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Danmarks framtid som den ledande nationen då det gäller pipmakeri 
ligger kanske hos två unga pipmakare, som båda nu jobbar hos Tom 

Eltang. Bättre läromästare kan de verkligen inte få. Förutom att hjälpa 
Tom med hans Sara Eltang- pipor, gör de också egna pipor. En av dessa 

unga pipmakare är Mike Sebastian Bay. 

Mike Sebastian Bay (*1982) är född och 
uppvuxen i Köpenhamn. Han började röka 
pipa då han var 16 år gammal, men det var 
betydligt senare han började intressera sig 

för pipmakeri. Det var faktiskt en olycka 
som väckte intresset. Efter sin far hade 
Mike ärvt en pipa, en Stanwell, som han 
var väldigt fäst vid. En dag trillade den ur 
fickan på honom och det bar sig inte bätt-
re, än att han råkade trampa på den. Mike 
erinrade sig då att hans föräldrar berättat, 
att de vid ett tillfälle träffat en pipmakare 
som hette Tom Eltang. Toms verkstad låg i 
närheten, så Mike beslöt sig för att besöka 
honom och höra om han kunde reparera pi-
pan. Till Mikes sorg konstaterade Tom att 
pipan var bortom all räddning. Som plåster 
på såret skickade dock Tom med honom 
några klossar med uppmaningen att istället 
göra en egen pipa. Mike gick igång direkt 
och inom kort blev det fler besök för att 
hämta hem fler klossar.

Då Tom såg vad Mike hade åstadkom-
mit insåg han, att Mike hade stor talang för 
pipmakeri och erbjöd honom att börja som 
lärling. Vid den tiden jobbade Mike heltid 
som greenkeeper på en golfbana, men han 
tillbringade så mycket tid han kunde hos 
Tom. Han byggde dessutom upp en egen 
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pipverkstad hemma i garaget.

Detta är nu tre år sedan och numera äg-
nar Mike huvuddelen av sin tid åt att göra 
pipor. Han har dock kvar en del av sitt tidi-
gare arbete på golfbanan och ett par dagar 
i veckan är han där för att underhålla deras 
maskiner.

Piporna stämplas BAY DENMARK. Hu-
vuddelen av dem är släta eller rustikerade, 
men han sandblästrar också en och annan 
pipa. Att så många är just rustikerade är inte 
så konstigt, för Mike är en mästare på det-
ta och gör rustikeringarna på de flesta Sara 
Eltang-piporna.
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