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10. KRABI mõis ( Schönan -ern). Riiü.tlimõis. 

Varstu k/n, ars sovhoos (Rõuge kihelkond). 

Peahoone on liigendatud kivihoone, mis kaasajal ulatu.slikul·t 

ümber ehitatud ning seetõttu omandanud ilme. mis algset hoonet 

ei võ~alda täpsemalt kirjeldada. See oli tõenäoliselt väike 

ühekordne ehitus, mis o s tagaküljel ühel tiival laienduse, 

~ ~ s selle kohal olid ka lakatoad. Hoonet kattis kahel kõr~ 

sel harjaga viilkatus. Ehituse algsed aknad on väikesed, kuu.e

ruudulised. Uksed avanevad nii esi- kui tagafassaadides kesk

telje! lihtsate väikeste tuulekodadega viilkataste all. Peahoon 

mis võis pärineda XIX saj. keskelt, kasutusel korteritena. 

Kõrvalhooneid alles üksikud, paiknesid hajali liigendatud rel

jeefiga m stikus. Olulisemad on: 

dushooned, mille algne ots tarve raskelt määratav ( tõenäo
liselt teenij te korterid, tallid, tõllaku.urid, aidad), paikne

sid peahoonega seotult selle taga kolmelt küljelt hooneetatud 

nelinurkse hoovi ümber, mille neljanda külje täitis peahoone. 

Hooned olid kivist, krohvitud seintega, kaetud poolkelpkatuste
ga. Alles tänapäevaks üks pikk, ümberehitatud hoone laastakatte

ga iilkatusega. 

eierei on maakivist krohvimata välisseinte ga massii vne ehitus, 

mida katab seintest kõrgem laastukattega poolkelpkatus. Omab 

1 u, kergelt profileeritud puidust räästakarniise. Aknad on 

kitsad, kõrged, 6-ruu.dulised, uksed kalasabamus ris vooderausega 
Hoone nurgad krohvitud nurgaliseenidega, poolviilude all soma

laadne lai lame vahevöö. Ehitus võib pärineda XIX saj. II poole 

keskelt. 
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Viinavabrik-kelder-vesiveski on suur maakivihoone krohvimata 

seintega, kus müüri tises rikkeliku.l t kasutatud tellis , eelkõi-

ge avcde külgedel. tus on kahekordne, püsti atud mitmes jär-

gu.s, tõenäoliselt veel XIX saj. keskel ning 1880-dates aastates 

(suurem osa). Kaetud laastuk ttega viilkatusega. ~ 'tuse sise

seu~tea kasutaud telliskivitüitega vahvarki. Osa hoone alust 

hõlmatud võimsa viinakelclriga, mis kaetud ristvõlvlagedega ning 

tugiata ud massiivsete nelja ahu~iste Jiilaritega. Osa keldreid 

lclland tud paral.leelsete ruumidena, mis k etud tonnvõlvidega. 

Osa hoonest varisenud (viinavabrik, vesiveski). 

Park on väike, väheste vabalt paigatatud puudegruppidega. Et -
mõisasüdamik asub kõrgendiku.l, piiratud vähestest majandushoo

neteat, siis jäeti ta m astikku avatu.Ks. Pargipuude põhiliigike 

kask. Pargist säilanu.d vähe. 

'laatatud viimati 1972.a., pildiatatud 1965.a • 
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