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8 • .ARBAVERE mõis (Arbaf'er). Rüütlimõis. 

Kadrina k/n, Viitna sovhoos (Kadrina kihelkond). 

Peahoone on keSkmise suurusega ühekordne puithoone, millel la

katube otstel. Hoonet katab seintest kõrgem poolkelpkatus, 

mille S-kivikate asendati eterniidiga 60-ndate aastate lõpul. 

Omab kitsad, profileeritud ja eenduvaid viilu- ja räästakarnii 

se, mis jätkuvad ka viilu all. Seinad on kaetud laiade rõhtlau 

dadega, nurkadel kvaaderlõikega kattelauad. Hoone parema tiiva 

all on kelder. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega, on võrdlemis 

suured ja 6-ruudulised, ümbritsetud kitsaste piirdelaudadega, 

kaetud ülal kitsa karniisiga. Varem olid aknad luukid ega. Laka 

tubade aknad on 2 väikest akent poolviilus. Katusel oli algse 

esifassaadis 2 ja tagafassaadis 1 väike katuseaken, mis kaetud 

üleulatuvate räästastega viilkatustega, sellel profileeritud 

kitsad räästakarniisid. Aken omas algselt 16-ruudulise raamis

tiku. Akent piirasid laudadest voluudid. Tänapäeval on nende 

katuseakende kuju muudetud. 

Esifassaadi keskel on väike puitpalkon, mis kaetud lameda 

viilkatusega. Palkoni aknad on tiheda, keeruka ruudustikuga, 

kus rombi- ja ristkülikukujundid. Viilus on ümaraken. Akende 

all ja peal karkassi prusside vahel pane el, mille tahveldisel 

liistudest rombikujundid. Peauks palkonis on lai, kahepoolega 

ja valgmikuga. Viimases iseloomulik varaklassitsistlik raamis

tik laternakohaga. Uksepool on jaotatud kolmeks pinnaks, kus 

laiem, profileeritud vahekarniis on alumise tahvli kohal. See 

t ahvel omab ka soklilaadse karniisi all, tahvli pind on kannel 

leeritud. Ülemised tahvlid on kujundatud rombikujunditega. 

Val grniku all on lai, prof ileeri tud vahekarniis. Ust äär1stavad 

laiad pilastrid. 
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Verandalt laskub kitsas kivitrepp esiväljakule. Ka hoone 
tagafassaadis on väike palkon, mis aga algse ilme kaotanud. 
Algselt oli siin kahele puidust ümarsambale toetuv ühepoolse 
kald ega varikatus. Sammaste vahel oli b allustraad. Väike sel t 
terrassilt laskuv kivitrepp omas astmelise äärise. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, saal suur ja omab peegel 
võlvi. Katusel on sümmeetriliselt 2 korstnapiipu. Hoone võib 
pärineda XVIII saj. lõpust, ta on varaklassitsistlikus stiilis. 
Veranda ja palkon on hilisemad, eelkõige esifassaadi suur, 
histori tsistlik palkon, mis võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Hoonele on väike s e vaheehi tu s e abil ühendatud paremaJ.e 
tiivale väike tiibehitus, mis asetatud risti põhikorpuse piki
teljele, esifassaadis tugevalt eendatud. Tema kujundus kordab 
põhihoonet, v.a. teda kattev viilkatus, millel säilunud algne 
S-kivikate. Tiibhoone on madala soklikorrusega. Vaheehitusest 
on säilunud osa, selle katus ulatub teiste viilu- ja räästa
karniisini. Vahehoones on ka uks, millel lihtne, kolmeosaline 
tahveldis ja valgmik. Tiibhoone võib pärineda XIX saj. II poole 
keskelt. Hoonet kasutatakse elamuna, ta on rahuldavas seisundi 

Kõrvalhooned paiknevad peahoonega ühtses ansamblis esiväljaku 
külgedel. Neid ei ole palju. Olulisemad on: 

Ait on keskmise suurusega rõhtpalkhoone, millest alles pool. 
Seinad on tahu tud palkidest ja puhta nurgaga. Hoonet katab 
laastukattega poolkelpkatus, millel esiküljel räästas laialt 
üleulatuv, moodustades varjualuse. Hoone võib pärineda XIX saj. 
keskelt. 

Vesiveski on väike, krohvitud paekivihoone, millest alles säi
lunud müürid. Hoone võis pärineda XIX saj. keskelt. 

Kelder on suur, pooles ulatuses maapealne, kaetud muldkattega. 

Avatud otsasein on paest ja krohvimata. Silindervõlvi silluse 



- 3 -

kohal on kitsas, astmelise p~ofiiliga karniis. Uks omab lameda 

kaare. Hoone võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

~ esiväljakul on suur, paekiviraketega, ülalt kaetud pae

kiviplaatidega. Oli algselt katustatud rataskaev. 

Park on avara, ruudukujulise esiväljakuga, mis laskub Loobu jõ 

suunas. Seda väljakut liigendavad äärtel vähesed puuderühmad, 

jõe kaldaalal on rikkalikult siberi kontpuud. Park peahoone 

taga on aga selgepiiriliselt re~laarses stiilis. Park jaotub 

kaheks pooleks: esimene pool on keskteega poolitatud, avar, 

puudeta, teine pool on tiheda vabalt paikneva puistuga, mille 

keskel rombikujuline tiik sama kujuga saarega, kuhu suundub 

kesktee. Pooli eraldab allee. Ka kogu pargi tagapool on nel

jalt küljelt piiratud alleedega. Peahoone tagakülg on parki 

avatud, kesktee orienteeritud tema keskte~je. Põhiliigiks on 

pärn ja vaher, alleed on pärnadest. 

Pargi seisWld on rahuldav. 

Külastatud viimati 1976.a., pildiatatud 1965. ja 197o.a. 



iiXbavere mõis. 

Peahoone esikülg. 

Arbavere mõis. 

Peahoone tagakülg. 


