
88. ( ·ah elihof). ··a tlimõis. 

lartu Ir/n, " var1gard u kolhoos (Äksi kihelkond) • 

.... t.:Uloone on hävinud, oli il s 1 .. .; keskmise suurt aega pui·thoone, 

mib kellerdatud. Hoone ol.i. kitsas, knid Pikk. tal eli t g~

·Qljel veran asid. 

Kõrvalhooneid on suurel arvul. Et is asu.b voore j al.amil ~a 

hoonestus on orienteeritud piki~ oret, on majanduaho ' ed 

suure , pe· conega sevst· ~ta, fu.n.ktsionoalses grupis vooreta 

v~elis~ nQo serval. Oluli~~ on: 

Leu t ja tall on pikad, paraJ.l el aed kivihoone d, milleat laut -
a u.b tagaPOol, on lihtne maakivihoo e, kivide ahed laialt 

Y~ohvitud. Hoonet krtab lülisem kõrge Viilkstus üle latuvate 

rää ... taeteen, ketteks vormikivi. lloonel on rida ltitsaid 6-r\.lu

dulisi ja ~ellistega raamitud aknaid keskosas, kus ka väike 

v~ljaeh1tuo vi lkatuse 1. Hoone on ilmselt XIX saj. IV vee-

r~di ~il tus . ~e a o ·sal o veel XX saj. el~ses ehite ·ua 
ovaalne m akivist laotud ~1lotorn, m1llel lõbutad maakivid 

ulatu.vad krohvi 1nnale. Hoone on kõrge, tal on korr11ste e

lis· vahevood i-iteeriv süvistatud vöö. Ehitust katab ümar

d '"!tud ots te ga, lc.udk .... ttege katu.s • 

.:...:11 on pikk ja kõrge krohvimeta maDkiVihoone, mis k e tud 

laastukattega {osalt ka eterni · t) kelpkatus g~ mill l lihtne 

eendu.v leudk8rni1·3 Katuse väikeseid lokaalmakesi. Väga deko 

ra iivne on esi:f'assaadi j ühe otsafassaadi kujWldus. See on 

teostaud laiade krohv.ääri~tega oseudo ,ooti eruvkaareliste 

petikute siisteemiga. Es1i'assaadis ou keskosa maskeeritud viie 

kõrge .maap:Ln:npl t tõusva to teravka elis-e petiku.ga, mis äärtel 

raam:i. tud li seenide ga. Kaared toetu ad tclami öödel , mis lõi-

aV cd k J.J.see.n • Teravkaar e ip d v l on tu.geval ee ldu 
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Vat ääri SÕÕj,' tikud, 0 ru. 6. e iku. te s on 1k d 

r ua.u.ku.julise akesed õi cd a lame a Ka e-a ( eak-

l.a a ~aar,Put1kus). U e kohal lai vöö, mi eraldab kaare 

te c;.;A.Viku. oa omaPt e v··l.j ak: s. saaadi tiibodel on samalaad-

Ged kõl'ged petiku.d, üks mõlemil tii al. Xa .neis on väikesed 

ak.."lad. end risaliite m en tavate pindade vahel o seina

pind. liigel datu.d madW.amat eravkaareliste petikutega, mis 

õusav !i sokli imsil t. J: e id on 5 ku.m.malg1 pool kesltrisalii. ti. 

iin vaid petikute vaheliet 1 seinapindadel on s õr e ikrul 

asend ·~·~ iotikuju.liste t il Il usa ega. etikutes väikesed 

ruu · uju.l:t .:.id akil · • I oo ar maJ. otsaf sasdil on kolm 

era.7ka -.. eli ... etiku , ke e kõrge, ääl:·is· av m amad 

petiku.d on eral.datlld liseenid ga. 

Seega on saa u. atud vä a 11me se e 1nn liigenda-

us, kus ka kon astsed mat rjalid: hele krohv ja krohvimata 

maakivi. Hoone on seega historitsistlikus stiilis Pseudogooti 

vormides ehitus, i oelt XI aj. II ol keskelt Või lõpu-

veerandist • 

.Ait-kuivati o suur maltivihoone ad 1· e einte"'S.: .k 11 väga 

kõrr e vi:i.lk·.tusega, oilleJ. katteks laast, kits d r'"äatad laud 

k cr-nli ideg& viilud ea, kül d l üleulatu ad. id o krohvi 

mata maakiviat, ku jllurea ot s on kujun a"'ud dekora-

t · 1 n e ü.m. kaer P·- t .. ut e sü.e · mi ga. amine pe t ut e vö<1 on 

kolm a+ kõrgs ka oga petikust, kus telli. illu ed eenduvad 

ja toetuv ad lihtsatele pilastritele. iimas el kõr e sekkel 

Keskmine kaar alune avatud väikoseka ulualuseks~ eine peti

ku e öõ t etllb k dadega al at eilluakaart le, peti id 

on aks. ende pind des on :taks u.marakent, mis omav eendn-

VPid tellisää:r·1se1 • olm s • et· p b viilu tipus, 

toetuda kr dadeg alQmise Vöö kaartele. Selle kaar tiku 
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ä.l on a a -> "'li. ~ .... n.; aikneb vi ll 1 ... lt.s kaare kohal n1ng 

on ... l.st::.kuju.line. oonel an i.lhes kiil f'assaadis kõr e dr p, 

k.-.... tu 1 v;· ..... e lllj u hi tu. s lak sel • 

i • uiva i poo el "ike iielliskorsten, 

el j l'-c.l" 0 t .... 1 eg • ' i u Võib p:·-,ine a X saj. II 

poole esk l • 

Ait on vä ohvitll kiviho , mis ~et d viilka sega, -
ae 11U." laas u. a. ····st ad on kitsalt ü.l.euJ.e. tu vad, kusjuure 

2/";; einapirul st e ifassa il taanda u.d ki"aclce u.J.ualuaeks, 

mille äästaa massiivwe ·e k sool alaa.ega. ende ot-

da u.a. ·d al on · ke mnise suur aega ruudukaju. 

l:ine aken, 6 tuW. u a. l.la . õib pärineda .. saj. IV v eran 

d 1st. 

Kelter Paikn b eel e hoone o taal. maa- une nin aetu.d 

mullaga. Ainult sissepääsul on lõhu. ud maski v5.dest laotUd ees

ru.um, is krohvimu e, c~atud l~~stukat eba v111katuseg Võib 

Vtiike ' - 11-tähe k julis plaaniga kiVi

hoone, mis 1965 ...... taies u.latllses ~. ber e~i cti oone PÕhio a 

.moodllst ... s .kro.ilvi tu.d maaklvie 1 ·u.ae, m.i.ll nurkadel n1n pool

viilud s k · u·t~ u.d elli.,·t. . · ~ns oli li:aetu~ poolk lpka ueeg 

kattelt: -ki i, rääs ad lih ~· .A:t lc.udk .. niisid ega. Poolviilu. 

al.1 1 t3S lai vahs öö. 'oone UU.!' - ol::.d o.ljlUl"latu.d raetilt-

.J: v ... adritegs. Akncid li~ VÜ. 0 · v.::ike~ed nino r. -ra du.l1s d. o-

n•t võiu la d XI ~j • I v )Etr rn.d i kl<.. si t is likulls ehi tu.-

cl~s. emal: -ii h on~ oli r~ 1 · ee:fi tot .1 :ö.t· e ( täi korras) 

;,:)oklikorru ~ 

1 ! t sd 1· u · · rn i id kiil 

dadest, iil ~ip~ 

i. ... -ktvikattee·· v:J.ilka u.a, millel 

a di ea, ot:...viil allos rõhtl 

t d ad est. Seina:l oli m vis õbu.-
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ese .kr oh ika t te ga, ru.· g:::..d j~ av a· ·~·is c.tud ~llistega, kus 
. 

juures nurgad lahendatud eam~t1 ru. ikkvaad i ·eaga. Av"'d olid 

seejuu.res vä.g l eda aareg· , aknad väike:Jed, 6-ruudu.J.ised. 

Eh tua võis ~ärineda X X b~j. 11 poole kes e~ • 

~ on keskmis . suuruseg , on segast11113, Paikneb iase

sõido.tee äärel tiheda vabakujllliee puistu.na, mis peahoone ee 

laieneb ovaalse aaiväljaka ümber samuti vabakujulisek 9ai -

t"ks. Ka väljclt on liigeniatud puuuer:ihmadega. Pu.ud on rühmi

tu·tud kontraa ~.~sel t: pä.rn-:Jaar, n11lad, mis ennavad pargile ver 

ti·aa1 ja rahutu sllueti~ lulud on tihe'~ t sisa s iduteed 

ää~istavus p~giosas, kus +agasexv kuuskedega. ühmiti 

nulge ka esiväljaku 2J.i.xtel, peahoone külgedel, ü..ksik}l u.dena 

rühmas vahtr~ j ü pärnc.ga. ~siväljuku piires ov. hobukastaneid 

ja olupuid. t::nhoone Uhel küljel ... e:ejuures argiosa pärnaalle 

fra entidega. Siin suur ma~;ivirist, Peahoone tei ~ kaljel 

suur vilj apuuaed, Piir(; ~;ud maakivi.w.ü.tlri a. l a teelt piki 

voorenõlva kulgev siaeeaõidu~ee ääristatud lehtp~~all ga. 

Omaette pargios<;< oo'u te.b su.u.r a.belimota kõrgel V dll 

~oore lael, kus lo~luslik~ männika all paik!1~s ianike ere-

konna.kal.r.ais"tll kabeliga, mib hävi · a~>ud. ab"li niirko:nn oli 

cuer us :rint;;i.a:u.juliso siisteo ·ga "teedevõrk. Kõik hävinud, 

ka kabelimct:. , mJa s&otud · a."_a l950. a .... otato lõpul.. 

'P:?.rgi ei~ u.nd väoJ. b ::J..b, puud ·ucevel t kflhju.statud, teed 

Kiil asta:tu.d v.;,;imati 1974.a., pildiatatud 1961. ja 1965.a. 
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