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GRUNDEN ÄR ENKEL menar den karisma-
tiska forskningsledaren Elinor Breman när 
hon tar emot Utemiljö i Wakehurst, söder 
om London. 

– Majoriteten av världens fröer är orto-
doxa, vilket innebär att de kan torkas och 
frysas. Den relativt enkla processen för-
länger deras hållbarhet i tiotals eller hund-
ratals år. Så man kan säga att vi arbetar 
långsiktigt, säger hon och ler. 

 I besöksdelen kan man följa proces-
sen genom stora glasrutor in till de olika 
laboratorierna och i frysrummen djupt ne-
re i marken lagras 2,4 miljarder fröer från  
16 procent av världens vilda växtarter.

Sedan år 2000 har organisationer från 
97 olika länder anslutit sig till det interna-

tionella nätverket Millennium Seed Bank 
(MSB), världens största fröbank, som ko-
ordineras av Royal Botanic Gardens Kew. 

– Nya partners tillkommer varje år, från 
totala nybörjare till dem som redan har en 
fröbank men vill förbättra sina tillväga-
gångssätt. Det är viktigt att först och främst 
lagra fröerna lokalt. MSB är en försäkring, 
en backup, eller i vissa fall tyvärr det enda 
alternativet. Ryssarna sprängde nyligen den 
ukrainska fröbanken, säger Elinor Breman 
sammanbitet.  

TILL SKILLNAD FRÅN den välkända fröban-
ken i Svalbard, som härbärgerar frön från ar-
ter som är viktiga för mat och lantbruk, lagrar 
MSB uteslutande frön från vilda växter. Det 

för med sig helt andra typer av utmaningar. 
– Många av dessa fröer har aldrig sam-

lats in tidigare, säger Elinor. Och man har 
definitivt aldrig fått dem att fortplanta sig i 
laboratorium! För det krävs en enorm kun-
skap och erfarenhet, men det har MSB. Vi 
har kunskap om vad olika plantfamiljer 
behöver, vi granskar klimatdata, vi tittar 
på vad som är karakteristiskt för växternas 
vilda habitat och härmar de förhållandena i 
laboratoriemiljö. 

Världens kända vaskulära växter uppgår 
till närmare 400 000, och omkring 2 000 
nyupptäckta arter tillkommer årligen. Det 
gör att det krävs en viss prioriteringsord-
ning, varför MSB främst fokuserar på ende-
miska och utrotningshotade arter, samt väx-
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Elinor Breman är forskningsledare på Millenium Seed Bank utanför London där fröer från vilda växter runt om i världen lagras. Hon har studerat växt-
vetenskap i Cambridge och har en master i skogsvetenskap samt paleobotanik. Innan arbetet på Millenium Seed Bank arbetade hon med tropiska 
regnskogar. 
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ter som är viktiga för att upprätthålla lokal ekonomisk stabilitet. 
– Vi arbetar egentligen rakt motsatt mot trädgårdsodling-

en, där växter väljs bort om de ser lite tråkiga ut eller inte 
tycks klara sig bra på ett visst område. Vi gör tvärtom. Vi prio- 
riterar de växter som är i störst behov av hjälp. 

ELINOR ÖPPNAR DÖRREN till ett rum där talrika plastbackar 
står staplade längs väggarna. 

– Till detta torkrum kommer de nya frösamlingar som varje 
vecka skickas in från hela världen, ibland flera kilo per samling.

Vi tittar närmare på en försändelse från Madagaskar, vita 
tygpåsar med vitt skilda typer av fröer: linsformade, taggiga, 
runda och bönformade. 

– Fröer kan se ut nästan hur som helst och vara av vilken stor-
lek som helst. Från världens största frö, dubbelkokosnöten från 
Seychellerna, ned till orkidéerna, vars fröer bara är ett fint damm. 

På samma vis har varje frö sina unika behov för att kun-
na gro, allt från att frysas ned till att ligga i blöt eller passera 
genom ett djurs tarmkanal. Alla dessa processer måste efter- 
härmas i laboratoriemiljö. 

– Det här är en australisk banksia, säger Elinor och viftar 
med något som liknar ett medeltida slagvapen. Det krävs en 
skogsbrand för att få den att släppa sina frön. Vi använder en 
blåslampa. 

TROTS SITT NAMN utgörs fröbanken inte bara av fröer. Samlingen 
består av tre delar, som förutom själva fröet också omfattar all 
insamlad data kring växten, samt ett herbariumkort. 

– När våra partners skickar oss sina samlingar från hela värl-
den, inkluderas alla tre delarna. Utan data är fröet värdelöst. 
Ifall växten är utrotningshotad nöjer vi oss dock med ett foto. 

I behandlingsrummet står volontären Qiu Gao och skrub-
bar fröer från Dodonaea viscosa, en typ av kinesträd från 
Sydafrika, mot en räfflad gummimatta för att göra sig av med 
den omgärdande kapseln. 

– Allt handlar om att minimera lagringsutrymmet och se 
vilka behandlingar som fungerar, förklarar handledaren Vicky 
Philpott. All data läggs in i ett system som våra partners har 
tillgång till. På så sätt kan man få hjälp om man sitter med ett 
mardrömsfrö någonstans i världen och undrar vad man ska 
göra, eller inte göra, för att processa det. 

EN ANNAN AV medarbetarna, David Hickmott, håller på att 
granska kvaliteten på de nyinkomna samlingarna med hjälp av
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För att minimera lagringsutrymmet gnuggas den kapsel bort som 
omgärdar de frön från ett kinesträd som ska föras in i samlingarna.              

17TEMA: Hållbar utemiljö

FAKTA Så (och då) samlas fröer

BESÖK MSB  
OCH WAKEHURST! 

Var: Ardingly, Haywards Heath, Sussex (OBS: 
skall ej förväxlas med Royal Botanic Gardens Kew i 

Richmond, London!). 
Vad: Millennium Seed Bank, arboretum och trädgårdar. 
Öppet: Dagligen 10-18. 
Pris: 15 pund. 
Hitta hit: Flyg till Gatwick, därifrån taxi eller kollektivtra-

fik. Besök www.kew.org/wakehurst/visit-wakehurst/
getting-here för färdbeskrivning. Besökare som 

kommer med kollektivtrafik får 50 procent 
rabatt på inträdet. 

1. Fröerna skall helst vara i sitt perfekta mognadsstadium. 
Gröna fröer är mindre långlivade, övermogna fröer gror sämre. 

2. Fröer från träd plockas över hela trädkronan, inte bara från 
en gren eller en sida. Detta för att blommorna skall ha befruk-
tats av så många olika pollinatörer som möjligt, som i sin tur 
har burit med sig pollen från olika växtindivider från olika håll i 
den omgivande miljön. 

3. Fröer bör uteslutande plockas från trädet/växten – inte 
marken – för att säkerställa att det rör sig om detta års fröer, 
för att minimera risken för att fröerna bär på parasiter eller 
sjukdomar och för att se til l att det verkligen rör sig om rätt 
art, och inte ett frö som har släpats dit av något djur.  

4. Fröerna skall först lagras i en fröbank på plats. Som reserv 
skickas upptill 10 000 fröer per växt och bestånd till MSB. 
Hälften lagras i den aktiva samlingen, hälften i bassamlingen. 

5. Fröernas hållbarhet kontrolleras kontinuerligt. Om fröerna 
visar sig gro sämre, skickar man ut sina partners att samla in 
nya frön på plats. 

NordGen, eller Nordiskt Genresurscenter, är de nordiska 
ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för 
genetiska resurser. Banken omfattar cirka 33 000 fröprover 
från 536 olika arter. 
NordGen har också ett in vitro-laboratorium (som till exempel 
bevarar kloner från potatisplantor) samt ett molekylär- 
laboratorium som studerar de olika egenskaperna hos allt 
från växter till mjölk från lantraskor. 
Fröer för sådd kan beställas av forskare, växtförädlare, före-
tag, hembygdsgårdar, muséer, botaniska trädgårdar och pri-
vatpersoner med intresse för gamla kulturväxter via  
www.nordgen.org/butik/. Butiken är öppen 1 mars – 31 maj. 
NordGen driver också det världsberömda Svalbard Global 
Seed Vault i Norge, som lagrar ortodoxa frön från hela värl-
den från växtarter som är viktiga för mat och lantbruk. 

FAKTA NordGen, Nordisk fröbank
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en röntgenapparat. Hans tränade blick av-
gör om fröerna är friska, tomma, sjuka eller 
kanske infekterade med någon insekt. Inga 
fröer sorteras bort, men återigen antecknas 
all data om hur många sunda frön som kan 
förväntas från varje samling. Inte bara frö-
er, förresten. 

– Vi har definitivt haft varelser som har 
kommit ut ur påsar, berättar David med illa 
dold förtjusning. Spindlar, skalbaggar och 
andra kryp ... 

– Och jag som har spindelfobi, erkänner 
Elinor. Jag skulle skrika, slänga påsen och 
springa min väg!  

Ibland kan fripassagerarna dock leda till 
oväntade upptäckter, som den gång då en 
märklig skalbagge promenerade ut ur en på-
se. Skalbaggen skickades till Naturhistoriska 
museet i London – och visade sig vara en 
helt ny, tidigare okänd art! 

VI HAR NÅTT slutet av korridoren och en 
spiraltrappa, utformad som en DNA-
sträng. Det är dags att bege sig ned i själva 
hjärtat av MSB. 

– Är ni redo att besöka jordens mest 
artrika plats? säger Elinor glatt och knuffar 
upp en kraftig ståldörr med sex låskolvar. 

Vi pälsar på oss termojackor och van-
tar i en sal som omgärdas av ytterligare fy-
ra dörrar märkta med ”BASE” respektive 
”ACTIVE”. Dessa skiljer bassamlingen, 
som förvaras långsiktigt för att skickas till-
baka till ursprungslandet vid behov (ex-
empelvis efter skogsbränderna i Australien 
2019), från den aktiva samlingen, som 
används för att studera hur man åter gör 
en växt av fröet samt för att kontinuerligt 
kontrollera fröernas hållbarhet. 

– Om groddkapaciteten har mins-
kat, måste man samla in nya fröer, säger 
Elinor och öppnar en av dörrarna märkta 
ACTIVE. 

Hyllorna i frysrummet, som hålls på 20 

minusgrader, är packade med glasburkar av 
alla tänkbara storlekar, medan minimala 
glasrör och silverfärgade, hermetiskt slutna 
kuvert trängs i otaliga utdragslådor. Alla är 
fullproppade med fröer av en svindlande 
variation. Vissa är iögonfallande: av ljuslila 
klockform, med vida, papperslika vingar, 
små, bruna vippor, eller skräckinjagande 
böjda taggar. Andra, mer blygsamma ex-
emplar liknar röda pepparkorn eller vin-
druvekärnor. Exakt vad vi ser, vet vi inte. 
Samlingarna arkiveras efter storleken på 
burken, inte geografisk härstamning eller 
växtfamilj, och märks bara med ett num-
mer, inte vetenskapligt namn – allt för att 
skyddas från sabotage och stöld. 

AV SÄKERHETSSKÄL FÅR man bara vistas 
någon minut i de innersta rummen. Vi tar 
farväl av denna mångfaldens labyrint och 
går vidare till nästa station, där tre forskare 
sitter vid varsin minimal våg och skakar ut 
frön från påsar för att skicka upp nya prov 
till groddlaboratoriet. 

– Det är speciellt varje gång ett test kom-
mer tillbaka och visar att vi har fått fram en 
växt från ett frö. Inte minst när det rör sig 
om ovanliga växter, säger Sian McCabe och 
låter en israelisk lyktfibblas nästa generation 
försvinna ned i en glaskapsel med skruvlock. 

Jennifer Peach ägnar sig åt harörten 
Bupleurum baldense, som har sin loka-
la hemvist på krönet av de branta kalk- 
klipporna vid Beachy Head i Sussex. Då ero-
sion gör att klipporna sakta men säkert rasar 
ned i havet, kan hela populationen komma 
att slås ut på ett mycket abrupt vis, vilket 
också gör det riskfyllt att samla in fröer. 

– Dessutom är det ett klurigt frö, så vi för-
söker locka det till att gro här, så vi kan hjälpa 
våra lokala bestånd på traven. 

Patricia Wood sitter och vrider och vänder 
på ett par stora, nyanlända frön från Kamerun. 

– Jag ska ta upp dem till behandling all- 

deles strax och såga isär dem, för att ta mig en 
titt på vad som finns inuti. Men alltså ... 

Hon kastar en konspiratorisk blick på 
Elinor. 

– Jag är rätt sugen på att se om jag kan få 
det att gro. Vi fick bara 430 fröer, trots att vi 
brukar be om 10 000 per växt och bestånd. 
Skickar de så få är det för att det inte finns 
fler. Många vilda växter i Kamerun är hotade. 

Patricia, Elinor och Utemiljös utsända 
stirrar på pappåsen med texten Anonidium 
manni som om fyra par ögon på något mi-
rakulöst vis skulle kunna få innehållet att 
gro. Vi får dock nöja oss med att önska 
Patricia och hennes kamerunfrö lycka till 
innan vi återvänder upp till marknivå. 

VÅRT SISTA STOPP, groddlaboratoriet, 
innehåller ett antal arbetsbänkar samt in-
kubatorer som kan ställas in på olika grader 
av värme och ljus. Det kan ta många försök 
att komma fram till rätt förhållanden. 

– Det är därför vi behöver så många frö-
er. Det är en destruktiv process. När fröer-
na väl har grott, kasseras de, säger Elinor 
och gestikulerar mot en gul soptunna 
märkt ”Biohazard”. 

Det finns varken utrymme, tid eller 
pengar för att dra upp fröna till växter. 
Forskarna vid MSB verkar för att lära sig så 
mycket som möjligt om varje frö, men det 
här är ingen plantskola eller botanisk träd-
gård, det handlar uteslutande om veten-
skap. Forskning, och inget annat. Nästan. 

– Allt vi gör är vetenskap. Samtidigt har 
alla som arbetar här en känslomässig an-
knytning till arbetet. Ibland kommer det 
mejl med bilder från våra partners jorden 
runt: ”Titta, våra frön har grott!”. Det är 
roligt. Och handlar det om en ovanlig eller 
utrotningshotad växt ... 

Elinor Breman ler brett och knyter se-
gervisst händerna i luften. 

– ... ja, då firar vi verkligen! 

• Har sitt ursprung i ett nationellt initiativ som inleddes på 
1970-talet och blev ett internationellt nätverk år 2000. 
• Har samarbetspartners i 97 olika länder och finansieras till 
största delen av donationer samt det Brittiska Postkodlotteriet.  
• Byggnaden är bombsäker, brandsäker och översvämnings-
säker och kan stå emot en flygplanskrasch.   
• Innehar åtta frösamlingar av växter som i dag är utdöda i 
det vilda, exempelvis Franklinträdet, vars hela (kultiverade) 
bestånd härstammar från ett enda träd i Georgia, USA.
• Lagrar endast ortodoxa fröer, som kan torkas och lagras.
• Se mer om MSB på vår hemsida, bland annat hur fröer 
samlas.
• Läs också mer om MSB på deras hemsida: www.kew.org/ 
wakehurst/whats-at-wakehurst/millennium-seed-bank

FAKTA Millenium Seed Bank

Elinor visar dubbelkokosnöten som 
är världens största frö.      

En av forskarna på Millenium Seed 
Bank lockar frön att gro.                 
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