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På våren när man ser att träd och buskar har fått blad, stora som 
musöron, då har vatten börjat dras från marken och förs genom 
ledningsvävnaderna från roten genom stammen och upp till knop-
parna ute på grenarna. Det sker under perioden april-maj-juni när 
marken inte längre är frusen och det kallas att träden savar. Saven 
består av vatten, socker, mineraler och antioxidanter. När träden 
savar går det lätt att lossa barken från en kvist för att göra en sälg-
pipa.

När träden savar

 Gör en sälgpipa
För att göra en visselpipa välj en 15 cm lång rak kvist av sälg eller 
rönn som båda har raka unga skott. De flesta träd har ganska bitter 
smak och sälg har svagast smak. Blåshålet görs i den smalaste änden 
av kvisten, alltså mot buskens topp. Annars spricker barken när den 
dras av. 

Arbeta mot ett träunderlag. Kapa pinnen snett som ett mun-
stycke (1). Gör ett V-format snitt in i veden (2) och ett ringskär 
enbart genom barken (3). Lossa barkbiten ovanför ringskäret (4) 
från veden genom att knacka kraftigt på barken runt om, gärna med 
ett runt föremål, exempelvis knivskaftet. Skär av en grund luftkanal 
från spetsen nedåt mot V-snittet i den yttre delen av veden (5). Skär 
därefter av pinnen vid V-snittet (6). Fukta ytterdelen i munnen 
och sätt försiktigt tillbaka den i det lösa, sköra barkröret (7). Blöt 
den barkade delen av pinnen och stick försiktigt in den i röret (8). 
Prova pipan. Genom att föra den nedre delen ut och in kan tonen 
höjas och sänkas. 

Kulturrutan

På stora sälgpipor går det också att 
göra fingertoppshål som på en spilå-
pipa eller blockflöjt för att få olika 
toner. Spilåpipa, spelpipa, spälapipa, 
låtapipa är dialektala namn för en 
sorts flöjt med åtta hål i. Den här 
typen av instrument har rötter inom 
fäbodkulturen men har funnits i sto-
ra delar av landet.

”Man får inte bryta kvistar i naturen utan markägarens 
tillstånd”. Ur Allemansrätten 

Sälgen har läderartade, 
ludna blad.

Den här sälgen savar inte riktigt än.

Sälgpipan
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