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Røde Kro og den vestjyske drivvej Jon Høgh Hent PDF Forlaget skriver: Fortællingen om den gamle drivvej
fra Nr. Vosborg i nord, ned gennem det vestjyske landskab, over Ringkøbing og til Røde Kro i syd.

Vejen kom naturligvis helt fra Nordjylland, og fortsatte ned gennem Europa, men her hører vi mest om den
ovenfor nævnte del af ruten.

En god del af bogen beskriver den gamle studedriverkro Røde Kro, som i disse år forsøges bevaret for
eftertiden.

Som noget helt enestående, har den gamle kro fået lov til at stå næsten urørt de sidste ca. 100 år, så det her er
muligt bl.a. at se den gamle indretning intakt.

Jon Høgh, som bl.a. er kendt som forfatter af bogserien VESTJYSKE FORTÆLLINGER OG SAGN bind 1-5,
og VESTJYSKE MØLLER bind 1-3, har her overgået sig selv med utallige oplysninger og sprudlende

fortællelyst.
Bogen er ligeledes smukt illustreret med tusch tegninger af Peder Svendsen.
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