’Den Skæve Bane’ - ruten
KORT OM RUTEN

OPLEVELSER PÅ RUTEN
Til forskel fra de andre ruter i Billund-området, så har ’Den Skæve Bane’ ikke mange
afmærkede ”stoppesteder” eller aktiviteter undervejs. Derimod handler denne rute om at
nyde den lange, flade rute gennem det skønne landskab og om at stoppe de steder hvor I
gerne vil nyde naturen et par minutter ekstra eller spise den medbragte madpakke.
’Den Skæve Bane’ er enhver cyklists drøm; en lang, flad rute. Men ruten er på ingen måde
kedelig. På den relative korte rute, cykler I igennem et mangeartet landskab – dyrkede
marker, skov, hede, mose og plantager. Det meste af ruten følger den gamle jernbane
og undervejs krydser stien flere gamle jernbanebroer fra begyndelsen af det sidste
århundrede. I cykler også over ikke mindre end syv åer inden I når Brande.

26 km (Fra Grindsted til
Brande)
Den Skæve Bane er en
historisk og charmerende
cykel- og vandresti, der
snor sig mellem Grindsted
og Silkeborg. Undervejs fra
Grindsted løber stien gennem
et fladt vestjysk landskab,
præget af bl.a. plantager og
flere steder passerer stien
åer og vandløb. På denne
rute oplever du, udover
det smukke landskab,
landsbyerne Filskov, Blåhøj,
Drantum og Brande.
Rutens højdepunkter:
Den skønne natur
Mindesmærke fra Anden
Verdenskrig
OBS: Denne rute starter i
Grindsted og der er derfor
behov for bil/cykeltransport.

Undervejs vil I også opdage, at der er et rigt dyreliv langs ruten. Det er meget almindeligt
at se rådyr og harer, når man cykler gennem et af de mere øde områder. Derudover er der
mulighed for at se gæs, svaner, køer, grise og måske et egern eller to på turen.
Cykler I om sommeren, kan I mere eller mindre spise jer frem på ruten. I siderne langs
stien vokser der bl.a. vilde jordbær, solbær og blåbær. Det er bare at stoppe op og ta’ en
smagsprøve!
Efter ca. 11 km af ruten, når I mindesmærket for et falden Lancaster bombefly
fra Anden Verdenskrig. Bombeflyet styrtede ned tæt på hvor mindesmærket er
rejst. En mindetavle fortæller historien om bombeflyets mission og om styrtet,
hvor to af besætningsmedlemmerne blev dræbt. Wehrmachten fangede fire
andre besætningsmedlemmer, men en af piloterne underslap og med den lokale
modstandsbevægelses hjælp, lykkedes det piloten at komme til Sverige og senere tilbage
til England. Mindesmærket er lige udenfor Filskov, hvor ruten krydser Vildkjærvej. (Dette er
også et godt tidspunkt at vende om på og cykle tilbage til Grindsted, hvis I ikke ønsker at
cykle hele turen til Brande).
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I centrum af Grindsted, ta’ Nørregade mod nord indtil I kommer til Fynsgade på
jeres venstre hånd. Fortsæt ligeud, som vejen svinger til venstre, drej da til højre ad
Simmelbrovej hvor I vil se skilte der markerer starten af ’Den Skæve Bane’.
Cykel ned ad Simmelbrovej indtil I når et kryds. Drej til højre ned i tunnelen under
hovedvejen og drej med det samme til venstre for at fortsætte ad ’Den Skæve Bane’.
Følg den markerede rute. Flere steder er stien bred nok til, at en bil kan køre der, andre
steder er det bare et enkelt spor. Ruten er godt skiltet og da det er en forholdsvis lige rute
uden skarpe sving, er det svært at fare vild.
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