·33. LÖVE mõis

(Louenhof)~

ü.U:tlimõis.

· iidaj a k/n, Lj ahhovi nim. kolhoos (lielme kihelkond).
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Peahoone on hä ...linud peei jälje·bu.l t~

oli suur kahekordne ki-

vihoone lakatv.btldega hoone otstel ja madala soklikorru.sega.
Hoonet kattis kõ!' ee murdpoolkelpku.:.t·us, mis o.ruas profileeri tu.d
vccl e- ja räa . . taks.rn1ise. Ots<-:fassaaäides pailmesid poolviilu.

all ja korruste vahel vahevC.H3d. E::li.fansaad oli liieendatud
pil.; str1 ter.;n, mis ääristaGid tiib['il?.l .Paiknev

d aknaid • .Ala-

J

korruse aknad ol:l.d väikesed jo rutldukujtllised, 4.-ru.udu.ga,
peakorruseks ol · II

orrü!=), ku.a olid kõrged, 6-ru.udulised ak-

n· d . ' ibadel paiknevai.d:

ilastl~

teg"' erdl..datu.d aknaid kat-

id segmentfrontconid, tei te Kohal oli sellel
p2.•ofileeri t~Xd

sim~s.

I oo.ne asii'l:.\ssaadi

sam al lai x6du. Hoone oli seega
~a.j.
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Kõrv~ne~st

paiknee 4 iimar-

b:rokkehitus XVIII

stiiln~

I I poole8 .. , ta. lammutati veel l97o.

ko~ruael

aG~.stutel.

osa ooodu.stab peahoonega teataval määral seo-

tud ansambli esiväljaku küljel, o a pailmeb aga hajali mõisa- .
südame ümber avatud maeatikua. Olulisemad säilunuist
__tcli tnej 011~j_q ( ~t)

on~

on keckr:u.ce ouurusega Uhekordne krobv1 tu.d

kivihoono, mis koetud seintest kõrgc.mu ja S-kivikattega pool-

kelpi,ntuoega, .millel kJ. tsas, astmelise pro:f.'iili a räästaka.r-

n is. Hoone nurkadel on

kits~d nurgal~see

id. Avad on ra

tud ..;i tosnts krobviäfu·istega, algsed a..'m""'d on seejuures ki ts~d

ja

kõ~ced,

G-xu dulised. Hoone võib pärineda XIX saj. I

poolest või selle al

-

~at

~sest.

on keSAmise suuruseg krohvitud kivihoone, mis kaetud

' eeintea·t kõrgemt-\. ja S-kivikattage poolkelpk tu.sega, millel
ki tsae ja as t elise profiili a

.diä~

on e amvähem sü.mmeetriliselt 4 su.u.r

u.ka1"n1is. Esifassaadi s
ust lamedate kaar·cega,

- 2 üks nci

i

'

on

itsam ja kõrg m kaarega, mia esindab aat

al set kuju- Igal uks 1 on mõlemil äärel aken.

tud kaar atikuss
akn

·a,

need on

ja on ki ta

On ka

anamaid

ähe laiemad, 12-ruudulise d. tieega VÕis hoone
~III

elt pärinad
ehitatu •

-r~udulieed.

eed on aset -

saj. lõpust, mis hiljem osaliselt ümber

lgect ehi usaeg

tähia"&ab barokne me

al~ist

tuule-

lipp; 17$0:

(?) on ··
hoone otatel,

~elj
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Uhel küljel kõrge kivist

soklikoi·rus. Hoonet katab laastu.katteg a poolkelpkatu .s, millel
kit alt üleulatuvad rää tad. Seinad on vooderdatud rõhtlaudvoodriga, nur ad ka tud kitsaste pü ti te nurgalaudade ga. Hoo-

ne aknad on 2- ja 3-pooleg •
pooleg~

aknal on 18 väikest

~

äilunud vanu. ra mistikke - kol.me

autu, kuid on ka uaemuid, 9-ru.udu

lisi. Aknaid äär1stavad lihtsad piirdel

. ., ietavad pool viilu.

on ka k::
vii~atusega.

mine nei

nelinurksed väi eaed lGikaaknad. Lak
"tU

UuntL massil:vne. Hoone aiakilljal on lah ine

· tua võib

vi

ee ehi vlt

sej. algusest või I poolest.

poolkelpkatu a, katteks .;;>-kivi, k.iilgfassaadi ·

u~

eesl'Uum, mi s
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al on

on kaasajal mu.u.cl. e tud ilme a.

d laiad j s. eenduvad lau.dk

nt'l. koad akn d j ..
väil~e

kaetud

krohvi tu(~ kivihoone, on ü.hekordne, kuid kõrge.

Hoonet katab kõrt
1J.h~'1

_a

ärinedt~

K ivati on väik

õ.oo on

e 1eeakoaas väike katu eaken, mi

val-

at sel on uUmw,e riliselt 3 korstnapitei , kesk-

t 1 pui toaJIU!luetel.

kör

ad. Lakatoa akent

e

niisid. Väikesed neli-

p ilmev .. d süsteemi tu.l t. Hoonel on ktilj

· o tud krohvikattet . maakivimüüri de ga, kaePõ' i .oone võib pärineda

saj. kesk 1 t.

ui hoone, mis kaetud laaatu-

kattega viilk tusega, rääs'ad on

laial~

ü.leulatuva • Seinad

kaetud rõhtvoodriga . Aknad on väikesed, 6-ruudulised , ä .. 1 t

11!1-

~ud

piir dcl aud de

~,

m~

Ula l nur kad es pike nda ud. Omab lah tise kut uoe nlu seg a esik u hoo ne ots al, mil
le viil ka ust toet~
V d lil ·Ls[.cl nel j vah ulis ad
ambad. Hoone VÕi b pär ined a Viim a
s lt aaja ndi vah etu selt .
suv eho one (?) mil les on h 'lj ... .m su.nu ...u.·
orr use l sep ikod a.
i
u sel t on elak orru s
· '"i L <;.!j ~lCLUiO.) uwni Ule san deid .
eis ei kor ~ d o id kes ~usel elur uam den
• Hoone on keSkm!

-

ja löh utu

m~ukividcG

, uVa d äär ista tud tell iste ga.

ein e

kor rus on pui dus t, rõh tlau dvo odr iga. Kõr
ge viil kat use all on
ve9 l kol~ondaKs kor rus eks katu zek orru s,
mil le akn ad ava nev ad
esi~aseaadi pöö r tud kolmn
rka es vii lus . oon e esif ass aad i
sein apin d on kea kte ljel t taan datu d kog u
fass aad i'pa rem a ~iiv
ult tuse s. oone·" k . . tab laa stu kat teg a
viil kat u.s, .mi llel väg a
1 ial t aleul~tuvad rää stad . ~sif ssa adi s
on nad een datu d väga laia J.t, nii et nad Jtc; av d fass aad i
eis el ja. kolm and al
ko •rae el een duv aid lah tisi rõd usid . iim
ase l korr~sel on rõdul kan aep osti d toe tatu d räa sta ni. ·eed
on bal lus tril e läh edas e lõik ega nel jata hu. lise d pu.i ~tulbcd.
ääs taid karm avad
kon soo l tul d, mis t· _u u.d kun s tipä raa el t.
Samas la · ia on tahu .u. kõi ki e rõdu dc kan deta led- kon soo lid
•• :õda
aää r on
kau nis t ud k s lain elis a lõikeg~ või kolm
nark sete väl jalõ ige e ääri slau agG i, I·õdu rinn a tir; omab aga
bal lus tril aad set e

kuj und iteg a luu dka t e. Ala kor ruse akn
,.d on pea ru.u duk ujul ised

4-ru udu lise d, s

m~su

usGd on laka kor ruse akn ad. II kor ruse
aKnod on a a suurem~d ja kõrg ema d, 6-ru udu
lise d. Pui tosa ake
del on laia d piir del· u.ed .,
lle l nQr kad eo kva ade rlõi ke
pui
plo 't d. oone kat use l on kar niis ide j vah
evö öde ga kor sten .
See a on ehi tus his tor itsi stl k1s t"" l"s,
kus rik kal iku lt
talu arh itek tuu rilt või ka las aits ism ilt
laen atud altl akt ilia
\\~
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vene ja euroo pa lehise id, taust& ks t
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es avar esivä. ljak, mis seob va.,.de t s par-

ki äari::t tavad hoone d ü.h sek

t m.m_de vahel .

ergi

seisun d r
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gil ei ole ots·ta rbeka t
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