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HUMMULI MÕiS 

Hummuli asub Valga - Pärnu maantee ääres. Hummuli 
piirkonda on esimest korda mainitud 1226. a. Tartu piiskopi ja ordu 
maajagamisaktis (teffa Humularia) , mõisa kohta on teateid 1470. 
aastast. 

Hummuli mõisat puudutavat materjali leidub esiteks Eesti 
Riigiarhiivi mitmes fondis. Peamiselt krahv Bergide fondi on 
liidetud ka Hummuli mõisa materjalid, kuna 1914. aastalostis 
krahv E. Fr. Berg Hummuli mõisa (f. 1874). Fondis leiduvad 
vakuraamatud, rendilepingud ja toimikud, mõisate 
inventarikirjeldused, kirjavahetus A. von Samson - Himmelstjerna 
ja krahv Bergi vahel, töölepingud ja aruanded ning mõisa 
majapidamise ning inventariraamatud. Liivimaa Mõisate 
Krediidiseltsi fondis (f. 2469) on talletatud laenuaktid ja talumaade 
müügilepinguid. 

Kirjandusmuuseumis on säilinud 20. sajandi algul läbi viidud 
ajaloolise traditsiooni kogumise vihik, kust leidub kaasaegsete 
mälestusi Hummuli mõisa eluolu kohta 1. Lühiandmeid on esitatud 
koguteoses Valgamaa2

, mainitud raamatutes Eesti mõisacf ja 
Eestimaa mõisacf ning välja toodud Eesti Arhitektuuri Leksikonis5

, 

kuid ebatäpselt. Eelviimaste omanike, von Samson
Himmelstjerna'de suguvõsa kohta on ilmunud mitmeid brozüüre6 

ja mälestusi 20. sajandi alguse elust Rõuge ning Hummuli 
mõisas7

. 

1 Kirjandusmuuseum: f. 199, s. 18. ajalodine traditsioon: Helme 
kihelkond,1927. 
2 Valgamaa: Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu: 1932. 
3 Eesti mõisad. EAA, Tallinn: Olion, 1994. 
4 Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tallinn: Kunst, 1996. 
5 Eesti arhitektuur 4: Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa. 
Tallinn: Valgus, 1999. 
6 Samson-Himmeltjerna, H.-O. v. Familiengeschichte von Samson
Himmelsjerna. 1936; Festschrift zum 125. . Jähriges Jubiläum des von 
Samson' schen F amilienlegats, 1931 . 
7 Berichte über die Güter Rauge mit Pastorat Rauge, Hummelshof. 1980. 



--

Mõisa ajaloost: 
Hummuli mõis on esialgselt asunud kolmes erinevas kohas. 

Esmalt nimetati seda mõisat Kubjase mõisaks (20. sajandi algul 
asunud "Lahksoo" talu kohaIl. Siis asutati mõis "Mäemõisa" 
kohale (sks. k. Kuppeshe landt und landtgut) , kus hiljem asus 
Hummuli mõisa üks karjamõisaid. Alles rootsi ajast alates kannab 
Hummuli (sks. k. Hummelshof) oma nime. Hummuli mõisa le on 
kuulunud veel Assikase ja Aistra mõisad ning Keerdi, Mäemõisa 
(Neu-Hummelshof) , Pillikse ja Puide karjamõisad. 
. Hummuli mõisa ajalugu ulatub tagasi 1470. aastasse, mil 

ordumeister Johann Volthus üüris 1470. aastal Goswin Anrepile 
Helme kihelkonnas asuva Hummel - Paggastis Kubbeschen 'i 
mõisa. Peale selle omandas ordumeister laenuga 1480. aastal 
sealkandis veel teisigi maatükke. Mõis jäi pärandiks teenistuse 
eest ja oli 1599. aastal veel Anrepite valduses. Rootsi kuningriigi 
alluvusse sattudes Hummuli mõis konfiskeeriti ja sattus 1624. 
aastast Helme lossi alluvusse. Dreilingi lepingu alusel jagati 
Hummuli mõis 1678. aastal 7950 riigitaalri suuruse kaasavaraga 
Franz von Dreilingi tütarde Anna, abielus Hans Schwarz'iga ja 
Catarina, abielus assessor Caspar de Brave'ga vahel. Viimase 
tütar Ursula Elisabeth de Brave koos abikaasa, valitsusnõuniku 
Georg Friedrich von Reuf3'iga pärandasld mõisa oma pojale, 
maakohtunik Caspar Friedrich von Reuf3'ile. Mõis oli von 
Reuf3'ide käes 1823. aastani. Vahetas siis kiiresti omanikke ja 
pandipidajaid, kelle seas olid nii Friedrich Woldemar parun 
Budberg, erumajor Friedrich parun Taube, filosoofiadoktor 
Johannes Friedrich Thomson, kuni 1856. aastal Wilhelmine von 
Gube müüs pandilepingu alusel Hummuli mõisa kaardiväelipnik 
Nicolai Alexander von Samson - Himmelstjernale, kes 1860. 
aastastalates seal täievoliliselt majandama hakkas ja oli 
Samsonite järglaste päralt kuni I maailmasõjani. 1871 . aastalostis 
Nicolai Samsoni lesk lisaks veel Assika ja Aistra9

. 

Kuna suuremad muudatused Hummuli mõisas viidi läbi 
Samson - Himmelstjernade perioodil, siis alljärgnevalt põgus 
tutvustus nende perekonnast. Samsonite suguvõsa pärineb Põhja 

Prantsusmaal elanud protestantidest, kes rändasid 
tagakiusamise eest välja Madalmaadesse. Teine liin on tugevalt 
esindatud Belgias, mis on aluseks ka Baltikumi suguvõsale. 

8 Kirjandusmuuseum, f. 199, n. 18, ajalooline traditsioon, Helme kihelkond. 
1927. 
9 Stryk, L. v. Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livland. I Th. Dorpat, 
1877. S. 355-356. 



Peamiselt Riias kanda kinnitanud suguvõsast oli Herman 
Samson Rootsi riigikantsleri Axel Oxenstjerna sõber ja viimane 
värbas Herman Samsoni tööle esimeseks protestantliku Liivimaa 
kirikute superintendandiks. Nimi IIHimmelstjema" oli Hermann 
Samsonil lisaks võetud tähendusega linagu täht särab Liivimaa 
kohal". Samsonite suguvõsast on võrsunud Urvaste mõisa omanik 
R. J. L. von Samson - Himmelsljerna oli oluline figuur 1819. ja 
1849. aasta talurahvaseaduste väljatöötamises ja paljude 
tolleaehsete õigusalaste tööde autor. Von Samsonite suguvõsa 
Liivimaalomas lisaks Hummulile veel mõisaid Võru- , Tartu- ja 
Viljandimaal, näiteks Tilsi, Rõuge, Urvaste, Lustivere jt. mõisaid. 

Hummuli mõisa omanikel Nieolai ja Hedwig Constanee 
Jenny von Samson - Himmelsljernadel oli 2 last: Axel ja Robert. 
Vanemate tööd jätkas Axel von Samson - Himmelsjerna, kes oli 
aktiivne tegelane: Liivimaa Ökonoomilise Sotsieteedi 
viitsepresident ja Viljandi kreisisaadik. Abielust Jenny Luise 
Sophie von Stryk'iga sündis neil 8 last. 1914. aastal müüs Axel 
von Samson Hummuli mõisa Ermes Friedrich krahv Bergile ja ostis 
Valga külje all asuva Pedeli mõisa. 1919. aastal lahkus perekond 
Saksamaale, Potsdami, kus Axel von Samson jätkas tööd balti 
Punase Risti peavolinikuna Berliinis 10. 

Hummuli mõisa viimased omanikud olid krahv Bergid, kuna 
nad olid Soome Vabariigi alamad, siis viibis nendele kuulunud 
mõisate tegelik võõrandamine kauem, kuni 1928. aastani. Alles 
seejärel hakkas Hummuli mõis kuuluma Eesti Vabariigile. 

Arhitektuuriajaloost: 

1873. aastast on koostatud esimesi terviklikke Hummuli 
mõisa hoonete kirjeldusi ning inventarinimistuid11

, milles on üles 
loetletud: 
1. I korruseline pikk puidust härrastemaja 
2. külalistemaja - (sks. k. Herberge) 
3. teenijate elamu 
4. õllevabrik 
5. ait 
6. härjalaut 
7. õllekoda 
8. linnasevabrik 

10 Samsan - Himmelstjrerna, H. o. v. Familiengeschichte van Samsan
Himmelstjerna. 1936. S. 7- 12; 80. 
11 Riigiarhiiv, f. 1874, n.1, s. 3456. 



9. pesuköök 
10. loomalaut 
11. sõiduhobuste tall 
12. tööhobuste tall 
13. tuuleveski 
14. sepikoda 

Uue teate saame 1892. aastast, mil nimekirjas on märge 
uuest telliskivist härrastemajast, lisaks mainitakse ka veel vana, 
puidust härrasternaja olemasolu. Samuti on lisandunud ka mitmeid 
uusi majandushooneid: näiteks tellistest ait ja hobusetall12

. 1886. 
aastal hakati Hummuli mõisa ehitama uut tellisetehase ahju 13, 

eeldatavasti selleks, et alustada laiemat ehitustegevust. Seega 
võib oletada, et uus peahoone valmis 1880. - ndate aastate lõpus. 

Axel von Samson - Himmelstjerna seotus Liivimaa 
Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteediga avaldus ka tema 
aktiivses tegevuses oma mõisate edendamisel. Need vastasid 
oma aja eesrindlikele mõtetele, igati püüti rakendada suurtootmist. 
A. von Samson oli tihedas kirjavahetuses naabruses asuva krahv 
Friedrich Bergiga 14, kellega vahetati mõtteid mõisamajapidamise 
asjus. Säilinud on iga- aastased inventariprotokollid, kus on kirjas 
kogu majapidamine ja saagikus. 1910. ' aastal on koostatud 
Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi tarbeks mõisa 
tuludest ja kuludest ning selles saab ka ülevaate 20. sajandi 
alguse Hummuli mõisa lõplikust hoonestusese5

: 

1. " korruseline elumaja torniga ja tornitrepiga, lisaks veranda ja 
balkon. 

2. hobusetall koos toaga, millel juurdeehitisena tõllakuur ja 
söödahoidla 

3. veejuhe 
4. vannituba, pesuköök 
5. katusealune tööriistadele ja masinatele 
6. sepikoda 
7. teenijateelamu 
8. aidad 
9. ametnikeelamu 

12 Riigiarhiiv, f. 2469, n. 1, s. 525. 
13 Riigiarhiiv, f. 1874, n. 1, s. 3427. 
14 Riigiarhiiv, f. 1874, n. 1, s. 1472; 1473; 1474. 
15 Riigiarhiiv, f. 1185, n. 2, s. 663. 



10. puutöökoda ja eluase tislerile 
11. loomalaudad 
12. väike meierei 
13. viljapeksumasin 
14. auruviljapeksumasin 
15. lokomotiiv (iseliikuv v. paigalseisev aurukatla ja aurumasina 

ühend) 
20. sajandi algul viidi Hummuli mõisas läbi ulatuslikud 

maaparandustööd ning rajati kalatiigid 16 kus hakati kasvatama 
forelle. Peamiseks turuks kujunes Peterburi, kuid kala pakuti ka 
ümberkaudsetele müügiks. Südamlikke mälestusi on kirjutanud 
Axel von Samson - Himmelsljerna tütar - Jenny von Cramer oma 
lapsepõlvest Hummuli mõisas 17. Ta meenutab, et just ema tegeles 
piimakarja aretamisega ja neiloli hea piimaanniga suur 
mustavalgeki~u kari. Hummuli mõisas oli üle 100 tööhobuse 
selleks ehitatud pikas tallis, peale nende veel 20 - 25 sõiduhobust. 

Mõisasse sisse viis suurelt teelt kilomeetri jagu puiesteed. 
Mõisahäärberi ees oli suur muruplats kus kasvasid vanemad ja 
väärikad puud nagu suur seedripuu ja mõisaperemehe 
lemmikpuud - tammed. Suurt tähelepanu pälvis park: vanast 
pargist viisid pikad rajad Emajõeni. Tagumist pargiosa nimetati 
uueks pargiks e. Emajõe - metsaks. Sinna rajati ka tennisemängu 
plats. 

Hummuli mõisa peahoone ehituslugu on siiski vaatamata 
eelmainitud nimeki~adele ja inventariseerimistele tundmatu. Enam 
-vähem saab dateerida ehitusaja umbes 1880. - date aastate " 
poolde. Ehituskunstiliselt erineb Valga maakonna 
mõisaarhitektuur teistest Eestimaa paikkondadest märgatavalt. 
Eelkõige oma geograafilise asukoha tõttu kahe rahvuspiirkonna 
vahemail. Tugevad mõjutused on olnud Riia ja Lõuna - Liivimaa 
aladelt pärit ehitusmeistriteit. Võrreldes Harju- ja Järvamaa 
kõrgklassitsistlike peahoonetega, algas Lõuna - Eestis uute 
peahoonete rajamine tunduvalt hiljem, 1870. - 80. - ndatel aastatel. 
Valdavateks stiilideks said neorenessanss ja neoromaanika, 
materjalideks sobisid taas Lõuna - Eestile iseloomulik maakivi ja 
punane tellis. Laenates vorme ja ideid romaani ja gooti 
arhitektuurist, kujunesid eesmärgiks efektsed, alati millegagi 
üllatavad, kontrastiprintsiibil kantud lahendused. 

16 Riigiarhiiv, f. 1874, n. 1, s. 3430. 
17 Berichte über die Güter 1. .. / Hummelshof. 1980. 



Historitsism leidis aadli poolt suuremat vastuvõtmist ja 
toetamist Lõuna - Eestis. Seega võib historitsistliku arhitektuuri 
kaalu lugeda siinses piirkonnas suuremaks kui ühelgi sellele 
eelnenud stiiliperioodi osas. Suundumus püsis inglise arhitektuuri 
eeskujudel. Hoone välisarhitektuuris rõhutas uus kunstistiil 
arvukaid seinapinnast eenduvaid ja taanduvaid osi, sakmelisi viile, 
torne jmt. Eriti levinud olid tudorstiilile iseloomulikud elemendid ja 
ehitusvõtted. Siseruumides hakkasid endiste avarate ning 
valgusküllaste saalide asemel tooni andma nn. inglise maamaja 
laadis tumedast väärispuidust tahveldisega kaetud seinte ning 
kasseteeritud lagedega ruumid. Ilmusid väärikad, raskepärase 
sisustusega salongid, söögi- ja jahisaalid. 

Hummuli mõisa peahoone on orienteeritud ühele vaatele, 
mis avaneb esifassaadile ja nurgatorni suunas. Esifassaadi 
eenduvat osa pääd ib sakmeline astmikviil (foto nr. 5), mis on üks 
historitsismi lemmikvõtteid. Teise võimsa rõhulise aktsendina 
mõjub kolmekorruseline nurgatorn (foto 1). Hummuli mõisa puhul 
on nähtud otsest mõjutust Sangaste lossi näol, kuna äratuntavad 
on teatud vihjed nii välis- kui sisearhitektuuris. Sangaste loss 
valmis 1883. aastaks, seetõttu võib paralleelide tõmbamist pidada 
igati loomulikuks. Kuid pakuks hüpoteetiliselt välja von Samsonite 
suguvõsale kuulunud Lustivere mOlsa peahoone 
ümberehitusjooniste projekti autori - W. Sternfeldi18

. Küllalt 
tundmatu isiku loomingu, kuid nurgatorni ja esitassaadi 
astmikfrontooni lahendused ning tellismustri laod on sarnaselt 
esitatud ka tollel projektil. 

Säilinud on kaks 20. sajandi alguse ülesvõtet Hummuli 
mõisa esifassaadist (Iisad nr. 2; 3). Nendelt fotokoopiatelt on näha, 
et esikülje eenduval osal asus teise korruse osas balkon. 
Esitassaadi rütm on nurgatorniga seotud taanduva osa 
nelinurksete akendega ja eenduva osa suurte ümarkaarsete 
akende sulandumises, torniosas on esindatud nelinurksed 
petikaknad ja väiksemad ümarkaarsed tornigaleriide aknad (fotod 
1; 4). Ajastu dekoorielementidena on kasutatud välisukse 
valgmikuna ja ümarkaarsete akende ülemisel kolmandikul 
gootipärast kolmiksiirust. Ka välisuks on autentselt olnud 
neogootipärase kujundusega (lisa nr. 3). Romantiline ja rustikaalne 
süntees on tekkinud maakivist kõrge sokliosa ja punase tellise 
mustrite kujunduses: räästaalune triis, esimese ja teise korruse 
vahekarniisid, torniosas vahelduvad petikpinnad kivimustriga (toto 
nr. 4). 

18 Riigiarhiiv, f. 1405, n. 1 I s. 277. 



Süstemaatiliselt on hoone avade jaotuses kasutatud 
renessanss- palazzodele iseloomulikke rustikaalselt mõjuvaid 
ehiskarniise: esialgselt kuuese ruudujaotusega ristkülikukujulistel 
akendel nelinurkseid ehiskarniise ja ümarkaarsetel akendel 
ümarkaarseid konsoolikestega lõppevaid tellislao motiive (fotod 4; 
5). Hoone tagaküljeian esimese korruse ulatuses asunud veranda, 
mida markeerib veel kinniehitatud ukseosa (foto nr. 6) . 

Siseruumides kohtame veel säilinud interjööridetaile, kuigi 
ruumide paigutust on kooliruumide otstarbel muudetud. Esimesel 
korrusel on mitmes ruumis alles tumedast puidust laed (foto nr. 
12). Säilinud on kolmnurkse karniisiga taimornamentidega kamin 
(foto nr. 8). Saalis ja sellele külgnevates ruumides leiduvad 
karniisidega tiibuksed (9; 10). Kõige atraktiivsemaks ruumiks on 
esimese korruse tornigalerii, mille seintel kohtame allegoorilise 
aastaaegadega seinamaalinguid. Nii kamina kui seinamaalingute 
puhul on viited juba sajandivahetuse juugendstiili mõjutustele. 
Lemmikmotiivideks said taimornamendid ja linnud, putukad. 
Teemadeks on seinamaalingute puhul valitud Petlema täht ja 
ehitud kuuseoksad - talve sümbolina (foto nr. 18), kevad kui 
lindude teineteiseleidmise aeg (foto nr. 15), suvi usinate 
meemesilaste ja suvelillede paradiis (foto nr. 16) ning sügis viljade 
valmimisega, rikkaliku saagiga (foto nr. 17). Kogu sümboolika 
vastaks nagu oma mõisa suurpere elurütmile, mis värviküliuse ja 
elu järgnevusega on kantud ka seintele. Hoone all asuvad kõrged, 
juugendliku joonega võlvitud võlvlaed (foto nr. 18). 

Seega võib pidada Hummuli mõisa peahoonet 
vaoshoitumaks ja tahumatumaks kui Sangaste loss, mis varjutab 
oma suurejoonelisusega enamiku Eestimaa vastava perioodi 
mõisatest, kuid oma küllalt kinda esifassaadi lahendusega kuulub 
Hummuli mõis igati arvestatavate ajastu stiilinäidete hulka, seda 
väärtuslikumait, et hoones on säilinud veel autentseid 
interjöörielemente. 



Eritingimused 

Ilummuli mõisaansambli tuumik on suhteliselt hästi säilillud. Selle 
Illoodustab härrastemaj a, selle es i ne cow' d '{1OnneU,. j a park . Asu I asI 
eraldab mõisakeskust tiikidesüsteem. Perireerne hoonestus Oll ümber 
ehitatud või kokku sulanud kaasaegsega. 

A. Mõisaansambel 
I. Stiilitada l1lõisaansambli ajalooline planeeringulille ülesehitus. 

8. Peahoone 
2. Säilitada hoone põhigabariidid, põhikollstruktsioonid ja 

katusekuj u. 
2. I. katusekonstruktsiooni rekonstrueerimisel jälgida 

olemasolevat kuju, kaUeks kasutada valtsplekki , vahetada 
ka roostetanud vahekarniiside plckk-kaucd, korsLnapitsid 
restaureerida 

2.2. aknaraamide vahetusel võtta ruudujaotuse eeskuju 
ajalooliselt (otolt. kasutada sobivat profiili (vt. lisa 2, 3, 4) 

2.3. peaukse vahetusel võUa kujunduslikuks eeskujuks 
ajalooline roto (vt. lisa 2, 3, 4) 

2.4. taastada hoone parema tiiva 1\ korrusel balkon (praegu 
aknaks ümber ehitatud vt. lisa 2, 3, 4) 

2.5 . taastada kõik algupärased fassaadidetailid ja elemendid 
nagu tornikesed. karniisidest ja hammaslõikest puuduvad 
kivid jms. (vt. lisa 2, 3, 4) 

3. Siseruumides tuJeb säilitada olemasolev ruumijaotus. 
3. I. restaureerida torni seinamaalingud, tagada 

säilimiseks vajalikud klimaatilised tingimused 
temperatuuri- ja niiskustase) 

nende 
(õige 

3.2. säilitada kõik hoones olevad puitkassettlaed Ja 
laekarniisid 

3.3. säilitada kõik tahveluksed koos karniisidega 
3.4. säilitadaja restaureerida kaminahi 

c. Kooskõlastused 
4. Kõil{ide remont- ja restaul'eerimistööde l\.Ohta tuleb 

koostada projel{tdokumentatsioon ja see l\.Ooskõlastada 
M uinsusl{aitseinspel\.lsioonis. 



s. Remont- restaureerimistöid võib teostada ainult 
M uinsusl{aitseinspeldsiooni litsentsi omavettevõte. 

6. Tööde teostamisel taga muil1suskaitsealane järelvalve. 



Fotode nimekiri: 

1. vaade esifassaadile 
2. sama 
3. osa esifassaadi ja peauks 
4. vaade nurgatornile ja otsaseinale 
5. esifassaadi eenduvale astmikfrontoonile 
6. vaade tagakülje tornipoolsele osale, veranda markeering 
7. tagakülg 
8. karniisiga kamin 
9. karniisiga tiibuks 
10. saaliaia laekarniisiga 
11. karniisiga tiibuks 
12. mustrilised laepaneelid 
13. puitpaneelide ukseava ja tiibuks 
14. ümarkaarne tornigalerii uks 
15. I korruse torniosas seinamaaling - kevad 
16. seinamaaling - suvi 
17. seinamaaling - sügis 
18. seinamaaling - talv 
19. keldrivõlv 

Lisad: 

1. Axel von Samson ja abikaasa Jenny (Berichte über die Güter 
Rauge mit Pastorat Rauge, Hummelshof, 1980.) 

2. Hummuli mõis 20. sajandi alguses (Berichte über die Güter 
Rauge mit Pastorat Rauge, Hummelshof, 1980.) 

3. Hummuli mõis 1927. aastal (Kirjandusmuuseum, f. 199, s. 18. 
Ajalooline traditsioon. Helme kihelkond, 1927.a.) 

4. Hummuli mõisa fassaadijoonised ja inventariseerimisplaan 
1950. - ndatest aastatest (Hummuli põhikooli valduses) 



Rumme1shof, Kirchspie1 Re1met, Kreis Fellin/Nordlivland 

Axel v. Samson und Jenny geb . v. Stryk (Fam. E 18) 

GUlshaus Ilum mclshof 
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