6.6

Ö6 – Södra Röd

Rödsvägen går längs med en bördig dalgång med partier av ekskog, förbi Lössgård ner till
Södra Röd och slutar vid Varvet. Husen ligger här i klungor längs vägen. Byggnationen
domineras av två lite större gårdar som äger större delen av marken. Det finns ett större
sommarstugeområde strax nordväst om Varvet, i skuggan av berget Smörkullen men även en
del mindre sommarstugor utspridda längs med Rödsvägen samt på öns sydöstra del. Namnet
Varvet antyder att det varit båtbyggeri på platsen. Den nuvarande vägen till Varvet byggdes
på 1940-talet (1948?), innan så gick den i klyftan fram emellan husen (fastigheterna Södra
Röd 2:17 och 2:15).

Bild nr 27 Varvet. Byggnaden till vänster är helt ombyggd, den i mitten finns bevarad men med några
renoveringar. Huset längs till höger finns kvar men fick nya fönster troligtvis någon gång på 1960-talet.Foto
taget av Sverker Stubelius 1955. Fotopunkt A

Bild nr 28. Södra Röd 2:2 Foto taget 1910 Fotopunkt B
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Foto till vänster: Södra Röd. Huset i berget är under byggnation. Precis nedanför har det tidigare legat ett hus,
vars lagård fortfarande finns kvar. Den tillhör numera Södra Röd 2:3. därbakom ligger Södra Röd 2:2 med
lagård på ena sidan vägen och boningshus samt ditflyttat skolhus på andra sidan..
Fotot till höger: Sjöbodsrad på Varvet

Varvet. Fotot är taget från andra sidan viken, nedanför Smörkullen. Längst till höger skymtar Tegelstrand på
fastlandet.
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Södra Röd 2:2
Rödsvägen 35
Bostadshus från 1880-talet. Korsplanehus i
timmer. Boningshuset har i stort sett samma
utseende som 1910 (se bild nr 28). En frontespis
med frontpulpettak har gjorts på västra sidan mot
trädgården med balkong framför. Glasveranda
med frontpulpettak och granittrappa på östra sidan
mot vägen. Huggen granitgrund. Vit stående
träpanel med locklist. Ljusgröna fönsterfoder med
konsolburna överstycken. Vita fönsterbågar.
Tvåluftsfönster med spröjs. Tvåkupiga
tegelpannor.
Lagård från 1857 med röd träklädsel.
Det gula huset på bilden längst ner är en skola
från Varekil, Orust som plockades ner 1997 pga
vägbygge och sattes upp på denna plats efter att
ha transporterats omkring 2000.
Kulturhistorisk bedömning: I
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Södra Röd 2:3
Rödsvägen
Nuvarande boningshus från 1938 och
lagård från 1937. Huset som stod på platsen
tidigare byggdes 1868 och lagården i
början av 1800-talet. Smedjan som
användes i början av 1900-talet finns kvar
intakt (se nedre bilden). Den ligger ett par
hundra meter öster om gården. Ljusgul
träpanel med locklist, gröna vippfönster.
Huggen granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Södra Röd 2:15
Varvet 18 (fd Rödsvägen 58B)
Bostadshus byggt någon gång mellan 1815
och 1830. Ny farstu med torn är under
uppbyggnad på norra långsidan. Där fanns
tidigare en farstu som var byggd 1948.
Innan detta årtal gick vägen till varvet
precis förbi detta hus, dvs där farstun sedan
byggdes. Timmerstomme, naturstensgrund.
Vit träpanel med locklist. Blå fönsterfoder,
vindskivor och hörnbrädor. Vita
fönsterbågar. Till fastigheten hör en sjöbod,
byggd någon gång under 1800-talet och
ombyggd 1947 samt 1995. Den har
ursprungligen varit magasin, trankokeri och
sillsalteri. Det finns även en jordkällare.
Kulturhistorisk bedömning: I-II
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Södra Röd 2:14
Varvet
Huset flyttades till platsen i början av 1900talet från St. Wrem, Kville där den fungerat
som brännvinsbränneri. Ombyggnadsår ca
1915. Timmerstomme, skrotstensgrund. Röd
träpanel med locklist. Vita fönsterfoder,
fönsterbågar och vindskivor. Huset står med
bakre hörnet tätt intill Södra Röd 2:15.
Kulturhistorisk bedömning: II

Södra Röd 2:12
Gullkyrka
Husen ligger i en stenmal på en udde mellan
Karlsvik och Varvet, alltså på öns sydvästra
del. Ingen bilväg går till platsen.
Bebyggelsen består av totalt 7 hus varav tre
är byggda på 1700-talet. De tre
nedmonterades i Söderköping på 1940-talet,
flyttades på pråm runt kusten och sattes upp
på platsen 1946. De tre är den sk storstugan
(bilden överst), den sk ateljén (bilden i
mitten) och ett uthus som fungerar som
vedbod, utedass och källare. De övriga
byggnaderna är två ”sovhus” byggda 1987
respektive 1992, samt en sjöbod byggd
1946. De äldre husen har timmerstommar.
Alla husen låga dörrar, enkupiga
tegelpannor, små fyrkantiga tvåluftsfönster
med spröjs. Husen är lika i färger och stil,
även de nyare husen. Alla har rödmålad
lockpanel, förutom storstugan (översta
bilden) som har locklistpanel. De har gula
fönsterfoder, ljusgrå fönsterbågar samt
svarta vindskivor och hörnbräder. De skiljer
sig en del från övrig bebyggelse i norra
Bohuslän.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Södra Röd 2:7
Karlsvik
Gården byggdes upp av sjökapten Bernhard
Olsson. Det ligger enskilt i en vik med utsikt
mot väster. Boningshuset byggdes 1904,
magasinet 1899, ladan i slutet av 1800-talet.
Ladan fungerade ursprungligen som bostad.
Magasinet som ursprungligen har inhyst
sillsalteri, tunnbinderi och bostad står på
granitblock. Övriga byggnader har grund av
huggen granit. Boningshuset har ljusgul
liggande panel på första våningen, stående
på andra. Fönstertyper varierande, t ex
korsfönster och tvåluftsfönster utan spröjs.
Beige fönsterfoder och vita fönsterbågar. En
stor tillbyggnad på sydöstra gaveln samt en
mindre på nordvästra gaveln med
köksingång. Huvudentrén ligger också i en
tillbyggnad med frontpulpettak.
Tillbyggnaderna har plåttak.
Huset var tidigare hårt renoverat, delvis
återställt till tidigare utseende, 1999. På ett
foto från 1910 är tillbyggnaden med
huvudentrén en glasveranda med smårutor
och köksingången har också ett par fönster
med smårutor. Då fanns inte heller den stora
tillbyggnaden på sydöstra gaveln.
Kulturhistorisk bedömning: II
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