
En gång timotej 

Under hela sitt långa och innehållsrika lantbrukarliv 
har Erik Arvidsson brunnit för timotejfrö. 
Sista timotejskörden är bärgad, men intresset för 
grödan är lika levande som någonsin.

Text & foto: Hans Jonsson, Svensk Frötidning

– ALLTID 
      TIMOTEJ 
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Å lder är bara en siff ra! Sällan 
har väl talesättet passat 
bättre än på Erik Arvids-
son. Med snart 85 år på 

nacken och ett livslångt engagemang i 
timotej fröodling, är han i allra högsta 
grad ”still going strong”! Han tar alla 
tillfällen att diskutera timotejfrö-
odlingens ädla konst med odlarkollegor, 
till exempel på Brunnbydagarna. Halva 
gården är utarrenderad.

–På den andra halvan sköter jag fort-
farande de fl esta sysslorna från sådd till 
skörd, berättar Erik entusiastiskt.

Sagt av en man som började sin 
odlar karriär på 1940-talet med att 
slänga upp timotejkärvar på vagnen. 
Ett svettigt och tungt jobb hemma på 
fäderne gården.

– Jag brukar säga att jag är uppvuxen 
med fröagnar på halsen, berättar Erik 
med ett skratt! Och att torra timotejfrö-
agnar är synnerligen otrevliga och vassa 
saker. Sådant glömmer man inte.

Just glömma verkar inte vara Eriks 
starka sida precis. Under vårt samtal fl ö-
dar händelser, årtal, grödor, människor, 
försök och upp levelser som ett rinnan-
de vatten ur Eriks mun. För här fi nns 
mycket att berätta. Men alltid med en 
refl ektion framåt. 

– Jag tycker över huvud taget att 

framtiden för svensk fröodling ser 
intressant ut – nästan synd att man inte 
kan vara med, konstaterar Erik eft er-
tänksamt.

10 gånger större odling än idag 
Det hela började som för så många 
andra lantbrukarbarn. Erik hjälpte 
till på gården, som liksom fyra andra 
gårdar i byn heter Sörgården. Enklare 
då att använda byn Ekeby och närmsta 
ort Kumla, som beskrivning på var 
han bor. Då, på 40-talet, var saker och 
ting både enklare, men även jobbigare. 
Fröhanteringen gick ut på att välja ut 
en bit av fodervallen som blev frö till 
husbehov. Fältet skars med bindare och 
så kallade rökar bands. Dessa tröskades 
på vintern, ett ganska hårt och slitigt 
arbete.

På 50-talet minskade korna på går-
darna, men man förstod att sätta på 
värde på vallarnas betydelse för bördig-
heten. Det blev då helt naturligt att gå 
över till vallfröodling.

–Vi hade en tumregel att bruttot av 
10 hektar timotej var lika högt som av-
kastningen från 10 mjölkkor. Räknade 
man sedan in kostnader och allt arbete 
med mjölkproduktionen så var det helt 
uppenbart att timotejfröodling var en 
lönsam aff är.

Kring 1960 låg timotejfröodlingen i 
Örebro län på cirka 3600 hektar. Det är 
nästan 10 gånger mer än i dag, och inte 
långt ifrån hela Sveriges timotejfröareal. 
Timotejen betalades bra. 

–Det fanns två sugna köpare, 
Central föreningen och Kumla Foder, i 
regionen som konkurrerade om fröna, 
vilka såldes vidare på export till Eng-
land. Så skulle vi haft  det idag, konsta-
terar Erik!

Engagerad försöksvärd
Ifj ol, 2013, krönte han odlarkarriären 
med att ur kung Carl XVI Gustafs hand 
erhålla Anders Elofsons medalj. Det 
skedde vid KSLAs högtidssamman-
komst och 200-års jubileum. Motive-
ringen löd: ”För att han är en riksbekant 
skicklig odlare av timotejfrö, som i fl era 
decennier inspirerat och med sina råd 
hjälpt andra odlare att nå fi na resultat i 
sina odlingar.”

Att inspirera och dela med sig är en 
fantastisk kombination. Erik var under 
åren 1952–2006 försöksvärd åt Hushåll-
ningssällskapet. Han satt i den lokala 
fröodlarföreningens styrelse i 30 år, va-
rav 10 år som ordförande och satt även 
med i Fröodlarförbundets styrelse. Erik 
initierade i mitten av 1960-talet de för-
sta kvävegödslingsförsöken i timotejfrö. »

Timotejgemenskap. Erik har under många år varit fl itig gäst på Brunnbydagarna. Här 2013 tillsammans med bland 
annat Yngve Lorenz och Gunilla Larsson SFO.
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En lite senarelagd kvävegiva visade sig 
ge högst skörd.

– Resultaten har väglett mig under 
alla år.

Försöken låg några år som både var 
mycket torra och blöta. Förutsättningar 
som påverkade utvärderingen.

– Jag saknar ordentlig nederbördsre-
dovisning till sådana försök, det skulle 
gett chans till en bättre utvärdering.

Andra försök som Erik speciellt 
minns var bearbetningsförsök på mull-
jord. I mitten av 70-talet höll Hjälmaren 
eft er fyra torrår i rad formligen på att 
torka bort. Mulljordarna blev övertorra 
och vattenavvisande. När det väl börja-
de regna rann vattendropparna bara av 
som på en nyvaxad bil. Man bestämde 
sig då för att lägga ut djupbearbetnings-
försök på Eriks mulljord och ett 10-tal 
andra platser runt om i Mälar-Hjälmar-
området. Resultaten lät inte vänta på sig. 

– Där vi djupgrävde, blandade ner 
mull och vände upp gyttjelera och till-
förde ordentligt med kalk blev bearbet-
ning, vältning, sådd, etablering, ja hela 
odlingen mycket bättre, berättar Erik.

Intresset för marken är än i dag 
stort hos Erik. Han prisar ”Gropen” på 
Brunnbydagarna, där han är fl itig gäst.

– Den skulle fl er behövt gå ner och 
titta i!

Tröskningen viktigast
Men det fi nns tillfällen när Erik inte 
vill bli störd. Som till exempel veckan i 
augusti då timotejen ska skördas:

– Då är det det som ska göras, och 
inget annat!

Just fokus och noggrannhet är Eriks 
signum för odlingen:

– Timotejfröodling är ett fi nlir – och 
inget som passar hos den som ska uträtta 
så mycket som möjligt, så snabbt som det 
bara går, slår Erik fast med eft ertryck.

Stora odlare har svårt för att invänta 
rätt läge för alla viktiga moment i od-
lingen.

–Då passar det bättre för den lite min-
dre brukaren.

Vissa år har den slagit till rejält med 
bra klirr i kassan.

– Ett bra timotejår – det är sådant som 
kryddar tillvaron, menar Erik.

Över åren har timotejfrö stått för upp 
mot 20 % av arealen på Eriks gård. 
Timotejfröodlingen i slättområdet 
Kumla-Hallsberg toppade arealmässigt 
på 60–70-talen. Sommarkvällar kunde 
fröröken från odlingarna sväva magiskt 
över nejden

På 50-talet skördade man med själv-
bindare och tröskade på logan på vin-
tern. En jobbig teknik. Från 60-talet och 
fram till dess att Erik drog sig tillbaka 
tillämpade han tvåskördetekniken. Den 
går ut på att tröska försiktigt när fröna 
börjar släppa i toppen. Sedan ligger hal-
men på marken några dagar för att se-
dan tröskas igen. Trots att den ligger 
huggen på fälten så är Eriks erfarenhet 
att den tål mycket regn.

– Som mest låg halmen i över två 
veckor med regn hela den första veckan. 

Man såg inte halmen för all återväxt, 
men med hjälp av ett ordentligt tork-
väder gick det att tröska – och grobar-
heten blev 97 %.

Blir det bara torrt så behöver man 
med andra ord inte vara alltför orolig 
för kvaliteten. En nog så trygg erfaren-
het som Erik har haft  stor nytta av.

Härligt att vara timotejfröodlare
Men att vara lantbrukare är inte bara 
teknik, skördar och hårt slit. Det är 
för de fl esta väldigt mycket känslor. 
Känslan av att vara ett med sin gård, sin 
mark och sina grödor. Att följa grödan 
i vått och torrt och emellanåt njuta av 
tillvaron. 

Att vara närvarande när ett stort fi nt 
timotejfält blommar är något alldeles 
speciellt. Eller som Erik uttrycker det:

– Plötsligt ser man den blågrå röken 
på håll, hur den driver över fältet, stiger 
upp och förs iväg med en liten vindpust. 
Det är så fi nt och vackert att titta på – 
en verklig tjusning. Då känns det extra 
bra att vara fröodlare. •

Fingertoppskänsla. Så här ska ett timotejax se ut. ”Är axet lika långt som pekfi ngret, 
då är det goda förutsättningar för en bra skörd.” 

Kungligt prisad. Den 28 januari 2013 mot
tog Erik Arvidsson, Anders Elofssons medalj 
ur kung Carl XVI Gustafs hand. Det skedde 
vid KSLAs högtidssammankomst och 200
års jubileum. Motiveringen lyder: ”För att 
han är en riksbekant skicklig odlare av ti
motejfrö, som i fl era decennier inspirerat 
och med sina råd hjälpt andra odlare att nå 
fi na resultat i sina odlingar.”
Erik minns: 
”Det var riktigt häftigt! När vi sjöng kungs
sången fi ck jag svårt att få fram alla orden. 
Lika starkt var det att ta emot medaljen av 
kungen. Att det skulle kännas så stort, det 
hade jag aldrig kunnat tro.”


