“VI er ikke blot
blevet venner,
men vi er blevet
brødre” - Mikkel
Skøtt

Åbning af
Himmelpinden
b i k e pa r k
I 1958 åbnede en mand
ved
navn Jacob Hansen
Jeg kører på motorvejen på
vej mod Vejle, for at tjekke Vejle Zoo, dette havde til
et spor ud jeg har fulgt lidt huse på netop Himmelpinden.
på sidelinjen.
I den zoo var der både,
Mine forventninger er
store, jeg har set en masse søløver, rigtige løver, vildsvin, brune bjørne og aber.
billeder på Instagram og
Og i 1963 blev der tilføjet
Facebook og med lovningen om, at de her vil bygge en elefant. Hullet hvor
rockgarden udmunder sig
Vejles første og fedeste
i, menes at være der hvor
Rockgarden.
Jeg meget spændt på hvad elefanten havde sit hus.
der møder mig.

Det er lørdag og kl. er 9.

Himmelpinden er et mindemærke og et stykke fredet skov. Der er udsigt over
hele vejle by og terrænet er
enormt kupperet.

Jacob Hansen havde på et
tidspunkt 26 løver, men
der var ikke plads nok ved
Himmelpinden og derfor
købte han sig et stykke jord
ved Givskud, som blev til
det vi i dag kender som,
Givskud løvepark.

I 1971 lukkede Vejle Zoo
og alle dyrene blev flyttede
til Givskud.
I dag er pladsen ved Himmelpinden så blevet til en
MTB park, om man må
kalde den det.
Der er pt. anlagt 400 meter
spor.

Men de to drenge har haft
en ATV med trailer til
rådighed.
Sammen har de fragtet
mere end 90 tons materialer op ad bakken, og fordelt
dem i skoven.
Her er der snak om store
og små marksten, grus og
ikke mindst 20 tons knust
granit som vejle kommune
har doneret.

Hele projektet blev skudt i
gang af Mikkel Rasmussen
(tv.) i sammenarbejde med
Vejle Kommune.
Senere tilkom Mikkel
Skøtt. (th.)

Sporet er blot 400 meter,
men det er lavet som en
loop, og det indeholder alt
hvad der skal til for at gøre
det sjovt. Der er en stor
rockgarden som ender ud i
to berms der peger hver sin
vej. Der er kort vej op og
nedkørsler, som gør at man
får pulsen op. Der er også
en lang berm , hvor man
kan teste sin teknik.

Det korte spor indeholder
Dette er blevet brugt til at
rigtig mange elemnter.
bygge nogle virkelig fantas- Det er et perfekt sted at
Disse to pragtfulde og rare
tiske berms.
lege med sin mtb og øve
drenge har knoklet side om
teknik.
side i mere end 1200 timer,
Arbejdet gik for alvor i
og har betalt alle materigang i juni 2015, og Mikalerne af egen lomme.
kel & Mikkel har siden da,
arbejdet på sporet næsten
For at komme op til Himhver dag - i alt slags vejr.
melpinden skal man op af
De har i ny og næ fået
en lang bred grusvej, dette
hjælp af et par venner. Men
kan ikke gøres i bil.
primært er det de to drenge

“Vi vil bygge Vejles
første og fedeste
rockgarden” - Mikkel Rasmussen

Et sådan arbejde knytter
bånd og de to drenge deler
deres passion for at bygge
dette spor. Og man kan se
på udførslen at de har lagt
liv og sjæl i det.
Få dage før påske blev
projektet godkendt af
Naturstyrelsen, dog havde
de været i gang længe med
at bygge. I fremtiden vil
der blive bygget ydereligere
400-600 meter, med store
drops og hop.

Jeg glæder mig rigtig
meget til at se hvad de to
gæve gutter disker op med
næste gang. Men indtil da
På åbningsdagen af det nye spor, blev der
Mikkel og Mikkel har gjort et kæmpe styk- vil jeg råde alle til at ligge
afholdt konkurrence i, at have den hurtig- ke arbejde, og inden de gik i gang kendte vejen fobi Himmelpinden
og nyde dette dejlige spor
ste tid. Denne blev sat af Mikkel Terp Roed de ikke hinanden.
i den gamle zoologiske
på 1 min og 28sek. Dog blev tiden slået
Mikkel Skøtt sagde til mig at de ikke
have, og nyde udsigten over
efter konkurrencen så den officielle hurtig- blot var blevet venner, men de var blevet
byen.
ste tid hedder 1 min. og 26sek.
brødre.

