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L j k/n, ajõe kolhoos {' ar aar · a k elkond). 

_...__. .... o .. n .. e on hävinud ( purust ti 1944. , • 1ahin te ) .. lee 

vaid mõned seinte fragm ndid, kus jäl avad laiad ru.steeri-

tud nurgalia enid, krohviääristega suured aknaavad, mille 

kadel ruudukujuli ed laiendid. aknalau.dade alused karn1isid 

toe vad n adel konsoolideat. 

eaho ne oli suur "L'•-tähe kuja.l1ne kahe tiiva a kahe

kordne hoone, alakorrus kivist, tein korrus .mansardkorru e-

u.rdkelpkatuse • Hoone ibade 11itekohal oli kahekordne 

võim.c.os nurga orn, e1ja ahuline, kaetud samuti urdkelpkatu

s ga. oon seinv.Pinn d olid ~iigenda ud ( liseenid, karn11-

sid, akn ···· i d, vall vööd jms.) .. Hoonet võis lugeda histo

ri 1s likuks h1 tu eks nx s j. II poolest, kuid tema tuu-

ku näis moodus a at vanem ehitu • 

Kõrv on suurel vu.l ning nad _õhioeas moodustavad ;;;;;o;;;.; ....... ;;;o;;;;;;oo ........ .....,..oiiiioiiiõo 

ervikliku sambli esiväljaku külgedel. amik hooneist on 
sõ j s hävinud • Olulise ad 

suur ob i 

. . 
.maaki ihoane, millel keskel pea-

oonet k tab ein st kõrgem elp us, katteks 

s-kivi. ab laiu. pro~ile ritud räästakarniis , s ei le 

peal1 hi ust all krepitud. Pe isehi e ka usahari o.n ris-

t1 põhikorpuse katuseharjaga, on samal asand1l. Pealiaehi u

sel o "Viilkatus ( esif saaadi ei ol.e iil säilunad~ ,mis omab 

samuti profileeritud rääst arniisi, kuigi kits • oone nur 

ga.d, samuti nag11 e al 111 tu. s nur gadki on j und a u.d väga 

laiade ruste ri·tud liaee dega. oon aknad paikn v ü.htl 

te vah de , põhiosas on aed, suure , P a ruudukujalised 
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ja 1 -rulldu.liscd. Ehi us võib pärineda XV'III saj. lõ u eeran

diet, uulude b ~ o -stiili, pealeehitus on XIX saj • . pärit

oluga. 

it on Yäga pikk kr oh vi tud ki vihaone, llel o eal pikendu. 

lõbu. -u.d ja algendatud aakivist {kuiv ti). Hoonet katab in 

teat kõrge elpkatus, k tteks 5-ki i, räästakarn11a on ki t-

sas lalldkarniis. uvipakku. ana aidaosa avade stisteem: 

hoone aitassaadi lre skt ljel on s ur s, ueda äärista ad 

kwnmal tiiva.l 2 ent, se järel samalaadaed uksed ning fas-

saadi lõpet·b tii ü.ks aken. Aknad on väikesed, kaetud la-

meda kaarega. Uksed om ·d samuti lameda .ltaar , o ääristatud 

laiade pilastrit ga, llel vab. vööd. ilastri.d o tavad 1 a. 

eenduvat kaarsillus , is Ulal kaetud kitsa kaarfrontooniga. 

oon nurgad on ku 'Wlda1ll.d laiade nurgaliseenidega. Kt1ivati 

ut1s o a omab s al.aad eid ntli'galis ene, kuid aknad on vaid 

suured, 8~tludulised, katuse ulgtaladele toetuv uidust är

kel lakalllugile. Hoone põhiosa võib kuuluda eelmise hoonega 

samasse ehitu.speriood1. kui atiosa võib ärineda juba nx saj . 

II poole keskelt või lõpu. eer iet. 

Laudad-tall!- moodusta ad ho eteriihma vä a su.ure nelinu.rkse, 

hoonete ja· kõrge .müü.rig iiratud sisehoovi ümber, ku.s enamik 

ehi tu.si hävinu.d. Ehi tu.ste hulgas domineerib laudahoone - pikk 

krahvirna a lõb.u !ld maakividest ehi ·us, mill nurk el ja ava

de kalgedel kasuta ud ellis , seo ud müüride a h u.va~e 

plokkidena. Hoonet k ... t b viilkatus, katteks laast, räästa

karniis on kitsas ja tellistest. U aed ja aknad on su.urte 

aar ~ iku es, .ali. oma Võrdlemisi kõrge kaa:raillllse. Avad 

om vad astmelise profiili a äärise, illu.s eendu.b, on kaetud 

kitsa kaarfron tooniga ja omab lukukivi. Hoonet võib lugeda 

nx saj. lõpu ehituseka. 
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• all- lam.uga Uh l joouel on te.ma otsal teine täpselt sa

masugune ja il.m.aelt s· ealine kivihoone, mis on aga varel is. 
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Põhimõtteline ske m. 

Park on suur ja .maan eel pikkade pärnaalleed ega. Peahoone 

asub pargi äärel Emajõe oru n.õl val. ·rema ette jääb · errassi

line ehisaed, mis las.kub jõeni. Siin oli regulaarne teedevõrk. 

see _parg1osa võib olla U.sna vana.. Peahoone tag on tiheda is

tutu.aviisiga segastiilis park, kua re~laarsete puuderid e 

kõrv~ ab alt, eriliselt rü.bmi tama·ta leht puid. Peahoone j uu

res oli ka lehiseid ja nulgi, mis aga aldaval t hä.Vinlli • 

j anduBhoonete ansambel omas hoonete s t või pu.adest piiratud 
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su.tlre nelil u.r ~de väl~ ak.tJ., kuhu avanes ka ü.ks peahoone tiib. 

Alleeg sissesõidu. ee suundub väljakule kUljel·t, kui ei o~e 

orianteeri tu.d peahoonelo. Põbiliikidek on pargis pärn ja va

hex. ark on hal vaa seisundi , tal pu.u.d u.b funktsioon ja võ-

s astub. 

Külastat~d Viimati 197~. , Pildiatatud 1962. ja 197l.a. 
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