
Blommor, bin och bedragare
Vem pollinerar vem? Vem är ärlig och vem luras? Insekter, fåglar och andra djur lockas av blommor-
nas färg, form och doft. På gott och ont har blomväxter och djur utvecklat intima samarbets- 
former. En pollinationsbiologisk visning i Edvard Andersons växthus. 80 kr entré till växthuset.

Krukväxternas dag
Tema: de förädlade krukväxterna och deras vilda förfäder. Visningar, skötselråd och inspiration 
i Edvard Andersons växthus. Trädgårdsmästare och botanister svarar på frågor. 80 kr entré till 
växthuset.

Parallell utveckling i ökenmiljö
En visning bland aloer, agaver och andra ökenväxter i Edvard Andersons växthus. Så lika, men 
ändå så olika! I ökenområden i Amerika och Afrika har obesläktade växter utvecklat lika egen-
skaper som en anpassning till det tuffa livet i torkan. 80 kr entré till växthuset.

Påsklov: Godisvandring – växterna i ditt påskägg 
Naturens Hus guidar i Edvard Andersons växthus bland växter som gömmer sig i ditt påskgodis. 
Vi studerar växter som smakar gott och funderar över varför de smakar som de gör. Kan det vara 
dumt för en växt att vara god? Vi smakar även på lite godis. För barn 6–10 år, två barn gratis med 
betalande vuxen 80 kr. Max 16 barn per visningstillfälle, föranmälan www.bergianska.se/godis

Möt våren i Bergianska trädgården 
Följ med och se hur långt våren har kommit! 80 kr.

Från mossor till blomväxter
En visning om landväxternas evolution. Vi vandrar runt i trädgården och ser exempel från olika 
växtgrupper. 80 kr.

Biologiska mångfaldens dag
Bergianska trädgården uppmärksammar Internationella dagen för biologisk mångfald. Välkommen 
till en dag fylld av kunskap och artrikedom. Se www.bergianska.se för mer information. 

Träd från urtid till nutid
Följ med på vandring genom årmiljonerna av växternas utveckling. Vilka träd fanns då och vilka 
finns idag? 80 kr. 

Barnvagnsvisning: Från mossor till blomväxter
Ta med din bebis på vandring i trädgården i barnvagnstakt. En visning om landväxternas evolu-
tion där vi ser exempel från olika växtgrupper. 80 kr.  

Från mossor till blomväxter
En visning om landväxternas evolution. Vi vandrar runt i trädgården och ser exempel från olika 
växtgrupper. 80 kr. 
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Bergianska trädgårdens programpunkter 2019
Tema: Växternas evolution

 
Ginkgo biloba kallas ibland för ett levande fossil.  

Ginkgo-växter har funnits på jorden i cirka 200 miljoner år eller mer.

http://www.bergianska.se/godis
http://www.bergianska.se


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  Se hemsidan för öppettider och hela årets programpunkter. 
Följ oss på Instagram @bergianskatradgarden 

Bergianska trädgårdens huvudmän: Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms universitet
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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 – teknik och skötsel
Lär dig hantera en lie med individuell handledning av Kjell Gustafsson. Samarrangemang med 
Studieförbundet Vuxenskolan. Anmälan och info: www.sv.se/stockholm, Christina Ihrén,  
08-679 03 75, christina.ihren@sv.se. Sista anmälningsdag 5 juni. 950 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.

Vad kan jordgubben lära oss om artbildning?
En visning om blomväxternas evolution och artbildning i Systematiska avdelningen och  
Området för pollinations- och spridningsbiologi. 80 kr. 

Livets trådar – fibrer från växtriket
En visning om fiberväxter som har spunnits, flätats och tvinnats till vardagsföremål både förr 
och nu. Spinndemonstration – vi visar hur en tråd blir till. 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 utomhus-
aktiviteter!

Mikroevolution i grönsakslandet
Vad är det egentligen vi äter och hur kommer det sig att det finns så många olika kålsorter,  
sallater och tomater? 80 kr.

Från mossor till blomväxter
En visning om landväxternas evolution. Vi vandrar runt i trädgården och ser exempel från olika 
växtgrupper. 80 kr.  

ormbunkarnas hemliga bröllop
Vi uppmärksammar ormbunkarna – de gröna, sköna, fuktighetsälskande. I skuggan av de färg-
granna blommande växterna står de diskreta ormbunksväxterna. Hur lever de och hur förökar  
de sig? Visning i Edvard Andersons växthus. 80 kr entré till växthuset.

Höstlov: Kul med kottar
26/10–3/11, vard kl 11–16, helg 11-17: Ta kotteslingan genom växthuset. Tipspromenad.  
28/10–31/10, kl 12–14: Kottepyssel på terrassen.  
För barn 6–10 år, 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 julens växter. Entré 80 kr. 

Se www.bergianska.se för info om visningar av utställningen. 

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