Väderkvarn är en kvarn som drivs med vindkraft. Väderkvarnen uppfanns
i Persien runt år 600 e.Kr. På Kållandsö har det funnit många upp till 10-12 stycken
det är ett fåtal kvar endast tre stycken Läckö, Eke samt Ledet nu placerad Kållandsö
Hembygdsgård.

Beskrivning

1. Stubbkvarnen är en väderkvarn med ett hus som kan roteras beroende på vindriktningen,
och med fyra vingar som sitter i ett kors. Dessa är vanligen byggda helt av trä stående på
en stubbe av järn eller sten, kring vilket hela kvarnhuset är vridbart i vindriktningen. Denna
kvarntyp är mycket vanlig på Öland, där den blivit en symbol för landskapet.
2. Holländaren, mamsellkvarnen eller hättkvarnen karaktäriseras av att endast den översta
delen av kvarnhuset är vridbart. Denna kvarntyp kan byggas betydligt större än en
stubbkvarn. Kvarnhuset är ofta byggt av sten eller trä. I Sverige förknippas denna kvarntyp
ofta med Skåne där de brukar benämnas möllor, men de förekommer också på andra håll
och i Finland. Mindre hättkvarnar är tämligen rikligt förekommande på delar av Gotland.
3. Holkkvarn är en typ av väderkvarn, där hjulhuset med sina vingar står på taket av
kvarnbyggnaden. Kvarnens hjulhus kan vridas kring en trätrumma, den så kallade holken
(därav namnet), som kan manövreras med hjälp av en stock i rätt vindriktning. Kvarntypen
var vanlig i trakten kring Vänern och har funnits sedan 1600-talet, men är även känd i
Europa.
4. Paltrockkvarnen är en kvarntyp där hela kvarnhuset vrids, men inte som hos stubbkvarnen
kring en axel, utan genom att kvarnbyggnadens yttre del är hjullagrad mot dess plattform.

Källa:Wikipedia

Väderkvarnar på Kållandsö

Väderkvarnen vid Eke ligger ca 500 meter före Eke Skola
Är en sk.kjortrlkvarn med hätta dit flyttad 1931 från en plats nära Missionkyrkan
Nu fritidshus.

Väderkvarnen vid Torp på vägen ner mot Spiken, placerad ca 100 meter söder om
Sorgen /Palmstetes) Kvarnen revs år 1937. Pojkarna som står framför kvarnen heter Anders
Sterner, Sven och Anders Palmstedt.

Kvarnen var placerad på Djups udde vid Odensvik.
Framför huset står Emma Djup. Mjölnare var Petter Djup bror till Emma

Väderkvarnen låg på Kvarnberget söder om Läckö Kungsgård Läckö 1:5
Är en Holkkvarn är konstruerad så att kvarnhuset är rörligt kring en trästock.
Mjölnare var August Skoglund

Väderkvarn vid Kroken ” placerad vi Anna i Höjdens bostad”
Fotot är taget i aug. 1948

Tranebergs väderkvarn och torpstuga.
Väderkvarnen en sk. Kjortelkvarn, låg norr om landsvägen 200 meter vänster Marie Kapell
När kvarnen uppfördes är obekant. Ägarna har bl.a. varit Abel, mera känd under namnet”
Kvarnabel”. Omkring 1925 köptes kvarnen av Johan Magnusson, som bodde i kvarnstugan.
1938 köpte Folke Lindahl, som lät installera en råoljemotor i kvarnen, en anordning, som inte
fungerade så bra. 1940 inköpte Olof Ulleryd kvarnen. Han lät riva den 1941 då den var i
dåligt skick. E

