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20. KRÜUD ERI mõis (Krüdnershof). ..iitlimõis. 

Valgjärve k/n, Saverna kolhoos (Kambja kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone krohvitud 

seintega. Omab lakatuba hoone otstel ning pealiaehituse esi

fassaadi keskteljel. Ehitust katab seintest kõrgem poolkeip

katus, mio omab murdsarika. Kaasajal katteks etamii t. Räästa

karniisid eenduvate profileeritud karniisidena, mis poolviilu 

all krepitud. Aknad on suured~ kuu.eruudulised, ääristatud pro

:fileeritud piirdelaudadega, akende kohal kitsas profileeri tud 

eimss. On kõige erinevuma kujuga aknaid: taga:fassaadis kesk

telj el t nihu tatuna paikneb saal, mis t·assaadie väljendub kolme 

kaaraknaga, kaared on seejuures poolringikajulised, kõrged. 

Nende akende kohal ehiskarniis puudub. Sama fassa di teises 

tiivas on kaks akent kiB~ kaksikakendena, seega 12-ruudu.lis

tena, :ju. sj uu.res akende ke ekel on segmen taknad, ehiskarniisid 

samuti puuduvad. Kahel pool pea.u.st esi.fussaadis on kitsad ühe

poolega 3-ruudulised, samuti ehiskarniisita aknad. Omalaadne 

on hilisemast perioodist pärineva esifassaadi pe~isehituse 

aken: suur 4-poolega aken väikeste ruutudega, kokku 24 ruutu. 

Lakapealse valgustam.iseks on poolviilus kahel pool suuri ak

naid väikesed 2-ruuduga aknad. Pealisehitist katab laudviiluga 

viilkatus, katusehari on põhikorpuse ka useharjag samal kõr

gusel. Peaukse ees on Väike hilisema päritoluga kinnine ja 11-

metu palkon, kaetud samuti viilkatusega. Tegelik peasiasek~ik 

asu.b hoone otsafassaadis, kus tema ees lai k.i vi trepp, Uks 

valgmiku.ga ning tema kohal akende simsaidega samal kõrgusel 

simss. 

Seega on hoone massiivsete proportsioonide a klassitsiot

l.ikus laadis ehi tu s XIX saj. I poole keskelt, mida on mõningal 

määral moonutanud pealeehitus, õenäoliselt XIX saj. lõpust 
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või "' saj. algusest. Hoone on rahuldavas seisukorras, kuid 

196o.a. lõpust fUnktsioonita (kool likvideeritud). 

Kõrvalhooneid mõisasüdames suQrel arvUl, neist osa hästi säi

lunud. Et mõisasüdamik on liigenda ud teedega ning paisjärvede 

ga, ka relj ee:f on lainj as, siis hooned on hajutatud funktsio

naalseteks rühm~deks kas paisjärve kallastel ja teede äärtel. 

Laudad , mis moodustavad sisehooviga hooneterahma, kus dominee

rib pikk maakivihoone lcrohvitud kividevahega. Krohvis dekora

tiivselt kivikillustik. Algselt on hoonet katnud poolkelpkatus 

mis asendatud la.astukattega viilkatusega. Ukse- ja aknaavad 

ääristatud laiade, vulgendatud krohviääristega. Hoone võib kuu 

ludo XIX saj. keskpaika. • emaga liitub täisnurga all uuem, 

praegu v emeis ehitus, kus maakiviga koos kasuta ud tellist. 

Hoone seinad olid krohvitud kuni viiluni, ehitust kattis viil

katus. Põhiehitusega oli ta liidetud kõrge väravakaare abil, 

mis laotud punastest tellistest lameda kaarega avana. Kaar

silluses leidub karniis. ii värav kui ka uuem lau.t võivad 

pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

eierei on väiksem, kuid kompaktne m akiviehitus, mille sein d 

osalt kaetud õhukese krohvikattega, osalt aga säilunud lgne 

marudlvide vaheline killustikuga dekoreeritud krahv. Hoonet ka-

vab seintest kõrgem poolkelpkatus, katteks lnast. Omab väga 

kitsaid räästaid poolviiludes, külgfassaadidel aga tuulekasti

ga lõpetatud laudräästakar.niise. Aknad on väga väikesed, pea 

ruudukujulised. Ehitus pärineb tõenäoliselt XIX saj. I poolest. 

ali t§ej ama.j t.. (?) on kahekordne, relj eef'i tõttu. kõrge maaki vi

ehitus, mille seinapinnad maakivide vahel 1 ·alt krohvitud 

ning vaga hoolikalt dekoreeritud kivikillustikuga. Joone vii

lud on laotud puhta vuugiga punastest tellistest. Ehitust ka

tab laastukattega poolkelpka us, kus kelbakolmnurkades väike-



• 

- 3 -

s d lakka valgu.sts.vad unk..:!avad. Akn d on keskmise suurusega 

6-ru.udulised, äärista ud laiade valgendatud krohviääristega. 

Aia poolel teise korruse aknad kitsamad, vaid iihe poolega, 

3-ruudulised. Katuse üleulatuv räästas lõpetatud peolviilu 

kelbakolmnurga all ja külgfassaadidee puidust tuulekastilaadse 

räästakarniisiga, poelviilu külgedel aga tormilauaga. Hoone 

esifassaadis lahtine, puitsammastele toetuva vi1lkatusega ees

koda. Teine, ilmselt paJ.konilaadne ruum on paiknenu.d hoone ot

sa~assaadia II korruse kõr~selt, kust laskub trepp. See, vara

semalt kinnine palkon on kaasajal asenda ud väikese lah:tise 

eeskojaga. Hoone võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Kelder paikneb eelmise läheduses, on pooleldi maapealne, kae

tud laastukattega viilkatusega, mis varem o11 poolkelpkatus. 

Keldri otsafassaadid avatud. leedon laotud maakivist, tallise 

lisamisega, krohvimata seinapinnaga, kusjuures kelder omab 

laia eesruumi, millel väikesed kahepoolega G-ruu.dulised aknad, 

ääristatud tellistega. Ehi ·t;u~ võib pärineda XIX saj. III vee

ran.dist. 

~ ( ?) on massiivne .maakiviehitus, seinapind viimistletud an~ 
-

loogiliselt val.itse;jama.jaga. Hoone nurgad on laiade krohvitud 

ja val.gendatud nurgaliseenidega. Akendel ja u.stel on laiad 

krohviäärised. Aida esifassaadis vaid uksed, mis laudistatud 

kalasabam~atris vooderdisega. Hoone esifassaadil ehi ust kat

tev poolkelpkatus eendus tugevalt, moodustades laia ulualuse. 

Kuna hoone on sis.se langenud, ei saa määrata räästaalust kand

nud sammaste või tugede iseloomu Ehi tu st võib J.ugeda DX saj. 

keskpaiga hooneks. 

~ (?) on pikk maakivist ehitus laudartihma juures, mis ehita

tud krohvimata maakividest müüridega. Hoonet katab püstlaudvii 

ludega ja räästakarniisideta viilkatua, katteks laast. Akende 
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avade kUl a el 1 asutatud -~iellist • .Alrn.ad on võrdlemisi s ured, 

kuid ibeda ru.u.dustik'..t a (12 ruutu). oone ühcu nurg&f! sisse

lõikan~ sügav ulual~e, kuhu. ehitatud tallitöölise korteri 

pu1 to sa vooderd<.!.l!l ta rõh palkidest, pu.h a nur a a. Ulualuse 

ü.hel nur al kan.nDb katust lihtne puidu. st üma.rs!llll.I:las nelj · tahu

ll.se puidust ookliga. Hoone võib pärinedu XI saj. III veeran

di st. 

Töölistem ja (?) on ühekordne puithoone, vooderdatud rõhtlaud

voodri a ning k etud kõr e vii1ka usega, katteks laast. Omab 

laiu, üleulatuvaid räästaid, kasjuures viilu.des on katus 

ääristatud lihtsa puitpitsiga ormil~aga. Viilu all karniisi

laud, konsoolidele toetuvad karniisid ka akende kohal. Aknad 

on suured, 6-ruudu.lised, akende piirdelauad on allosas pikcn

da ud. :Ehitus on kellerdatu.d. Hoone võib pärineda viimasest 

saj andivahetusest. 

Pm'k on ulatuslik, lahenduse! t vabakujuline, tema põhiosa moo

dustab parkmets või istutuse a kujundatud metsaosad. Peahoone 

ees laskub väike väljak kuni teeni ja paisjärveni selle taga, 

mis avab vaate veekogule. Ka peahoone taga väike väljak, mis 

läheb seotult ü.le parkmetsaks. Peahoone ees ja kü.l.j el mägi-

m•· di, tatari vahert. ulgi ja lahisaid leidub pargimetsas 

gruppidena, nendega on ääristatud metsa ääred või tee ääred k 

kaugemal. Parkmetsa übe külje moodustab suur paisjärv, mille8t 

väiksemeid paistiike ka majandushoonete vahel. Parkmetsa tei

sel poolel paikneb samuti järv, kuhu avatud vaateid vaatekoh

tadel t. Tervikuna on K:rüü.dneri parkmets ü..ks huvipakkuvamaid 
I 

piirkonnas. Parkmetsa seisund on rahuldav 

Külastaud viimati 1974.a., pildiata ud l9C8.a. 
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