
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samar-
bejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-
idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner 
i 2011. Udviklingen af stierne er fi nansieret af 
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Fri-
luftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres 
forløb og seværdigheder kan fi ndes via 

 kløversti.dk endomondo.com og
   endomondos mobil app, 

der kan hentes gratis i 
App Store og på Android  
Market.

Støttet af Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter og EU

Danmark og EU investerer  
i landdistrikterne.

Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 
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i Hedensted Kommune

Grøn rute 2,6 km
- Lysløjpen

Den grønne rute tager dig gennem Hornsyld dag 
og nat.
Den grønne rute tager dig som fodgænger, rulle-
skøjteløber, løber, motionist eller dig med barnevogn 
gennem Hornsyld via veje og stier med lys på. 
Dermed egner ruten sig til færdsel både sommer og 
vinter, nat og dag. Man har altid et lys i mørket. 
På ruten er der desuden indlagt forskellige trænings-
muligheder. Der er styrketræning på aktivitetsalléen 
og pulstræning på den store trappe ved Ramblaen 
bag SIM Skolen i Midten.
Som hjælp til træningen er der på aktiviteterne langs 
aktivitetsalléen anbragt QR-tags, som du kan scanne 
med din smartphone og få vejledning i øvelserne.
Langs ruten passeres nogle af Hornsylds dagligvare-
forretninger og specialbutikker.
Hornsyld, som vi kender den i dag, er en fusionsby, 
der oprindeligt bestod af Hornsyld med sygehus og 
apotek, Hornsyld Stationsby med jernbanestation, 
posthus og mejeri og Nebsager med skole og sog-
nekirken. På denne rute bevæger vi os på kanten af 
alle tre gamle bysamfund, hvor det i dag er svært at 
se afgrænsningen af de tre gamle landsbyer. 

Rød rute 7,2 km
- Historien 

På den røde kløversti kommer du igennem de fi re 
gamle landsbyer Bråskov, Hornsyld, Hornsyld 
Stationsby og Nebsager.

”Historien” har vi kaldt ruten, der præsenterer den 
lokale kulturarv. Undervejs passeres en lang række 
bygninger, der bidrager til fortællingen om områdets 
udvikling.
At tænke sig at byerne stadig har eller har haft et 
elværk, et bryggeri, en kro, en brand- og redningssta-
tion, et plejehjem, et sygehus, fl ere skoler, et meget 
varieret handelsliv og en alsidig industriproduktion. 
Byerne har trods alt tilsammen kun ca. 1800 indbyg-
gere, men der er næsten ligeså mange arbejdsplad-
ser.
Af byens store kendte virksomheder kan nævnes 
Hornsyld Købmandsgaard, Triax, Dan Hill Plast, EM 
Fiberglas og Flexa. Dertil kommer en mængde min-
dre industrivirksomheder, håndværkere og detailbu-
tikker.
Hornsyld har desuden et meget rigt og varieret 
idræts- og foreningsliv, hvor omdrejningspunktet 
for de fl este foreninger er Hornsyld Idrætscenter. 
Idrætscentret er oprindeligt opført som svømmehal 
i 1978. Sidenhen er den udvidet med bibliotek og 
mødesale og i 2004 indviedes idrætshallen. Senest i 
2009 blev der bygget en overbygningsskole, som er 
sammenbygget med idrætscentret. 

Sort rute 10,2 km 
- Omegnen 

Den sorte rute går ud i omegnen af Hornsyld og 
fortæller en historie om bl.a. kortspillende her-
remænd.

Stien tager dig med forbi det gamle sygehus. Syge-
huset blev oprindeligt bygget i 1891 og havde 2 
stuer med 8 sengepladser. I 1919 indviedes et nyt 
og tidssvarende sygehus med i alt 98 sengepladser. 
Funktionærboligerne, der passeres, er nu andels-
boliger og de eneste rester tilbage af sygehuset, der 
lukkede endeligt i 2002.
Fra Sønderparken videre ad Lindevej og Hyllerødvej 
til Skerrildgård, der spiller en vigtig brik i områdets 
historie.
Det er historien om herremænd og præsten, der 
spillede l’hombre, satsede gårde og lavede væd-
demål, der blevet vundet i en prædiken. 
Det er også historien om hvorfor en vej i Hornsyld 
området er opkaldt efter en herregård ved Vejle.
Skerrildgård har historisk set været en hovedgård og 
har dertil haft tilhørende fæstegårde. Skerrildgård har 
i lange perioder ejet Nebsager Kirke, der i dag stadig 
er sognets kirke.
Kirken er opført i 1200-tallet og har kalkmalerier i 
koret samt en nyere altertavle fra 1999.

Blå rute 5,3 km
- Banestien

Kløverstiens blå rute følger en del af det gamle 
jernbane tracé for Horsens – Juelsminde jern-
banen.
I 1882 fi k et udvalg af Rigsdagen koncession på an-
læg og drift af en privat jernbane fra Horsens til Juels-
minde. Anlægget af den ca. 30 km lange jernbane 
kostede i datidens værdier lidt over 1 mio. kroner.
Indvielsen fandt sted den 25. maj 1884. I nærheden 
af Hornsyld var der også stationer i Bråskov, Stender-
up og Gramrode.
Banen betød en opblomstring af handelslivet i de 
mindre landbyer, der med årene blev til bysamfund 
med købmandsgårde, posthuse, mejeri og industri. 
Banen fragtede passagerer mellem byerne, men 
også store mængder gods mellem Horsens og 
havnebyen Juelsminde Desuden fragtedes også svin 
og kreaturer til Andelsslagteriet i Horsens fra oplandet 
i Bjerre Herred.
Langs den blå rute ses mange spor af jernbanen, der 
blev nedlagt den 28. september 1957.
Af andre lokale seværdige punkter der passeres 
på ruten er Bråskov Købmandsgård, Efterskolen 
Bråskov gård og Brå Mølle.

Velkommen på Kløverstierne, som er for 
dig, der vil ud i det fri og kombinere oplev-
elser og frisk luft med motion. Vælg den 
rute, der passer dig i forhold til længde 
eller seværdigheder. Vælg mellem den 
grønne rute på 2½ km, den blå på 5, den 
røde på 7½ eller den sorte på minimum 
10 km. Her i folderen kan du lade dig 
inspirere til valg af rute og bruge den som 
en guide undervejs.

Den gamle jernbanebro Smedebækken
Aktivitetsalléen
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