
Dendrologisk Forening på Bornholm 22. og 23. august 1959, del af referat… 

Ved damperen blev vi modtaget af kgl. skovrider J. A. N I E L S E N og fhv. gårdejer AKSEL J E N S E N, 

Raagelundsgaard, der ledsagede os på hele turen. 

Derefter kørte vi til Raagelundsgaards skov og have, hvor AKSEL J E N S E N, der nu har overladt gården til 

sin søn, viste os rundt i alt det, han der har skabt:  

Pseudotsuga menziesii viridis - Grøn Douglasgran  

Thuja plicata - Kæmpe-Thuja  

 

En lille planteskole, hvor mange sjældne træer står tæt og slås om plads og lys:  

 Metasequoia glyptostroboides – Vandgran  

Betula grossa – Japansk Birk 

Pterostyrax hispida - Epaulettræ  

Cunninghamia lanceolata (både en grøn og en blågrøn varietet) - et stedsegrønt nåletræ af Cypres-familien 

Kalopanax pictus - Castor-Aralia eller Prickly Castor-oil tree 

Catalpa speciosa- Amerikansk trompetkrone  

Juglans nigra - Sort valnød  

Celastrus scandens – Amerikansk Celaster  

Euodia hupehensis – Bitræ/honningtræ 

Phellodendron japonicum - Japansk korktræ  

Populus koreana - Vårpoppel  

Aralia spinosa - Fandens Spadserestok  

Ailanthus altissima - Skyrækker  

Corylus colurna (10,4 m høj, velformet) - Tyrkisk hassel.  

Morus alba - Hvid morbær  

 

På den videre vej igennem skoven op til gården noteredes bl. a. unge planter af  

Pinus ponderosa - Gul Fyr  



Pinus thunbergii- Japansk Sortfyr  

Pinus. jeffreyi - Jeffrey Fyr  

Abies concolor lowiana - Langnålet Ædelgran 

Betula maximowicziana - Ellebladet Birk 

På tilbagevejen gennem skoven sås yderligere  

Carya ovata - Grovbarket hickory  

Pinus peuce - Silke-Fyr 

Abies amabilis - Purpurædelgran 

Tsuga heterophylla - Vestamerikansk Hemlock 

 

I haven ved gården, hvor AKSEL JENSEN og hans svigerdatter serverede en kærkommen forfriskning efter 

den varme tur i det vidunderlige, varme vejr, noteredes af bemærkelsesværdigt : 

Sorbus aria var. hostia – Aksel-Røn 

Quercus ilex – Sten-Eg 

Cryptomeria japonica – Japansk Cryptomeria 

Pinus koraiensis – Korea-Fyr 

Abies pinsapo - Spansk ædelgran 

Picea orientalis - Orientalsk gran 

Quercus palustris - Sump-Eg 

Sorbus koehneana - Perlerøn 

Photinia villosa - Håret glansmispel 

Gymnocladus dioicus – Sten-Nød 

Salix moupinensis - Moupine-Pil 

Halesia Carolina - Sneklokketræ 

Platanus orientalis - Orientalsk platan 
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