
65. OHUXOTsu m~i§ ( Odenwald). BU.ü. t~imõie. 

är;iamaa lr/n, arbola sovhoos (Rap~a kihelkond). 

Peahoone on hävinud. Hoone oli suur tihekordna puithoone, mil

le keskosa 3 akna J.uiusalt kahe ordne. Hoonet katti vä a lam. 

kelpk·tus, keSko a peateljele risti asetatud lame viilka us. 

Hoone ... einoo olid voo oru tu rõh·~laud ad a. skmise suuruse-

ga aknad olid 6-ru duli.; , oma id ülal lame o.id kolmnurki'ron

toone. Pealeehitus -viilUd o olid u a se.,nentaknad. Hoone 

räästad omasid eenduvaid ja pro:fileerl tud kitssid karniiae. 

E ei- ja tagakülg ed el asus kesk:telj e~ k p al.koneid. Hoone oli 

seega kl asits1stl1kus stiilis ehitus, i1msalt XIX saJ. II 

veerand1st või keskelt. 

Kõrva).hooneid on mõisas väga palju, osa n 1st paiknevad funkt

a1onaalsetea rühmadee korrapäraselt, osa aga VÕrdlemisi ettste 

mi tuJ. t pargis ja selle äär tel. Olulisemad on: 

Va.litsejama.ia on võrdlemisi suur ü.hekordne krohvitud paekivi-
.. 

hoone, mis kaetud se:Ll'ltest kuni poole 1 õr laasttlk ttega 

poolkelpkatueega. Räästad tilg:fassaadides ja oolviilu. kelba

kolmnurga all on kitsa ja liht alt prof'ileerittld u.i-&karn:l.isi

·a. Aknoo on ka saj al mo onu t tud. Aknaid oli vähe. Hoonet võib 

lu.ged a veel .... VIII saj. lõpu. ehi tt1saks • 

.o:.=-.-=;;;.;::;..-=G•J.-a (?) on väike tUlekorCine pu.ithoone, 1s ltaetu.d 

seintest kõr ema poolkelpks uaesa., kat eks lo.aat. Xü.l.gfassaa

did ja. poolviilu kelbakoJ.mnurge. all on liht ~d l ast räästa

ka.r.niiaid Seinad on kae-rud rõ ... lilau.d voodrl.n-~ .. , nlll'gad kaetud 

püstiste kattelatldadega, mis meenu.tavud nurgaliseene. Hoone a.lt· 

nad on ru.u. ukaju.lieed, vä1kes nin mõnel on säilinud algne 

raamistik 12 ruudu.ga. Aknad on ki·tsaste piird laudadega, tilal 

k etud ki sQ kaxniisi a. oon keskel n ontelkorstan. Ehi-
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tu.st Võib lugeda ba:rokseka, ilmselt XVIII saj. II poole kes

kelt või lõpu.veerandiat • 

.Mi on keskmise su.u.ru.sega paeki W.hoone, krohvi tud seinte ga. 

Hoonet katab hilisem l astakatte a 'Yiilka tu.s, mille all kit-

s s lihtne pael~i is·-- rääs akar.niis. oone eaifassa 1 kesltte.l 

jel on lai eraelt eend v kaokrisaliit, mis kaetud kol.mniU'k

iilu. a. ~il on ü.mb l. setud lih~sa k1tda a1.•"liisiaa, v11lu.

välj as on koJ.m.uurk.ne aken. Hoon.e V'öl.b pärineda XI saJ. kesk 

TuuJ.t.k on sale ja kõrge lcrohvitud paekiviboone, ais omab tlht

la.selt tõu.avu tu ikoonu.se kuju., v •• j wu, kus ttlulilm keha 

la.1aneb pudeliaarnasol t. J alam on iimbritsetud paek1Yiat laotud! 

madala ja lcda tee.nindu.spl.atvormiga, mis 8-kand111ne. !u.uJ.ik 

o.n 4 k0%'l'U.sega jL V'õib pärineda XIX aE.Ij. keskelt. Hocm.e puit

osad on varisemas. 

MJiu.dad moodustavad r udu. kus hooned on suletud sisehoo"Yi kUl

gedel. Eh1 tu ste st on laudad kaks pa.rslleelsel t aaetatu.d ehi

tust T1U1tat!:tste ell, mis ü.hendatu.d nend.e"a a:::ma kerpte abi

hoonetega. Katnsed on Uleulnt~~ate ~~stustega, katteks 1aast 

(oa al. t etamii t) • Seinad cm krohvi tud paeki Yi s~. Aknad on SULl

red, lamedad ja 8-ruudulised. Eooneplok..lt -võib alaselt pärined 

XIX saj. I poolest, teda on hiljem rekonstrueeritud. 

~R,±]tod,a (?) on väike kxohvi ud p""0ki vihoon. , mis kaetud kõrge 
~ 

viilkatu.aeg , katteks etcrniit, r:· ;· stad U-eulatuTad. OJOb mõ-

ed !{itsad ja väik0s~i 6-ruudu.lis .d · ~d. Hoonet on kaaaa.;jal 

tunduvalt moonutatud. JU.~e ehitus võib pti.rineda XIX saj. II 

pool SJ st • . 

~ on pri takrohviga k etu<l keskra:ise ur ee paeki'Yihoone, 

llel la~stu.katteea j ki tsal"'li tlleul ntuv ta xäästasteaa kõr e 

kelpkatua. I .. oone keskos a on kit aal t, k i d sü.gaval t taandatu.d 

u.l.ualu.eeks. Selles kahele poole Jääval s inapinnal on sUmmeet 

f( 
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riliselt iikf-3 ak m., ee on lOile, 10-xunduline, paiguta:tud tuge

vat Pl'Ueslengidog • Hoone võib päJ.~inoda XIX aa.j. I J>OOlest. 

ednikuma..i a on väike "L"-tü.he kuju.line röhtpe..lkhoone, millel 

laiadest rõhtlo.udadeat vooder. u:rgad kaetud 1 de piistlallda-

deaa. Hoonet katab kõrge laastu.kat·tega kelpkatus, millel kit

e·d lihtsad laQdrääatakarniisid. Aknad on pea ruud~julised, 

6-rv.udulised, äärj.staiud profileeri tu.d piirdelau.dadega. oonel 

on siseküljel v~e laudasik viilkatuee all. Hoone tagaküljele 

on pttsti ta tud aeL lüliseo väike väljaehi v..s, rll.llel laastu.k(;4 t

te a ~n.ilkc.tu.a Ueu ... atuvate rü.ä.s ';us·~e~·a. Hoone põhiosa '96ib p·· 

.. ineda JaX e ... j. el 11~est, .. 11äiendeniue ja ~elliskoJ:>:s ad ssjan

di lõpu.st. 

Xiitill on pikk krohvitud paeki'Vihoone, mis kaetud kõrge laaatu

kattega ja kitsalt üleulatuvats räi:istaat ga viilka uae • Eb.i

·~u.s võib piiir1neda XIX euj. II poole k~skelt. 

Ait on ·aike krobntu.d paHkivihooue, mis kae·tud laastukattega -
viilka tuseg;3.. ell proiileer tu.J ·u\3lll.s ta t vi1lu.- ~ a räas 

knrniis.ld, mis l~R -i~lu fJ.l. .o or.~.o ';"Õib p:· ·iu d XIX eaj. kes-

kelt. 

1' u-k on võrdlemisi suur, ku.id eriliselt kujundamata. Peahoone 

ees väga aV8X vaba piirJOOne e esiväljak, suur an ka Väljak 

hoone taga, ~is jätsid hoone kälrrfaesaadi avatu.ks. Puistu on 

neid äljukuid vabcl.t raamiv ja källalt tihe 1 htpuupu.istu, 

ku.a do.mintlerib saar, kask, vah r. On ka mõned hobllkaatanid, 

ee kõi e välj ku e äärtel. aik kõrvalhoo ed uti piiratud 

puu.derühm&de a, mis neid osaliselt sulgevad. Park lai.eneb libt 

a parlaneteana kõrv hoonete ta a, kus jäat do:.Idneerima sa.arik 

~s suis~~dis, ~ee e õr .Park metsistu:v ja 

r1eu.statlld. 

Xiilast tud j 
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