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93. RAKVERE mõis (Schlo0 Wesenberg). Rüütlimõis. 

\ . 

Rakvere linn, RakVere Teater (Rakvere kihelkond). 

Peahoone on kaasajal ulatuslikult rekonstrueeritud ehitus, mis 

siiski säilitanud põhiosas al,ae ilme. Ta oli suur kivihoone, 

millel kahekordne keskosa ja ühekordaed tiivad. Viimased on 

tänapäeval samuti kahekorruselised. Hoone omab soklikorruse, 

mis esifassaadis madal, reljeefi tõttu tagafassaadis aga kõrge. 

Hoone kahekordne keskosa on mõlemis fassaadis kergelt eenduv. 

Ta o~ kaetud lameda viilkatusega, mis risti hoone pikiteljele. 

Kolmnurkviilud esi- ja tagafassaadi s omavad laia, eaduva ja 

sügavalt profileeri tud kar iisi, sama ka viilu all. Samade·s 

vormides lai kar~iis oli korruste vahel, mis jätkus tiibade 

seintel. Tiibhoonete nimetatud karniisist kõrgemal oli madal 

lakapealse sein, mis lõppes kitsa, profileeritud karRiisiga. 

Tiibhooneid kattis samuti lame viilkatus. Katuse katteks on 

plekk. Nii esimese kui ka teise korruse akende laudada joonel 

kulgevad kitsad vahekarniisid, mis jätkusid ka ühekordsete tiib 

hoonete akende all. Sokkel oli eraldatud laia ja lameda profi

leeriaguga karniisiga, mis osaliselt säilunud tagafassaadia. 

Hoone nurkadel olid nurgaliseenid, mis fragmentidena aäilunud. 

Esifassaadi s tiibadel eenduvad vaevumärgatavalt ka ühe a.knaga, 

kuid laiad külgrisaliidid, mis samuti olid markeeritud liseeni

dega. tthekordsete tiibhoonete räästa- ja vahekarniisi vahemikus 

oli seinapind liigendatud tihedamalt lühikeste, kuid laiemata 

li seeni d ega. 

Hoone põhikorruseks on alumine, selle aknad on kõrged, alg 

selt piiratud krohviääriste~a, mis säilunud tagafassaadis. Raa

mistik oli analoogiline tänapäevaaega- 6-ruuduline. Soklikor

ruse aknad olid mõlemis fassaadis kaetud lameda kaarega ja ümb

ritsetud samuti krohviääristega. Algseid on aäilunud vaid mõni 
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üksik. Teise korruse aknad keskses korpuse s on madalamad, ka 

6-ruudulised ja ääristega. Viiludes on 2 veel väiksemat, 4-ruu 

du.list akent, nende kohal väike ümaraken. 

Hoone esifassaad is oli keskteljal peaukse ees avar puit

palkon, mis omas ühepoolse kaldega lameda katuse ning suured 

liitaknad. Tänapäeval on see hävinud nagu ka tagafaasaadil pai 

nenu.d verand a. Üldse on viimane fassaad kõige enam iimb er ehi

tatud. 

Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt, ta oli 

teostatud historitsistlikus stiilis, klassitsistlike elementi

dega kujunduaega. Umberehitused on toimu..aud kodaJllikul ajal 

(vasakule tiivaJ.e suur teatrihoone) ja osalt ka kaasajal. Ta 

on kasutusel teatri- ja klubihoonena ning heas seisundis. 

Kõrvalhooned on paikne ud peahoonega ühtses korrapärases an

samblis, säilunud on neist vähe, enamuses ümber ehitatud. 

Ait, tall ja tuulik ei vaja käsitlemist, kuna nad on lülitatud 

1975.a. koostatud arhitektuurimälestiste nimistusse. 

Va1itsejamaja on ühekordne krohvitud kivihoone, mis omab lako;;~.

tube hoone otatel. Kaasajal katab teda murdaerikaga viilkatu.s, 

katteks vormikivi. Algne katus on olnud kelpkatua, millest on 

säilunu.d väga lai ja eenduv proiileeritud räästakarniis. Hoone 

nurkadel on kvaaderliseen. Aknad on võrdlemisi suured, 6-ruu.du 

lised, asetatud ühtlaste vahedega. Esineb petikaknaid. Hoone 

võib pärineda talli ja aidaga samast ajast, s. o. XVIII saj. II 

poole keskelt. Umber on ehitatud ilmselt XIX saj. lõpul. 

Park on suur ja kaheosaline, 8, 7 ha. Ta Oll regulaarse esiosaga 

ja segastiilis tagaosaga. Esiväljak on ristkülik, mille keskel 

oli ringteega piiratud avatud sõõr j as väljak. Puid oli vaid vä

hesel määral paremal. küljel. Väljak on tänavast eraldatud piir-
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dega, milles kõrged neljatahulised paekivitalbad sokli ja katte

plaadiga, mis laia, astmelise äärisega, sambaid kroonivad kuulid 

Sammaste vahel on 3 rida massiivseid sepiskette. Pargi tagakülg

on suure miiliriga piiratud pargialana, mis laskuval relj eefil. 

Pargi paremal äärel on säilu.nud Vallema regulaarse pargi mõned 

korrapäraaed teed ja alleed pärnadest. tildisel t oll pargi puistu 

aga vabakujulistes rühmades, seotud ringteede süsteemiga. Pargi 

madal.amas magaosas on 3 tiiki, üks neist väga suur. Tiikide va

hel vaba kaldajoonega kanalid, millel keM-aa.eea paekivist laotud 

sillad. Looduslähedase kujuga on ka tiikide kaldajoon, neisse 

ulatub väljakaevatud pinnasest kujundatud poolsaari. tlks tiiki

dest on suletud puude alla, teine poolavatud peahoone suunas, 

kus keskne piklik väljak. Kolmas tiikidast on üldiselt avatud. 

Tiikide kallastel on kohati puistu aluae katmiseks kasutatud 

katkujuu.rt. Valitsevateks liikideks on vaher, pärn, jalakas. On 

mõned väga võimsad saared. 

Pargi seisund on kohati väga hea, teed korras. 

Tinglikult kuulub mõisapargi juurde puudeta ja Rakvere or

dulossi varemetega Vallimäe oos, mis lõpeb suure loodusliku. tam

mikuga, parkmetsaga. Selle seisand on hea. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 196o. ja 1965.a. 



R~vere mõis. 
Peahoone esikülg. 
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