eglerna som fotografen Per Englund satte upp för sig själv
för att få börja snusa igen var stenhårda: inget snus om det
inte var egentillverkat på tobak han odlat själv. I 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. Boken innehåller en mängd
råd och tips om odling, snusframställning, recept och smaksättning – allt du behöver för att bli självförsörjande på snus.
Berättelsen inleds och avslutas med en drömsk bildsvit från
Englunds camera obscura-experiment: svartvita fotografier
tagna med ombyggda snusdosor. En bild- och läsupplevelse
utöver det vanliga utlovas!
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Eget snus

Per Englund

Snuset och svenskarna
”Ge mig svenskar, whiskey och snus och jag ska bygga en järnväg
ända in i helvetet.” Citatet är från en amerikansk järnvägsbyggare på
1800-talet. Svenskarnas förhållande till snuset är ömt, intensivt och
protektionistiskt. De emigranter som tog båten över till Amerika för
att söka lycka och pengar kunde nog stå ut med mycket, men ett liv
utan snus var otänkbart. Hur kom det sig att snuset blev, och fortfarande är, en del av vårt kulturarv, så starkt förknippat med den
svenska folksjälen?
Tobakens väg till Sverige börjar med Columbus expedition västerut
i slutet av 1400-talet. Detta vådliga äventyr resulterade i upptäckten
av en helt ny kontinent. Nya varor, grödor och seder skulle förändra
Europa för alltid. När Columbus och hans besättning återvände till
Portugal hade de med sig tobaksplantor och -frön.
Tobaken fick ganska snart en ställning som universalmedicin och
odlades ofta av läkare. På 1560-talet fick den franska drottningen,
Katarina av Medici, pröva luktsnus mot sin migrän med det lyckosamma resultatet att smärtan försvann. Familjen Medici var vid
denna tid en av Europas absolut mäktigaste familjer vars döttrar blev
bortgifta med kungligheter runt om på kontinenten. Mycket talar för
att den franska drottningens förkärlek för luktsnuset skapade vad vi
idag skulle kalla för en hype och den nya flugan spred sig snabbt
genom Europa.
I vårt avlägsna land var resten av Europa, i början av 1600-talet,
fortfarande långt borta. Det fanns dock en påtaglig ambition att
expandera det svenska rikets gränser. I takt med att man fick kontakt
med yttervärlden började säkert både en och annan vid hovet ana att
det fanns en värld av exotiska njutningsvanor utanför Norden. Mitt
under det som vi idag kallar trettioåriga kriget är det någon, enligt
tullstatistik från 1637, som vill förtulla ett skålpund luktsnus och
från 1639 års tullhandlingar finns uppgifter om begränsad import av
luktsnus till Stockholm.

Tobaksodlingen tar fart
Efter stora nordiska krigets slut 1721 var Sverige ett krigstrött och
fattigt land. De svenska stormaktsdrömmarna var för evigt kros-
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nnan vi skrider till verket måste jag först förklara varför jag,
stadsbo och fotograf som för några år sedan aldrig hade odlat
något, nu kommer ut med en bok om hur du odlar tobak och från
grunden gör ditt eget snus.

Svaret på denna återkommande fråga är faktiskt enkelt. Jag hade
varit nikotinfri en längre tid men ville kliva på igen då jag saknade
snuset något oerhört. Däremot fick det inte bli för lätt att börja och
reglerna jag satte upp var därför stenhårda. De inbegrep att anlägga
ett tobaksland och driva upp tillräckligt många plantor för att se om
det var möjligt att bli självförsörjande på snus i ett helt år. Jag skulle
skörda, torka, mala, förädla och sen ... Ja, sen baka upp den mest
efterlängtade prillan i modern tid.
Det enda problemet var som sagt att jag helt saknade odlingserfarenhet när jag blev drabbad av idén. Jag visste inte ifall mina planer
var lagliga och jag var dessutom skeptisk till om tobak kunde växa i
vårt svenska klimat. Jag såg det mest som ett lustfyllt experiment och
att göra en bok om processen kändes redan från start som en självklarhet. Snus + bok, två passioner förenade till ett. Och om jag nu
ändå skulle ge mig in i det här, varför då inte dokumentera allt och
dela med mig av mina upptäckter till fler snusare?
Sagt och gjort. Det var redan försent på året för att börja odla men
jag påbörjade ett omfattande researcharbete. Det stod snabbt klart
att tobaksodling är en fullt legal syssla och att grödan odlades kommersiellt i Sverige ända fram till 1964. Jag började skriva dagbok och
tog de första stapplande stegen på vägen mot den första hembakade
prillan. Min vän och fotografkollega Per Kristiansen hade nyligen
köpt ett gammalt torp ute i Vallentuna och lät mig använda den bit
mark jag ansåg mig behöva för att kunna börja snusa med värdighet
igen. Snickartorp som stället heter ägdes på 1920-talet av anarkisten
och Amaltheabombaren Alfred Stern. När författaren Eyvind Johnson var för fattig för att leva av pennan bodde han på torpet och
arbetade med potatisupptagning. Potatisen är ju släkt med tobak och
trivdes den på ägorna borde förutsättningarna vara goda, tänkte jag
och väntade otåligt på att få sätta igång.
Snart tre år har passerat. Under tiden har jag bekantat mig med
Skansens tobaksodlande trädgårdsmästare och föreläst om småskalig
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odling och snusproduktion på Tobaks & Tändsticksmuseum i Stockholm. Jag har diskuterat gödslingstekniker med trädgårdsmästaren på
Rosendal, brevväxlat med Bengt Sändh, bytt en prilla med hans son
och bott två veckor i f.d. Svenska Tobaksmonopolets residens i den
grekiska hamnstaden Kavalla. I vad som idag är Svenska Huset skrev
jag flera av texterna till boken, planterade ut en medhavd planta i den
K-märkta trädgården och blev loppbiten i stadens övergivna tobaks
magasin. Jag har lyckats göra mig självförsörjande på ekologiskt snus,
fått ryggskott och sjukgymnastik och byggt analoga hålkameror av
snusdosor som jag löpande fotograferar min odling med. Men mest
av allt har jag tjatat hål i huvudet på exakt alla människor jag känner.
Med stor respekt för historien och hantverket vill jag påstå att
ämnet är precis så stort som man vill göra det. Visst skrapar jag i viss
mån fortfarande på ytan, men tobaken är lättodlad och kan du baka
ett bröd så kan du också göra snus. Allt som egentligen krävs är din
tid och ditt tålamod, lite tur med vädret och en bit mark förstås. Du
kommer aldrig ha smakat ett godare snus, och bara känslan av att
lägga in den där första hembakade prillan kommer garanterat vara
värd allt slit. Det, om något, vågar jag lova dig.
Alla tips och tillvägagångssätt är anpassade till småskalig produktion för hemmaodlaren. De har belönat mig rikligt med snus och
gjort mig oberoende i mitt beroende. Bokens innehåll baseras på en
kombination av mina egna erfarenheter och på de hundratals timmar
jag plöjt ner såväl i jorden som i otaliga kanaler i jakten på relevant
information. Jag hoppas du ska finna glädje och nytta i läsningen samt
någon att dela en bit mark och din nya hobby med. Det sägs att delad
glädje är dubbel glädje och att människokroppen inte minns smärta.
Jag önskar dig all lycka på vägen.
Per Englund
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Blomtoppning
Cirka 6 veckor efter utplanteringen har min tobak börjat utveckla
blomställningar, men beroende på väderförhållanden och andra
faktorer kan även tidpunkten för när detta inträffar variera. När det
sker, sker det som knoppformationer i plantans topp och innan
blommorna slår ut ska de brytas bort precis som tjuvskotten. Traditionellt sett och för finast tobakskvalitet toppas plantan när den fått
10–12 blad. Allt ovanför de översta bladen bryts bort och plantan
blir inte högre sen. Eftersom jag tänker mig att skörden blir större
med fler blad har jag bara nypt bort själva blomställningarna. Girighet lönar sig ju sällan, så testa gärna båda metoderna. Glöm dock
inte att låta en välmående planta av varje sort gå upp i blom för att få
fröer till nästa säsong.
Nicotiana tabacum (som vi odlar) har blommor i vita och rosa nyanser
medan den mycket nikotinstarkare bondtobaken (Nicotiana rustica)
har gröngula blommor. Tobak är en självpollinerande nattskatteväxt
i samma familj som tomat, potatis, paprika, chili, aubergine och den
kraftigt giftiga samt hallucinogena belladonnan. För att undvika
korspollinering mellan de olika tobaksvarianterna i landet kan en
tunn tygpåse eller fiberduk fästas som insektsskydd runt blomställningarna. Korspollinering kan ge upphov till hybrider och sterila
frön. Jag har dock inte täckt in mina blommor och hittills inte märkt
av någon oönskad effekt, men det ska visst kunna ta några säsonger.
När tobaken har toppats tar tillväxten av tjuvskott fart på allvar.
Vässa tumnageln, ställ fram handsprit och nagelborsten!
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et har alltså blivit dags för skörd men innan den påbörjas
ska du ha bestämt dig för var tobaken ska torkas. Tänk på
att det tar en hel del utrymme i anspråk och att temperatur
och luftfuktighet är viktiga parametrar för en lyckad
torkprocess.
Skördar gör du successivt från augusti till runt slutet av september
när det inte regnar och skörden bör vara avslutad en bit innan höstfrosten kommer. Se till att hålla isär sorterna hela vägen från skörd
och fram till snusberedningen. Tobak kan skördas på fler än ett sätt,
den metod jag har valt, så kallad priming, går ut på att skörda plantorna blad för blad. En annan variant är stalk-cut, vilket innebär att
stammen huggs av i markhöjd och att hela tobaksplantan hängs upp
och ned på tork.
Tobaksplantan mognar nerifrån och upp och de understa bladen
kallas för sandgods. De duger gott till att inkludera i ditt snus, men
bör sköljas rena från jord och bakterier som kan följa med från marken och förorena snuset. De blad som växer på plantans mitt är av
finast kvalitet, medan de översta har högst koncentration av nikotin.
Själv blandar jag allt och gör alltså ingen urskiljning i det avseendet.
Kom ihåg att allt kan tas tillvara, oavsett om hela plantorna hunnit
mogna klart till hösten eller ej.
När bladen skiftar färg från grönt till gult kan du börja bryta loss
dem ett efter ett. Alla blad kommer inte att gulna, men andra indikationer på att tobaken är mogen kan vara att bladspetsarna blir bruna
och krullar sig eller att bladen blir grövre och liksom lite buckliga och
spräckliga i ytan. Så här långt in i säsongen når fröplantorna troligtvis över tvåmetersstrecket och mina största blad har mätt hela 95 cm.
Fatta ett blad åt gången precis intill stammen. Mogna blad lossnar
med ett snäpp när de viks ned med lite tryck. Fortsätt genom landet
och skörda i storleksordning en sort åt gången för att undvika förväxling. Låt inte bladen komma i kontakt med jorden.
Skördad tobak placeras i högar på filtar eller presenningar där den
med fördel får mjukna i solen under några timmar. Min erfarenhet är
att det fastnar en hel del skit på bladen i form av små döda insekter
och annat bös från intilliggande växtlighet som vinden har fört med
sig. För att hålla snuset så rent som möjligt borstar jag bort skräpet
med en torr kökshandduk. Detta görs blad för blad efter skörd och är
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OKTOBER–NOVEMBER
All tobak är nedplockad från takbjälkarna och
cirka en tredjedel är redan mald och står i stu
dion på förvaring i stora glasburkar. Hittills
har jag glasat in 3,5 kilo tobaksmjöl, men bla
dens mittnerver har jag inte hittat någon lämp
lig kvarn till. De är hårda som träkvistar och
kommer tillföra enormt mycket volym om jag bara
lyckas pulverisera dem.
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Tjuvsnus
Ger 0,6 kg snus (15 dosor lös)

Blandas innan svettning
250 g siktat tobaksmjöl från torkade tjuvskott
4 dl vatten (3,5 dl vid svettning i ugn)
25 g salt löses upp i vattnet
Riskokare: 4–5 dygn i 65–70 grader.
Ugn: ca 36 timmar i 90 grader.
När snusmassan mörknat är den klar.

Blandas i efter svettning
1,75 dl vatten (1,25 dl vid svettning i ugn)
15 g natriumkarbonat
De omogna tjuvskotten ger snuset en gräsig, besk och lite höig smak.
Vill du maskera denna kan smaksättning tillföras i efterhand. Tjuvskotten är inte lika nikotinstarka som mogna blad och för att få upp
styrkan i snuset ökas mängden soda med några gram. Tänk på att vid
beredning av halv sats (250 g tobaksmjöl) behöver mer vatten till
föras under svettningen eftersom snusmassan har mindre volym och
snabbare torkar ut, framförallt under den längre processen i
riskokare.
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