
ONSDAG 12 MAJ 2010 13e

För alla vanesnu-
sare är det ett
gissel när sista
dosan gapar
tom. Och bor
man i Vienti-
ane, huvudstad i
Laos, blir saken
knappast lättare.

Men sedan något år
tillbaka kan man nu köpa
Pioneer Snuff i Laos – ett
lössnus som har stora likheter
med den svenska storsäljaren
General.

– Det var ju det jag snusade i
15 år. Så konsistens och grovlek
är ganska lika, men mitt eget
snus har en djupare tobaks-
smak, säger Petter.

500 dosor i månaden
Två år av experimenterande

tog det innan han hittade en bra
blandning. I dag tillverkar han
runt 500 dosor i månaden. To-
baken köps in från en lokal od-
lare och sedan tillsätts bland an-
nat bergamottolja, aromämnen,
salt och fuktighetsbevarande
ämnen.

Tillverkningen sker i hans
hem, ett hus de hyr
centralt i huvudstaden.

– Nu säljs det i flera
butiker här i Vientiane
och en amerikansk snus-
säljare vill saluföra den
på nätet. Med den ut-
rustning jag har just nu
kan vi komma upp i en
produktion av 5 000 do-
sor i månaden. Så till

nästa säsong ska vi
även satsa på
svenska turistor-
ter i Thailand, av-
slöjar Petter
Svensson.

Skogshantering
Att han och svenska

hustrun Helene ham-
nade i Asien berodde på att de

båda studerat skogshantering. 
Och i dag är Petter mark-

nadsansvarig för Burapha, ett
svensk företag i Laos som gör
trämöblemang för utomhus-
bruk medan hustrun har kon-
sultuppdrag inom skogsnär-
ingen.

– Det har hänt mycket på kort
tid. Och snustillverkningen är
ju inget jag blivit rik på. Där-
emot har jag sparat mycket
pengar på att inte köpa snus.

Finns inte i Sverige
Än så länge går Pioneer Snuff

inte att köpa i Sverige.
– Med skatter och transporter

riskerar det att bli för dyrt när
det kommer upp på hyllan, så-
vida man inte kan sälja det som

en verkligt exotisk vari-
ant.
Vad tycker då laotierna
själva om ”Swedish
snus”?

– Jag har väl inte vun-
nit deras hjärtan än, men
de verkar lite stolta över
att vi gör en svensk pro-
dukt av laotiska råvaror,
säger Petter Svensson.

Pris var’e här!
STARTADE SNUSFABRIK. Skånske Petter Svensson i Laos
tröttnade på att försöka få tag på snus från Sverige och började
tillverka eget. Foto: HELENA AXELSSON

Snus till varje pris – och är det svårt att få tag i så får man
göra sitt eget.

Petter Svensson, 30, skåningen som lämnade Ven och
nu bor och jobbar i Asien, tröttnade och startade en egen
snusfabrik i Laos.

– Det var både bökigt och dyrt att skaffa snus från Sve-
rige så då började jag min egna tillverkning, säger han i
telefon till KvP.
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Petter räddar snusare i Asien


