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Hej!
Översänder här beslut om byggnadsminnesförklaring av Elfstrands krukmakeri inom
fastigheterna Lergöken 3 och 4 i Sjöbo kommun.
 
 
 
Med vänliga hälsningar,
ANNA RABOW
Antikvarie / Kulturmiljö
010-224 17 47

 
www.lansstyrelsen.se/skane 
Så hanterar vi dina personuppgifter.
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Kontaktperson   


Kulturmiljöenheten 
Anna Rabow 
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Sjöbo kommun 
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Beslut om byggnadsminnesförklaring av 
Elfstrands krukmakeri, fastigheterna Lergöken 3 
och 4, Södra Åsums socken, Sjöbo kommun 


Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen förklarar enligt 3 kap. 1 § kulturmiljölagen (1988:950) förkortad 
KML, Elfstrands krukmakeri på fastigheterna Lergöken 3 och 4 i Sjöbo, Sjöbo 
kommun för byggnadsminne. Fastigheterna utgör i sin nuvarande sträckning 
byggnadsminnets skyddsområde. 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 kap. 2 § KML följande skyddsbestämmelser: 
 
1. Byggnaderna får inte rivas, flyttas, byggas till eller på annat sätt förändras 


utvändigt. 
2. Ingrepp får inte göras i stomme och planlösning får inte ändras. 
3. Ingrepp i eller ändring av fast inredning får inte göras. 
4. Ändring, övertäckning eller borttagning av ytskikt får inte göras. 
5. Byggnaderna ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte 


minskar. Vård och underhåll ska ske med material och metoder som är 
anpassade för byggnadernas egenart. 


6. Trädgården och ytan kring verkstaden vad gäller struktur, markbeläggning och 
vedartad vegetation får inte ändras. 


7. Byggnadsminnet omfattar det skyddsområde som avgränsas med streckad linje 
på situationsplanen, bilaga 1. Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas och 
ska hållas i sådant skick att byggnadsminnets karaktär inte förvanskas. 
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Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen lämna tillstånd enligt 3 kap. 14 § KML 
till att byggnadsminnet ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen får 
ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som 
föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den 
dokumentation som behövs. 


Kommentarer till skyddsbestämmelserna 
Intentionen med skyddsbestämmelserna är att Elfstrands krukmakeri med 
tillhörande bostads- och ekonomibyggnad och skyddsområde ska bevaras. Det 
innebär att även mindre förändringar så som kabeldragning, installationer, skyltar, 
ändring av markbeläggning kräver länsstyrelsens tillstånd. 
 
I båda byggnaderna är fast inredning skyddad. I 2 kap. 2–3 § jordabalken regleras 
vad som avses med fast inredning. Till fast inredning kan exempelvis räknas ugnar, 
arbetsbänkar, drejskivor, blyblandare och väggfasta hyllor. Annan utrustning så som 
verktyg, mallar, gjutformar, stegar, pallar och redskap samt keramik hör inte till fast 
inredning och kan inte omfattas av skyddsbestämmelserna. Dessa föremål är dock av 
stor vikt för berättelsen om byggnadsminnet och dess kulturhistoria. Även patina i 
form av nednötta golv, smutsade väggar, sotade takbjälkar och slitna arbetsbänkar 
har kulturhistoriskt värde då det hör till upplevelsen av en autentisk verkstadsmiljö. 
 
Bostads- och ekonomibyggnaden är inte lika välbevarad som verkstaden och en del 
moderniseringar har skett. Byggnaden ger dock möjlighet till en djupare förståelse 
för de levnadsvillkor som fanns på krukmakeriet. Även här finns ett syfte med ett 
bevarande av den fasta inredningen. Tillsammans med möblemang, fotografier, 
keramik och andra utställda föremål har dessa detaljer en betydelse för de 
sammantagna kulturhistoriska värdena. 


Skäl till Länsstyrelsens beslut 
Utifrån byggnadsminnet ska det vara möjligt att berätta något viktigt om länet och 
dess historia. Det kan handla om brytpunkter i historien, samhällsförändringar, 
sociala strukturer, ekonomiska förutsättningar med mera. Kulturhistoriska värden 
består i de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att 
inhämta och förmedla kunskaper och förståelse av olika skeenden och sammanhang. 
 
Elfstrands krukmakeri är en av få krukmakerimiljöer som bevarats i Skåne. 
Byggnadsminnet berättar om ett hantverk med lång kontinuitet, om den rika 
förekomsten av lera samt vilken betydelse keramiska föremål haft i vardagen. 
Funktionen är avläsbar i verkstadens exteriör genom gråstensmuren som förstärkt 
den stora brännugnen, den höga skorstenen samt genom flertalet fönster och dörrar. 
I verkstadsrummen var det viktigt med dagsljus och dörrarna visar på en direkt 
kommunikation med olika funktioner utomhus. Inredningen uppvisar en hög 
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autenticitet då den är intakt med kullerstensgolv, arbetsbänkar, drejskivor och 
brännugnar. Genom den lilla skalan och genom att handverktyg, mallar och keramik 
har bevarats är det möjligt att komma nära arbetsprocessen. 
 
Bostads- och ekonomibyggnaden är mer förändrad då bland annat köksdörren 
flyttats och hall och badrum tillkommit. Byggnaden ingår dock i en helhetsmiljö och 
visar på det liv som levts på gården. Exteriören talar för att det var ett småbruk som 
var vanligt förekommande under slutet av 1800-talet. Bostaden bestod 
ursprungligen av kök, matsal och två små kammare och stallet hade plats för fåtalet 
djur. Den senare tillkomna salen visar på krukmakeriets blomstringstid och var 
troligen viktig för det sociala livet. Även gesällkammaren är senare men visar att den 
utgjort en enkel bostad, utan fönster men med egen värmekälla. De inredda 
rummen har en del äldre inredning kvar i form av dörrar, foder, lister, panel och 
köksinredning med gjutjärnsspis. Köks- och matsalsmöblemang är från Elfstrands tid 
och utställda keramiska föremål belyser gårdens verksamhet. Loge och stall är i stort 
bevarade och har kvar kullerstensgolv, synligt korsvirke och lertegel. 
 
Indelningen i två fastigheter är tydlig än i dag då det finns en häck- och trädinhägnad 
trädgårdsdel och en mer öppen del som nyttjades för den keramiska verksamheten.  
I trädgården är förutom inramningen en mönsterlagd kullerstensplan, högväxt 
buxbomshäck utmed huset, stenparti med plantering, fruktträd och buskar bevarat. 
Dessa delar minner om den förut väl utnyttjade och prunkande trädgården. Vad 
tomten tillhörande verkstaden använts till är inte lika tydligt längre då det numera är 
en grönyta. Ler- och vedupplag, bearbetning och torkplats var utrymmeskrävande 
men några spår av dessa delar i processen finns inte längre kvar. Avsaknaden av dessa 
funktioner tillsammans med att det inte finns någon avgränsning kring verkstads-
tomten markerar dock att det var en mer officiell byggnad och att ytorna haft en 
praktisk funktion. 
 
Elfstrands krukmakeri har sitt kärnvärde i verkstadslängan och dess inredning med 
tydliga funktioner och patina. Det är dock genom den sammanhållna miljön – med 
bostads- och ekonomibyggnaden, gesällkammaren, trädgården och ytorna vid 
verkstaden – som anläggningen har ett kulturhistoriskt värde. Den goda tillgången 
på såväl lera av god kvalité som på ved och den långa keramiska traditionen i Färs 
härad gör krukmakeriet intressant i ett regionalt sammanhang. Genom denna 
verkstad och ytterligare ett par i Sjöbo blev orten under några decennier ett 
centrum för samlande och vidare spridning av kunskap. De lösa föremål i form av 
keramik, verktyg och mallar som finns i krukmakeriet och den dokumentation som 
samlats in genom utställningar och publikationer tillför perspektiv till historien. 
Fakta om hantverket men också i hög grad berättelser lyfter krukmakarnas arbete 
och berikar historien. 
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Sammantaget anser Länsstyrelsen att Elfstrands krukmakeri har ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde varför Länsstyrelsen beslutar om att förklara Elfstrands 
krukmakeri för byggnadsminne. 


Beskrivning av ärendet 
Fråga om byggnadsminnesförklaring av Elfstrands krukmakeri väcktes den 25 
september 2020 av Sjöbo kommun som också är fastighetsägare. Byggnaderna 
används numera som museum och för utställningar. Ett kunskapsunderlag togs fram 
på uppdrag av Länsstyrelsen under 2021 av Regionmuseet Skåne i syfte att utreda de 
kulturhistoriska värdena. Vidare har även en vårdplan upprättats 2019 av God 
Bostad Kulturmiljö. Länsstyrelsen har gett bidrag under 2020 och året därpå för 
renovering av tak och fasader på båda byggnaderna. Byggnadsminnesförklaringen har 
skickats till Sjöbo kommun, Kulturen och Regionmuseet Skåne på remiss. 
 
Elfstrands krukmakeri har uppmärksammats av kulturmiljövården sedan 1930-talet. 
Kulturen har dokumenterat verksamheten och producerat filmer, utställningar och 
böcker. Materialet har återanvänts i en uppdatering av utställningen på plats och har 
också resulterat i en bok som utkom under 2021. När kommunen tog över 1979 
förvaltades byggnaderna i samarbete med Kulturen och Skånes hembygdsförbund. 
Kommunen såg också till att skydda byggnaderna genom en detaljplan som 
upprättades 1982. Lergöken 3 och 4 är betecknat med stort Q (kulturreservat) och 
marken får ej bebyggas. 


Historik 
Leran i Skåne 
Skåne är präglat av den rikliga förekomsten av högkvalitativ lera som finns naturligt i 
marken. I äldre tider utgjorde leran viktig beståndsdel i huskonstruktioner; i 
korsvirkeshus var facken lerklinade, gjuthus var gjutna av lera och murbruk kunde 
bestå av lera. Skåne har även en lång historia inom keramisk produktion, såväl 
brukskeramik som en tidigt industrialiserad byggkeramisk tillverkning. Leran kunde 
brytas i täkter, för brukskeramiken handlade det oftast om mindre dagbrott medan 
lera till den byggkeramiska näringen bröts i gruvor i främst nordvästra Skåne. 
 
Leran i Skåne har olika egenskaper beroende på var den hämtas och dess egenskaper 
gör den lämplig till olika saker. I Färs härad, där Sjöbo ligger, finns god tillgång till 
lergodslera, ibland omnämnd som åkerlera. Lergodslera bränns i 1000 grader och 
förblir porös och av denna gjordes brukskeramik. Mineralhaltig stengodslera bränns 
i 1200–1300 grader och sintrar då, det vill säga blir vattentät. Av stengodslera 
tillverkades rör för vatten och avlopp, klinker, trottoarsten men också en del 
brukskeramik. Brukskeramiken svarade för en betydande del av förvaring av 
livsmedel och utgjorde bruksföremål så som skålar, fat, tallrikar och koppar till kök 
och servering. På apotek användes krus för förvaring av mediciner och för växter 
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användes planteringskärl. Från 1800-talets senare del existerade krukmakerier och 
byggkeramiska industrier parallellt, båda var drivande i samhällsutvecklingen. 
 
Lergodstillverkningen i Färs härad bildade skola och krukmakarnas och gesällernas 
benägenhet att röra på sig bidrog till att kunskap om hantverket spreds över ett 
relativt stort geografiskt område, företrädesvis inom Skåne men även högre upp i 
Sverige. Spridningen av yrkesskickliga krukmakare tog framför allt fart under 1800-
talets andra hälft, i och med näringsfriheten. För att kunna verka utanför städerna 
innan dess krävdes anställning på ett större gods, alternativt en anställning av 
socknen, vilket begränsade både rörelsefriheten och kunskapsspridningen. 
 
Elfstrands krukmakeri 
Nils Theodor Lundholm som haft ett krukmakeri i Sjöbo köpte 1888 hemmanet, 
1/184 och 120/10591 mantal Grimstofta nr 8 (nuvarande Lergöken 3 och 4). Det 
låg då för sig självt längs vägen mellan Sjöbo och Tolånga. Lundholm flyttade sin 
verksamhet hit och såväl verkstad som bostad uppfördes troligen då. Axel Gottfrid 
Andersson (född 1868) och dennes äldre bror Carl Gustaf Andersson hade arbetat 
som krukmakarlärlingar hos Lundholm inne i Sjöbo sedan 1883. Krukmakeriet i 
Sjöbo togs över av Gustaf medan Axel fortsatte som gesäll hos Lundholm i 
Grimstofta. Lundholm drev krukmakeriet i Grimstofta i fyra år, därefter tog en 
annan av gesällerna, Axel Nordström, över. Uppdelningen i två fastigheter gjordes 
troligen under Nordströms tid då den ena delen köptes ut. 
 
Så småningom blev Axel Andersson allt skickligare och 1899 hade han och hans 
hustru Elna (född Larsson 1870) sparat ihop så att de kunde köpa verksamheten i 
Grimstofta. De bytte då efternamn, därav kom namnet A G Elfstrands Kärlfabrik, 
sedermera Elfstrands Krukmakeri. Axel och Elna fick fem barn varav Albert som 
blev den som så småningom tog över var den fjärde i syskonskaran. Axel, Elna och 
Albert arbetade tillsammans fram till 1944 då Axel gick bort. Alberts äldre bror, 
som egentligen skulle ha axlat rollen efter fadern, dog redan i tjugoårsåldern. Att 
flera av barnen dog i späd ålder kan ha sin förklaring i att bly och färgämnen som 
användes vid glaseringen är särskilt skadliga för foster och små barn. 
 
Efter andra världskriget förändrades samhället och efterfrågan på handgjord keramik 
minskade. Verksamheten hade varken lärlingar eller gesäller längre och drevs av 
Albert och Elna själva. Albert drejade och gjorde alla bruks- och konstföremål. Elna 
hade en viktig roll i processen genom att hon gjorde glaseringen och hon stod också 
för försäljning, prissättning och marknadsföring. En stor del av försäljningen skedde 
på plats i det yttre rummet i verkstaden men också på utställningar och marknader. 
Fastän det ursprungligen inte var Albert som skulle ta över verksamheten och han 
inte heller ansågs ha lika stor talang som sin far och bror, lyckades han tillsammans 
med Elna hålla i gång krukmakeriet och utveckla det med nya föremål i form av 
lekfulla figurer, kräftfat, hönor, kyrkor, med mera. 
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Efter att Elna dog 1954 skötte Albert allting själv. Produktionen var småskalig och 
verksamheten moderniserades inte, någon el drogs inte in och ugnen vedeldades. 
Intäkterna var blygsamma men Albert verkade inte haft så höga krav för sin egen del. 
Det finns uppgifter om att han tidvis fick försörjningsstöd. Sjöbo kommun köpte 
både verkstad och bostad 1979 då Albert gick i pension och har sedan dess förvaltat 
fastigheten. Albert bodde kvar i huset fram till sin död 1987 och arbetade när andan 
föll på. 2017 gjordes en sanering av giftiga ämnen och den publika verksamheten 
utökades med visningar och sommarutställningar. 


Beskrivning av byggnader och trädgård 


Elfstrands krukmakeri utgörs av en verkstadsbyggnad med brännugn och en separat 
bostad med ekonomidel i vinkel. Vid den senare finns även en tillbyggnad som 
ursprungligen utgjort gesällkammare. Till byggnaderna hör en trädgård som haft 
fruktträd, blomsterodling, plats för vedupplag, förvaring av lera och en lerbrocka 
som drevs med hästvandring. 
 
Verkstaden 
Krukmakeriets östra del byggdes troligen till omkring sekelskiftet 1900 då 
produktionen var hög. Byggnaden är uppförd på en låg sockel av fältsten, putsad och 
avfärgad i svart. Väggarna är av lersten, troligen med inslag av korsvirkesstomme, 
utvändigt putsade med kalkbruk och med markerade hörnkedjor, avfärgade i vit 
kalkfärg. Fönstren är spröjsade med mittpost och målade med linoljefärg i engelskt 
rött. Verkstaden har totalt fem rödmålade trädörrar, varav fyra har stående brädor. 
På södra sidan, verkstadens framsida, finns utöver tre enkla dörrar också en 
dubbeldörr med snedställd panel och ovanljus. Tak och gavelrösten är täckta av 
fasettlagd eternit. 2020 utfördes en varsam renovering av tak, avvattning, 
skorstenar, puts och snickerier. 
 
Verkstaden omfattar verkstadsrum, eldkammare och lagerhus, den senare även 
använd som verkstad. Den gamla verkstaden är inredd med kullerstensgolv, 
arbetsbänkar, drejskivor vid fönstren samt hyllor för verktyg, mallar och pigment. 
En del av golvet är täckt av brädor och i detta finns även en lucka till källaren där 
lera förvarades. Den specialbyggda ugnen som kallades ”galten” är upptill försedd 
med gjutna skivor från utrangerade sättugnar. Eftersom man endast brände gods i 
ugnarna några gånger per år var det viktigt att ha en separat ugn som värmekälla för 
verkstaden. Värmen därifrån gjorde också att föremål som ställts på hyllor ovanför 
torkade snabbare. 
 
Intill verkstaden finns den stora brännugnen och bakom den eldkammaren varifrån 
det eldades. I kammaren förvarades torr ved som användes som bränne genom 
luckor. Utrymmet ovanför ugnen användes också som torkplats. Redan samma år 
som verkstaden uppfördes behövdes ugnen förstärkas på utsidan med en 
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gråstensmur. En gång, även den försedd med arbetsbänk, förbinder verkstaden med 
eldkammaren och det senare tillkomna lagerhuset. En mindre brännugn byggdes i 
verkstaden på 1950-talet och ytterligare en ugn uppfördes i den nya verkstaden på 
1970-talet, den senare ska ha dock inte ha använts någon gång. 
 
Sjöbo kommun som förvaltat byggnaden har sett till så att inredning och föremål 
bevarats. Efter saneringen som gjordes 2017 har det rensats bland föremålen men 
verkstaden är ändå autentisk. I den lilla brännugnen står ett urval av produktionen 
som visar upp föremålen som tillverkades. Färgrester, slitna arbetsbänkar, väl 
använda verktyg, väggputs som lossnat, svärtat innertak, klotter på en lös innerdörr 
visar på patina och en väl använd miljö som var i bruk i nästan hundra år. 
 
Bostads- och ekonomibyggnaden 
Bostadshuset är uppfört med ekonomibyggnad i vinkel. Enligt ett utmätnings-
protokoll från 1892 beskrivs bostaden vara 44 fot lång, 7 fot hög och 18 fot bred, av 
ekekorsvirke under spåntak och inredd med kök, spiskammare och tre rum. 
Bostaden förlängdes kring år 1900 åt väster med en sal. Mot ekonomidelens utsida, 
åt öster mot verkstaden, finns en liten tillbyggnad som utgjorde gesällkammare. Den 
ursprungliga bostaden är uppförd med fack av lersten medan den nyare delen kan 
vara uppförd i bränt tegel. Samtliga fasader, utom den västra gaveln som har rött 
tegel, är putsade och avfärgade i vitt. Fönstren är spröjsade och avfärgade i röd 
linoljefärg liksom dörrar. Portarna är avfärgade med röd slamfärg. 
 
I samband med att kommunen tog över gjordes en del renoveringar och då flyttades 
köksingången till ekonomidelen där en hall och badrum inreddes. Även fönster ska 
ha bytts. Under 2021 utfördes en varsam renovering då bland annat fasader 
putslagades, eternitplattor ersattes, taklag förstärktes och skorstenar foglagades. 
 
Från hallen nås köket med köksinredning från omkring 1950-talet, vedspis och 
elspis. Innanför det finns ett skafferi som idag används som förråd. Vidare finns en 
matsal, farstu, en kammare och slutligen salen. Rummen bär spår av senare ytskikt 
med plast- och linoleummattor, tapeter från omkring 1900-talets mitt och skivtäckta 
tak. Möbler så som kökssoffa och matsalsmöblemang är från Elfstrands tid, foton på 
väggarna visar familjemedlemmar och på bord, hyllor och i fönster står keramik. 
Salen har en äldre stil men ytskikten; det målade trägolvet, den ådringsmålade 
panelen och schablonmåleriet, bär spår av att ha renoverats i modern tid. I 
glasmontrar och på ett stort bord i salen visas ett urval av Elfstrands produkter, 
gjutformar och skisser. Texter på väggarna berättar om keramiken och Elfstrands. 
 
Ekonomidelen var enligt ovan nämnda utmätningsprotokoll 28 fot lång, 7 fot hög 
och 16 fot bred, byggd i samma material som bostaden och bestod av loge och 
kostall.  Sedan dess har troligen ytterligare en del tillkommit i söder, den benämns 
på en plan som svinstia med hönshus. Interiört är ursprungliga ytskikt bevarade med 
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golv av stampad jord och kullersten, innerväggar med synlig timra och lerstensfack. 
Numera används utrymmena som förråd, en del äldre verktyg kan vara från 
Elfstrands tid. 
 
Trädgården 
Trädgården och grönytan utanför verkstaden hade viktiga funktioner för 
krukmakeriet. Det odlades frukt, bär och grönsaker men trädgården var också en 
plats för skapande och en oas för återhämtning för familjen. Framför allt var det 
Axel och Elna Elfstrand som anlade och utvecklade trädgården. När Sjöbo kommun 
tog över sänktes ambitionsnivån vilket innebar att rabatter och odlingsytor lades 
igen. Dokumentationer har gjorts i olika omgångar i syfte att ta reda på hur 
förändringar skett över tid. 
 
Framför bostads- och ekonomibyggnaden är gårdsplanen belagd med kullersten i 
mönsterläggning. En häck omsluter trädgården på tre sidor och i väster växer också 
en rad av fullvuxna lövträd av lönn, bok, björk och oxel. Längs med boningshuset 
finns en klippt buxbomshäck och det var här vid gaveln som kaffet intogs enligt äldre 
bilder. Ett stenparti med så kallade månstenar pryder det sydvästra hörnet. I 
trädgårdens norra del finns bland annat ett äppelträd, vinbärsbuske, rhododendron 
och plymspirea. Som gräns mellan trädgården och krukmakeriets grönyta har det 
under lång tid funnits en trädrad, idag återstår endast två björkar. 
 
Ytan mellan ekonomidelen och verkstaden användes för upplag av lera efter att den 
hämtats från någon av de dagtäkter som fanns i närområdet. På upplaget kunde leran 
ligga ett tag varför den måste vattenbegjutas för att inte torka ut. Nästa steg i 
processen utgjordes av kraning i lerbrockan, som drevs av en hästvandring. Den 
anordningen tog ett relativt stort område i anspråk. Före lerbrockan slogs leran för 
hand på trägolvet inne i verkstaden. Den bearbetade leran formades till stycken som 
sedan förvarades i verkstadens källare. Ytan söder om verkstadslängan, längs med 
gatan, användes främst för vedupplag. Under den varma delen av året fick nydrejade 
föremål ibland torka i solen. Spåren av dessa verksamheter är inte längre synliga, 
men delar av lerbrockan är bevarad och finns i verkstadsbyggnaden. 
 
För med information om Elfstrands krukmakeri, se vidare i Regionmuseet Skånes 
kunskapsunderlag. 


Tillämpliga bestämmelser 
Enligt 3 kap. 1 § kulturmiljölagen (1988:950), förkortad KML, får Länsstyrelsen 
förklara en byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som 
ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde för 
byggnadsminne. Bestämmelserna om byggnadsminnen får också tillämpas på park, 
trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde. 
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Övriga upplysningar 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
 
En analys av mänskliga rättigheter, barnrättsperspektiv och jämställdhet har gjorts 
vid framtagandet av detta beslut. 
 
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö, se bilagan Hur man 
överklagar till Förvaltningsrätten. 
 


De som deltagit i Länsstyrelsens beslut 
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga handläggningen har 
även avdelningschef Patrik Åkesson och länsantikvarie Britta Roos deltagit och 
antikvarie Anna Rabow har varit föredragande. 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter. 
 
 


Bilagor 
Skyddsområde, bilaga 1 
Fotografier, bilaga 2 
Ritningar, bilaga 3 
Karta, bilaga 4 
Hur man överklagar till Förvaltningsrätten, bilaga 5 


Kopia till 
Kulturen i Lund 
Regionmuseet Skåne 
Riksantikvarieämbetet 
Sjöbo kommun 



http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Elfstrands krukmakeri, verkstadsbyggnaden, sett från söder.  


Elfstrands krukmakeri, verkstadsbyggnaden, sett från norr. Den stora brännugnen är förstärkt med en mur. 
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Elfstrands krukmakeri, verkstaden med den lilla brännugnen t. v., värmeugnen, ”galten” t. h. och ingången till 
den stora brännugnen i mitten.  


Elfstrands krukmakeri, verkstaden med arbetsbänk och drejskiva utmed fönstren i söder som ger dagsljus. 
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Elfstrands krukmakeri, bostaden med ekonomidelen till höger. Den vänstra delen med salen tillkom omkring år 
1900 och köksingången i hörnet flyttades i samband med att kommunen tog över i slutet av 1970-talet. 


Elfstrands krukmakeri, ekonomidelen med den tillbyggda gesällkammaren till höger.  
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Elfstrands krukmakeri, bostadens kök med soffa och köksmöblemang som är från Elfstrands tid. Föremålen på 
hyllan visar vad som kan ha använts i ett kök. 


Elfstrands krukmakeri, bostadens sal. Rummet utnyttjas numera som utställningsrum för en stor del av 
Elfstrands produktion. De stora äggakaksfaten är karaktäristiska med stiliserade blommor. 


Samtliga bilder är tagna av Länsstyrelsen Skåne den 6 oktober 2020. 
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Elfstrands krukmakeri, fasadritningar uppmätta 1980. Arkiv 156.22, Kulturen. 
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Elfstrands krukmakeri, sektions- och planritning, uppmätt 1980. Arkiv 156.22, Kulturen. 
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Elfstrands krukmakeris bostads- och ekonomihus. Redigerade ritningar från omkring 1979. Arkiv 170.24, Kulturen. 
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Bilaga 1(1)


Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 


205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 10 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 


291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 vx 010-224 11 02 


Hur man överklagar till Förvaltningsrätten 


Mottagare 


Det är Förvaltningsrätten som prövar överklagandet. Observera dock att ni ska 
skicka överklagandet till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 


Tid för överklagande 


Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick del av beslutet. 


Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska överklagandet dock ha 
kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 


Innehåll 


Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange: 


 vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer,


 hur ni vill att beslutet ska ändras,


 varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.


Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av 
detta. 


Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Lämna också er adress och 
telefonnummer. 


Ombud 


Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet 
underteckna överklagandet, bifoga en fullmakt i original samt uppge sitt namn, 
adress och telefonnummer. 


Ytterligare upplysningar 


Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-
224 10 00. 







