
47. PööGLE /Pööklerj/ ~ (Böcklersho:f). Rüütlimõis. 

Polli ~n, Kõrgemäe sovhoos (Karksi kib lkond). 

Peahoone oli Uhekordne keskmise suurusega k~vihoone, millel ta

gaküljel hilisem juurdeehi 1s. 1960-te aastate lõ ul alustati 

hoone rekonstr~eerimioega kahekordseks ehituseke, mis l97o.a. 

ei olnud lõpule viidad~ 

lgne hoone omab telliskiviaeinu. ·sifassaadis on kaks tu

gevalt eenduvat külgrisaliiti, mis 2 akna lc.ino d. oone nur ad 

on rasteeritud 1 ·aae lise nidega. Algsed aknDd olid kitsad, 

kuid kõrged, 6-ruudulised. Esines petikaknaid. Akendel on kit

s~ krohviäärised. 

oone tagaküljel on juurdeehitus, mis ~sub järsul lange

val reljeefil, mistõt u on ta peahoonest m&d·l~, kuid kahe

korcne. Al&korrun on laotud lõ utud oaaki idest, nurgad tellie

test hc.m.buvc.te plokki'l ena. J v· ä. on iitirist""' tud eendu.vaJ. t tellis

te ga. Maaki ~rist korrusel on nt1.rgeti asetatud tellistest vaheVöö 

j Q sellel teine kor:ru tell:tsseintega. õlemi ltorruse .müü.rid on 

kroh"likatteta. Ke,tus on väg8 lame, plekkkattega viilkatu.s, mil

lel l~ial t H .. lev.latnvad :räästad kujWldatud FJarikaj algadega. oo

ne ü.lako:-ruse ak.r!.Rd o ki.tead ja kõrged, -ruudulised, kaetud 

ee:ndu:vn l ameda ·:.:n. ega siJlustega. Silltu~tes ta.nndatu.d tellis-

·Lce· .. :. • .JTI!'!lnnl i[ .. .. P'!•ffit o ... ~ol' . .lste silluste kujlmduses. 

fl<:)one vanel!l osa oli J.m!!!el t klPssitsiE'tlikt: s stiilis XIX 

s~. I nool eht tu.s VÕ· ka VIII c:aj. lõ ~ ust, juurdeehi tu.s 

näib ktmluvat j ~ba XX saj. alguse<1se. 

Kõrvalhooneid on ü.sna arwkal·t , . e põhihooneid seotud pea-

hoonega üh sesse reeglipärasesse ansambli ee esiväljaku äärtel. 

Osa hooneid reaatatud aias sõiuu.·teele .. Olulisemad on: 



tuses kelder ning on 1 

vikattag poolkel_katus, 

tQbe hoone otstel. Hoon3t katab S-ki

llel kaldu 1 udkarniisid külgfassaa 

dides ja peolviilu kulbakolmnurga all. Peolviilu all on lai 

Vahevöö. oo.ae cl ad ei le su.u.:r:ed, paikne ad võrdlemisi reeg

lipärQselt. Osa ruuduQtikke on 6 -ruud i~ed, osa allpool 8-ruu 

du.lil3ed, ülal tt avz.n..:.u:.e:. .u.t :t•uutu. Väikes·~ viiluuksn.t äär1sta-

d v:· Be sed :a lil ur ~ed luk Wiakes d. ~i:ft 8Sa&di ke sltteljel 

paiknev""' peo.ukf:- es on lahtine palkon viilkt.ülse all, mis 

i=.ga oma algae ilme .k.t.o1.anu.d. e auke 1 n I u:Ll · a.sabamustris 

1·· u.dvoodel us, luku l~a-~ ou burok.s ku.j u • cox el tu.ulelip , 

. mil.Lel ehi iusd aa·tum: 1785. 

i-t-kuivati or.. suurma-ja ·tell:i.skivihoone (viilud), mis kroh 

vi tr:.d. oonet knt· b seitt~Hst kõrgel poolkelpkatu.s, katteks 

S-kivi. ProfJ.leeri tud rääs take..r.n:tis on kUlgfassaadidel ja 

neolviilu kelbakoJ~t~ga all. Hoone nurgad on laiade rusteeri

tud liseen.ide[,!:l. Aid.a-ooole keskel on aeina;:>ind taandatud ulu

aluseks, mille ee on a unud kuni kolme nrka .diga kaaristu. 

S!) e pole a~~. i mld. oone keskele on ehit· -~·ua kõrge ram , mis 

ul9tUJ ~ t sease abitatud k~tuaeluu.gi alla. Seda väljaehitust 

k: ... ._b väike vi· J katus. lioone võib pärine<la ( eelkõi e aidaosa) 

•I'all o.n. suur uui;;tkivit::hi· :~, m.i.s :i..l~selt .3..l'~:ul b eel irjel.da--
u.d ·id~le. Ta on ulu~uelikal ~.koustruccrim~ el ( iilk· use 

olls, uu cia1 d jms.). Al } t.: b:l. tu ~lõi e oll-=- celmiseg~ sa.llla-

e ... lir:e. 

it sissesõidu eel on väi sem omp tsete propor taiconide a. -
maa.kivihcone, kus kasuta ... ud k telll.seid (nur c:d, avad) . Kõik 

s inad krahvita • • it~at katab kõrge poolkelpkutus, katteks 

S-kivi. Oma kaldu lWJ..dad.est räästakarniise hoone kiilgf'ass adi-
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del ja peolviilu kelb· ol urga all. oolviilu .. lgedel on 

räästo.a kaetud Loormilttu .ga, mille al.aots barok" e lõikega. Hoo

r. e nu.rpud on nurg,. iseenidega. Liseenid ää.l.'istavad ka keskel 

asuvu~\i peuust. I:int::enide vahel on u.kse kõrr,e anreg sillus, 

mic ~amuti l·ia een .v~ vöön·. On v~ikaseid elinurksaid ak-

naid, ot~afus u:..,.Clis kes el kftl:.!r_etik J~ ed~ kaarega, poolvii-

lus vLike t -..1 i.D.uz·kne ' en tugevete prusslenc ide ga, mis k,.ohvi

Jnata. Hoone . võj.b 1u". Aa v el , III · aj . lõ u hi tuseks. 

S<:... äiksera ivihoon krahv· tu.d seintega. 

0 a poolk lp a us, millel kit~~d üle-

ulatll .-.d rääs ad . U. gfassaudi<leo j .... voo 1 iilll .... elbal laudka.r

nl.isid. lgs d ~Ja:.ad on. tiikeseä, ki sc..d, il sclt olid 6 -r~Audu-

i:3ed. 0 s f·<1s adi aknu koh"l on p oi'ileeri ... simss. Hoone 

võib p<irineda XI · s~ j . I veersn 1 , t.. 

it -kelder on järsul relj~e:fil as,;v ehitu~, mille hooviküljel 

ma" pJ...nn 1 vaiA vj il, t g~1kti.lg ga kõrgelt maa peal. Hoone on 

ehj t"""tud kr h meta mt>Pki vi ~t, kividev abelistas krohvirib&de 

e ine dekoreeri i st lp il lll At J kugA. oone t kt:ltab lat stukattega 

vjilkr-tus, mj11el Li eu.}· tuved :riiä~ tad. i.iüre o .... tavad kontra-

-~ornid Hoo vä~b parineda XIX .aj. II poole keskelt . 

'llel 

psJJr,_h on l.. t .1: .u.tellc. s. hooHe ... .._ . 
• u e e. J~ U.s dU d-

V il dug· · l..l ~a. u.o.. ' e· t.: lult'u -- L.:.OO~e • lõb ~u.d aaki idest, 

Vil. l..Ä.O o... auur lcir uk~ it.~.t:; ro ' il ·· .. ine .:.r.:u soll kohal. 

ga _ikk ja k ~ ii saa 1 -.i lõ .u tud m · akivist 

krohvimata ehi us, is kuetwl õr g\J, 1 tnk<: ·tega viiikatusega 

Rä .. st ad. ula t.uv <d !.ile v ··d .ktilt.,:fas8aac idel, viilus on na sei-

nag tasa. ad on üäristatud tellistegu. Tellistest on laottAd 
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ka k .... ko kõrget kontraf')rssi 1 ·.a otsa.fasseadi toetuseks. Kont-

raiorasidel on pro~ileerin~uoa karniis ülaääres. Nend ahel e 

jaä.v d lakaaknad: keRkel suur nelj uu.duline, mille rutldud 

Ulal omakorda jaota~d 6-ruu.dulisteks, kül edel ki sad ühe

poolsed 3.-lt..'lG.CI.. Vi ilu. tipus on suur ümaraken ning selle kohal 

lai tellistest ehissein, lles ava kella turb~ks (see veel 

säilunud). S~in-1 on lai )rofileeritud arniis. Hoone võib pä-

rineda viimas sajandi vahetuse piiril'. 

ednikumaja (?) on väi e lõhutud aakividJst onvimata hoone, 

millel avad ää.:i2tatt:t: h bu.vate plokkidena telliskivig· Hoo

nel la8stu.kattega viilk~tus, millel ülculatuv~d räästad ja 

rõhtlc.udadegG kee"tud viilnd. K.:...tusel .mt:.ssiivne koratnapiip. 

Aknad (algsed) on 12-ru.udulised. Hoone võib pärineda XIX saj. 

II ~oole keskel või :vee.randist. 

V:siveski on väike krohvimata m ivieni us, mille seinad 

maantee küljelt maaga pea tasa. Hoonet katsb kõr e viiikatus 

katteks S-kivi. Omab li:.C1 sat krldlaudvdega räästa- ja viilu-

ka-ni· si. on v ·ikesed, -ru ulised, viilus on suur seg-

.me en. lvad on r tud te istega. oo_.~.e vdib pärineda 

XIX saj. II poole keSkelt. 

~on - eos.~ine: esiväljaku ea oo knob lihtne, võrdle isi 

:.. v· .... ,.., g nr--- , n n pn id rrhrai ti.. Pc hoone ei neu v· lj aku taga

kli.ljel, V:'iid iihol l\:üljel, mäerinn kul •. amu.ti n rinnakn.l VH

lits.jam<ja. q:::iviPj. ·u pir .. d on V"'id ""nfJP d. V~litsP-v.ks pvu-

1 . igi- ~elles Rl'."f. osas on vr:Jler a tc.mm. Peahoone taga ja 

k- val paikneb ar;.u suur oargi. la. mi ~üg· V'"' üre:oru. k. d wõl

v 1 _ s~udes muutub jõe poolel parkmetsaks. AJc on liigendatud 

lõh ndikega. ~~istu on looduslik täicnduste~a. aliteeb tamm, 

sa< , -·<;:ltlk~s. o .. hästi kujundatud väljakui j~ kontrastsaid 

ta.m.morühr ·. I' e.x ei ueiLW1d oli külastalilice j al halb, oli funkt 
sioo ita .. 

Külastatud ja pildiatatud 1970 .. a. 
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