
Bergianska trädgårdens programpunkter 2020
Tema: Växternas evolution

Mossigt värre – växternas evolution under 470 miljoner år
En vandring i Edvard Andersons växthus där vi med hjälp av exempel från olika växt- 
grupper belyser landväxternas evolution. Entré 80 kr inkluderar visning.  

Krukväxternas dag
Tema: slingrande, klängande och hängande krukväxter. Visningar, skötselråd och inspi-
ration i Edvard Andersons växthus. Trädgårdsmästare och botanister svarar på frågor.  
I gästhörnan – Gesneriasterna. 80 kr entré till växthuset.

Växter som vill upp
En visning bland slingrande, klängande och klättrande växter, i öken och regnskog.  
I Edvard Andersons växthus, entré 80 kr inkluderar visning. 

Påsklov: Godisvandring 
Vilka växter gömmer sig i ditt påskägg? Naturens Hus guidar i Edvard Andersons växt-
hus. För barn 6–10 år, två barn gratis med betalande vuxen 80 kr. Max 16 barn per  
visningstillfälle, föranmälan www.bergianska.se/godis Fritidsgrupper kan boka  
visningen via biologi@vetenskapenshus.se

Växterna och elden
När skogen brinner kan växterna inte springa därifrån. Hur överlever de egentligen?  
Visning i Edvard Andersons växthus med exempel på brandanpassning från Medel-
havsområdet, Sydafrika och Australien. Entré 80 kr inkluderar visning.

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

Från mossor till blomväxter
En visning om landväxternas evolution under 470 miljoner år. Vi vandrar runt ute 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. 

Från mossor till blomväxter 
En visning om landväxternas evolution under 470 miljoner år. Vi vandrar runt ute i 
trädgården och ser exempel från olika växtgrupper. 80 kr.

21 JAN  tis
kl 13

15 MAR  sön
kl 11–15

26 MAR  tors
kl 13

6–9 APR  
mån–tor 
kl 13 och 14

23 APR  tors
kl 13

5 MAJ  tis
kl 13

14 MAJ  tors 
kl 17

22 MAJ  fre 

4 JUNI  tors 
kl 13 
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Träd från urtid till nutid
Följ med på vandring ute i Bergianska trädgården, genom årmiljonerna av växternas  
utveckling. Vilka träd fanns då och vilka finns idag? 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 – teknik och skötsel
Lär dig hantera en lie med individuell handledning av Kjell Gustafsson. Samar-
range-mang med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Anmälan och info:  
www.sv.se/stockholm, Christina Ihrén, 08-679 03 75, christina.ihren@sv.se. Sista  
anmälningsdag 5 juni. 975 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.

Krascha inte i beskärningsdjungeln – lär dig JAS-beskärning!
Trädgårdsmästare visar och berättar om redskap och beskärning i JAS ( juli, augusti  
och september). 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!

Året i köksväxtlandet
För dig som vill veta hur vi gör för att få ett så välmående köksväxtland, vilket arbete 
som ligger bakom, förutom planering och hårt slit. En unik möjlighet att få odlingstips! 
80 kr.

Mossigt värre – växternas evolution under 470 miljoner år
En vandring i Edvard Andersons växthus där vi med hjälp av exempel från olika växt- 
grupper belyser landväxternas evolution. Entré 80 kr inkluderar visning.  

Höstlov: Pumpor – små, stora och jättelika
Utställning i Edvard Andersons växthus av säsongens pumpaskörd från Bergianska 
trädgårdens köksväxtland. Familjeaktiviteter. 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 

16 JUNI  tis
kl 13

22–25 JUN
en av dagarna
kl 18

26 JUN  fre
kl 9–16

10–13 AUG
en av dagarna
kl 18

20 AUG  tor
kl 13

6 SEP  sön
kl 11–15 

16 SEP ons
kl 17 

6 OKT  tis
kl 13 

24 OKT–1 NOV
mån–fre kl 11–16
helg kl 11–17

1 NOV  sön 

20 NOV–6 DEC
tis–fre kl 11–16
helg kl 11–17

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

Info: www.bergianska.se 
Följ oss på Instagram @bergianskatradgarden 
För öppettider i växthusen, se www.bergianska.se
Bergianska trädgårdens huvudmän: Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms universitet

– utomhus – i Victoriahuset – i Edvard Andersons växthus


