Högtryck efter bok om att odla eget snus
Intresset av att odla egen tobak för snus har ökat markant under pandemin. Därför väljer
Snusbolaget att göra ett nytryck av den slutsålda boken Eget snus: tobaksodling och
snusrecept för husbehov. Dessutom införs egenodlad tobak som en ny kategori i Snus-VM som
arrangeras i höst.

För sex år sedan släppte Per Englund, författare och fotograf, boken Eget snus: tobaksodling och
snusrecept för husbehov i samband med att han själv efter en tids uppehåll började snusa igen på
villkoret att han själv skulle odla tobaken och sedan göra sitt eget snus. Boken blev populär och sålde
snabbt slut. Nu är intresset för att odla snus större än någonsin och därför väljer Snusbolaget att
nytrycka boken.
För de som är intresserade av egenodlad tobak, kommer även författaren Per Englund blogga i ämnet på

Snusbolagets blogg Snusjournalen.
– Vi ser verkligen en växande trend vad gäller önskan odla tobak till sitt eget snus. Odling har blivit
trendigt och vi har mer tid att pyssla om plantorna när vi arbetar hemma under pandemin, säger Markus
Lindblad.
En annan faktor till att egenodlad tobak ökar i popularitet är att det från och med 1 juli tillförs en
punktskatt på råtobak som medför att gör-det-själv-snus blir över 1000 procent dyrare. Detta gör att alla
som vill skapa en egen billig prilla nu även måste odla tobaken själv.
Egenodlat får egen kategori i Snus-VM
I september anordnas för andra gången Snus-VM. Tävlingen är ett internationellt mästerskap där
deltagarna med sitt egengjorda snus tävlar om den ärofyllda titeln och att få sitt eget snus producerat. I
år utses utöver lössnus och portionssnus även egenodlat snus för första gången. Vinnarna utses av en
jury och det är e-handelsföretaget Snusbolaget.se som anordnar mästerskapen.
– Boken startade som ett experiment för sex år sedan då jag ville börja snusa igen men med villkoret att
jag skulle odla tobaken själv. Det var en spännande process som jag dokumenterade i boken. Det är kul
att denna trend har växt och att min bok återigen kan inspirera fler att odla hemma, säger Per Englund.
Boken finns att köpa på https://www.snusbolaget.se/other/eget-snus och kostar 149 kronor.
Om boken
Författaren och fotografen Per Englund satte upp stenhårda regler för sig själv för att få börja snusa
igen: inget snus om det inte var egentillverkat på tobak han odlat själv. I boken Eget snus: tobaksodling
och snusrecept för husbehov beskriver han den långa mödosamma vägen, från uppdrivning av
tobaksplantor och fram till det ögonblick då han ligger på golvet, sänkt av sin första prilla på ren black
mammoth. Men innan dess har han skördat, torkat, malt, förädlat och förfinat snuset till historiens mest
välförtjänta pris.
Eget snus tobaksodling och snusrecept för husbehov innehåller allt du behöver veta för att du också ska
bli självförsörjande på ekologiskt snus: råd och tips om odling och skörd, snusframställning, recept och
smaksättning. Allt baserat på en kombination av Per Englunds egna erfarenheter och på de hundratals
timmar han plöjt ner såväl i jorden som i otaliga kanaler i jakten på relevant och användbar information.
Berättelsen inleds och avslutas med en drömsk bildsvit från Englunds camera obscuraexperiment:
svartvita fotografier tagna med ombyggda snusdosor.

