
59. V RB' SE mõis ( ar us). Rüütli.mõis .. 

Kanepi k/n, ' alev" kolhoos (Põlva kihelkond). 

Peahoone on hävinud, tema kohale on ehitatud t·sundustalu puit

ela.mu, mis ei kata kogu mõisa vu.nd a.mendiaset. Vana peahoone 

oli ilmselt keskmise suurusega hoone. 

Kõrvalhooneid on ::;äilunud vähe, neist kuks paiknevad ansambli---
liDelt esiväljakl.l külgedel. 'filll samäd hoo:ued on: 

Ait-kuivati on pikk maakiviehitus, kus ait o~ v~~em, iLmselt 

XIX saj. keskelt pärinev hoone. Hoone on maakividest, kus kivi

de vahed laicl t krohvi tu.d ja krohvipind os t dekoreeri tud ki

vikildudega. Hoone nurkadel lai d krohvitud nurgaliseenid. Ka

tus on hilicem viilko.tus, k~tteks laas "• 4.ida esiktiljel on 3 

sammeetriliselt p~i~tatud süg vale müüri p .igutatud ust, mil

lel lameda kaa.rega ava, ukse'"':v-d seejuures omavv.d laia krohvi

äiirise. KDtusesse lõikub hilisem ärkel lrkauksel, mis toetub 

ulgtal.adele. 

Kuivati on hilisem, ilmselt XIX saj. viimasest veerand1st 

ehitus, mille nurgad ja avadaküljed lao ud tellistest. Akende 

hu.lgas leidub 2 väikest rom1Ji.k.ujulist akent. Hoonet katab cida-

ga ühine viilka us, millest ulatuvQd välj~ puidus~.~ tuulutuskors 

ten ning madal tellistest kuivatikorsten. 

Tall on aidaga samas laadis ning ilmselt ka samaealine maakivi

ehi~us. Seejuures ehitusaeg on krohvipinnas kivikildudega da

teeritud: 1856. Hoonet katab viilkatus. millel püstlaudadest 

o· sviilud ja üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks eter

niit. 
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Töölistemaja (?) on väiksem, lõhutud maakivist krohvimata sein

taga hoone, kus avade küljed laotud laialt tellistest. Hoonet 

katab S-kivikattega poolkelpkatus, millel kitsed üleulatuvad 

rätiatad. Katusesse on esiküljel eh:i.tatud katuseakoB väikese 

viilkatuse all. Põhikorruse aknad on keskm se suurusega, f-ruu

dulised. Hoone võib oärinede. XIX s a j. lõpust. 

Park ei ole suur, kuid ·1mekr.1. vabakuj ur...d usliku pl a11eeringuga, 

jätte s .re ~?}llce.rse ilme g · p iklikl1 e"'i V"" lj aku av·• ks, ümbri tee

vad iheda istutusviisiga gruppidena peahoonet. Puud rühmitatud 

kon trastselt: vaher - lehis, vaher - nulg, on ka tammi. Pargi 

tagaküljel pakkmetsailmeline metsaosa laskuval reljeefil. Pargi 

seisund rahuldav, kuigi o.lgseat planeeringust on säilunud vähe. 

Külastatud ja pildi st tud 1967. a. 
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