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Hvidbjerg klitplantage 
En dejlig juni dag, lørdag den 27., fejrede 
klitplantagen ved Svankjær sit hundredårs 
jubilæum med deltagelse af omkring 250 
personer fra omegnen. Festen var tilrettelagt af 
Svankjær og omegns beboerforening, Svankjær 
Ungdomsskole, Egnshistorisk forening for 
Sydthy samt klitplantagens folk. Hjemmeværnet 
sørgede for trafikkens afvikling og Svankjær 
Sav- og Musikværk for de musikalske indslag. 
Svankjær koret underholdt med danske sange. 

Efter velkomstkaffe og taler drog man til 
skovs, hvor klitplantagen havde arrangeret 
demonstrationer med moderne skovmaskiner: 
Nordjyllands skovmaskinstation var mødt frem 
med skovningsmaskine og udkørselsudstyr, 
entreprenør Johannes Møller, Tvorup, ryddede et 
areal for hugstaffald til skovflis til Vestervig og 
Hurup fjernvarmeværker og en af plantagens 
traktorer demonstrerede pløjning med 
specialplov i uvejsomt terræn. Der var også 
nostalgiske indslag, som viste arbejdet, som det 
foregik tidligere: oparbejdning af klippet 
brænde, prikling i den gamle, nu nedlagte 
planteskole med Drewsens priklebræt, skovning 
af bøg med skovsav og motorsav. Under de 
gamle bøge, spillede Edvin Nørgaard ”I skovens 
dybe stille ro” på sin fukssvans. Arne Eskesen, 
søn af den første plantør i Hvidbjerg plantage, 
afslørede en mindesten ved indfaldsvejen til 
boligen og samme sted plantede borgmester 
Kaastrup Hansen et egetræ til minde om dagen. 

Egnshistorisk Forening og klitplantagen 
havde arrangeret en stor udstilling i maskinhuset 
med fotos, arkivmaterialer, gamle redskaber, 
hjortegevirer m.m. Foreningen stod også bag 
udgivelsen af en jubilæumsbog, der skildrer 
arbejdet med opbygningen af plantagen. 

Dagen sluttede, hvor den begyndte, i den 
store have til den gamle plantørbolig, hvor 
Svankjær beboerforening stod for serveringen af 
grillstegt rådyr med tilbehør. Her deltog ca. 150 
mennesker. En festlig afslutning på en dejlig 
dag. 

 
Ashøje plantage 
fejrede fra fredag den 19. til søndag den 21. juni 
1992, at plantagen havde rundet de 100 år. 
Plantagen er anlagt af Niels Andersen Lodahl og 
blev påbegyndt omkring 1883. Siden er 
plantningerne fulgt op og løvtræ har afløst de 
oprindelige nåletræer, således at plantagen i 
jubilæumsåret præsenterer sig smukt som en 
rigtig løvtræ-lystskov til stor glæde for fugle og 
mennesker. 

Dagene blev fejret med mange af de 
aktiviteter, der i årenes løb har fundet sted på 
dette Sydthys samlingspunkt: taler og sang, 
skuespil, ringridning, gymnastikopvisning, 
madkurvefest og dans. 

En smuk sten fra egnen blev afsløret af Elly 
Mardal, formand for Egnshistorisk forening for 
Sydthy, til minde om jubilæet. Andreas og 
Johannes Lodahl plantede en eg på pladsen, hvor 
pavillonen i mange år var rammen for mange 
Ashøje-fester. Bestyrelsen for plantagen havde 
sørget for udgivelsen af et festskrift. 

Formanden for bestyrelsen for Ashøje 
plantage, Jens Chr. Dissing, Heltborg, udtrykte 
taknemmelighed for den indsats, 
støtteforeningen for plantagen havde ydet siden 
dens stiftelse i 1981. Man kan indmelde sig i 
støtteforeningen ved henvendelse til Peter 
Dahlgaard Jepsen eller Hans Jørgen 
Hummelshøj, som begge er medlemmer af 
bestyrelsen. 

 
Kilde: Sydthy Årbog 1992, side 115-117. 



 
 
 

 



 
 
 

 



 


