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Fæstehuset (1873 og forlænget i 1875
med stald og træskomagerværksted).

I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af
bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Den kulturhistoriske værdi ved Elmekilden knytter sig til husets frie
og ensomme beliggenhed syd for Lyø By, samt til den hurtige, og
stadig aflæselige, udvidelse med stald og skomagerværksted i 1875.
Endvidere til opførelsen i steds- og tidstypisk bindingsværk og ubrudt
stråtag med to skorstene, men med atypisk grundmuret sydgavl.
Desuden til bindingsværket med de rødkalkede tavl med hvide
opstregninger omkring det sortmalede tømmer, samt til vinduerne
med to tværsprosser i hver ramme, de hvidmalede hoveddøre med
fyldinger, samt revledørene og de håndsmedede beslag.
I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Elmekilden sig til
resterne af den bevarede grundplan og skomagerværkstedet i den
nordlige ende, samt til det bevarede ildsted og bageovn i den sydlige
ende. Endvidere til de ældre fyldingsdøre, bræddegulvene og
bræddelofterne med synlige bjælker.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Den arkitektoniske værdi ved Elmekilden knytter sig til
ejendommens frie beliggenhed samt til det steds- og tidstypiske
bindingsværk, det udbrudte stråtag med halvvalme og to
skorstenspiber samt til de udvendige revledøre og fyldingsdørene med
de udvendige træindfatninger, samt til vinduerne med 3 ruder i hver
ramme.
I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den delvis
bevarede grundplan med ildsted, bageovn og skomagerværksted.
Desuden til bræddegulvene og bræddelofterne med synlige bjælker.
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BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
I det ydre af Elmekilden knytter de bærende fredningsværdier sig til
bindingsværket med hvid opstregning omkring tavlene, det ubrudte
stråtag med halvalme og to skorstenspiber, revledørene, de to
hvidmalede fyldingsdøre med indfatninger, samt til vinduerne med to
tværsprosser i hver ramme. Endelig kommer den traditionelle
materialeholdning.
Indvendig knytter de bærende fredningsværdier sig til resterne af
den bevarede grundplan med ildsted og bageovn samt til
bræddegulve og bræddelofter med synlige bjælker. Endelig kommer
den traditionelle materialeholdning.
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