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Ab ja k/ , Kamar sovhoos ( Põhj a-Ruhj a kihelkond). 

P ohoone on ahekord e liigendatud puithoone madala soklikorrn-

sega.. i tasest on hävinu.d kuni pool. Hoone on kaetu.d -kivi-

kattega viilkatusega, millel iile~atnvate rää taste all kujun

datud sarikaja.l • ··:·_st ja viilu. all kul eb lai ehisvöö, ku.s 

triglü.ü.file läheden mo iiv. oone seinad on vooderdatud laia

de rõhtlaudade .a, nurgad kujundatud pilastri te ga. Hoo e es1-

fassaadil on kergelt eenduv kesk.risal.ii t, mis ei om viilu • 

.Almad on iihekõrguaed, kllid esineb nii iihe-, kabe- lmi kolmepoo 

seid akn d, keskrisaliidis on kaks liidetud kahepool et akent 

Aknad on allo · s 4 suure ruuduga, iilemised au.u.red ruud ud on 

jaotatud 8 ruuduka. Aknad on ääristatud pro~ileeritlld piird -

laudude a, mille nurkade plokid ros ttidele. Ulal katab akent 

profil eritud kitsas karniis. Akn~pooli eraldav samuti profi

leeritud (kanneleeritud) liist, millel korintose kapit elid. 

loone tagaküljel on sokliss lõikuv kahepoolega uks, mis s 

ti raami ud profile ritud piird laudedega, uks vooderdatu.d kal 

sabamustris laudad ga. oone tagakü.lj 1 on medalama katuseg .... 

tiibhoone, mis kordab põhikorpuse kujundust. Vööd, nu.rgapil st 

rid ja aknapiirded on värvi tud valgeks, mis kontrastis tumeda

värvilise seinaga. 

Hoonet võib lugeda XIX saj. keskpaiga või III veerandi 

ehituseks, mille juures kasutatud klassitsist~ikke motiive, 

seega on ta historiteistlikus stiilis. Hoone kasutusel kor e

ritena, valdavalt .maha jäetad ning rahnldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid on mõisas aYVu.kal , osa neist moodustavad lihtsa 

regulaarse ansambli, seotud peahoonega, o a on oriente ritud 

maanteele. Olulisemad on: 
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ali ts e j amaj a on ühekordne puithoone, mis kae t d väga laial 

ülaulatuvate räästastega lameda viiikatusega (katteks eterniit) 

iillll o-n räästaJ. lai eendatlld laudkarniis, mis klllgeb arika

j algade:b, pennile ja konsool talOO.ele riplltatul t~ on ka a.Zu.urset 

ehispits1. Hoone seinad on vooderdatud viilus püstla dadega, 
I 

.mis asuva allpool paikneva horisontaaJ.lau.distuse peal. orisen 

taallaudistus on kuni akna aluslaudada joonel kulgeva karniisi

ni. Allpool ku.ni vundamendi peal kulgeva laia laadvööni on veo

der aas püs ine. Hoone nur ad on kujundatud lihtsate laudpi-

l stri te ga. Umad on keskmise suurusega, 4-ru.udulised, ·· ärista

tud profileeritud pii±delaud ega. Aknad on' luugistatud. Hoone 

t gaküljel on väike klaasitud puitpalkon. Hoone võib pärineda 

XX saj. algusest. 

~ on pikk lõhu. tud maakividest pu.hta vuu.giga mü.ü.ridega ehi tua 

mille nurgad on laotud klo bi ud graniidiplokkidest. Avad on 

raami tud laialt telliste ga, uksed sillatud lameda lainj a kaare

ga sillusega, ~lle kohal profileeritud tellisfrontoon, toeta

tud nurkadel konsoolidele. Hoonet katab laastukattega viilka

tus, .millel laialt ü.leulatuvad räästad. Ka siin on iilt1 ees 

konsoolidele, sarikatele ja pennidele riputatud lai 1 dkarniis 

.mis ku.jundatad kaarena. õik kaart toetavad konsoolid on toes

tatu.d kunstipäraselt tahu.tud tugikäppade ga. urkadel esineb ka 

a!u.urs t ehispits1. Viilad on kaetud allosas pUstlaudistuse a, 

vahekarniisist kõrgemal aga rõhtlaudistu.sega. Hoone võib päri

neda vali -sejamajag samast p rioo 1st. 

Ait-elamu on suur puithoone, mis kaetud seinast kuni kaks korda 

kõrgema kelpkatusega, kat ·teks laast, räästad on laialt üleu.la

tuvad. · oone sif ssaad on taandatud ning toetatud lihts tele 

puidust ealedatele ü.marsammastele. Aknad on väikesed, 6-raudu

lised, katusel e ineb mõni väike se endikujuline 1 aaken. 

oone on ilmselt XIX saj. I poole ~õi keskpaiga ehitu • 
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Laut on pikk krohvi tud kivihoone, ml.s k e tud kivikattaga viil-

ka tu ega, räästad ül.eu.latuvad, kaetud tormilauaga. Sarikajalad 

on kujundatud, viimased sarikapaarid ja pennid avatud. vad on 

kaetud 1 eda te kaartega sillusteg • Laiad uksed on paigutatud 

kergelt eend tud pinnale. Hoone õib pärineda XIX saj. IV vee

randist. 

T"öölismaja on krohVitud telliskivihoone, mis kaetud laas ukat

tega poolkelpkatusega, millel kitsad Uleulatuved kerniis· ,pool

viilu kelbakolmnur a all lihtne kallak laudkarnii • Aknad on 

Väikesed, 4-ruudulised, on ka 6-ruudulisi. Hoone võib pärineda 

X saj. II poole keskelt. 

Aednikum ja (?) on krohvi tud telliskivihoone, millele puidust 

juurdeehitus pikenduaeks. Hoone on ühekordne, keskosas eendatud 

seinaosal pealeehi tu.s. Ehitust ja pealeehitust katavad viilkatu

sed, mis osalt algse S-kivikattega, osalt juba eterniidiga. 

Rtiä tad on Uleulatuvad, pealeehitusel ka kitsa karniisiga. Sari

kajalad ja kansooltalade otsad on kujundatud. Aknad on kõrged, 

6-ruudulised ning ääristatud lamedate krohviääristega. Esineb 

kaarpetikuid. Pealeehitusel on kitsas ku.id kõrge kaaraken, il.le 

sillus on kõrge kaare ga. Juurdeehi tu. s hoone otsal on rõhtl.au.da-

dega voodri a, iilud pü.stlaudadega. aku.J.jel on kaks lihtsat 

laht1st verandat, mis kaetud ü.hepoolae kaldega ka·tustega.. Hoone 

võib pärineda XIX saj. lõpuveerandist. 

Park on võrdlemisi s1.1ur, kuid juba algselt liigendatud .mõnede 

pargis asuvate kõrvalhoonetega (ait-elamu). Põhio as on park 

vaba planeeringuga, kuid maanteelt peahoone suunas on ka allee

fragment. oone ees oli avar esiväljak, mis niiüd kujundatud vil

j apuuaiaks. Pargi iihel äärel on ka avaram väljak, m.is liigenda

tud väheste puudega, põhiliselt tammed. Kodumaistest liikidest 

on pargis do.mineeri val t veel vahert, pärna. Eksoo ide at on rik-



kaJ.iku.lt nulgi (põhiliselt siberi nu.lg) ning lehiseid. Pargi 

seisund on väga halb, ta on risustatud ning .maha ~äetud, :funk:t

sioonita. 

Külastatud ja pildiatatud 1971. a. 




