
65. I mõis ( SchwarzhofO. ii tlimõis. 

dna k/n, Viljandi äidissovhoos ( Paistu ldhelkond) .. 

. 
Peahoone on väike ühekordne it- ja kivihoone, millel laka-

tub ka hoone o stel, omab keldri, seinad kaetud Pritskrohvi

ga. oonel on laast attega poolkelpk us, illel kUlgfassaa-

dide lih laudkarniis. oone i.iks t11b (va akpoolne) on 

ilmselt vanem, siin poolviil püstlau.dadest ja k:rohVikat eta, 

t ine tiib krohvi tud , võimalik. et t a il e päri:ne b juba ko

danlikust rioodist. Akn d on keskmise tluru.sega, kõrged ja 

6-ruud.u.li ed. Peolviilus on lakatoaaken ääristatud ro biku.ju.

J.iste ~akaakendega. Pea kõik aknad on ra tud krohviä.äri te

ga. oo e esifassaadi k ~kteljel on a ar puitpalkon lameda 

viil.katuae all, .mis võrdlemisi rikkaliku.lt kujundatud. Ak.nw 
on suured ning ülaosas eravkaarel.ise raamistikaga • .Akende 

vah l on ü.m.arlõikelised pu.i postid, mUJ.e ka it elide peal on 

ruu.dukuju.lised pikelldu.sed. Akende all on vahekarniis ja mada

lamol. ptistlaud sein. Ka kolmnurkviiluväli on kaunist~ d terav 

kaar liste petikutega. Ligil.ähedas lt samala se aknaraamisti 

ku.ga on palkon hoone asokul otsafassaadil, Dlillest timberehi

tuse tllle usel säilunud vaid fragmendi • oone tagafassaadi 

on hili e.m v··ljaehitus, mis lõpetat d viietahulisel t. Kat sel 

on teis hulga säilunud üks vanem massiivne kors apiip kar 

niiside ga. 

Hoone põhiosa VÕib lugeda veel XIX saj. I poole lõpu VÕi 

keSkpaiga ehituseks, mi hiljem korduvalt ümber hitatud, vii

maseel ehi tused pärinevad ilmselt kodanlikust perioodi , pal-

konid ga veel XI aj. lõpuveerandi t, oll s t o tatud histo-

ritsiatlikus stiilis pseudogooti elementidega. oone ka uta

akse elamuna nin ta on halvas seisundis. 

!2_rvalhoone1d i ole palju., osa neist peahoo ega ansamblili-



sel t seo tud: asuv ad e ei välj ak.u ü.lj el, osa h aju. ta tud kaugemale • 

.!!._- rõhtpalkboone ahutud Palkidest osalt rist-, osalt uhta 

nur uga. oonet katab laaatu.kattega viilkatus (osa k tu.st sisse 

langenud), millel all l~dkate. Seega oli algne kate 11mselt 

katu.sekivi. Hoone keskosa esi ü.ljel mitte lai, kuid sügav ulu

aluae, mis oetatud osaliselt kensool tal.adele, osalt liht atele 

ui ttulpadele. Ehitus võib pärine a .II saj. II oole kesk l t. 

ivati on liid tud aidal • On aidast kõrgem, ehitatud lõhutud 

maakividest krobVik tteta, müüritud kvaliteetses müüritehnikas. 

Avad raamitud tellistega hambu a e plo.kkidena, kaetud 1 ed 

kaare ga. onet katab l al. t U.leula uv t räästaste iilkatus 

(kattek e erniit). X tusesse lõikub esiküljel õrge lakaruu.mi

uks, m.iJ.le ülaosas 12-ruudllline eken. lälj aehi tust katab ü.leu.J.a 

tuvata rä··sta tega viilkatu.s, mille sarik· jalad ja kensooltala

de otsad ku.jandatud. Korsten on kõrge kuid lame telliskorsten. 

Ehitusaeg on hoonel tõenäoliselt saj. algu.l. 

iinaköök (?) on tte suur iihekordne, kõrge lak u.umiga maaki-

vihoone krohvikatteta~ klombitu.d maaki iplokkidest kvaliteetse 

müüri tehnikaga. Av ja viilu.karniis tellistest äärise ga. va

del seejuures humbu.vute Plokkidena, kusjuures on vaheldumisi 

kasutatud heleda- ja tu.medatoonilisi telliseid. i1lus ü.maraken, 

samuti ääristatud erivärvilist tellistega. iilukarniis on lai, 

astmeline ning omab ka nurga all ee atud tellistest vöö. oo

net k tab üleulatuva e räästaetega viilkatus (katteks etern11 ). 

oone ehi tv.saeg on dateeritud raidkiviga Viilu.s: 1903. 

~Oöliamaja-majandushoone on väike maakiviehi u , mille krahvi

pinnast ulatuvad välja kivide põsed, krobV on dekoreeritud kivi

killu.stikuga. Hoone nur -ad eilutud nu.rgalis~enide-laadselt. oo 

net katab poolkelpkatus, millal ü.leulatuvad räästad, katu.sek t

teks vormikivi. Hoone Võib pärineda XIX saj. keskelt, ilmselt 
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peahoonega läheda est ehitusperioodist. 

Par~ on kesklilia suurusega, väheldaste Plllldegruppidega ~a ük
sikpuudega.. 0 b väikese esivälj aku, kuid hoone taea on avar 
aed, mis laekub looduslähedase ilmega pu.isniiduna orgu.. Enne 
mõisasü.damikku. parkm.etsail.meline e11ur okaspuumets, .mida läbib 
Tardi ja eim ali .m.õisu. Uhendav pikk lehtpu\lallee. Par ·is ek-~. 

soote: lehieed, nulud, kusjuures aks väga heas seisundis Valge 
nu.J.g. Kodumaistest liikideet domineerib pärn. Pargi seisund 
rahulda • 

Külastatud ja Pildieta ud 197l.a. 
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