
43. R.AHUl!!,E mõis ( Fried.holm). Rüütlimõis. 

Al akiila k/n, •rartu. .Autoremondi tehase Rahll.m··e Tsehh ( äpina 
kihel·kond) • 

Feab.oone on suur iib.ekordne Plli·thoone, .millel kõrge soklikorrua 

ning osaliselt väljaehitatud lakakorru.s. Soklikorru.s lao ud 

lõhu-ud maakividest, avade külgedel ka telliskivi. Osa seklist 

c.r.~. kr·ohvi tu.d, osa hiljem valgend atu.d. Põhikorrus on puidust, 

vooderdatud horisontaollau.distu.sega püstsete laudadega nurka

del. üks kolmandik ehitust on rajatud põhiosast nii esi- kui 

tagafassaadis kitsam::.na, taanda ud seinapinna a. Selle kitsama 

os o safassaadis ka sellest fassaad1st kitsum vllljaehitua, 

millel II korruse Kõr~sel lahtine rõdu. Hoonet kc~ab kõrge, 

osalt laastu-, osalt eternii kattega viilkatus, millel väga 

ka1.1gele üleulatuv r~ästa.s. Hoone laiemal osal see t gafassaadis 

alt löödud laudadega tu.u.lekastiks, mujal lahtine~ kujundatud 

sarikaj algadega. Hoone ki taamal korpilsel on räästa all lai ja 

keeruka profileeringuga puitkarniist mis kulgeb ka hoone otsa

fassaadil kuni rõdualuse väljaehituseni. Selle otsafassaadi 

kol.mnurkviilu väljuvad lakatubade 3 akent, millest ü.ks on rõ

dule avanev uks-aken. Neid aknaid äär1stavad kü.leedelt kuus

nurkaed väikesed lakka valgustavad aknad. Ka viilu tipus on 

kaks väikest 6-ruu.du.list ning lameda kaarega lakaakent. Kogu 

viilufassaad on kujundatud eklektilises laadis ning rikkalikult 

lakatubade akende kohal kulgeb profileeritud karniis, katuse 

äärmine sarikapaar on avatud, toetatud seinas väljaulatuva

tele kansool tal adele, millel pui·tpi tsiga tugikäpad. Ka kunsti

päraselt kujundatud sarikapenni toetavad kaarjad prussid. Kõik 

erineva kujuga aknad selles viilu.fassaadis omavad laiu, Profi

leeringuga piirdelaudu. Põhikorruse aknad on s1.1ured, 6-ru.udu

lised ning paigutatud üh laste vahedega. Esifassaadis ebasüm

.meetrilisel t p~iguta'tud peaukse esine ee~koda on hävinud. Ka 

ktilg.fassaadide katuse s asunud lakaaKende Väljaehi t11sed on ' o

nu atud. 
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Seda eklektilises leadia historitsistlikku ehi~st on 

püstitatud ilmselt kahes jär us: vanem on põhil:orpuse laiem 

osa, mis täies ulatuses rekonstru.eeriti kit ama osa juurdeehi

tamisega õenäoliselt XX saj. algusaastail. oonct kasutatakse 

korteritena, on rahuldavas seisundis. 

mõisasü.d ameat kõrv <oll c;;.sv..nud 

l8Utaderü.hm on rekonstrueeritud o.utore.mondi sehhiks. Al sei.d 2: 

Tall-tõlla.kuu.r on kaheosaline: vanem, krohvimata m.aak.J.vis·t; ehi

tus, millele liidetud vahvärkehitus. ~elle pru.sside vahed täi

de~ud savitelliatega. ogu ehJ.tuat katab laudviiludega kõrge 

viilkatus, katteks laast. Hoone vene osa pärineb veel X saj. 

II poolest, vallvärkosa ilmsel aga XX saj. algusest. 

~ ('l) on maakivist 7U.ndamenliidel maa- ja telliskivist u.l

padega ehi~us, mille tulbavahed äidetud puhta vuugiga ladumis

viisiga. tellistest se1ntega. ~elles suured lameda kaarega ak

nad. Roonet kata lame Kar.niisita poolkelpkatus, millel pDol

viil pUstlaudadeat. Katuse katteks laast. Hoone või pärineda 

XIX saj. lõpust. 

Park on väga suur ning stiililt vabakujuline. Ta an kujundatud 

looduslikku metsa selle osalise rekonstrueerimisega. Peahoone 

ette on kujun atud avar poolringikujuline, looklava äärisega 

väli. Peahoone on asetatud selle äärele, reljee~ile. Hoonest 

avanevad tagafassaad is vaated jõele. Pargi segapuis ut (kask, 

kuusk) on äienda ud tammedega, vahtratega. Parkmetsailmeline 

osa on seotud mi t.m.el tasapinnal kulgeva vabalt kulgeva teede

võrguga, kust vaata punktidest avanevad pers aktiivvaated Võ

handu jõele. Kogu park on veega eralda ud pikale jõesaarele, 

milleks on vesivaskiga paisutatud Võhandu jõge ja täidetud vana 

jõesoo t. Kõrvalhooned valdavalt paiknevadki väljasgool parki. 
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s.n eel on pike.m leh ... puual.lee, .millelt suundub samalaadne 

allee alla saarele. Pargi seisund rahuldav, veehoidla veepee

gel aga ümber aaare ei ole endises ulatuses aäilunud. 

Külastatud vi~ati l975.a., pildiatatud 1 68 . a . 
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