är nog bara en tidsfråga
innan hon blir hemmastadd även med dessa
maskiner.

Denna pipa kallas Smokeplow

Att Love fick hjälp i verkstaden var
verkligen behövligt, för efter vad jag förstår
har man mer beställningar än man klarar av.
Det är en intensiv verksamhet som pågår
och närmast är det en stor beställning från
Ryssland som ska bli klar. Ryssland är en
ganska ny marknad för pipmakarpipor, men
man hör från allt fler pipmakare att den ökar
i snabb takt. En annan marknad som kommer med stormsteg är Kina och i just dessa
två länder, Ryssland och Kina, har Love
och Sara sina största kunder. Vem hade för
bara ett fåtal år sedan trott att någon skulle
sälja högklassiga pipmakarpipor till Kina?
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kunna tänka mig att dagens ungdom inte är
lika välbekanta med denna klassiker, kanske upplever de den rent av som lite gammaldags och mossig. I alla fall handlar den
om kapten Ahab som är besatt av att fånga
valen Moby Dick, vilken en gång berövat
honom hans ena ben. Nåväl, vi ska inte fördjupa oss i historien men konstatera att den
inte slutar särskilt lyckligt för vare sig Ahab
eller valen.
En spansk pipsamlare har blivit så
fascinerad av historien om Moby Dick att
han beställt ett 7-dagarsset från Love och
Sara, ett set som ska bygga på gestalter och
händelser i denna roman. Love berättar att
kunden har en massa idéer om hur piporna
ska se ut, och många av dessa är inte möjliga att tillfredsställa om man ska göra en
fungerande pipa. Så det är ett flitigt utbyte
av skisser mellan beställare och tillverkare
inför varje ny pipa. Dessutom vill givetvis
Love och Sara kunna stå för vad de gör både
då det gäller funktion och formgivning, så
det är de som har sista ordet, något som beLove och Saras logo-pipa,
den mest efterfrågade modellen

Men när nu gränserna öppnats och välståndet snabbt ökar i detta stora land, kan man
bara vagt ana vart ett tilltagande intresse för
pipor kan leda. Det är säkerligen värdefullt
att finnas med från början, ha de rätta kontakterna och få tid att göra sitt namn känt.
Romanen om Moby Dick inspirerar till
ett pipset
Romanen om den vita valen Moby Dick
skrevs av Hermann Melville 1851, men för
oss lite äldre var den trots sin ålder en given läsning i ungdomen. Och läste vi inte
romanen såg vi i alla fall filmen. Den har
filmats inte mindre än tre gånger och den
senaste inspelningen från 1956, med Gregory Peck i huvudrollen, har jag med spänning sett mer än en gång. Jag skulle dock

Pipa nr 2 och 3 i Moby Dick-serien är
under arbete

ställaren accepterat. Jag får se ett par pipor i
serien som är under arbete och en av dem är
så gott som klar - det var den pipan Sara slipade på då jag kom. Det är dock inte enbart
sju pipor som ska tillverkas, varje pipa ska
dessutom ha ett speciellt pipverktyg, givet
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vis även detta med anknytning till historien.
Det hela ser ut att bli en verkligt spännande
serie och vi hoppas kunna presentera hela
setet då det blir färdig. Dock lär detta dröja
ett tag, eftersom beställare och tillverkare
är överens om att nöja sig med två pipor
per år. Du kan se den första pipan, the Rum
Barrel, här ovan, och till denna pipa är givetvis pipstopparen utformad som en romflaska.
Vackert utsirade silverringar
Personligen är jag mycket förtjust i silverringar, så det är inte så konstigt att jag
noggrant granskar ringarna på Loves pipor.
Det är mycket vackert utsirade ringar med
olika mönster och min fråga är given: Hur
gör man en sådan? Love berättar att han
och Sara står för designen, men produktionen överlåter man till en silversmed i USA.
Orsaken till att man sökt sig så långt bort
är att denne silversmed är en släkting till
Love. Han är specialiserad på att tillverka
vigselringar enligt anvisningar och önskemål från de blivande äkta paren, men nu gör
han alltså även ringar till Love och Saras
pipor.
Briar från många olika håll
Vid varje besök hos en pipmakare kan
man givetvis inte låta bli att titta på lagret

av briar. Hos Love och Sara finns ett stort
antal klossar prydligt ordnade på hyllor och
jag frågar var de kommer ifrån. Love svarar att där finns briar från ett flertal länder
- man köper där man för tillfället kan få bäst
kvalitet till det mest förmånliga priset. Några speciella favoriter har man inte, men till
blästrade pipor säger sig Love föredra rot
från Algeriet, eftersom den är lite mjukare.
Jag ser också ett stort lager av bambu som
kommer från deras kinesiske agent, men
här har man gjort samma erfarenhet som
så många andra pipmakare – kvaliteten är
synnerligen varierande och mycket får kasseras.
Ombyggnad av verkstaden stundar
Trots att man har fullt upp med beställningar tänker man ta en paus i produktionen
i början av detta året. Orsaken är att man
ska bygga om verkstaden; ytterligare en
svarv ska installeras, utrustningen för sandblästring skall flyttas hit och monteras upp
och man ska förbättra arbetsmiljön genom
att förse varje maskin med ett separat utsug.
Detta med utsug är nog synnerligen viktigt
- det blir mycket damm vid vissa moment i
tillverkningen, och ska man arbeta ett helt
liv som pipmakare är det säkerligen en klok
investering att ordna så ren luft som möjligt.
Det har blivit dags för Sara att hämta
Indra på dagis och jag dröjer mig kvar ett
tag så jag får träffa henne. Indra tycker det
är roligt och spännande med alla klossar
och intressanta verktyg i verkstaden och
växer man upp i en miljö som denna, är det
väl inte alls omöjligt att intresset för pipmakeri vaknar. Kanske är det nästa generation
av pipmakare inom familjen Geiger jag här
ser framför mig.
					Jan
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Pipan har i alla tider varit ett kärt objekt
i konsten. 1600-talets konstnärer avbildade
gärna kritpipsrökande manfolk. I stilleben
från 1700-talet bildar ofta en vit långpipa
en spännande diagonal ackompanjerad av
några frukter och tunt halvfyllt vinglas. Ytterligare 100 år senare röker orientaliska
damer njutningsfullt vackert utsirade turkiska långpipor, s.k. chibouker.
I vår egen tid är pipan gärna med när
konstnären gör sina självporträtt. Pipan är
ju ett föremål som dess ägare har ett väldigt
personligt förhållande till. Målaren Evert
Lundquist (1904-94), Ludde kallad av sina
vänner, var en ivrig piprökare. I de biografiska böckerna porträtteras han nästan alltid
med en pipa i munnen. På ett foto från hans
utställning på Moderna Museet 1974 ser vi
honom rökandes i sällskap med Ulf Linde.
Vi får väl anta att bilden är tagen innan vernissagepubliken har släppts in. Vem förresten skulle komma på idén att tända en pipa
i konstens högborg?
I Everts oljemålningar kan vi i de tjocka
färglagren ana vardagliga föremål, en stol,
en yxa, en stege. Hans ateljé i den gamla
transformatorstationen på Drottningholm
finns kvar och är väl värd ett besök sommar-tid. Evert var också en spännande
grafiker vilket vi ser här när han avbildar
sig själv med pipa och omgiven av ett stort
rökmoln. För säkerhets skull graverar han i
plåten att detta är ”ma pip”. Det torde vara
franska även om det i så fall borde ha stått

”ma pipe”. Kanske han tyckte att det var
svårt att få till ett e i spegelskrift, något som
krävs när man arbetar med torrnålsgravyr.
Försök själva att skriva årtalet 1977 i spegelskrift, så förstår ni bättre hans kråkfötter
under titeln. Hela upplagan av ett grafiskt
blad trycks ofta inte på en gång. Döm om
min förvåning då jag i en stor bok om hans
grafiska produktion från 2004 ser att på det
där avbildade bladet står ”min pipa”. Någon gång efter de första avdragen har han
tydligen velat förfranska sitt självporträtt!

Till sist bilden av en annan pipa som jag
tror mig veta att en och annan klubbmedlem gillar. Och eftersom vi nu kan reprodu-

cera i färg kan jag inte motstå frestelsen att
visa er konstnären
Lennart Aschenbrenners bild av
en lakritspipa, ett
motiv ingen som
ser bilden kan
feltolka. Lennart
skriver dock för
säkerhets
skull
in titeln i bilden.
Han alluderar förstås till en berömd
målning av den
belgiske konstnären René Magritte
(1898-1967) som i
sin bild av en pipa
skriver ”detta är
inte en pipa”. Det
är förstås en bild
av en pipa. Därmed väcker han frågan om vår tids konstdiskussion kring den tvådimensionella bildens
problematik. Den intresserade hänvisas till
den franske filosofen Michel Foucault som
i en spännande liten bok diskuterar bilden.
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Läser ni inte franska hjälper säkert biblioteket er att hitta dess
engelska utgåva med
titeln ”This is not a
pipe” illustrerad med
några av Magrittes
teckningar.
Likt Evert Lundquist tycker Lennart
också om att avbilda
enkla föremål med
för honom personliga
relationer, ett brev, en
hatt, ett läppstift. När
jag frågar Lennart om
han röker blir svaret
nej, men han berättar
att hans far var piprökare. Själv tar han sig
bara en lakritspipa
när andan faller på.
En av de få godisarna
förresten som inte förändrats sen vår egen
barndoms dagar. 			

			Johan Hedborg

Nya medlemmar:
Andreas Bergner Nämndemansvägen 1
Stefan Dursjö
Matteröd 2687
Magnus Hägg
Talgoxestigen 7c
Bo Lindkvist
Dikesgatan 21
Sven Nilsson
Munkhättegatan 190 2 v
Jörgen Nord
Vattle Byväg 47
Lars Svahn
Sofiehemsvägen 60
Mikael Westerlund
Prostgatan 5C
Ny adress:
Pär-Åke Bäckström Skvadronsgatan 9C
Peter Fransson Kämnärsvägen 4 lgh 1024
Hearthur Solkonung Kopparmyntsgatan 5
Lars-Gunnar Wässing Abbelåsvägen 25

918 32 Sävar
282 91 Tyringe
614 31 Söderköping
334 32 Anderstorp
215 74 Malmö
235 94 Vellinge
907 38 Umeå
531 37 Lidköping
217 52 Malmö
226 45 Lund
414 79 Göteborg
439 94 Onsala

0451-53444
0707-982386
0371-587204
070-5832898
070-2394800
0510-62697
040-265052
0737-203624
0705-333172
0300-60143
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Alla har vi våra drömmar. En del drömmar kanske kan förverkligas ganska omgående, andra tar längre tid - eller så går de
aldrig någonsin i uppfyllelse. Men även en
dröm som aldrig blir verklighet har ett värde, för hoppet finns alltid att undret kanske
någon gång inträffar. Jag tänkte nu berätta
om en dröm jag hade i många år och som så
småningom kom att förverkligas, även om
det inte skedde på det sätt jag från början
tänkt mig.
På 90-talet gjorde jag med min enkla
hobbyutrustning en del pipor. Resultaten av
mina ansträngningar var varierande, en del
pipor blev riktigt lyckade och de röker jag
än i dag, andra blev mest skräp. En sak jag
snabbt lärde mig var att en pipa sällan eller
aldrig blev sådan som jag tänkt mig från början. Det fanns många orsaker till detta, ofta
innehöll träet en massa fel som måste undvikas och då fick modellen ändras, eller så
gick inte borrningen riktigt så som jag tänkt
mig och så fick man anpassa sig efter det, eller så råkade jag av misstag slipa av lite för
mycket någonstans och då blev heller inte
slutresultatet vad jag från början hade avsett.
I alla fall var min dröm att göra en pipa
med ett stort, klotrunt huvud. Jag vet inte
hur många gånger jag startade med föresatsen att just den här pipan skulle bli sådan,
men jag lyckades aldrig. Till slut gav jag
upp. Men drömmen fanns kvar i bakhuvudet och då jag vid ett tillfälle träffade

pipmakarna Anders Nilsson och Martin
Vollmer frågade jag om de inte kunde göra
en sådan pipa åt mig. Visst, de tyckte det
var en trevlig utmaning och vi diskuterade
igenom hur jag ville att pipan skulle se ut.
Halsen skulle vara ganska smal och så pass
lång att munstycket i sin tur kunde göras så
kort som möjligt. Dessutom skulle pipan
vara försedd med en silverring. Några dagar senare fick jag via mail en ritning med
deras förslag och efter att vi gjort några
smärre ändringar kom skissen att se ut som
på bild 1.

Det var en spännande tid som följde. Anders
och Martin fotograferade varje moment i
tillverkningen, och bilderna skickades till
mig så att jag fortlöpande kunde följa utvecklingen. Under dessa veckor hade jag
alltid bråttom hem för att se vad som fanns
i min e-brevlåda den dagen. När pipan var
färdig hade det blivit drygt 150 bilder. Det
lär inte finnas många pipor som dokumenterats så noggrant.
Den första klossen Anders och Martin valt

ut fick kasseras efter att man svarvat halsen,
eftersom där var ett stort fel. Detta att man
inte lyckas på första försöket är nog snarare
regel än undantag, åtminstone då man ska
göra en pipa i en speciell modell. Men med
den andra klossen var man mer lyckosam
och med hjälp av text och bilder ur de mail
jag fick, ska jag nu låta Er följa tillverkningsprocessen:
Här har vi sågat bort det mesta av
”dödköttet”. Bara lugn, de pålimmade
bitarna är till för att skydda klotsen mot
tryckmärken i svarvchucken - de kommer
inte att utgöra delar av den färdiga pipan...
Dessutom ser du plastmallen vi gjort utifrån skissen, för att lättare kunna leta fram
lämplig briarklots, och rita ut formen.

Halsen svarvas.

Svarvning av huvudets ovansida och därefter borrning av tobakshål. Borret är hemgjort, och fungerar bättre än något köpt vi
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provat. Allt ska man behöva göra själv...

Så här långt gick det att komma med svarvens hjälp. Resten blir helt och hållet på
frihand...

Martin går lös vid slipskivan...och fortsätter med Dremel...och fil...samt avslutningsvis smärgelduk, följt av massor av slippapper. Ett, kan det tyckas, onödigt besvärligt
sätt att producera briarmjöl.
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Så här långt har vi kommit nu. Som du
ser är roten dessvärre inte helt ren. Det är
nog bra med en svart eller mörkbrun bets i
botten för att maskera spotsen - dessutom
kommer en betsning med hög kontrast att
framhäva den vackra ådringen och ”pippiögonen”.

Som synes av bifogade bilder går det framåt
med din pipa! Denna bild visar hur Martin
med mycket möda och stort besvär slipar
sig ner genom den svarta underbetsen.

Bilden visar hur pipan ser ut i bara underbets. Ser ganska lovande ut, eller hur?

Toppbetsen läggs på. Den är en kulör vi

inte haft tidigare som ser ut att kunna bli
riktigt bra. Eftersom den bör få torka minst
ett dygn innan polering vet vi inte exakt hur
den kommer att se ut ännu...

Borrning av munstycksämne och svarvning
av tapp.

Därefter svarvas tväryta samt tapp och
tvärytan våtslipas och poleras. Detta sker i
7-8 steg med successivt finare slipduk, den
avslutande är med korn 12000.
Nu ska vi gjuta, borra och svarva silverkragen, svarva ringfasen på pipan och
- vilket vi kanske helst inte ska glömma borra rökkanalen... Det hjälper nog upp
rökegenskaperna om det finns direkt förbindelse mellan tobakshålet och munstycket...
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”Läpparna” måste formas klart och poleras, men det föredrar vi att göra allra sist.
Här ser du vår egenhändigt konstruerade jigg för borrning av rökkanal i bruk.
Egentligen konstigt att vi inte glömde att
borra rökkanalen...

Fräsning av munstyckets slits i vår hembyggda jigg. Givetvis återstår att snygga
till den med juvelerarfil, men det spar vi till
sist.

Grovformning av fishtailen medelst svarvning...filning...och smärgelduk, följt av våtslippapper. Tänka sig, det passade!
Munstycket plattas till med fil. Det blir
så obekvämt i munnen annars...Formen
mjukas upp med slipcylinder. Det här är ett
otroligt skitigt arbete! Dessbättre går det
av med tvål och vatten.
Efter rent löjliga mängder smärgelduk
och våtslippapper blev det så här.

Sedan kom då det sista mailet:
Arbetet går framåt som planerat. Efter detta får du inga fler ”updates” - lite
överraskning ska väl vara kvar när du kommer... Vi fortsätter givetvis att dokumentera
arbetet, och bränner ner alla bilder på en
CD åt dig. Vi ser med stor förväntan fram
emot att överlämna den färdiga pipan till
dig. Hoppas att du blir nöjd!
Det var med stora förväntningar jag
begav mig till Malmö när det var dags att
hämta pipan. Då jag på avtalad tid anlände
fanns inte bara Anders och Martin i verkstaden utan även Lennart Björklund. Jag blev
så småningom medveten om att Lennart
hade en talang som jag inte kände till, han
var en duktig silversmed. Så det var Lennart som hade graverat mina initialer på silverringen, något som jag inte beställt men
som blev mycket uppskattat.
Men nu ska jag inte gå utvecklingen i
förväg! Det kändes inte riktigt rätt att kasta
sig över pipan så där direkt, man måste suga
lite på karamellen, så vi beslöt att dricks en
kopp kaffe först. Dock flöt samtalet inte så
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lätt och otvunget som det brukar, vi var nog
alla lite spända. Jag var givetvis fylld av
förväntningar, men kanske också lite orolig
- skulle pipan verkligen vara precis sådan
som jag tänkt mig, så som jag sett den framför mig i mina tankar? Anders, Martin och
Lennart undrade väl ungefär samma sak
– skulle jag bli nöjd, var detta vad jag hade
förväntat mig?
Så var det dags! Pipan plockades fram
och överräcktes till mig. Det var med darrande händer jag långsamt plockade upp
den ur sin påse. Pipan var mörkt brun, en
färg som stod i vacker kontrast mot den
glänsande silverringen, fågelögonen på
huvudets sidor tycktes stråla mot mig och
det stora, klotrunda huvudet kändes helt
rätt i handen. Visst var detta en drömpipa!
Ja, den här pipan var till och med vackrare
än jag föreställt mig i mina drömmar. Den
breda, kraftiga, välvda silverringen harmoniserade så väl mot det stora huvudet, den

gav pipan en balans jag inte riktigt kunnat
föreställa mig. Vi kunde alla andas ut, målet
var nått och jag hade fått min drömpipa.
Då jag så småningom skulle bege mig
hemåt fick jag ett uppdrag av Anders och
Martin - jag skulle hitta på ett namn till
pipan. Jag funderade länge, men det var
hustrun som så småningom kom med det
slutgiltiga förslaget - the Globe. Anders och
Martin blev genast entusiastiska, och med
sedvanlig fyndighet kom Martin genast på
ett par motiveringar till att detta namn var
särskilt väl valt - The Globe är ju namnet
på Shakespeares teater i London och detta
ger en anknytning till de klassiska engelska
pipmodellerna, medan Globen i Stockholm
blivit något av en nationalsymbol för Sverige, så där finns en koppling till vårt land.
Så nu kan vi här presentera THE GLOBE. Blir detta månne en ny klassisk pipmodell?
					Jan
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en stor pipa med lång hals, jag testade först
i en mini-pipa, men då bränner den något
fruktansvärt! Har man rätt pipa och gott om
tid så är det här en förstklassig upplevelse.

Vår speciella tobakstestare Fredrik Brodin
har varit i flitig verksamhet och ger här sina
synpunkter på inte mindre än 18 tobaker.
Håll till godo!
Caledonian Highland Cream (Vit) :4
Var hos min lokala tobakshandlare för att
köpa en burk MacBaren Vanilla Cream men
den råkade vara tillfälligt slut så jag kom
hem med den här tobaken som var en ny
bekantskap för mig. Jag hade länge funderat på att köpa den men det hade inte blivit
av. Nåja, nu skulle den testas! Fram med
en fin Savinelli och upp med burken, och
direkt slog en väldoft av grädde, choklad
och whisky mot mig. ”Den luktar ju som
Bailey’s” sade min sambo och jag kan bara
instämma i det. Tobaken är en Virginia blandad med dark cavendish och toppad med en
kraftig casing. Resultatet är en tobak som
smakar alldeles förträffligt! Den är mild
och fin i smaken och man kan röka rätt så
hetsigt utan att det bränner på tungan, fast
personligen tycker jag att man ska röka den
här långsamt och njuta av varje bloss!
Caledonian Melange 421 (Röd): 5
Precis som sin vita
släkting “Highland
Cream” så är det
här en blandning
av milda Virginias
och cavendish. På
burken står det att
det är en aromatisk
tobak, men jag kan
inte upptäcka några tillsatser, den smakar
ren, god tobak. Den passar bäst att röka i

Rattray’s Black Virginia: 5
Det här är en
“Jet-black”
Cavendish som
var min första bekantskap
med Rattray’s
tobak och en
mycket angenäm
sådan.
Den kräver dock omsorg och försiktighet
om den ska ge maximal njutning; man bör
också se till att stoppa ganska hårt (Något
som kan vara nog så svårt för mig som mest
röker MacBaren!) samt ta det väldigt lugnt
med puffandet. Den är också förbaskat svår
att få ordentlig fyr på, men har man bara lite
tålamod så blir man rikt belönad!
Den smakar ungefär som den luktar, lite
sötsyrligt, som russin fast utan sötman om
Ni förstår vad jag menar. Den sötma man
känner är istället den naturliga, förstklassiga Virginian. Mot slutet av stoppet så
avtar ”russinsmaken” och istället får man
en ordentlig Virginiapunch som avslutning
vilket är mycket angenämt!
En förträfflig tobak!
Rattray’s 7 Reserve: 3
En latakiablandning som betecknas som
medium i styrka. Den är fin att ta fram och
röka någon gång ibland, t ex efter en god
middag istället för en cigarr, för jag tycker
den har vissa associationer åt cigarrhållet
med sin torra smak. Detta är dock inget jag
klarar av att röka varje dag men någon gång
då och då kan ett stopp vara gott.
Rattray’s Old Gowrie: 5
Jag hade läst så mycket positivt om denna
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tobak och även
fått den rekommenderad av Jan
Andersson så det
var med stor förväntan som jag
öppnade burken.
Den doftade helt
underbart, toner
av torkat gräs och en lätt syrlig arom slog
emot mig. Jag stoppade en nyinköpt Stanwell till hälften och redan från första stoppet var jag fast! En helt fantastisk tobak!
Full, ren virginiasmak hela vägen, torr och
mild i början och sedan mer och mer intensiv ju längre ner i stoppet man kommer.
Avslutningen är helt sagolik! Lämnar en fin
vit aska och har inga tendenser att kladda i
pipan. De aromatiska tobaker jag normalt
röker har ju annars den benägenheten att pipan blir kladdig och svår att göra ren samt
nästan omöjlig att röka i botten, men med
Old Gowrie var det inga problem. Röken är
sval och fin och trots att jag provocerar tobaken ibland så bränner den inte på tungan.
Rekommenderas!
Rattrays Hal O’ the Wynd: 4
Påminner väldigt mycket om Old Gowrie
både i smak och utseende, men denna är lite
kraftigare i smaken och jag tycker mig känna att den är starkare på nikotinsidan också.
En mycket trevlig tobak på det hela taget,
men personligen föredrar jag Old Gowrie
som är lite lättare. Kan dock tänka mig att
HOTW tilltalar lite mer rutinerade piprävar
som kräver mer fyllighet och smak. Har en
tendens att bränna på tungan om man inte är
försiktig. Hursomhelst, det är en förstklassig tobak som man absolut måste prova!
Läste i Rökringar om en piprökare som
tyckte att Rattray’s var helt bedrövliga i det
nya utförandet, och jag kan bara fantisera
om hur bra de måste ha varit innan, om nu
detta är ”bedrövligt”! Personligen tycker

jag det smakar utmärkt!
Jag röker den gärna i en Peterson 317 som
är dedikerad till fina, goda virginiatobaker.
Hal O’ the Wynd är verkligen en sådan.
Stanwell Classic Blend : 1
Stanwell gör ju fantastiska pipor och då
måste de väl göra bra tobak också, tänkte
jag och köpte en påse av den här blandningen som bestod av Virginia och Cavendish
blandad med en cut-plug på Virginia och
Burley. Till det hela hade man sedan tillsatt
en plommonarom.
Doften är frisk och fruktig och det är
inga problem att stoppa pipan men när
man sedan fått fyr på det hela så blir man
besviken. Grymt besviken. Den smakar
inte mycket tobak utan det man känner är
plommonparfymen och den är inte särskilt
angenäm i brinnande form. Plommonaromen försvinner dock efter ett par puffar,
men den tobakssmak som då ska framträda
är näst intill obefintlig och efter ett tag är
man så less på den här blandningen att man
knackar ur pipan och röker något annat.
Stanwell Melange: 2,5
En blandning av Black cavendish, rostad
Burley, ljus Virginia och Oriental, smaksatt
med en aprikosarom som inte alls är dum.
Den här mixen är bra mycket godare och
trevligare än ”Classic”, som ju var en stor
besvikelse, den här smakar så klart mycket
aprikos, men under den starka parfymen så
känner man en tydlig smak av Oriental som
lyser igenom med sin lätt kryddiga smak.
Den är förvånansvärt sval men däremot
lite bökig att stoppa tycker jag. Om man är
en riktig aprikosälskare så ska man såklart
köpa ”Melange”, men för oss andra finns
det bra mycket bättre tobak på marknaden.
Stanwell Vanilla: 3
När jag öppnade påsen och tog det första
stoppet så var tobaken väldigt fuktig, vilket

ledde till att röken blev het och att pipan
blev väldigt svår att rengöra efteråt. Efter
lite torktid så gick det bättre, och tobaken
smakade bra mycket trevligare. Det är en
blandning av Virginia, Burley och Cavendish, som sedan kryddats med Samsun och
en behaglig vaniljarom. Hur smakar det då?
Jo, den påminner väldigt mycket om ”Ålsbo Vanilla” vilket kanske kan förklaras
med att det är Orlik som står bakom båda
blandningarna. Den smakar väldigt sött, lite
väl sött för min smak men röken är sval och
fin, med en fyllig smak av vanilj och söta
kryddor. Det är den bästa av de fyra Stanwell-tobakerna jag testat men kan dock inte
mäta sig med MacBaren Vanilla Cream,
som är och förblir den bästa vaniljtobaken i
mitt tycke.			
Stanwell Kir & Apple: 3
Äpplen har jag alltid tyckt om och likaså
svarta vinbär, så Stanwell’s senaste komposition borde ju verkligen vara något för
mig tänkte jag, och begav mig till Brobergs
i Sturegallerian för att köpa en påse. Och
inte blev jag besviken, det är förstklassiga
råvaror i form av viriginia, cavendish och
burley som har använts och äppelaromen
är alldeles underbar och stannar kvar genom hela stoppet. Dessvärre kommer inte
svartvinbärssmaken fram överhuvudtaget,
men det kan ju enkelt avhjälpas medelst ett
glas Kir som ackompanjemang till pipan!
På det hela taget en trevlig tobak i måttliga
mängder.
Peterson Gold Blend: 3,5
Det här var min första kontakt med
Peterson’s tobak och det var en mycket angenäm upplevelse! ”Gold Blend” är blandning av Burley, Virginia och Black Cavendish och den ger en sval och mycket behaglig rök. Den är lite annorlunda skuren, tittar
man ner i burken så ser det ut som en salig
blandning av alla möjliga olika snitt, men
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den är lätt att stoppa och lätt att få fyr på.
Den är väldigt aromatisk, smaksatt med
vanilj och någon citrus och jag tycker mig
även känna någon söt krydda (kanel?). Jag
upplever den som en lätt, fräsch tobak som
passar bra när som helst på dagen, men
själv röker jag den gärna på morgonen och
förmiddagen när man inte vill ha alltför
”tunga” blandningar.
Peterson Sunset Breeze: 5
Precis som “Gold Blend” så är det här en
blandning av Burley, Virginia och Black
Cavendish, men skillnaden är att den här
är kryddad med Amaretto, vilket ger den en
mycket trevlig mandelton. En av de bästa
aromatiska tobaksblandningarna jag prövat.
Den är skuren på ett sätt som gör den väldigt lätt att stoppa, men det kan behövas ett
par extra tändningar för hålla fyr i den. Den
ger dock en mycket sval rök för att vara en
aromatisk tobak och rekommenderas å det
varmaste!
Peterson Sweet Killarney: 3
Blandad av Burley, Cavendish, Virginia
och Marylandtobak. Proportionerna vet jag
inte, men jag kan tänka mig att basen består
av Virginia. Både färgen och smaken pekar
åt det hållet.
Hur är den att röka då? Inte dum alls,
den påminner lite om Clan med sin karakteristiska kolasmak, men man får se till att
röka med försiktighet, annars bränner man
tungan! Inte så konstigt med en tobak som
är baserad på Virginia och smaksatt med
kola….
En trevlig tobak men långt ifrån en fullträff.
Peterson De Luxe Mixture: 2
Black Cavendish blandat med vanilj-, valnöt- och honungsaromer. Väldigt ”lätt” tobak som brinner bra och ger sval rök, men
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dessvärre är den alltför tråkig i längden.
Ett stopp någon gång då och då kan vara
mycket gott men sedan blir man ganska less
på den.
Peterson
Old Dublin:
3,5
Den första Latakian jag testade. Fick tips
av Pipklubbens
sekreterare Jan
Andersson att
testa en Latakia
eftersom han tyckte att dessa blandningar
hör till de verkligt stora njutningarna, och
”Old Dublin” var den enda som min lokala
tobakshandlare hade hemma. Jag valde en
pipa som skulle vigas åt Latakia och det
blev en half-bent Savinelli Pisa (mycket
trevlig pipa förresten). Jag stoppade den till
hälften och gjorde mig beredd på en smaksensation, och det var precis vad jag fick!
Hur smakade det då? Jo, det smakar ungefär som en riktigt rökig maltwhisky om
Ni förstår hur jag menar. Det är stark och
fin tobakssmak och sen ligger Latakian där
som en extra krydda. Har man gott om tid
så är det en sann njutning att sakta röka ett
stopp av den här tobaken, den ska absolut
inte tas fram om man bara vill ta en snabbrök, då väljer jag hellre något annat, för Old
Dublin har en så komplex smakbild att man
ska ta sig tid att njuta av den.
Peterson Connoisseur’s Choice: 1,5
För att sammanfatta den här med några få
ord, det är en brådmogen lillebror till De
Luxe mixture, exakt samma smaker fast i
en svagare version.
Peterson Sherlock Holmes: 3
En tobak som växer med tiden. Första
gången jag rökte den så tyckte jag att den

smakade ganska ”syntetiskt”, virginiasmaken som jag hade hoppats på fanns inte att
finna. Det fanns överhuvudtaget ingen riktigt framträdande smak utan mer ett sammelsurium av olika nyanser tyckte jag. Det
smakade inte illa på något vis men det var
inte riktigt min ”likör” så jag lade undan
burken. När jag hittade den igen efter ett
halvår så rökte jag några stopp och nu lärde
jag mig uppskatta den tämligen annorlunda
smaken som Sherlock Holmes erbjuder och
den har sedan dess blivit en ganska flitig
gäst i min tobakshylla. Ingen vardagstobak
men jag tycker att varje piprökare bör testa
på den åtminstone en gång.
Borkum Riff Vanilla Cavendish: 0
Jag befann mig på resa genom Uppland på
väg mot Gästrikland för att hälsa på min
gamle far när jag stannade till med min
Volvo i ett litet samhälle utmed E4:an för
lunch och ett pipstopp. Lunchen smakade
bra, men när jag stoppade ner handen i innerfickan för att ta fram pipan och tobaken
så greps jag av panik, där låg bara en ask
tändstickor! I min iver att komma iväg så
hade jag glömt det allra viktigaste, både
tobaksburken och pipan låg kvar hemma!
Jag stegade in på den lokala kiosken för
att köpa rökdon och tobak, men utbudet
var milt sagt begränsat, en ”Real Briar” för
90 riksdaler och ett paket Borkum Riff Vanilla var det enda som stod att uppbringa.
Hursomhelst, det blev ett inköp och sedan
raskt ut för att röka, men fy 17 vad det
smakade! Det enda jag kan komma på som
jämförelsevis är lika illa som denna tobak
är doften som spred sig i mitt föräldrahem
när jag som 13-åring lyckades sätta eld på
spiskåpan efter att ha glömt en kastrull med
olja på spisen. Bränd plast, med andra ord.
Det blev till att raskt knacka ur pipan och
sätta sig bakom ratten och sätta farthållaren
lite högre än vad lagen tillät, jag visste ju
att hemma hos far fanns det både en impo-

nerande samling pipor och ett rejält förråd
med tobak, och jag kan säga att Old Gowrie
i en av pappas gamla inrökta Dunhills har
aldrig smakat så himmelskt som efter denna skräckupplevelse.
Lite senare på kvällen tog jag återigen fram
påsen med Borkum Riff för att provröka
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igen, kanhända kom den inte till sin rätt i
en pipa av låg kvalitét, men den plastiga
smaken var framträdande även i en dyr
pipa. Resterna av tobaken ligger nu förhoppningsvis begravda på någon soptipp i
Gästrikland.
			Fredrik

Användbara sidor på internet
www.smokingpipes.com
Mycket trevligt folk att ha att göra med, en
av de bästa i USA.
www.pipesandcigars.com
Mycket trevligt folk även här, stort sortiment av cigarrer förutom pipor och tobak.
De har en egen tobaksblandare vid namn
Russ Oulette som är en riktigt trevlig och
generös kille.
www.mccranies.com
Lite för finsmakaren. De gör en världskänd
tobak som heter Red Ribbon som måste
provas om det inte redan gjorts. Väldigt
påminnande om McClelland´s 5100 Red
Cake.
http://cornellanddiehl.com
En tobaksjätte och tillverkare av många supertunga blandningar, de saluför även andra
tillverkares tobak. Tobaksblandaren Gregory Pease, som besökt oss ett par gånger, är
knuten till firman.
www.4noggins.com
En utomordentlig sajt med gott om tobak
både i lösvikt och på burk. Richard är mycket serviceminded och ser till att du har tobaken tillgänglig inom en vecka. Är också lite
diskret och skriver på etiketten att paketet
innehåller ”material för ljusstöpning”!

http://fujipub.com/elfumador/
I huvudsak cigarrer men det finns även pipor och tobak.
www.uktobacco.com
En tobaksshop i Storbritannien.
www.cupojoes.com
Mest pipor och en del tobak bland annat
Dunhill.
www.pipeshowonline.com
En intressant sajt med massor av information om pipor och tobak.
www.aspipes.org/merchants.html
En samlad information från A.S:P om sajter
i USA.
www.vintagetobacco.com
En Schweitz-sajt med klenoder från gångna
tider, de saluför tobak från 10 år sedan och
äldre. För tillfället så uppdateras sidan och
är stängd.
www.smokers-corner.de
En tysk sajt.

Ronny Thunér
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Det blev en tobakskruka, inte en pipa,
som inbringade mest pengar vid Svenska
Pipklubbens auktion i Malmö den 28 oktober. Men så var det heller inte vilken kruka
som helst utan en ”Dunhill My Mixturekruka” i originalförpackning. Efter intensiv
budgivning såldes den för 1700 kr.
Årets auktion hade samlat 27 deltagare
och 21 medlemmar hade tagit chansen att
sända in sina bud via e-mail. Antalet utrop var fler än någonsin, 159 stycken, och
den totala försäljningen uppgick till drygt

33.000 kr. Svenska Pipklubben hade en
synnerligen lyckad dag - klubbens förtjänst
blev drygt 14.000 kr. Orsaken till denna
stora vinst var, att Lennart Björklunds föräldrar donerat alla Lennarts pipor, tobak
och övriga rökutensilier (bland annat den
ovan nämnda tobakskrukan) till klubben.
Hela Lennarts samling inbringade dryga
13000 kr. och vi framför ett stort tack till
Inger och Anders Björklund för detta.
Som vanligt höll pipmakarna Vollmer
& Nilsson öppet hus i sin verkstad före

auktionen och redan från kl. 11 var det en
livlig aktivitet i deras trevliga verkstad. Där
dracks kaffe, provades nya tobaker och pratades pipor och det verkade som alla njöt
av det hela. Klockan 13 var det så dags för
lite motion, en 200 meter lång promenad
till restaurant Anno 1900, där vi som vanligt blev ”gertligt” välkomnade av krögaren
Gert och undfägnade med en underbart god
lunch.

En timma senare flyttade vi upp till auktionslokalen, och med en kopp kaffe inom
räckhåll och en nytänd pipa i munnen kände vi oss redo att börja auktionen. Jag vet
inte om folk hade blivit lite dästa av den
goda maten, för till att börja med gick budgivningen trögt och auktionsutroparen, Per
Billhäll, fick lägga ner den ena efter den andra pipan osåld. Nu bättrade det sig dock
så småningom och då auktionen slutade lite
efter kl. 17 var det mesta sålt. Kvar på auktionsbordet låg 8 pipor, 1 tobaksburk och 1
bok. Då hade dock flera pipor sålts en bra
bit under utropspriset, något som jag ska
återkomma till.
Efter avslutad auktion var det många
av oss som inte ville avsluta dagen så där
plötsligt, så vi gick tillbaka till Vollmer &
Nilsson för att runda av det hela med ytterligare en öl eller en kopp kaffe, en pipa
fylld med någon ny spännande tobak och
en massa prat om pipor och tobak. Vi riktar
ett stort tack till Anders och Martin för de-
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ras gästfrihet och kan konstatera att en mer
perfekt kombination för våra auktioner än
Vollmer & Nilsson och Anno 1900 lär bli
svår att hitta.

Som Du kan se i Brevlådan har vi fått
viss kritik för hur budgivningen inför årets
auktion var upplagd, och vi måste nog tillstå att denna kritik i viss mån är berättigad.
Vad det handlar om är, att eftersom så pass
många pipor inte såldes under den första
rundan, ropades de ut en andra gång. I de
fall då säljaren fanns på plats och gav sitt
medgivande, såldes vissa av piporna då under, i några fall till och med betydligt under,
utropspriset. Här hade de som lagt sina bud
på nätet ingen möjlighet att delta. Det är nog
svårt att ordna en auktion utan att de som är
på plats och kan bevaka allt som händer får
vissa favörer, men vi ska givetvis tänka igenom detta ordentligt och se vad vi kan göra
till nästa gång. En sak som omedelbart står
klar är att alla som bjuder via nätet ska göras medvetna om, att det är fullt tillåtet att
lägga bud som ligger under utropspriset. Vi
är givetvis angelägna om att denna auktion
skall vara till för ALLA klubbens medlemmar, inte bara för dem som har möjlighet
att komma till Malmö, så vi lovar att återkomma med klara riktlinjer inför nästa års
auktion.
			Jan
		Bilder: Andreas Persson
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Brevlådan
Jan Pipa Andersson
Skåne
Vi inleder med lite synpunkter på den senaste pipauktionen, insända av Sven Blomberg i Årsunda:
Har funderat lite över årets pipauktion.
Om jag förstått saken rätt så blev inte alla
pipor sålda till de utropspriser som var satta. Efter en stunds överläggning beslutade
tydligen styrelsen att sänka utropspriserna
på de osålda piporna (till 100:-?) samt att
fortsätta auktionen. Det kan i & för sig vara
ett rimligt beslut för en ”öppen auktion”
som vänder sig till lokalbefolkningen.
SP’s auktion om jag förstått det rätt är
avsedd bara för SP’s medlemmar, i hela
landet. Långt ifrån alla hade möjlighet att
närvara på auktionen. Medlemmar som inte
kunde närvara hade således aldrig en möjlighet att agera i efterauktionen. Jag anser
därför att beslutet var felaktigt. Ert beslut
tog inte tillvara alla medlemmars intresse.
Enligt min mening skulle piporna antingen:
• sparats till nästa års auktion med ett
lägre utropspris
• en ny auktion skulle utlysas för de osålda piporna med de lägre utropspriserna
med möjlighet för alla medlemmar att
bjuda. Den kunde mycket väl ske enbart
över Internet ev. kompletterad med en
enklare ”fysisk” auktion.
Gjort är gjort men nu är det sorgligt att
se vissa pipor, som köpts in av piphandlare
på efterauktionen, bjudas ut på Tradera till
dubbla inköpspriset. Det är förmodligen
inte syftet med SP’ auktioner! Den borde
i första hand gagna medlemmarna & jag
understryker alla medlemmar. Nämligen

att kunna köpa goda pipor till förnuftiga
priser. Inte som nu bara ge möjligheter för
ett fåtal närvarande på auktionen att göra
klipp för att sen bjudas ut på marknaden för
att tjäna några kronor!!
Med facit i hand är det naturligtvis lätt
att säga att jag redan före auktionen var
förvånad över de rel. höga utropspriserna.
Det fick mej att avstå från att bjuda på ett
antal pipor. Ironiskt nog visade det sig att
dessa pipor sedan sålts för långt under ursprungliga utropspriser!
Mitt syfte med detta surmulna inlägg är
att understryka att en förening alltid skall
sträva efter att tillvarataga alla medlemmars intresse. Jag vet inte under vilka villkor piporna var inlämnade inte heller vad
som fick er att fatta det beslut ni gjorde.
Kanske var det berättigat under omständigheterna? Men förhoppningsvis kan det ge
lite ”tankeföda” inför nästa auktion. Och
jag har fått uttrycka mitt missnöje med ert
beslut.
Mvh från en medlem som du förstår bor
långt ifrån Skåne.
Har dessutom en fråga. Har beställt och betalat för SP’s årspipa. Har aldrig fått någon
bekräftelse på beställningen/betalningen.
”Leverans skall ske i god tid före Jul”.
Är det möjligt att precisera tidpunkten något bättre, samt få en bekräftelse på min
beställning?/Sven
Tack för ditt mail med mycken kritik men konstruktiv sådan. Det är konstruktiv
kritik som ger oss möjlighet att göra saker
och ting bättre i framtiden.

För att börja med det sistnämnda, så kan
jag bara be om ursäkt. Givetvis skulle Du
fått en bekräftelse på att Du beställt klubbpipan! Att så inte skett är rent slarv från min
sida och jag ska försöka bättra mig på den
punkten. Angående leveransen kan vi för
närvarande (detta mail kom den 18 nov.)
inte precisera tidpunkten närmare än att det
blir ”i god tid före Jul”.
Då det gäller auktionen är det nog så,
att vi har kört i samma hjulspår som förr,
det vill säga innan auktionen lades ut på Internet. Då säljaren har varit närvarande, har
han alltså haft möjlighet att sänka sitt utropspris under den andra rundan. Men idag
är ju, som Du mycket riktigt påpekar, situationen helt annorlunda, och vi har verkligen
all anledning att ta oss en rejäl funderare
inför nästa års auktion. En sak är i alla fall
klar - alla ska ha helt klart för sig vilka regler som gäller.
Då det gäller utropspriserna sätts dessa
av säljaren, vi från styrelsens sida lägger
oss inte i det. Men givetvis blir situationen konstig om piporna sedan säljs långt
under utropspriserna, då är dessa för högt
satta från början. Vår ambition är att auktionen ska vara en angelägenhet för ALLA
medlemmar och att ALLA, så långt det är
möjligt, ska ha samma chans. Jag lovar att
vi ska fundera igenom detta ordentligt till
nästa år.
Än en gång, ett stort tack för dina synpunkter. Det är väldigt bra att de kommer
till vår kännedom, då har vi en möjlighet att
rätta till fel och brister.
Sven var också en av vinnarna i korsordstävling och som pris fick han en burk
Rattray’s Black Mallory:
Återkommer till tobaken jag vann i korsordstävlingen - Rattray’s Black Mallory.
Öppnade burken på Julafton. Tyckte det var
passande. Sen dess har det blivit ytterligare
ett antal stopp.
En mycket välsmakande blandning.
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Brinner väl. Mild men smakrik. Trevlig eftersmak. Är dålig på att beskriva smaker
men misstänker att tobaken innehåller både
Latakia & Oriental? Tobaken gick direkt in
på min ”5 i topp” lista! Tack för det goda
valet av tobaksvinst!
F.ö. förundras jag hur man kan uppfatta
en viss tobak så olika beroende på:
- humör
- miljö
- pip-storlek/ -typ
- hur fort/ långsamt man röker
- hur man stoppat pipan
- vad man har ätit/ druckit
- osv osv
Är det något du har noterat & ev. analyserat mer systematiskt? Kanske ett ämne
du kan utveckla i Rökringar baserat på din
erfarenhet som piprökare? Visserligen är
smaken som baken...men alltid intressant
att höra andras erfarenheter. Bara en tanke
jag nyss fick under tiden jag avnjöt ett välsmakande stopp R’s B. M. i en Stanwell Lovat.
Kanske tom Sven....... har synpunkter
också? (katten- vad heter han ?? - Tveskägg
- Tvärskägg - Rödskägg? Hjälp! Hjärnsläpp! Jag läste det ju senast för några
dagar sedan innan jag tog bort posten. Du
delade en pilsner med honom före lille julafton...)
			
Mvh / en annan Sven
Jag ska med största nöje utveckla mina
personliga synpunkter på varför en tobak
smakar så olika vid skilda tillfällen och i
olika pipor, men jag låter det anstå till nästa
gång. Tänkte att några andra också kanske
kunde höra av sig med sina åsikter och erfarenheter. Det mesta är ju sådant som det
inte finns några exakta svar på, och just därför kan det kanske utvecklas till en spännande dialog.
Och Du Sven, han heter Sven Tveshag!
JJJJJ

26

Ronny Thunér har gjort ett djärvt experiment för att få tobak att åldras snabbare:
Jag har testat att låta tobak köras i ugnen i 3 timmar på 90 graders värme. Jag
lade 100g Best Brown Flake som jag först
ruggade upp innan den åkte ner i en glaskonservburk, istället för lock tog jag 2 varv
med aluminium folie. Efter de 3 timmarna
ställde jag burken för att svalna innan jag
öppnade paketet, först trodde jag att jag
misslyckats för en påtaglig doft av ensilage
trängde in i näsan vid öppnandet. Men jag
stoppade en pipa i hopp om bättre resultat
än vad doften lovade, WOW! Jag kan inte
säga att jag misslyckats på något sätt för
smaken var gudomlig, mjuk, sval och söt
inte det minsta bett i tungan eller obehag
som den tidigare hade haft. Detta rekommenderar jag starkt till dem som vill åldra
tobak på ett snabbt sätt och locka fram de
dolda smaknyanserna, fantastiskt gott. Med
det gäller att förpacka tobaken väl efter
proceduren för den tenderar att torka om
man är oförsiktig./Ronny
JJJJJ
Andreas Bergner i Sävar är en ny medlem i klubben som har några frågor:
Som ny medlem (och piprökare) så har
jag lite funderingar som jag tror att du kan
hjälpa mig med.
Jag har i dagsläget endast en pipa, en
Peterson Standard System 303. I den har
jag rökt Peterson Sherlock Holmes och en
del Old Dublin men jag har ju förstått att
man behöver flera olika pipor för att röka
olika sorters tobak. Så vad jag skulle behöva av dig är lite förslag på pipor som
man ”bör ha”, åtminstone till en början?
Calabash verkar ju vara ett måste för stillsamma hemmakvällar.....
Var till Brobergs i helgen och införskaffade Edition tobaken 2007, vad bör man ha
för pipa till den....kanske en Churchwarden?
/Andreas

Då det gäller pipor, tycker jag att Du
först och främst borde inhandla några helt
vanliga pipor i klassiska modeller. Dessa
är oftast bäst att röka i och att ha bara en
pipa är inte lämpligt, särskilt om man röker
väldigt olikartade tobaker. Exempel på sådana olikartade tobaker är just Old Dublin
och Edition 2007, två tobaker Du nämner
i ditt mail och som absolut inte bör rökas
i samma pipa. Edition är kraftigt smaksatt
och sådana tobaker har en tendens till att
”sitta kvar” väldigt länge i en pipa.
Vill Du komma över några bra pipor till
måttliga priser, föreslår jag att Du går in på
Pipbörsen på vår hemsida.
Lite senare kom följande mail från Andreas:
Jag har faktiskt varit inne flera gånger
och sneglat på piporna på pipbörsen men
ännu inte riktigt fått tummen ur....kanske
måste in och beställa nu!
Förresten, jag har sett många olika förslag hur man bör förvara sin tobak. Jag
håller nämligen på att färdigställa ett herrum nere i källaren, där jag bla kommer att
ha ett stort humidorskåp. Är det lämpligt
att ha sin piptobak i samma skåp som cigarrerna, jag tänkte då på fuktigheten (ca:
65%)? /Andreas
Tobaken mår säkert bra av att förvaras
tillsammans med cigarrerna - frågan är bara
hur cigarrerna mår. Har Du starkt smaksatta tobaker (såsom Edition) tror jag det
är risk för att dess doft kan påverka cigarrerna. Oöppnade vakuumförpackade burkar
behöver Du inte bekymra dig om, de kan
Du förvara var som helst. Då Du öppnat en
burk är det bästa att tömma över tobaken
i en tättslutande glasburk. Vanliga konserveringsburkar är alldeles utomordentliga
till detta, dessutom är de billiga. Förvaras
tobaken där väldigt länge, kan man behöva
klippa till en bit svamp eller skumplast som
passar in i rundningen i locket och fukta
denna lite lätt. På så sätt åstadkommer man

en hemmagjord ”humidor”.
Jag gjorde som du sa och beställde två
pipor på Pipbörsen av Leif Jensen, två
stycken Savinelli. Provade en av piporna
(årspipa 1985) igår när jag var ute med
hunden, fyllde ett stop med Edition tobaken som jag köpte på Brobergs....och njöt i
mörkret.
Kommer även snart att ha mitt ”herrum” klart nere i källaren, jag har nämligen lovat min kusin att vi skall sitta och
röka varsin Churchwarden (som han själv
har gjort) och titta på en sprakande brasa.
Vet du var jag kan få tag i ett billigt pipställ som jag kan ha på spishyllan? Behöver rymma ca: 6-8 pipor. /Andreas
Pipställ brukar då och då dyka upp på
Traderas auktionssida på nätet (www.tradera.com), så det kan kanske vara idé att kolla
där. På loppmarknader hittar man också ibland pipställ, men det anordnas kanske inte
så många loppmarknader så här års. Annars
gäller väl bara att hålla ögonen öppna då
Du är i någon tobaksaffär.
JJJJJ
Greger Risberg i Tyringe har lite funderingar om äkta och oäkta Lillehammer-pipor:
Du har vid tillfälle talat om licenstillverkning av Lillehammerpipor utanför
Norge. Jag undrar nu om det finns någon
skrift som visar om det finns olika Lillehammerstämplar avseende Made in Norway,
om det går att se tillverkningsår på stämplarna, om det finns förfalskningar etc etc.
Har tittat på nätet men hittar inget bra (en
bok om G Larsens fabrik fanns på Tradera
för 225:- men den köpte jag inte).
Vad har du?
/Greger
Jag är ganska säker på att alla pipor som
är stämplade ”made in Norway” är äkta.
Har aldrig hört om några förfalskningar i
det avseendet. Så vitt jag vet finns det ingen
litteratur i ämnet, men de stämplar jag sett
på ”bastarder” skiljer sig en hel del från de
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äkta. Boken Du nämner innehåller inget om
stämplar.
JJJJJ
Problemet med att få tag på carnaubavax dryftades i förra numret. Sedan dess
har ett par nya tips inkommit, så framöver
bör detta inte vara något problem. Det första tipset kommer från Lars Svahn i Umeå:
Tack för ditt och de andra entusiasternas arbete som gör det möjligt med denna
klubb och tidning. Kände att jag måste
skicka min e-mailadress så jag inte missar
Sven Tveshags julskröna som du skrev om i
Rökringar nr 62.
Tänkte lägga mig i Sven Blombergs och
Bengt Carlsons brevväxling ang. carnaubavax. Jag har hittat ett ställe i Sverige som
säljer Carnaubavax eller kanubavax som
de kallar det (verkar finnas många stavningar). Företaget heter Jano Knives och
håller till i Bjurholm (Västerbotten). Man
kan beställa det på deras hemsida www.
jano-knives.com med artikel nr WAX-110.
Hoppas det kan vara till någon hjälp.
Undrar varför Fredrik inte ska ge sin
fru en pipa i morgongåva? Gifte mig själv
i somras och gav min fru en churchwarden
som jag tillverkat som andra morgongåva
Det var mycket uppskattat.
Tack för skön läsning och hälsa Sven
Tveshag.		
/Lars Svahn
Tack för de vänliga orden om klubben.
Och jag lovar att aldrig mer ge ett så dumt
råd som att man inte ska ge sin fru en pipa i
morgongåva.
Ditt tips om carnaubavax var uppskattat, inte minst av Sven Blomberg, vilket Du
kan se i följande mail:
Fantastiskt! Där finns vaxet jag letat efter så länge - hur det stavas spelar mindre
roll. Hälsa Jan Svahn & tacka allra hjärtligast. SP är fantastiskt!		
/ Sven
Även Fredrik Brodin i Nynäshamn har
tips då det gäller vaxet:
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Tack för den årliga julhälsningen, det är
alltid intressant att höra om Sven Tveshags
förehavanden. Instämmer till fullo i hans
resonemang om att man borde lyssna mer
på kroppens biologiska klocka!
I senaste RR stöttes och blöttes frågan
om var man får tag på Karnaubavax, och
det visade sig att min älskade hustru som
försörjer sig på tillverkning av kosmetika
använder just denna produkt för att reglera
konsistensen i hudkrämer och liknande.
Hon köper in det från en firma i Gamleby
som heter Crearome och de har en webshop på www.crearome.se. Jag vet inte hur
de ställer sig till försäljning till privatpersoner, men skulle någon stöta på patrull så
kontakta mig så ska jag se till att frugan
beställer en rejäl mängd vax nästa gång så
det räcker till alla piprökarbröder! Enda
haken är att vaxet levereras i små, små
flingor, så man får själv smälta ner det för
att forma till användbara bitar, men det är
ett överkomligt merarbete för att få skinande blanka piphuvuden tycker jag.
De säljer även eterisk olja av Vintergröna, passa på att beställ en sådan också och
blanda 30 droppar i 1 dl sprit så får du en
rengöringsvätska till pipan som inte går av
för hackor.
/Fredrik
Tack för tipset Fredrik - och för att Du är
villig att hjälpa piprökarbröder i nöd. Fredrik kan nås på: fredrik.brodin@soliditet.se
eller telefon 08-51901101.
JJJJJ
Lars Christoffersson i Malmö berättar i
nedanstående mail om sig själv och sitt intresse för pipor. Lars skriver dikter/tankar
som finns att läsa på www.poeter.se/Lasseman_poesi och i en del av dessa är pipor
inblandade. Men nu över till Lasses mail:
Håller på med att Göra mig en hemsida
om pipor och dikter, och kommer att heta
piplasses hemsida, men den är långt ifrån
Färdig, Jag köpte piporna av Leif Jensen,
(på Pipbörsen, red. anm.) vi hade bra kon-

takt och dom var mycket välskötta med
påse. Det var en Orlik, en Stanwell samt en
favorit Refbjerg, jag är mycket mycket nöjd
med dom. En av mina största drömmar är
att en vacker dag få äga en Volmer och
Nilsson pipa och så småningom en Bengt
Carlsson pipa men just nu är det litet för
dyrt för mig (6 barn) he he ju.
Jag och en granne skall själva försöka
att tälja lite pipor som hobby, se vad det
blir, vi har beställt briarklossar och spetsar,
så håll tummarna.
Jag vill även passa på att säga att ni
gör ett toppen jobb på Svenska pipklubben
Som jag är fruktansvärt stolt över att tillhöra, och skryter med det överallt, speciellt
på mitt jobb där jag bara jobbar med en
massa damer (jag e undersköterska på natten på äldre boende) dom är riktigt imponerade av den där piprökande långe snygge
skäggprydde mannen som liknar Klark
Gable.....nu skojade jag ju förstås bara Jan
he he men dom tycker det är speciellt, jag
har rökat pipa sen jag var 16, är 44 idag
min första pipa var en Ratos I en nybörjare
låda jag fick av min Mamma som upptäckte
mitt smygrökande för att impa på tjejerna
I skolan. Sen for jag till Danmark och blev
Elitsoldat, och då la min Mamma ner mina
ca 10 pipor I källaren, som senare brann
upp, och du kan tro det gjorde ont Jan, för
när det gäller pipor, så är jag som ett barn
som får en påse godis efter en väldigt lång
lång tid.
Pipan har ju funnits med I mången sagor och sägner. Den är en mystikens och
magins redskap, se bara Tolkien, sagan
om ringen, Gandalf Med fler, så vet jag att
många ser mig som lite mystisk och hemlighetsfull när vi är I väg på Kamping och
vandrar I Skäralid, Kopparhatten, när alla
stirrar med tält pinnar, brasor, mat Ryggsäckar och känger....så har jag redan gjort
det färdigt, många beundrar Mitt lugn och
min humor, och då brukar jag att säga att

det är Pipan som gör mig lugn och glad.
Och alla tittar samtidigt upp mot krönet
Då dom hör mitt munspel och känner doften
av min Borkum Riff (vanilj) dom ser mig stå
där Med min rykande heta java kaffe I en
tenn mugg. Och ser hur jag ser drömmande
mot horisonten Och jag bär en hatt av märket Mayser-Milz Du vet Jan en sån som Harison Ford hade I jakten på den försvunna
skatten, där står jag och bara Avnjuter min
välstoppade goda pipa I lugn och ro, där
den och jag är ett, ett med naturen och mystiken.
Så är mina pipor för mig Jan, dom lever,
har själ, vare sig jag är I vår sköna natur
med en god Kopp kaffe, eller jag sitter I min
bar med goda vänner och dricker en Single
malt whiskey Så är pipan för mig, den är
med överallt, för den är en del av mig...den
har själ..
Jag har skrivit en berättelse som heter
”den trogne följeslagaren” där nämner jag
Vollmer och Nilsson också.
Så hörs vi och jag ser fram emot nästa
nr av Rökringar som förgyller min vardag.
Nu skall jag gå och ha inventering!.......på
barnen ha ha
/Lasse
JJJJJ
Vi avslutar så med några hälsningar från
våra grannländer. Den första kommer från
Carlo Waentz på Læsø i Danmark:
Du og familien ønskes en rigtig glædelig
jul samt et godt og lykkebringende Nytår.
Tak for hyggelige breve i året som nu går
på hæld, det er altid hyggeligt at læse om
Svens og dine trakasserier.
Slutteligen, men ikke mindst- tak for et
fantastisk god pibeblad, det er helt fantastisk. Både formatet og indhold er helt unikt.
At I så samtidig trykker det på glittet papir og i farver, det er bare - ja her mangler
jeg ord! Kan kun sige hjertelig tillykke med
bladet.
Mange hilsener til alle i ”Svenska Pipklubben”.
/Carlo
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Nästa hälsning kommer från Peter Ragnvaldsson i Esbo, Finland:
Hej Jan och god röksättning på den nya
röken... eller hur gick det nu? Min pipska
börjar bli lite rostig i brist på goda röktobaker här i östra rikshalvan. De enda goda
tobaker man hittar här, är Petersons olika
varianter och om jag såg rätt i skyltfönstret
häromdagen så skymtade där något danskt
men återkommer när jag kontrollerat saken.
Måste bara sorgset konstatera att sedan jag för fyra år sedan lämnade Skåne
och installerade mig i Nyland (ja, så heter
faktiskt landskapet längs kusten både väster och öster om Helsingfors, ca. 12 mil åt
båda hållen) att om man vill ha ordentlig
röktobak att välja mellan, måste man ta
båten till Reval (Tallinn) och välja mellan
märkena där. Här får man nästan med gråten i halsen fråga efter något med Latakia
i. På två ställen vet de vad det är för något
och t.o.m. har det någon gång men försök
och fråga det någon annanstans, tror de att
du läst för länge till geografiprovet....eller
kanske missat planet dit...
Nå, alla platser har sina för- o nackdelar. Här kan man gå på KROGEN med
snuggan i mungipan och njuuuuta... Ja, just
det... Ha det så bra alla ni där som trots allt
har ett betydligt rikare tobakssortiment att
välja på.
Med rökiga hälsningar Peter Ragnvaldsson eller kanske man skulle byta till
Ragnaröksson...!?
Så vill jag tacka för alla jul- och nyårshälsningar som kommit samt alla uppmuntrande ord om klubben och tidningen. Allt
detta är mycket uppskattat och inspirerande.
		

Jan
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Bulletiner från
Tobakshandeln
BROBERGS

Ett litet specialerbjudande: Vi har ett litet antal My Own Blend sidenslipsar med pipmotiv, som vi skickar med vid köp av valfri pipa från oss. Först till kvarn! Finns i grönt,
marinblått eller rött. Mycket elegant vid pipklubbsträffar!
Besök vår hemsida: www.brobergs.com

CIGARRUMMET
CIGARRUMMETS BAKFICKA
Vi har laddat upp rejält på pipfronten och har bland annat två mycket prisvärda serier
från italienska Mastro de Paja. Båda serierna är släta och kostar 495 kr. Från danska
Karl-Erik har vi också två serier, en med släta pipor till 675 kr. och en med exklusiva
svartblästrade pipor med silverring till 1075 kr
Besök vår hemsida på www.cigarrummet.com

JISON
Vi, Claes och Ingegärd Rosander, är de nya ägarna till Jisonprodukter AB eftersom Leif
och Kerstin Goliath gått i pension.
Vi kan nås via mail på: info@jisonprodukter.se

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

Vällingbyplan 26
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Skicka in meningen i de tonade rutorna före den 31 mars.
De tre först öppnade lösningarna belönas med tobak!

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 31 mars kl. 14 anordnas DM i Industrins Hus (vid Rådhusplatsen) i Köpenhamn. Du får ett program i brevlådan i början av februari.
Priset är 375 DKK, men som medlem i SP betalar Du bara 300 DKK. Villkoret är dock att
Du gör inbetalningen senast den 2 mars. Om Du vill bli inplacerad i ett lag (vilket gör det
hela mycket roligare) måste inbetalningen ske via oss. Gör då så här:
Betala 375 SEK på SP:s bankgirokonto 5655-2821 och ange DM på talongen. Du måste
betala senast den 27 februari.
Du kan anmäla Dig senare, men då måste Du betala direkt till Danmark och då gäller den
högre avgiften.
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