
 
Storstugan i Kulturladan kan hyras för sammankomster. 
 

Från ax till kaka! 

Genom att Ölseruds kvarn nu blivit restaurerad och att vi byggt 

en traditionell ugn i Kulturladan kan vi använda bygdens 

närproducerade spannmål och baka bröd med lokala råvaror, hela 

vägen från ax till kaka. Bred på lite färskt smör, en bit rökt 

Vänerfisk, en nypa gräslök! Det kan inte bli bättre! 
 

Tack alla som gör projekten möjliga: Europeiska jord- och 

skogsbruksfonden, ett sk Leader Växtlustprogram , Svenska 

Kyrkan, många ideella timmar med bygdens folk och företag, 

Säffle kommun, Länsstyrelsen i Värmland, Stiftelsen AAgot och 

Christian Storjohanns minnesfond.  
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Kulturladan och Ölseruds kvarn drivs av Södra Näsets byalag, 

dvs boende och aktiva i socknarna Botilsäter, Ölserud, Millesvik 

och Eskilsäter. 

Kulturladan byggdes 2010-2012. Här samlar och visar vi gamla 

föremål från bygden. Kvarnen byggdes redan 1912, och 

restaurerades 2012. Vi kan nu åter mala mjöl. Vi mal av 

närproducerat spannmål och säljer mjöl. Vi bakar också på 

gammalt vis, i en vedeldad bakugn i Kulturladans storstuga.  

 

Kulturladan har sommaröppet dagligen. Övriga tider på året går 

att boka storstugan för möte eller bakning. Det går även att 

boka guidad tur med kaffe & smörgås, eller mat. 

http://www.sodranasetsbyalag.com/


KULTURLADAN  
Kulturladan levandegör bygdens kulturarv. På undervåningen står 

traktorer, tröskor och andra tunga och stora föremål. Här finns 

också en ”storstuga” med vedeldad bakugn. Här bakar vi, säljer 

mjöl, bröd, kaffe, smörgås, glass och några lokala produkter.  

 

 
 

 
På övervåningen finns flera avdelningar med bl.a. husgeråd, skog, 

jakt och fiske, skolsaker, mjölk, smide m.m. Under 2014 byggs 

”arkivrummet” där varje socken kan samla information och bilder. 

 

ÖLSERUDS KVARN 

Ölseruds kvarn byggdes 1912 av mjölnare Adolf Andersson från 

Dalsland. Det blev kvarn och bostad i samma byggnad. Kvarnen 

drevs av en fotogenmotor. Allt fungerade till första världskriget 

bröt ut och Adolf inte fick fotogen till sin motor. Då byggde han 

en väderkvarn. År 1920 kom elektriciteten till Näset och 

kvarnen elektrifierades. 1926 byggde Adolf en ny kvarn. Nya 

maskiner köptes. I det nya bygget ingick även en affärslokal där 

sonen Josef bedrev lanthandel. Den andra sonen, Håkan, drev 

kvarnen. Företaget hette Ölseruds kvarn och diversehandel. Då 

krigstiden var över på 1940-talet började kvarnen gå sämre. En 

dag malde Håkan sin sista säck. De sista kunderna var Forsberg i 

Dalåsen och Fritz Falk i Gullsjö. År 1969 köptes byggnaden av 

Emil Nilsson. Text ur Allan Nilssons bok  
 

Kvarnen stod oanvänd från 1960-talet, så som Håkan lämnade 

den. Emil Nilsson fyllde på med en del udda mekaniska saker som 

han samlade på.   
 

Värmlandsnäs Hembygdsgille brukar några dagar per år öppna 

lanthandeln igen. År 2012 fick byalaget pengar från 

länsstyrelsen för att restaurera kvarnen. Idag kan vi mala mjöl 

igen! 
 

      


