
Australia Day – växter från Down Under
Visning av Australienrummet i Edvard Andersons växthus med grästräd, banksior och korallrankor.  
80 kr i entré till växthuset.

Vår vid Medelhavet
Visning av Medelhavshallen i Edvard Andersons växthus med säsongens blommor. 80 kr i entré till 
växthuset.

Krukväxternas dag – hela världen på fönsterbrädet
Visningar, skötselråd och inspiration i Edvard Andersons växthus. Trädgårdsmästare och botanister  
svarar på frågor. Svenska Saintpauliasällskapet medverkar. 80 kr i entré till växthuset.

Påsklov: Godis från hela världen 
Naturens Hus guidar i Edvard Andersons växthus bland växterna i påskgodis och chokladägg. För  
barn 6–10 år, två barn gratis med betalande vuxen 80 kr. Max 16 barn per visningstillfälle,  
föranmälan bergianska.se/godis.

Att äta eller ätas i Kaliforniens öken 
Kan man överleva på vilda växter i öknen? Och hur överlever växterna utan att bli uppätna? Visning i 
Kalifornienrummet i Edvard Andersons växthus. 80 kr i entré till växthuset.

Vår vid Medelhavet
Visning av Medelhavshallen i Edvard Andersons växthus med säsongens blommor. 80 kr i entré till 
växthuset.

Vårvisning i Bergianska trädgården: Asiatiska vårväxter
Visning av vårblommor i Bergianska trädgården, där vi tittar lite extra på asiatiska vårväxter. 80 kr.

Öländska och gotländska växter – från alvar till sandstrand
Visning av det nya området Öland & Gotland, om hur det byggts upp och hur vi tänker att det ska  
utvecklas. Vi berättar också om de växter som blommar på öarna under försommaren. 80 kr. 

Vårvisning i Bergianska trädgården: Europeiska vårväxter
Visning av vårblommor i Bergianska trädgården, där vi tittar lite extra på europeiska vårväxter. 80 kr. 

Internationella dagen för biologisk mångfald
Välkommen till Bergianska trädgården på den internationella dagen för biologisk mångfald. En dag 
fylld av kunskap och artrikedom. Se www.bergianska.se för mer information. 

Jorden runt med barnvagn
Ta med din bebis på visning i barnvagnstakt. Vi går runt i Bergianska trädgården och ser på olika 
områden med växter från olika världsdelar. 80 kr. 

26 JAN  fre
kl 13

25 FEB  sön
kl 13

18 MAR  sön
kl 11–15

3–6 APR ti–fre 
kl 13

10 APR  tis
kl 13

22 APRIL  sön 
kl 13

3 MAJ  tors 
kl 13

8 MAJ  tis 
kl 13

15 MAJ  tis 
kl 13 

22 MAJ  tis

30 MAJ  ons
kl 13

Bergianska trädgårdens programpunkter 2018
Tema: Jorden runt i Bergianska trädgården

 
Kalifornienrummet i Edvard Andersons växthus.



20 JUN  ons 
kl 13

25–28 JUN
en av dagarna
kl 19

29 JUN  fre
kl 9–16

4 JUL  ons
kl 13

1 AUG  ons
kl 13

8 AUG  ons
kl 17 

13–16 AUG
en av dagarna  
kl 19 

15 AUG  ons
kl 13 

22 AUG  ons
kl 13

29 AUG  ons
kl 13 

2 SEP  sön 
kl 11–15

25 SEP  tis
kl 13

30 SEP  sön
kl 13

27 OKT–4 NOV
vard kl 11–16
helg kl 11–17

4 NOV  sön

23 NOV–9 DEC
kl 11–16 vardag
kl 11–17 helg

Visningar utomhus 
Samling utanför Edvard Andersons växthus. Biljetter börjar säljas 15 minuter innan  
visningen börjar. Betalning sker direkt till guiden med kontanter, kort eller Swish.

Info: www.bergianska.se 
Följ oss på Instagram @bergianskatradgarden 
För öppettider i växthusen, se programbladets baksida

Bergianska trädgårdens huvudmän: Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms universitet

Läkeörter från faraonernas tid
Många av de läkeväxter vi fortfarande använder var kända redan i det gamla Egypten. Vi tittar på en 
del av dem som finns i vår örtagård. 80 kr.

Nattens näckrosor
Visning av jättenäckrosen i Victoriahuset när den garanterat blommar. Se www.bergianska.se för 
information om vilken dag det blir. 80 kr.

Slåtterkurs – för dig som har en äng att hävda
Lär dig hantera en lie med individuell handledning av Kjell Gustafsson. Samarrangemang med Studie- 
förbundet Vuxenskolan och Sveriges Hembygdsförbund. Anmälan och info: www.sv.se/stockholm,  
Christina Ihrén, 08-679 03 75, christina.ihren@sv.se. Sista anmälningsdag 8 juni. 895 kr.

Sommarvandring: Jorden runt på 60 minuter
Vi går runt i Bergianska trädgården och ser på olika områden med växter från olika världsdelar. 80 kr.

Sommarvandring: Jorden runt på 60 minuter
Vi går runt i Bergianska trädgården och ser på olika områden med växter från olika världsdelar. 80 kr.

Hela världens färgväxter 
Visning om hur människor i olika delar av världen har använt växter för att skapa färgglada textilier. Vi 
visar färgväxter, växtfärgningsprover, exempel på tekniker för att skapa egna växtfärgade alster. 80 kr.

Nattens näckrosor 
Visning av jättenäckrosen i Victoriahuset när den garanterat blommar. Se www.bergianska.se för 
information om vilken dag det blir. 80 kr.

Sommarvandring: Jorden runt på 60 minuter
Vi går runt i Bergianska trädgården och ser på olika områden med växter från olika världsdelar. 80 kr.

Växtvärldens globetrotters
Följ med på en visning om växters utbredningsmönster, spridning och invasiva arter. 80 kr.

Sensommar på Öland & Gotland
Visning av det nya området Öland & Gotland, om hur det byggts upp och hur vi tänker att det ska  
utvecklas. Vi berättar också om de växter som blommar på öarna under sensommaren. 80 kr. 

Höstfest
Aktiviteter för hela familjen. Tillfälle att träffa Stockholmstraktens trädgårdssällskap. Visningar, försäljning 
och rådgivning. Se www.bergianska.se för mer information. Fri entré till alla utomhusaktiviteter!

Visning på Äpplets dag: Skötsel av äldre äppelträd
Vi berättar hur man sköter om äldre äppelträd, beskärning, gödsling och hur man känner igen och 
bekämpar sjukdomar. 80 kr. I Gamla orangeriet Restaurang & Café serveras äppelkaka under dagen. 

Höstvandring: Träd från hela världen
Vandring genom trädgården med stopp vid både vanliga och ovanliga träd. 80 kr.

Höstlov: Pumpor – the bigger, the better
Utställning av säsongens pumpaskörd från Bergianska trädgårdens köksväxtland. Familjeaktiviteter i 
Edvard Andersons växthus. Två barn gratis med betalande vuxen 80 kr.

Ljusfest vid Brunnsviken
Mer info: www.bergianska.se och www.haga-brunnsviken.org

Jul i växthuset
Julens kryddor, frukter och nötter kommer från all världens hörn. Välkommen till Edvard Andersons 
växthus och en stämningsfull utställning om julen. Entré 80 kr. Visning av julens växter tisdagar, tors-
dagar och söndagar kl 14 under perioden, ingår i entrépriset. 

Skolprogrammet Jul i växthuset genomförs vardagar, förbokas. Mer info: www.vetenskapenshus.se 
eller 08-790 98 07. För bokning: www.vetenskapenshus.se/bokning/kontakt 


