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Bäste Pipvän
Det våras utomhus och det känns
även som det våras för vår klubb.
Vi får allt fler nya medlemmar
och om trenden håller i sig, kan vi
kanske passera den magiska 200gränsen under det här året.
Som Du förhoppningsvis upptäckt
har vi fått en ny hemsida. Orsaken är inte att vi på något sätt
var missbelåtna med den gamla.
Men Jan Hängsel, som redan 1997
tog initiativet till sidan och sedan
under alla år skött den, har länge
haft en önskan att bli befriad från
detta uppdrag. Orsaken är att Jan
numera inte har så mycket tid att
syssla med hemsidor, eftersom
hans bolag för musikproduktion

tar alltmer tid. Vi andra i styrelsen vill rikta ett varmt tack till
Jan för allt arbete han lagt ner.
Utan detta hade klubben stått sig
slätt. Det är genom hemsidan folk
hittar oss och det är genom den vi
får nästan alla nya medlemmar.
Vårt årsmöte hålls i år lördagen
den 16 juni i Malmö. Närmare uppgifter om detta samt handlingar
inför årsmötet bifogas.
Så ber vi att få önska Er alla en
riktigt skön sommar. Njut av livet
tillsammans med en God Pipa Tobak!
Styrelsen
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Jag har varit ute och rest en del sedan sist,
bland annat har jag varit i Linköping och
Stockholm. I Linköping besökte jag CityTobak och, några mil utanför staden, pipmakaren Ronny Thunér. City-Tobak kan
Du läsa om i detta nummer medan reportaget om Ronny får anstå till nästa gång,
framför allt beroende på att det nog kommer att hända en hel del hos Ronny över
sommaren och då kan vi göra ett fylligare
reportage till hösten.
I Stockholm avlade jag ett besök hos Cigarrummet på Götgatan (jag har inte varit i
Stockholm särskilt ofta de senaste 15 åren,
så jag har aldrig tidigare besökt denna trevliga affär) och dess ”Bakficka” vid Stureplan. Givetvis hann jag också titta in hos
Brobergs i Sturegallerian.
Så huvudsakligen håller vi oss inom landets
gränser den här gången, men ett par avstickare till Danmark blir det också. Jag har varit
hos Tom och Pia Eltang och tagit reda på
lite mer om Sara Eltang-piporna och Johan
Hedborg har besökt StormP-museet i Köpenhamn. Sedan får vi förstås inte glömma
DM, en av årets höjdpunkter.
Då Du läser detta har jag förhoppningsvis

precis kommit hem från årets Pipe-Show
i Chicago, så jag skulle förmoda att nästa
nummer får en mer internationell prägel.
Vi är fyra stycken från Svenska Pipklubbens styrelse som skall bevista detta evenemang, Per Billhäll, Tom Eltang, Bengt
Carlson och jag. Per och Tom är veteraner
i sammanhanget och har varit där åtskilliga
gånger tidigare, men för Bengt och mig är
det första gången, så det ska bli spännande.
Dessutom kommer pipmakarna Vollmer &
Nilsson och Dura Semjaniv dit och ställer
ut sina pipor, så det blir en rikligt svensk
representation.
JJJJJ
Då tobaksfabriken i Malmö stängdes för
några år sedan markerade detta slutet på all
tobakstillverkning i Sverige, om vi undantar snus. Nu kan det bli ändring på detta och
eftersom det är fråga om en tillverkning i
toppklass kvalitetsmässigt sett, är det extra
intressant. Det gäller visserligen inte piptobak utan cigarrer, men för alla i klubben
som gärna då och då njuter en cigarr eller
cigarill, kan det väl vara trevligt att någon
gång kunna röka en god svensktillverkad
sådan.
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Det är tidskriften Tobak & Mer som i sitt
februarinummer berättar om detta. Cigarren i fråga heter Piano och tillverkas i tre
varianter, Piano Small Cigar, Piano Mezzo samt Piano Grande. De finns redan på
den svenska marknaden, men än så länge
är tillverkningen förlagd till Finland. Det
rör alltså om verkliga kvalitetsprodukter
så de är inte billiga, men om introduktionen blir lyckosam har innehavarna av den
finska fabriken, Ulf Sundquist och Mikael
Sundström, planer på att flytta en del av tillverkningen till Sverige. Det är Small Cigar
som är aktuell att tillverka här och lämpliga
lokaler finns i kustartilleriets gamla anläggning i Rindö hamn ute i Stockholms skärgård. Vi får hoppas att detta verkligen blir
av, det skulle vara roligt om vi åter fick en
viss tobakstillverkning inom landets gränser. Om sedan tillverkningen sker på en ö
ute i Stockholms skärgård, så är det väl så
genuint svenskt som det kan bli.
JJJJJ
Det här vackra
tobakspaketet
hade Greger
Risberg med
sig då vi for
till DM. Det
är inhandlat på
Filippinerna,
varifrån han
precis
återkommit efter
en tre veckor
lång vistelse.
Greger lät oss
provsmaka tobaken och omdömena var
minst sagt varierande, både då det gällde
smak och lukt. Personligen tyckte jag inte
den smakade mycket alls, bara lite varmt,
vilket jag tror berodde på att tobaken var
väldigt fuktig. Väl hemkommen stoppade

jag dock en pipa och den råkade bli liggande några dagar. Då jag sedan tände pipan smakade den till min förvåning riktigt
gott - en lätt kryddig, behaglig smak. Så vid
nästa träff i MGKK (se sista sidan om Du
inte förstår förkortningen!) får vi nog ta upp
den till förnyad provsmakning.
Nu ska vi dock inte fördjupa oss i analyser
av den här tobaken, om man inte åker till
Filippinerna är det nog inte stor chans att
få tag på den. Egentligen nämnde jag den
för att få anledning att säga några ord om
Gregers resa:
Greger och hans hustru driver sedan år 2000
ett projekt på Filippinerna. De har tillsammans med några andra familjer renoverat,
byggt till och utrustat en skola i byn San
Rafael på ön Mindoro, och i denna skola får
barnen kostnadsfri undervisning. Eftersom
San Rafael är en mycket fattig by skulle
föräldrarna annars inte haft råd att kosta på
sina barn någon skolgång. Detta är ett rent
ideellt projekt och det är fantastiskt vilka
underverk man med små medel kan åstadkomma i denna fattiga del av världen. Gå
gärna in på deras hemsida och läs mer, jag
lovar att Du blir imponerad. Adressen är:
http://home.swipnet.se/lindeborg/sanrafael/
JJJJJ
Så över till några nyheter på nätet:
Henrik Rosén i Jönköping har på sin hemsida lagt ut några väldigt snygga pipbilder.
Adressen till sidan är: www.henrikrosen.
com, klicka sedan på ”Pipes”. Henrik har
lovat att det så småningom kommer fler bilder.
Carl-Fredrik Lillsunde i Uppsala håller på
att starta en chat- och diskussionssida och
har lovat att hålla mig underrättad om hur
det hela framskrider. Jag meddelar Er via
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mail då den är i funktion, vilket ger mig
anledning att upprepa: Ni som ännu inte
anmält Era mail-adresser till mig, gör det!
Då har jag möjlighet att på ett enkelt sätt
informera om sådant som händer mellan utgivningarna av Rökringar.

många år var detta helt förbjudet på grund
av alla tjuvjakt, men sedan några år tillbaka
är det åter tillåtet, bara elfenbenet är inköpt
på legal väg.

JJJJJ
Då jag besökte Tom och Pia Eltang angående Sara-piporna fick jag se en fantastisk
skapelse - en pipa i elfenben som Tom gjort
på uppdrag av en kund. Att pipan skulle
vara i elfenben var alltså kundens önskemål, men då det gällde utformningen fick
Tom fria händer. Resultatet ser Du här och
jag skulle nog tro att kunden blev väldigt
nöjd. Dock får nog pipan betraktas som ett
utställningsföremål, den är väldigt tung och
förmodligen inte särskilt bra att röka i.

Så avslutar jag denna mixture med lite resfeber i kroppen. Som jag nämnde inledningsvis väntar Chicago Pipe Show och jag hoppas ha mycket intressant att berätta därifrån
nästa gång. Dagen innan själva showen har
jag dessutom, genom förmedling av vännen Rex Poggenpohl, beviljats en intervju
med Mr. Chuck Levi, innehavare av Iwan
Ries & Co (grundat 1857), en legendarisk
man inom amerikansk ”tobacco business”.
Mr. Levi är en mycket upptagen man och
ger sällan intervjuer, så det ser jag speciellt
fram emot.

Och om Du skulle undra – jo, det är numera
fullt lagligt att använda elfenben. Under

Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi
igen i september!

JJJJJ

		

Jan
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Tom Eltang tillhör den yppersta eliten av
pipmakare och hans pipor säljs över hela
världen. Efterfrågan överstiger hela tiden
tillgången och många återförsäljare är förtvivlade över, att de inte får på långt när så
många pipor som de vill ha. Så då jag en
dag i februari besöker Eltangs Pibemageri
i Ordrup kan jag inte låta bli att fråga Tom:
”För ett par år sedan lanserades Sara Eltang-piporna. Varför göra en serie billigare
pipor, när Du istället kunde göra fler ”äkta”
Eltang-pipor, som betingar helt andra priser?” Toms svar visar på den uppriktiga och
äkta kärlek han känner för sitt yrke – och
för oss piprökare.

större kvantiteter briar, och då finns det mer
att välja bland när de riktiga toppklossarna,
de som förhoppningsvis blir pipor i de allra
högsta prislägena, ska plockas ut. ”Sedan är
det nyttigt för mig att göra många pipor”,
säger Tom. Nu blir jag förvånad, jag trodde
verkligen att han gjorde tillräckligt många
pipor redan innan Sara-pipornas tillkomst.
Men Tom förklarar: ”Jag har hela tiden siktet inställt på att göra en pipa så perfekt som
möjligt, varje enskild pipa ska om möjligt
vara lite bättre än den föregående. Har man
den inställningen och gör många pipor utvecklas man ständigt, både när det gäller
snabbhet och precision.”

Tom vet att alla inte har råd att köpa de
dyrbara pipor han normalt producerar, och
han är också väl medveten om att många av
hans bästa pipor aldrig blir rökta. Men, som
Tom säger, en pipa behöver inte kosta en
förmögenhet för att vara bra, och en billigare pipa kan skänka sin ägare lika mycket
glädje som en pipa som kanske kostar 10
eller 20 gånger så mycket. Det är här ”Sara
Eltang” kommer in i bilden, pipor som håller ett måttligt pris samtidigt som man på
intet sätt gjort avkall på vare sig hantverk
eller rökegenskaper.

Men låt oss lämna Tom en stund, för, som
bekant, bakom varje framgångsrik man står
en kvinna – hon heter i det här fallet Pia
och är Toms hustru sedan mer än 20 år. Pia
jobbade tills för några år sedan som lärare,

Men Tom påpekar också att det stora antalet
Sara-pipor gör att man kan köpa in mycket

men ägnar sig nu på heltid åt deras gemensamma firma. Det är Pia som huvudsakligen
ansvarar för Sara-piporna, hon sköter marknadsföringen och är även delaktig i själva
tillverkningen genom att hon blästrar, slipar, färgar in och polerar. Och, inte minst
viktigt - Pia är en stenhård kontrollant som
inte godkänner den minsta lilla defekt. Så
slarvar Tom vid något tillfälle, kan han vara
säker på att Pia talar om det för honom.

Det mest utpräglade draget för Sara-piporna är ”rökvänlighet”. Huvuddelen av
piporna bygger på de klassiska pipmodellerna och är av medium storlek. Ytterligheter, såsom pipor med extremt höga och
smala eller kraftigt koniska tobakshål har
undvikits. Sara-piporna är avsedda att röka
i! Att hantverket är av högsta klass behöver
väl knappast påpekas, inte heller att såväl
de blästrade som de släta piporna ofta uppvisar en fantastiskt fin ådring. Detta är inte
så konstigt, eftersom Tom och Pia enbart
köper briar av den högsta kvaliteten.
För närvarande tillverkas Sara Eltang-piporna i 25 olika modeller och samtliga finns
i slätt och blästrat utförande. Med tanke på
den tyska marknaden görs 6 av modellerna
även med 9 mm:s filter (När ska tyskarna
sluta med detta ofog att röka filterpipor?).
Den årliga produktionen ligger på cirka
500 pipor, mer hinner man helt enkelt inte
med. Alla pipor har akrylskaft och ämnena
till dessa görs i Italien. I Danmark och Sverige kan piporna än så länge bara köpas på
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Internet hos www.scandpipes.com (priser
i svenska kronor) eller www.piapipes.com
(priser endast i dollar och euro), men ute i
världen finns de i ett utvalt antal butiker: 3
i Tyskland, 2 i USA samt en butik i vardera Italien, Ryssland, Ukraina, Japan, Kina
och Kanada. Man ska veta att Tom och Pia
inte släpper iväg några pipor till en butik,
om de inte är helt övertygad om att den är
seriös. Antingen har de besökt butiken personligen eller så har de fått goda referenser från någon de har fullt förtroende för.
I Frankrike har man ingen butik, men Pia
berättar att man säljer en hel del pipor till
enskilda personer i just Frankrike, vilket
nog är ganska ovanligt. Frankrike har som
bekant en stor inhemsk produktion av pipor
och den allmänna uppfattningen är väl att
fransmän gärna handlar franskt. Men Sara
Eltang-piporna har fått många att frångå
detta mönster.

Pipklubbar har blivit en speciell nisch för
Sara Eltang-piporna. Det är alltså inte bara
Svenska Pipklubben som har en klubbpipa av detta märke, vi är i gott sällskap
med klubbar i Portugal, Spanien och Hong
Kong.
Så var det då det där med namnet Sara Eltang! Pia och Tom har två döttrar, Sofie och
Sara, och yngsta dottern Sara har alltså fått
ge namn åt piporna. ”Men vad säger Sofie
då”, undrar jag, ”är hon inte avundssjuk?”
Pia och Tom försäkrar att de pratat igenom
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detta ordentligt med båda flickorna och fått
klartecken från Sofie. Det känns betryggande, men hos paret Eltang dyker ständigt
nya idéer upp och vägen till att omsätta
dessa idéer i praktiken är aldrig lång, så jag
skulle inte bli förvånad om det rätt som det
är dyker upp en helt ny serie pipor. Hur den
skulle se ut har jag ingen aning om, men
jag är ganska övertygad om att den i så fall
kommer att kallas Sofie Eltang.
			

Linköping är en gammal kulturort och var
redan vid 1100-talets början ett kyrkligt
centrum. Stadsrättigheter fick man dock inte
förrän senare, de kan beläggas från cirka år
1300. Linköping är både residensstad och
biskopssäte och det är ingen liten stad, men
som besökare känner man sig ändå förvånansvärt snabbt hemmastadd. Förklaringen
till detta är nog att centrum är så koncentrerat, och trots att det består av en salig
blandning av krokiga, smala gator och raka
stråk är det ganska lätt att orientera sig. De
krokiga gatorna härrör från senmedeltiden,
men efter att en stor del av staden ödelagts
av en brand år 1700 anlades efter klassiskt
renässansmönster ett antal raka stråk. En av
dessa raka renässansgator är S:t Larsgatan,

Jan

som skär genom centrum bara ett par kvarter från slottet och domkyrkan.
Det får nog betecknas som årets första
vårdag, denna måndag då jag tidigt på förmiddagen promenerade S:t Larsgatan ner i
riktning från Kinda kanal. Solen sken, men
det var kyligt och man huttrade i den snåla
blåsten. När jag några timmar senare gick
tillbaka samma väg, var det dock så varmt
att jag fick ta av mig överrocken och trots
det blev svettig. Och det är väl just så det är
tidigt på våren, kyliga morgnar och varmt
mitt på dagen. Ungefär mitt emellan S:
t Larsgatans ändpunkter ligger Trädgårdstorget och här har alltsedan 1924 legat en
tobaksaffär, CITYTOBAK.
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Det var första gången jag besökte CityTobak och träffade dess innehavare, AnnMarie Carlsson, trots att hon varit medlem
i Svenska Pipklubben ända sedan starten
för mer än 15 år sedan. Ann-Marie har varit länge i branschen och började arbeta hos
affärens tidigare ägare, Lars Johansson, redan 1973. Då denne år 1990 drog sig tillbaka övertog hon rörelsen. Vi vet alla hur
utvecklingen har varit sedan dess, allt fler
tobaksaffärer har förvandlats till spelhålor,
godisbutiker och diversehandlar, medan
alla tobaksvarorna som inte tillhör de direkta storsäljarna fått en allt mer undanskymd
plats och slutligen försvunnit för gott. Så
har dock inte utvecklingen varit hos CityTobak i Linköping – här finns den karaktär
som utmärker en genuin gammal hederlig
tobakshandel kvar.
CITYTOBAK är förvisso ingen stor affär
till ytan, men den är innehållsrik. Varenda
kvadratcentimeter har utnyttjats, och då

man tittar runt i affären upptäcker man
ständigt nya saker.
Inredningen visar
tydligt att Ann-Marie har känsla för
det hon sysslar med.
Högt uppe under taket på en av väggarna upptäcker jag en
stor samling reklamtändare, en hobby
Ann-Marie har, på
ett annat ställe pryder några mycket
gamla tobaksburkar
en hylla. Men det är
trots allt piporna och
tobaken som är det
väsentligaste, och
här finns mycket att
hämta. Det är inte
ofta man ser ett så rikligt utbud av piptobak, här finns exempelvis hela sortimentet
av Peterson’s tobaker, samtliga Rattray’s
blandningar, tobaker från W. Ø. Larsen,
Davidoff, Capstan, ja, listan kan göras lång.
I dessa hyllor bör varje piprökare kunna
hitta en tobak som faller honom eller henne
i smaken. Ann-Marie berättar att hon har
kunder från hela Östergötland och det kan
jag mycket väl förstå, det finns i dag inte
många butiker ute i landsorten som tillhandahåller ett så stort och varierat utbud.
Även sortimentet av pipor är rikligt. I ett
skåp med glasdörrar står pipor i sjöskum
och briar och bland briarpiporna är Stanwell och Peterson rikt representerade. Under glasmontern finns två skåp med totalt
24 lådor fyllda med pipor, allt från majskolvar och Dollarpipor till briarpipor i olika
prislägen. Så visst har man att välja bland.
Jag frågar om kunderna klagar mycket över
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den kraftiga prishöjning som genomfördes
på tobaksvaror vid årsskiftet. Ann-Marie
svarar att väldigt få piptobakskunder verkar bry sig, medan däremot snusarna klagar högljutt. Direkt efter årsskiftet var det
dock en del piprökare som förvånat lyfte
på ögonbrynen då de fick höra priset på sin
favorittobak – de kände inte ens till att det
varit en höjning. Vi piprökare är tydligen ett
tåligt släkte!
När Du nästa gång besöker Linköping har
jag ett förslag: Köp dig en riktigt god tobak
av Ann-Marie - och kanske också en elegant
pipa (sådana får man ju aldrig för många
av) – och bege dig sedan ut till ”Gamla Linköping”. Detta är ett område dit man flyt-

tat hus från de äldsta delarna av staden och
byggt upp en hel stadsdel. Här finns affärer,
verkstäder, kafé och ett värdshus. Sök upp
en trivsam plats på någon av de gamla gatorna eller torgen, fyll pipan med den just
inhandlade tobaken och tänd. Sedan kan Du
i fulla drag njuta av såväl tobakens härliga
arom som den gammaldags atmosfären.
Blir Du hungrig kan det utmärkta värdshuset rekommenderas. Visserligen får man
ju numera inte tända pipan inomhus efter
maten, men det är heller inte det sämsta att
gå ut på gården bakom värdshuset och njuta
sin tobak på en av bänkarna vid den gamla
kägelbanan. Man undrar vilka berömdheter
som ägnat sig åt kägelspel där en gång i tiden?
			

Jan
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Det var faktiskt kärleken till en speciell
affärslokal som gjorde att Merja Juselius
hamnade i tobaksbranschen. Den mycket
speciella lokal som fick henne att ta detta
steg ligger på söder i Stockholm, närmare
bestämt i Götgatsbacken, just där denna
gata sluttar ner mot Stockholms ström.
Men vi får gå en bit tillbaka i tiden, ända
till år 1989. Merja Juselius arbetade vid den
här tiden inom affärsvärlden och hade ett
jobb hon trivdes bra med. Trots detta kände
hon sig ibland rastlös och undrade, om detta verkligen var vad hon ville hålla på med
resten av livet. Vid ett tillfälle, då Merja
var mer grubblande än vanligt, sade hennes
man: ”Köp dig en tobaksaffär!” Merja blev
helt ställd, hon hade inte haft en tanke åt det
hållet och hade ingen som helst erfarenhet
av tobaksbranschen. Men då hennes man
tillade att en viss affär i Götgatsbacken var
till salu, vaknade intresset. Den här affären
var vad vi närmast kan kalla en diversehandel, och Merja, som ibland brukade handla
där, hade fascinerats av den anrika affärslokalen, där det drivits en affärsrörelse ända
sedan 1800-talet. Då hon forskade närmare
i saken, visade det sig att affären ända fram
till 1960-talet varit en renodlad cigarrbutik.
Lusten var väckt och steget till handling
inte långt. Så plötsligt stod Merja där som
ägare till en kombinerad tobakshandel och
diverseaffär, utan att egentligen veta riktigt
vad hon skulle göra med den. Det enda hon
med bestämdhet visste var att hon inte ville
driva den vidare i sin nuvarande form - affären skulle profileras, men riktigt hur hade
hon inte klart för sig.
Insikten om hur hon ville utforma sin affär
kom några år senare då Merja besökte väninnan Elisabeth Radi i Göteborg. Elisabeth
hade tillsammans med maken André just
öppnat en exklusiv tobaksaffär, Marquis de
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Tabac, på Avenyn i Göteborg. Denna imponerade på Merja - så skulle hennes affär
också se ut! Sedan tog det inte lång tid förrän Götgatan fått en både välsorterad och
exklusiv affär för cigarrer, pipor och tobak.
Jag besökte butiken en dag i mars, och så
fort man kommer in genom dörren får man
en härlig känsla av trivsel, man känner sig
hemma. Det ligger en doft av god tobak
i den rymliga lokalen och alla väggar är
fyllda med sådant som vi alla uppskattar så
mycket. Jag blir hjärtligt mottagen av Merja
och när jag slagit mig ner i en skön skinnfåtölj, blivit serverad en kopp espresso och
fått fyr på min pipa, sitter jag en god stund
och insuper atmosfären. Bättre kan man inte
ha det - man har klivit in i en helt ny värld,
en värld där vackra pipor, goda cigarrer och
dito piptobak har huvudrollen. Det må vara
hur hektiskt som helst på gatan där utanför,
här inne har man fullständig ro.

Merja var alltså ganska okunnig om tobaksbranschen då hon övertog affären på Götgatan, men hon lärde sig snabbt. Hon insåg
att för att framgångsrikt driva en affär av
den här typen, måste man ha en gedigen
kunskap om de varor man säljer, kunderna
måste kunna få en sakkunnig vägledning
antingen det gäller att välja en god cigarr
eller en fin pipa. Att Merja i dag har detta
kunnande är ställt utom allt tvivel, och att

hon dessutom hyser en stor kärlek till det
hon sysslar med och de produkter hon saluför, råder det heller ingen som helst tvekan
om.
Jag behöver väl knappast påpeka att sortimentet av piptobak inte lämnar mycket övrigt att önska, här finns det mesta som saluförs på den svenska marknaden. Pipor finns
också i alla prislägen och Savinelli, Mastro
de Paja och DesignBerlin är rikt representerade. Jag är inte särskilt kunnig då det gäller cigarrer, men av mängden i den rikligt
tilltagna humidoren att döma förstår jag, att
här finns cigarrer som passar alla, både då
det gäller smak och plånbok.
Frans Svenssons blir Cigarrummets
Bakficka
Det verkar som Merja är svag för gamla
affärslokaler, lokaler med en lång historia.
Som tidigare nämnts har lokalen på Götgatan anor som tobaksaffär ända tillbaka till
1800-talet. Vid Stureplan, i själva hjärtat av
Stockholm, fanns också en affär med gamla
anor, Frans Svenssons Tobak. Den blev förra året till salu och detta kunde inte Merja
motstå. Denna gamla affär var fram till för
ett par årtionden sedan en specialiserad tobakshandel med ett stort utbud och egen
import av cigarrer, pipor och tobak. Sedan förflackades sortimentet alltmer, man
började saluföra lotter, spel och diverse
annat och den genuina prägeln av tobakshandel försvann. Detta såg Merja som en
utmaning, den här affären skulle i hennes
ägo få tillbaka sin gamla karaktär, fast kanske i ännu elegantare form. Hon beslöt att
döpa affären till ”Cigarrummets Bakficka”,
ett namn jag tycker rymmer en härlig ironi
– man har huvudaffären på den inte fullt så
prestigefyllda Götgatan medan Bakfickan
ligger så centralt man över huvud taget kan
komma i Stockholm.
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Affären renoverades från grunden och i
samband med detta fick Merja ännu en idé.
Ovanför affären fanns ett rum som nåddes
via en smal spiraltrappa och endast användes till lager. Det var i minst sagt dåligt
skick. Merja insåg att detta rum skulle kunna utnyttjas bättre - Varför inte inreda en
”Smokers’ Lounge”? Som alla har förstått
vid det här laget ser Merja till att förverkliga de idéer hon får, så hon tog genast tag
i det hela. Rummet renoverades från grunden, och för att få en bra ventilation drogs
ett separat utsug ända upp till taket på den
höga byggnaden. Då detta var klart inreddes rummet med skinnfåtöljer och småbord,
borden placerade så att alla besökare har ett
askfat och, om så önskas, en kopp kaffe
inom bekvämt räckhåll. Den 11 november
förra året ägde invigningen rum.
Jag besöker Bakfickan på eftermiddagen
efter att samma dag ha tillbringat förmiddagen i affären på Götgatan. Här träffar jag
Frank Björklund och medan jag röker en
pipa och han en cigarrcigarett uppe i loungen, berättar Frank att han jobbat för Merja
i ungefär ett år. Egentligen är det ombytta
roller denna dag, normalt finns Merja här
på Stureplan medan Frank förestår affären
på Götgatan. En dag i veckan byter man
dock.
Men lite mer om denna ”Smokers’ Lounge”.
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Här finns 10 fåtöljer, så större sällskap än så
kan man inte ta emot. För att få utnyttja den
måste man bli medlem i den klubb som är
knuten till loungen, men har man väl blivit
medlem kan man använda den fritt under
affärens ordinarie öppettider. ”Som sitt eget
vardagsrum”, som Frank uttrycker saken.
En extra krydda är att det är öppet ner i
affären, och uppifrån loungen har man en
perfekt utsikt över hyllorna med piptobak.
Vilken härlig känsla att kunna gå hit och
njuta ett pipstopp och en kopp kaffe efter
lunchen, innan man ger sig ut i den ofta
jäktade vardagen igen. I framtiden planerar
man också att ordna vissa sammankomster
på kvällstid i loungen.
Frank är den ende fast anställde hos Merja,
i övrigt har man extrapersonal som kan
kallas in då behov uppstår. I sin egenskap
av butikschef på Götgatan sköter Frank alla
beställningar som kommer in via nätet, och
detta är en ganska omfattande hantering.
Då Frank expedierar dessa ser han födelsenumren på kunderna och har då gjort en intressant iakttagelse -påfallande många pipoch piptobakskunder är födda på 70-talet.

Detta är glädjande och visar att det växer
fram en ny generation piprökare. Det är
också den uppfattning vi har i pipklubben,
även om vi inte har lika bra koll på våra
medlemmars ålder.
Sortimentet av pipor var stort på Götgatan,
men här är det ännu större - och kanske
även lite exklusivare. Till de sistnämnda
exklusivare piporna hör de tre från Mastro
de Paja Du kan se på bild här ovan. Pipan
med fyrkantigt huvud kommer från DesignBerlin. Om man ska räkna den till de exklusiva är kanske tveksamt, men i alla fall är
den originell. Då Merja efter renoveringen
öppnade Bakfickan upptäckte hon att pipförsäljningen fungerade direkt, medan
det gick betydligt trögare med cigarrerna.
Förklaringen till detta är sannolikt att utbudet av pipor var ganska stort hos Frans
Svenssons ända in i det sista, medan man
inte hade satsat lika mycket på cigarrer. På
senaste tiden har dock även cigarrförsäljningen tagit fart.
Naturligtvis har det varit bråda tider för
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Merja, men nu tycker hon att det börjat lugna ner sig, så att hon får tid till en del som
blivit eftersatt.
Högst på prioritetslistan står att hemsidan
ska uppdateras, och när Du läser detta är det

sannolikt klart. Men, som alla har förstått
vid det här laget, har Merja ett stort intresse
för de lokaler hon verkar i, deras historia
och vad för rörelser som drivits där förr i
tiden. Då det gäller lokalen vid Stureplan
har hon hittat viss dokumentation i samband med renoveringen och ser fram emot
att få tid att forska lite i denna. Resultatet av
den forskningen ser vi också fram emot att
få ta del av. Bara det nu inte kommer något
emellan – det kan ju bli ytterligare någon
tobaksaffär med anor till salu i Stockholm,
och då har nog Merja svårt att stå emot frestelsen.
			

Jan

En utbytespipa
”It’s good to be a pipe maker”, brukar Tom
Eltang säga. Jag håller med. Inte nog med
att det är en trivsam sysselsättning, det har
även trevliga sidoeffekter. T ex att byta pipor med andra pipmakare! ”Jag gör en åt
dig så gör du en åt mig.” Love Geiger och
jag har bytt pipor till ömsesidig förtjusning.
Åtminstone är jag väldigt nöjd med hans logopipa. Visst är det en drömsits!

hamna hos en annan pipmakare. Man vet att
den kommer att bli synad in i minsta detalj
och att alla eventuella skavanker kommer
att avslöjas. Men jag tog ”Gud i hågen” och
skickade en pipa till Cornelius. Han blev
glad och gillade pipan. Men sedan gick tiden och ingen Cornelius-pipa kom till mig.
Så jag började nästan ge upp hoppet.

Men det var om ett annat byte jag tänkte
berätta. Jag kom i kontakt med en ung tysk
pipmakare, Cornelius Maenz, för några år
sedan. Vi mailade flitigt till varandra och
utbytte synpunkter och erfarenheter. Vid
något tillfälle undrade han om vi inte kunde göra var sin pipa till varandra. Jag var
inte svår att övertala, för jag beundrar hans
pipor mycket. Inte minst hans säkra formkänsla. T o m Bo Nordh var imponerad av
Cornelius talang.

Men för en tid sedan gick DM av stapeln
i Köpenhamn och jag visste att Cornelius
förmodligen skulle dyka upp där. När jag
klev in i utställningslokalen frågade jag
Per Bilhäll om så var fallet. Per log lite
underfundigt och sa att det stämde och att
han hade en pipa med till mig. ”Hoppas att
du inte gillar den”, sa Per. ”För då vill jag
köpa den av dig!” Sedan visade han mig till
Cornelius som genast letade upp min pipa.
Gissa om det var med bultande hjärta som
jag öppnade läderpåsen.

Även om man vindlägger sig om att göra
alla sina pipor så bra så möjligt känner man
lite extra press när man vet att pipan ska

I min hand såg jag en liten, fjäderlätt
”Blowfish” med bambuhals. Cornelius
undrade lite nervöst om den kanske var för
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liten. Men jag försäkrade honom att jag gillar små och lätta pipor. Efter att ha synats
från alla håll provade jag den i munnen.
Den kändes knappast och draget var helt
perfekt. För att inte tala om hur bekvämt
bettet var. Jag tittade lite närmare på det
och baxnade över hur tunt det verkade vara.
Cornelius visste inte hur tunt, för han hade
inte mätt!!! Väl hemkommen till Lund igen
gick jag genast till verkstaden och
kollade.

Eftersom hålet genom bettet håller
ca 1,8 mm så blir det ju inte
mycket kvar att bita i. På
min Cornelius-pipa
alltså en
halv millimeter
på var sida.
Ändå är draget helt utan
motstånd (bättre än jag
själv någonsin lyckats
åstadkomma) och en piprensare går lätt igenom.
Rena trolleriet!

2,85
mm!!!
För dem
som inte känner till det,
så är 4 mm något slags
standard för hur tjockt bettet högst ska
vara. Själv brukar jag göra dem aningen
tunnare 3,8-3,9 mm på pipor som ska säljas
och 3,4-3,6 om jag vet att jag ska behålla
pipan själv.

Naturligtvis har jag granskat pipan med
Argusögon. Den väger bara 28 gram och är
fullständigt perfekt i varje liten detalj. Facetterna på tobakshuvudet alldeles rena och
lagom skarpa, infärgningen lockar fram den
livliga ådringen, övergången mellan huvud
och hals är delikat, anslutningen mellan
bambu och övriga delar går inte att göra
elegantare. Utformningen och böjningen av
skaftet harmonierar helt med halsen. Sist
men inte minst, Cornelius har åstadkommit
en harmoni mellan symmetri och assymetri
som är en njutning för ögat.
Sa jag att pipan är fantastiskt bra att röka?
			Bengt

Nya medlemmar:
Bo Almqvist
Carsten Andersen
David Bukovinszky
Johan Dahlström
Anders Fransson
Christian Hoffman
Anders von Hofsten
Nicklas Jansson
Berne Karlsson
Jörgen Lauridsen
Kjell Lind
Peter Lindgren
Hans Melin
Håkan Mårtensson
Jan Pernesten

Väderkvarnsgatan 15a
75329 Uppsala
Petersmindevej 110 Holme-Olstrup, DK 4684 Holmegaard, Danmark
Spaldingsgatan 3
41259 Göteborg
070-7684987
Bosshagsgatan 13
55446 Jönköping
036-100886
V. Vintergatan 29
70344 Örebro
Sköntorpsvägen 1
12038 Årsta
070-9256453
Karlavägen 26
11431 Stockholm
08-6119594
Östanvindsgatan 9c
41717 Göteborg
070-4095405
S:t Persgatan 139 1
60230 Norrköping
011-122623
Thomsensväg 16 6v.
21373 Malmö
040-216194
Lutensväg 8
80595 Gävle
025-96200
Knäppingsborgsgatan 11a 60226 Norrköping
011-162193
Vikstensvägen 61 2tr
12156 Johanneshov
073-0534862
Surbrunnsvägen 2c
27140 Ystad
0411-72640
Åbogatan 6
29631 Åhus
044-247500
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Pipmakaren Peter Hedegaard (f. 1951) avled på förmiddagen den 8 april efter några
månaders sjukdom, djupt saknad och sörjd
av nära och kära samt många vänner.
Hösten 1976 hade redaktören för tidningen
Stop och tillika grundaren av Nordisk Tobakskollegium, P. C. Olrik, kallat till ett
möte i Köpenhamn. Syftet var att ombilda
Nordisk Tobakskollegium, som tidigare
mer eller mindre varit en stödorganisation
för tidningen Stop, till en fristående förening. På mötet blev jag sittande bredvid en
långhårig, skäggig ung man som nyligen
flyttat till Köpenhamn och nu arbetade som
lärling på W. Ø. Larsens pipverkstad. Som
alla lärlingar fick han mest jobba med reparationer, men han plockade stolt upp några
pipor ur sin väska och berättade att det var
de första piporna han gjort själv. De var förvisso inte perfekta, vilket han mycket noggrant påpekade, men formgivningen fascinerade mig. Den unge mannen hette Peter
Hedegaard, och allt sedan detta första möte
har jag haft förmånen att kunna följa hans
utveckling som pipmakare.
Efter tiden hos W.Ø. Larsen öppnade Peter
en egen verkstad i Köpenhamn. Han trivdes dock inte särskilt bra i storstaden och
då han 1984 fick höra talas om en lämplig
lokal i Helsingör, bestämde han sig för att

flytta. Efter detta blev det närmast en regel
att gå upp en sväng till Peter när man var
på besök i staden. Peter är dock född och
uppvuxen på Jylland och längtan tillbaka
dit gjorde sig så småningom påmind. Då
det för några år sedan blev ett lämpligt hus
ledigt i Frederikshavn, beslöt sig Peter för
att flytta ännu en gång. Jylland är betydligt
mer avlägset, så tyvärr kom jag aldrig att
besöka honom där. Då vi talades vid i julas bestämde vi dock att jag skulle komma
dit frampå vårkanten, nu då jag fått lite mer
tid till att resa. Bara två veckor innan han
gick bort ringde jag honom. Jag visste att
han var allvarligt sjuk, men Peter lät någorlunda hoppfull och vi bestämde att träffas
veckan därpå. För säkerhets skull skulle jag
dock ringa dagen innan. Då jag gjorde det
var han dock mycket dålig och kunde bara
få fram enstaka ord, så något besök orkade
han inte med. En dryg vecka senare var Peter död.
Peter var en mycket mångsidig man. Han
var oerhört beläst, mycket intresserad av
teologi och särskilt teosofi, ett ämne som
väl de flesta av oss har ganska diffusa begrepp om. Han var oerhört intresserad av
opera och i fråga om Wagner var intresset
närmast fanatiskt. Under många år var Peter en stadig gäst vid festspelen i Bayreuth,
där han lyssnade till sin favoritkompositörs
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operor från morgon till kväll. Han var också
en duktig violinist och även sedan han flyttat till Helsingör åkte han regelbundet till
Köpenhamn för att ta lektioner. Peter saknade alltså inte intressen vid sidan av sitt
pipmakeri, men tyvärr levde han ändå inte
ett lätt liv. Särskilt under senare år förmörkades hans tillvaro av regelbundet återkommande depressioner som gjorde honom helt
oförmögen att fungera.
Peter var enligt min åsikt en av de största
pipmakarna i sin generation. Han fann redan från början en egen stil och hans formkänsla var unik. Peters pipor är förvisso

spridda i stora delar av världen, men jag
tycker ändå inte att de fått den uppmärksamhet de förtjänar. Detta beror sannolikt
på Peters natur - han var en vänlig, stillsam
och mycket privat man som inte gärna visade upp sig på mässor och i andra internationella sammanhang.
Peter lämnar ett stort tomrum efter sig.
Medan jag nu röker en av Peters pipor går
mina tankar tillbaka till den där höstdagen
1976. Världen har blivit fattigare.
				Jan

Tre skönheter från Peters hand

Adressändring
Lars Orrvik
Maria Peterzon

Regementsgatan 45 3
Råkritegatan 50

64533 Strängnäs
21236 Malmö

0152-21129
070-5566120
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I Brevlådan i förra numret dök frågan upp
varför en tobak smakar så annorlunda vid
skilda tillfällen och i olika pipor, och jag
lovade då att ge mina högst personliga
synpunkter. Nu är ju detta ett ämne med få
absoluta sanningar, så det vore roligt om
några fler ville komma med sina åsikter. Då
kan det hela utvecklas till en riktigt spännande dialog.

en tunnväggig. Förklaringen till detta skulle då vara att en Flake, särskilt om den röks
med skivorna hela, utvecklar mer värme
och därför krävs mer trä för att stå emot
hettan. Jag är inte helt överens med den
gode Olrik i detta avseende, generellt sett
tycker jag alla tobaker smakar bäst i relativt
tjockväggiga pipor. Men här är också min
erfarenhet att det finns många undantag, jag
har en del tunnväggiga pipor som inte blir
särskilt varma och där även sådana tobaker
som utvecklar mycket värme vid förbränningen smakar utmärkt. Om det beror på att
dessa pipor är gjorda av en extra värmetålig
bit trä eller något annat, har jag ingen aning
om.

Pipan
Jag ska börja med några saker där det åtminstone finns lite fakta att hålla sig till,
och det har med pipans storlek och form
att göra. Jag tror nog alla som röker många
olika tobaker har upptäckt att en tobak kan
smaka utmärkt i en viss pipa, medan en
annan tobak inte alls kommer till sin rätt i
samma pipa. Här är jag övertygad om att tobakens skärning har en avgörande betydelse. En grovskuren tobak kräver ett tobakshål med ganska stor diameter. Är tobakshålet för smalt blir brandytan alltför liten och
smaknyanserna kommer inte fram. Men är
tobaken finskuren blir förhållandet det omvända, brandytan blir för stor, tobaken brinner för snabbt och kan i vissa fall smaka
riktigt illa och kanske bränna på tungan. Så
en finskuren tobak kanske passar bäst i en
pipa vars tobakshål håller en diameter på
cirka 17 mm medan en grovskuren kräver
19-21 mm.

Om man ska generalisera, tror jag att pipor
där huvudet har jämntjocka väggar är bäst
att röka i. Men denna regel har så många
undantag, även i min egen pipsamling, att
det kanske inte ens kan kallas en regel.
Dock är pipor med kraftigt koniskt huvud
ofta problematiska. Jag kan visa ett exempel på en sådan pipa här, en pipa som kommer från W. Ø. Larsen och som är en av de
elegantaste pipmodeller jag vet. För många
år sedan vann den till och med en omröstning i en amerikansk tidning om det årets
vackraste pipa. Dock är den helt omöjlig
att röka – den blir glödhet då man kommit

Sedan har vi det där med väggtjockleken.
Den danske pipskribenten P. C. Olrik skrev
en gång att han tyckte en Flake smakade
bäst i en tjockväggig pipa, medan smaknyanserna i en Mixture bäst kom till sin rätt i

en bit ner i stoppet. Så vill man vara på den
säkra sidan bör man alltså hålla sig till de
genuint klassiska modellerna, såsom Billiard eller Pot, men då blir det å andra sidan
lite ensidigt och tråkigt. Så man får väl ta en
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del risker - ibland köper vi alla en pipa som
inte fungerar så bra. Det lustiga är bara, att
en sådan pipa kan fungera utmärkt för någon annan. Så vad är egentligen fakta?!
Miljön
När det gäller miljön kommer vi in på mer
subtila saker. En erfarenhet jag gjort är, att
en pipa sällan smakar bra en het och torr
sommardag. Däremot kan den smaka gudomligt gott frampå kvällen, då det blivit
svalare och luftfuktigheten ökat. Jag tror
detta har mer med luftfuktigheten än temperaturen att göra. Den som inte har provat
att röka en Mixture med Latakia utomhus
en småregning, kanske lite kylig, vår- eller
höstdag, bör prova detta. Om man nu gillar Latakia, förstås! Om så är fallet, är det
en upplevelse man inte glömmer i första
taget.
Hur man stoppar
Vi har nog alla gjort den erfarenheten, att
vissa tobaker kan man både stoppa och
tända ganska slarvigt och de smakar ändå
bra, medan andra blir helt onjutbara. Detta
tror jag har med skärningen att göra. En finskuren tobak som är jämn i konsistensen är
svår att misslyckas med, de mer grovskurna
kräver större omsorg då de stoppas och även
vid antändningen. Det är väldigt viktigt att
hela ytan blir tänd, en tobak som brinner
snett smakar garanterat illa, åtminstone då
man kommit en bit ner i stoppet. Det har ibland fascinerat mig hur viktigt detta är och
hur radikalt smaken kan förändras då en tobak brinner snett. Så att vara omsorgsfull då
man stoppar och tänder sin pipa är absolut
väl använd tid.
Det mest subtila
Sedan kommer vi till de mest subjektiva
sakerna: När smakar det bäst att röka just
en speciell tobak? Journalisten Allan Carlsson skrev i en artikel om piprökning i Her-

rarnas Kalender år 1969: ”Man kan mycket
väl röka en cigarett omedelbart på en smörgår med ansjovis, det gör varken från eller
till, men att tända ett stopp Capstan Mild
(den gula) i samma situation är snudd på
flaggskändning. Om man inte tänker sig för
så gör man tabben och lägger snart ifrån sig
pipan.”
Det ligger en hel del i detta. Att röka en
mild tobak ovanpå starkt kryddad mat leder
till att man tycker tobaken smakar för tunt,
man suger häftigare för att få mer smak,
röken blir för varm - och det finns inget
lyckligt slut på en sådan historia. Nu är det
säkert en och annan som tycker att exemplet med Gul Capstan inte var särskilt väl
valt - den är väl inte särskilt mild! Man får
då tänka på att denna artikel skrevs för snart
40 år sedan och på den tiden var Gul Capstan verkligen en mycket mild tobak, sedan
dess har den radikalt ändrat karaktär.
Efter en stadig måltid med kanske starkt
kryddad mat föredrar jag personligen en
kraftfull Virginia, en tobak utan några konstigheter men som ger en genuin tobaksmättnad. En kryddad Mixture med många
olika smaknyanser tycker jag inte kommer
till sin rätt i det sammanhanget, smaklökarna är redan så hårt engagerade att de inte
kan tillgodogöra sig dessa nyanser. Efter en
lättare måltid röker jag däremot gärna en
Mixture.
Rökvanor
Möjligheten till variation är ju en av de stora
njutningarna med att vara piprökare och alla
utvecklar vi olika mönster i detta avseende.
För mig finns det dock en tidpunkt då jag
inte önskar någon variation, och det är på
morgonen. Till morgonkaffet och tidningen
röker jag alltid samma tobak, och sedan
många år tillbaka är det Röd Orlik. Röker
jag någon annan tobak vid det tillfället har

dagen inte börjat riktigt på rätt sätt. Kanske
är mina smaklökar, i likhet med resten av
mig, lite trögstartade på morgonen.
Humöret
I det brev från Sven Blomberg som gav mig
anledning att skriva detta inlägg, tar Sven
också upp frågan om hur humöret påverkar
smaken. För egen del kan jag bara säga då jag är på riktigt dåligt humör finns det
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ingen tobak i världen som smakar mig,
då kan jag nästan lika gärna stoppa halm i
pipan. Omvänt kan det vara svårt att hitta
en tobak som smakar illa sådana dagar, då
allt är perfekt och hela världen ler. Men de
flesta dagar är ju någonstans mitt emellan,
och då kan rätt tobak, rökt vid rätt tillfälle i
rätt pipa sätta guldkant på tillvaron.
				Jan

”World Cup in Pipesmoking” arrangeras den 13-14 oktober i St. Petersburg, Ryssland. World Cup (WC) skiljer sig från andra internationella tävlingar genom att det enbart är en tävling för klubblag, de individuella resultaten räknas inte. Man tävlar i 5-mannalag och de tre
bästa tiderna läggs samman.
Svenska Pipklubben har möjlighet att ställa upp
med flera lag, så
vi vill uppmana
alla intresserade
att anmäla sig. Vi
brukar inför denna typ av arrangemang kunna utverka viss sponsring och räknar

med att detta blir
möjligt även i år.
Dessa sponsorspengar kommer
att fördelas lika
bland alla deltagare.Ta denna
chans att delta i
ett arrangemang
som Du säkerligen kommer att
minnas resten av

Du kan läsa mer om det hela på www.pipeclub.ru
Anmälan göres till Svenska Pipklubbens ordförande, Per Billhäll på email per.billhall@bostreammail.com eller telefon 031-685869.

Vi måste ha din anmälan senast den 1 augusti!
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Denna artikels inledande vinjett är ett självporträtt av Robert Storm Petersen, det vet
varje dansk och mången svensk. Han är
dansken personifierad, gemytlig, humoristisk, jovial och underhållande. Alltid med
en pipa eller cigarr i munnen. Den slingrande röken lever i symbios med hans dagliga
arbete vid skrivbordet. Röken är i själva
verket en nödvändighet för hans skapande.

som han visade en komikerådra och en fallenhet för att inför öppen ridå i snabba teckningar karikera sin omvärld. Storm P närde i
20-års åldern drömmen om att bli konstnär.
För oss lever han kvar som en gudabenådad tecknare där pennan outtröttligt finner
sin väg på papperet och fram träder dessa
underfundiga kommentarer till det dagliga
livet så levande uppfattat av honom.

Storm P, som alla kallar honom, föddes för
125 år sedan i Valby i utkanten av Köpenhamn. Storm var hans moders familjenamn.
Fadern Petersen var slaktare och öppnade
efter ett par år butik intill Sankt Nikolajkirke alltså mitt i centrum av stan. Storm
P fick tidigt hjälpa till i förrättningen, men
med slaktarkniven blev han aldrig vän. Då
var det lättare att bli vän med familjens
budhäst. Kanske grundades där hans erkänt
stora kärlek till djur - inte minst hundar.
I Köpenhamn har länge funnits en levande
kabarétradition, och det hörde till nöjena att
besöka den lokala teatern för att möta kuplettsångare, skådespelare och andra underhållare. Scenens folk hörde till den petersenska familjens vänkrets, och säkert njöt
gästerna många gånger söndagens oksestek
i det generösa slaktarhemmet.

Storm P kom att bosätta sig i kvarteren intill Frederiksbergs Slott. Stiger ni av tåget
på Hovedbanegaarden har ni Vesterbrogade utanför, gå den åt väster så övergår
den i Frederiksbergs Allé. Här tog han sina
dagliga promenader och ofta besökte han
Olle Linds antikvariat för en pratstund.
En gång när han kom in var en för honom
okänd kund där. Han presenterade sig som
tjänsteman i Priskontrollen och sade gravallvarligt: ”Ni säljer era böcker till för lågt
pris! Jag kommer tillbaka lite senare för att
kontrollera att ni höjt dem”. Practical Jokes
roade honom uppenbarligen.

Storm P fann tidigt att scenens värld passade honom bättre än slaktarboden. Särskilt

1949 slutade han sina dagar och för eftervärlden återstod det bl.a. att ta hand om
60000 teckningar. Ett litet museum öppnades 1977 i Slotshavens vänstra grindstuga,
en före detta polisstation. Idag disponerar
museet hela huset och hit kommer många
besökare inte minst skolklasser för att möta

denna legend som alltjämt förnöjer dem.
Inför denna artikel om Storm P besöker jag
museichefen Jens Bing, en levande uppslagsbok om vår vän. På kontoret får jag
bläddra i Storm P´s Den lille pibebog från
1947 och hans högintressanta boksamling.
I museet exponeras målningar, teckningar,
teateraffischer och en trappa upp hans pipsamling och hans arbetsrum. Vid fönstret
står pappans stora arbetsbord där de dagliga
tidningsteckningarna kom till. I ena hörnet
av rummet står en stor flätad korg fylld med
de pipor Storm P rökte. Med denna luftiga
förvaring hade han funnit ett idealisk sätt att
få piporna torra. På skrivbordet står alltjämt
ett 25-tal tobaksburkar ur vilka han valde
den sort som bäst passade hans aktuella sinnesstämning.
Men Storm P samlade också pipor från hela
världen. I två vackra holländska vitrinskåp
samt tre i väggarna infällda montrar förvaras ca 450 dyrgripar. Dyrgripar inte bara för
deras sällsynthets skull utan ofta för att de
tillhört berömda personer. Många är skänkta till honom. Vid en väns frånfälle tog han
gärna hand om dennes rökverktyg som han
säkert beundrat ofta under gemytliga samkväm. Här finns sjöskum i alla former, en
så stor att dess ägare var tvungen att stå upp
när han rökte den. Bruyere-pipor, en skulpterad i form av Voltaires huvud och ägd en
gång av den franske skalden Paul Verlaine.
Och så många kritpipor, Storm P´s favoriter. Någonstans berättar han att han som
12-åring tog sina första bloss i en dylik,
och kanske grundades då hans förkärlek för
detta material. Man kan se framför sig tonårsgänget som han döpte till ”The Smoking
Boys” sittande bakom ett plank rökande
dessa för pojkarna så kära dyrgripar. När
Storm P fyllde 50 år skänkte vännen och
skådespelaren Johannes Poulsen honom ett
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handgjort silveretui till en av de bevarade
och alltjämt nyttjade kritpiporna, en födelsedagspresent han säkert satte extra stort
värde på. Hela pipsamlingen kan inte presenteras här. Ett museibesök rekommenderas. På sommarhalvåret är det öppet tisdagsöndag, på vinterhalvåret lite färre dagar.
Här skall bara tas upp tre objekt med
svensk anknytning. Ett originellt piphuvud
i glacerad keramik fångar mitt intresse. Det
är gjort av den svenske keramikern Patrick
Nordström (1870-1929) född i Höganäs,
utbildad på slöjdföreningens skola i Göteborg. Verksam i Köpenhamn från 1900
och bosatt i närheten av Storm P. Pipan
föreställer en känd folketingsmand, Storm
P och Patrick har säkert haft roligt åt karikatyren. En annan svensk som gjort sig
ett namn i Danmark är skulptören Gerhard
Henning (1880-1967). Även han utbildade
sig i Göteborg och lärde då känna konstnären Ivar Arosenius. Han skänkte Storm P en
sjöskumspipa där han i lågrelief skulpterat
en naken kvinnokropp. Jag citerar Storm P i
översättning ur Michael Iversens fina översikt över Storm P´s pipor i Piber & Tobak
(nr 97-100): ”Sjöskum är det mest levande
material av alla - tänk om en skulptör skar
ut en ljuvlig kvinna och man därefter röker
henne till en mulatt”.
Sist fastnar jag för en kufisk pipa i trä i form
av en krokodil med svansen-munstycket
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framåtböjd och huvudet som lock över eldstaden.

På fotot från 20-talet ser vi pipan ligga till
vänster. Storm P och Mads, hans första fru,
beundrar samlingen som ännu så länge är
ganska blygsam. Han med pipa i mun förstås och hon….ja vad är vi vana att se danska damer röka? Pipan är ett arvegods efter
vår folkkäre Arosenius. I Den lille pibebog
har han själv skrivit att pipan är gjord av en
bohuslänsk fiskare.

Min dag på museet går mot sitt slut. Jens
Bing skall ha stort tack för ett generöst mottagande och för att vi får disponera några
bilder ur museets samlingar. Jubileumsåret
firas bl.a. med att firman Orlik Nobel A/S
tagit fram en Storm P-modell med silverring graverad med vinjetten i denna artikels
början. Pipan kallas för en calabash, en
modell som Storm P var särkilt förtjust i han var ju bäste vän med självaste Sherlock
Holmes. En calabash är det dock förvisso
icke, men lustigt nog ligger i ett av skåpen
en riktig calabash stämplad ORLIK och säkert en bra bit över hundra år gammal. Jubileumspipan är i alla fall mycket vacker och
blir er för 890 dkr.
Buss nr 28 för mig direkt till Hovedbanegaarden. En röd korv får avsluta min köpenhamnsvisit, tillbaka far jag med tåget
över bron från det land där en korvgubbe
heter en pølsemand.

Johan Hedborg
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Brevlådan
Jan Pipa Andersson
Skåne
Vi inleder med ett nödrop från Joakim Lindengren i Göteborg, vilket gav upphov till
följande brevväxling:
Aloha!
Länge sen jag hörde av mig nu, men jag läser rökringar med lika stort nöje varje gång.
En smärre nödsituation har uppstått; min
tobakshandlare säger att de har slutat sälja
Nappa Valley, min standardtobak sedan tio
år, i Sverige. Har du något tips om hur jag
ska kunna köpa den i fortsättningen? Jag
har sökt på nätet efter postorderförsäljare
utan framgång. Hittar inte ens några hemsidor för danska tobakshandlare, vilket är
lite märkligt. En tänkbar förklaring är min
inkompetens vid internetanvändning.

		/Joakim

Det är tråkigt när gamla trotjänare bara försvinner, det har jag varit med om mer än
en gång. Jag var också ute och sökte på
nätet men kunde bara hitta den på ett enda
ställe, på www.santaclara.se. Det är ju en
Göteborgsaffär så jag misstänker att det
kanske är där Du har köpt den tidigare. Enligt hemsidan har de den i alla fall på lager.
Tack för tipset. Santa Clara ligger här i närheten. Men när deras lager är slut kommer
jag att behöva skicka efter från utlandet...
Får söka vidare på nätet. Mailade en fråga
direkt till Orlik (som tydligen gör Nappa
Valley numera) men fick inget svar...
			/Joakim
Som framgår av nedanstående verkar det

hela att lösa sig för Joakim – och även för
andra som gillar Nappa Valley. Vi får också
ett tips om hur man kan förlänga livet på en
gammal, kär pipa:
Nu har jag fått svar från Orlik. Det verkar
som om jag kommer kunna beställa Nappa
Valley, eller en likadan blandning från Poul
Olsen. Jag mailade dem nyss, får se vad de
svarar. Tänkte passa på att delge ett tips
om en metod för lagning av pipor som jag
utarbetat:
Vissa av mina pipor har börjat bli igenombrända, och för att stoppa detta har jag
blandat till ett ”spackel” av sånt där fint
koldamm som man får när man skrapar ur
beläggningen ur pipor, vilket jag blandar
med honung, tjock sockerlösning eller litet
punsch, Det ska bli en rätt tjock, klibbig
smet. Sedan fyller jag igen den väl renskrapade kratern i piphuvudets vägg med denna
smet. Därefter låter jag det torka någon
timme varpå jag röker ett par stopp (med
långt mellanrum; pipan ska såklart kallna
emellan!) för att få spacklet att smälta ihop.
Därpå jämnar jag försiktigt till det hårdnade spacklet med en liten kniv, och fyller
vid behov på med ytterligare spackel. Denna metod har räddat både min Dunhill och
min klubbpipa (den första; Johs)
Ha det bra, och njut av pensionärstillvaron!
			/Joakim
Nostalgiska känslor väcks till liv när Joakim
nämner den allra första klubbpipan. Det var
i klubbens barndom och jag kommer fortfarande ihåg hur spännande det var - men inte

26

helt problemfritt. Vi hade nämligen lite otur
i början. Först lades beställningen ut till en
pipmakare som efter åtskilliga förseningar
till slut avsade sig uppdraget, eftersom han
inte fick tillgång till den verkstad, där han
hade räknat med att kunna göra piporna. Så
vi fick börja om från början och uppdraget
gick nu till Johs Johansen i Frederikshavn.
Detta var före EU, så piporna fick smugglas in i Sverige, vilket vi väl utan risk kan
erkänna nu då brottet sedan länge är preskriberat. Det är inte så många som var med
redan på den tiden, så det kan väl vara på
sin plats att här visa en bild av denna allra
första klubbpipa.

smaksatta. Vilka fler tobaker bör jag ha för
att få med en värdig representant från dom
övriga ”rena” sorterna? Läser man lite på
forum så verkar Dunhill 965 vara en klassiker och nästan alla Samuel Gawiths sorter.....mm?
Tänkte beställa det här via en kompis i Staterna så blir det lite billigare. Har du beställt från smokingpipes.com någon gång?
Lovade ju även att jag skulle skicka några bilder på mitt rökrum som jag höll på
med, och nu är det klart. Det saknas dock
ett humidorskåp som jag har beställt, 150
cm högt 55 cm brett som skall stå i ett av
hörnen.


Andreas Bergner i Sävar hade en del frågor
i förra numret och återkommer med några
till här:
Jag har nu inhandlat några pipor, 2st Stanwell och en BBB, alla är köpta från Leif
Jensen via Pipbörsen. Sedan tidigare hade
jag en Peterson 303. Men nu har jag lite
frågor om tobak.
Är det ok att röka alla sorters ”rena” tobaker i samma pipa exempelvis Burley, Perique mm och sedan ta dom smaksatta i dom
andra piporna? Det blir isåfall Peterson
och BBB Bulldog half bent som får ta dom
rena sorterna.
Nu har jag Old Dublin (som den enda rena
tobaken) och My Own Blend Christmas
2005 samt Stanwells Edition 2007 som

Ser fram emot nyaste numret av Rökringar./ 				
			Andreas
Begreppet ”ren tobak” är givetvis relativt
- med ”ren” menar jag en tobak där eventuella tillsatser inte tar överhanden över
tobakssmaken - men det förmodar jag vi
är överens om. Du bör definitivt ha olika
pipor då Du röker en mixture med Latakia
och exempelvis en ren Virginia. Även Latakian biter sig fast bra i pipan. Sedan nämner
Du Perique - akta dig för att röka den ren
om Du skulle få tag på en burk. Perique och
Latakia är två kryddtobaker som är fantastiskt fina i blandningar, men det är en gan-

ska förskräcklig upplevelse att röka dem
rena. Det är nästan som att äta ren peppar,
vilket man ju inte gärna gör även om man
är förtjust i pepparstek.
Då jag fick detta mail var det nya numret av
Rökringar på väg ut och som bekant innehöll det recensioner av inte mindre än 18
tobaker. Jag hoppas det gav Andreas och
andra fortsatt lust att botanisera i tobaksfloran.
Här kan Du också se en bild på Andreas
flotta och trivsamma rökrum. Jag tycker
dock det saknas ett pipställ på spiselhyllan,
något Andreas håller med om. Han är dock
på jakt efter ett speciellt ställ, det skall ha
plats för 7 pipor och veckans dagar skall
vara markerade. Är det någon som vet var
han kan få tag på ett sådant, så hör av Er.

Så har vi ännu ett nödrop, denna gång från
Gunnar Svensson Hjeltesköld i Torsås:
Ave !
Enmanspiprökarekubben Uti Södra Möre
2007 Feb 14
Vi hava nu, vid årsmötet, beslutat att avdela
4 sek, ifrån vår hårt ansträngda budget ( i
klubbkassan ) till piprensarefabrikanten
- ”konisk modell” högabsorberande; ean
- 7 308190581284. svenskt fabrikat.
Vår förening består av en medlem, som är
ordförande och tillika kassör, protokollförare, sekreterare och suppleant.
Vår fråga är: Varthän skola vi vända oss
för utdelning av nämnda medel ? - Nu när
årsmötets pipstopp är blott aska?! - Swedish Match, nej .....
I viss förtvivlan, och med hopp om hjälp.
 	 Gunnar Svensson Hjeltesköld.
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Gunnar tar upp en sak som har blivit ett
problem här i landet, tillgången på bra piprensare. Åtminstone är det ett problem om
man inte bor i närheten av någon av våra
specialaffärer. Särskilt sorgligt är det, eftersom vi har stolta traditioner då det gäller piprensare och har haft en omfattande
inhemsk tillverkning av hög kvalitet. Här
i trakterna kan jag numera bara få tag på
RATOS, vilka jag tycker är för korta och
klena, samt i en enda affär NIKO, vilka är
bättre men även de i kortaste laget. Så det
enda tips jag kan ge Gunnar och andra är att
vända sig till någon av våra specialaffärer
(se Bulletinerna).

Nästa mail kommer från Gunnar Thurfjell
i Gällivare:
Tack för ännu ett trevlig nr av Rökringar.
Genast jag såg omslaget blev jag nyfiken på
den läckra pipan och nyfikenheten stillades
mer än väl inuti tidningen. Härligt reportage och heder åt Anders & Martin som
uppfyllt en gammal dröm!
Ser fram emot nästa nr för att läsa om
hur du och övriga uppfattar samma tobak
i olika pipor vid olika tillfällen. De flesta
piprökare har nog upplevt att så är fallet
men jag tror ett fåtal har någon säker förklaring, men väl aningar.
Egna aningar när det gäller Capstan Blue
• Pipans storlek: en ”större” pipa ger
svalare rök och ger i min smak godare
rökupplevelse.
• Stoppningen: en för hårt/löst stoppad
pipa är eländig att röka. Troligen är
det individuellt hur man vill ha sin pipa
stoppad men för personen i fråga bör
den alltså vara ”lagom” stoppad. (lagom luddigt uttryckt el. hur?).
• Håller dessutom med en tidigare skribent
om att en pipa som stoppas och röks något på kvällen ofta har en angenämare
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smak påföljande morgon. (en av mina
rutiner).
• Tid på dygnet: Troligen högst individuellt. Morgonpipan?
• Stämningsläge: Här sticker jag ut hakan
och påstår att det är väsentligt.

Ovanstående funderingar har jag klurat ut
för att komma ifrån mina paranoida tankar
att tillverkaren av Capstan Blue inte levererar samma tobak i burkarna!
			/Gunnar
Tack för dina intressanta synpunkter, Gunnar. I Tobaksburken har jag redovisat mina
synpunkter i detta ämne, och jag hoppas att
vi framöver får många inlägg från andra
medlemmar.

Fredrik Brodin i Nynäshamn har vid ett
flertal tillfällen låtit oss ta del av hans tobaksrecensioner, inte minst i förra numret.
Han har dock tagit en liten paus just nu,
men vi hoppas han återkommer med fler
recensioner till hösten:
Hoppas att allt är väl med Dig och att Du
trivs bra i Din nya roll som pensionär.
Några tobaksrecensioner har jag inte denna gång tyvärr, det har gått åt alldeles för
mycket tid till det egna företaget så att testa
ny tobak har inte hunnits med. Det är synd,
för i mitt tycke så är ju det en av de stora
tjusningarna med piprökning. Sedan kanske det är så att man blir bekvämare med
tiden också och inte tar sig för att köpa
nya, oprövade sorter. Just nu så varierar
jag bara mellan fyra ”säkra kort”, MacBaren Mixture, Rattray Black Virginia & Old
Gowrie samt Röd Orlik. Starkt aromatiska
blandningar har jag nästan helt tappat intresset för, ett fenomen som jag förstått att
jag delar med fler piprökare; I början av
karriären är man svag för de tillsatta aro-

merna men ju längre tiden går så lär man
sig att uppskatta ren och oförfalskad tobakssmak. Så har det varit för mig i alla
fall!
Jag kan rapportera att vi nu har en nästan
officiell pipklubb här i Nynäshamn, 5 stycken har vi blivit och vi träffas med mycket
oregelbundna mellanrum och röker pipa
och diskuterar konspirationsteorier av alla
slag. Nästa steg blir att hitta på ett namn
samt lägga upp en hemsida, men det får
nog anstå till hösten.
Ha det bra i vårsolen!
			/Fredrik
Jag förstår verkligen att Du inte kan komma
med tobaksrecensioner till varje nummer,
men jag hoppas att Du fortsätter vara nyfiken på att prova nya tobaker även i framtiden. Du ska veta att dina omdömen är
mycket uppskattade bland våra läsare. Förhoppningsvis blir det kanske lite mer ledig
tid för tobaksbotanisering i sommar.
Jag tror att ditt påpekande att man efterhand
dras alltmer till de ”rena” tobakerna är en
mycket vanlig företeelse, även om den
givetvis inte är allenarådande. Ditt andra
påstående, att man så småningom blir mer
benägen att hålla sig till ”säkra kort” och
mindre pigg på att experimentera, tror jag
också är riktigt. Åtminstone upplever jag
det själv på det viset, vilket man ibland kan
beklaga, men så har jag också under 30 år
provat i stort sett alla tobaker som funnits
på marknaden.
Intressant med Er pipklubb. Den ser jag
fram emot att höra mer om.
Där stänger vi Brevlådan för den här gången i förhoppningen att det kommer många
brev under våren och sommaren.
				Jan

Rekordmånga svenskar i årets DM
Årets Danska Mästerskap i Långtidspiprökning, det 29:e i ordningen, ägde rum
lördagen den 31 mars i Industrins hus vid
Rådhusplatsen i Köpenhamn. Det var första
gången tävlingen var förlagd till en lördag
och förklaringen till detta ska jag återkomma till. Men det var nog inte helt fel, en
idrottslig prestation av den här digniteten
tär på krafterna, så det kan behövas en vilodag till återhämtning.
13 svenskar hade mött upp i år, vilket är rekord. Vi kunde alltså ställa upp med tre lag,
ett fullbemannat ”landslag” på fem man och
två fyrmannalag. I lagtävlingen räknas bara
de tre bästa tiderna inom laget, så nackdelen med att vara fyra är enbart att man har
en ”reserv” mindre.
Individuellt blev resultaten följande:
Namn
Placering
Tid
Bengt Carlson
15
01:18:10
Greger Risberg
16
01:17:12
Jan Andersson
29
01:06:08
Lars Eriksson
50
00:57:20
Per Billhäll
56
00:56:00
Dura Semjaniv
66
00:51:26
Roger Tviksta
72
00:49:41
Ingemar Vollmer 85
00:44:36
Lennart Persson 86
00:44:07
Per Creutz
116
00:33:50
Tomas Broberg 118
00:32:18
Stefan Dursjö
120
00:31:45
Peter Fransson 127
00:26:21
Totalt deltog 136 rökare och segrare blev
Troels Rasmussen på tiden 02:33:00. Stefan Dursjö, som deltog för första gången,
var den ende svensk som fick ett pris med
sig hem.
Våra tre lag placerade sig så här:
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Lag 1: Placering nr. 6 på tiden 03:32:42
Lag 3: Placering nr. 19 på tiden 02:25:14
Lag 2: Placering nr. 22 på tiden 02:12:16
Totalt deltog 26 lag och segrade gjorde ett
lag från Lolland-Falster Pibeklub på tiden
06:58:24.
Som nämndes i förra numret var anledningen till att mästerskapet tidigarelagts en
dag att ett rökförbud skulle träda i kraft i
Danmark den 1 april. Nu hann Folketinget
inte anta lagen så snabbt, så det hela har
skjutits fram till i höst. Det är visserligen
många protestlistor mot förbudet i cirkulation på barer och restauranter, men det är
nog inte troligt att man når någon framgång
med dessa, det har inte lyckats i något annat
land. Dock är det danska lagförslaget inte
så strikt som den lag vi har i Sverige utan
ger vissa möjligheter till undantag. Vi får
hoppas att våra vänner i Nordisk Tobakskollegium kan utnyttja dessa, så att DM
även kan anordnas kommande år. Det vore
en stor förlust om det hela fick läggas ned.
En väsentlig del vid ett DM är utställningarna, och jag tycker de blir bättre för varje
år och inte minst utbudet av begagnade pipor har ökat enormt. Detta är extra roligt,
här kan man köpa utmärkta pipor till synnerligen rimliga priser. Jag skall inte räkna
upp alla som visade upp (och sålde) sina
pipor, men här fanns pipmakare inte bara
från Danmark och Sverige utan även från
Italien, Tyskland och Tjeckien.
Vi som deltog från Sverige vill tacka arrangörerna för ännu ett välorganiserat och
trevligt arrangemang. Vi hoppas verkligen
att detta inte var sista gången, vi kommer
mer än gärna tillbaka nästa år.
			Jan
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Bulletiner från
Tobakshandeln
BROBERGS

Vi relanserar några klassiker från Davidoff: Danish Mixture, Scottish Mixture, English
Mixture och Royalty. Pris 170 kr/50 gr. Dessutom en nyhet: Flake Medallions, en utsökt
Curly Cut. Pris 175 kr/50 gr.
Besök vår hemsida: www.brobergs.com

CIGARRUMMET - CIGARRUMMETS BAKFICKA
Hyllor och skåp i båda våra affärer är välfyllda med pipor och tobak inför den annalkande sommaren. Bland annat pipor från italienska Savinelli och Mastro de Paja i stor
sortering och olika prislägen.
Besök vår hemsida på www.cigarrummet.com

JISONPRODUKTER AB
Vi är Importör och Grossist av Tobak & Tobakstillbehör för tobakshandeln. Vi importerar bl. a. Peterson pipor och tobak, Stanwell pipor, Ratos pipor, Digger pipor.

Besök vår hemsida på www.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

Vällingby

08 - 742 66 80

Importörer och grossister
Jisonprodukter AB

Vällingbyplan 26
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Tomas Broberg, Pehr Nordling, Andreas Persson
var vinnarna den här gången

Klubbaktiviteter
SVENSKA PIPKLUBBEN

Årsmöte hålls lördagen den 16 juni kl. 13 på Restaurant Anno 1900 i Malmö. Kallelse
samt handlingar inför mötet bifogas detta nummer av Rökringar.

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 (MGKK)

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

Grillafton den 26 juni kl 19.30 i Lyngby Kanoklub med medverkan av pipmakaren Kjeld
Sørensen (Red Hat Pipes). Anmälan till sekreteraren senast den 12 juni.
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