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·33. LÖVE mõis (Louenhof)~ ü.U:tlimõis. 

· iidaj a k/n, Lj ahhovi nim. kolhoos (lielme kihelkond). 

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 ko~ruael 

p2.•ofileeri t~Xd sim~s. I oo.ne asii'l:.\ssaadi k~skel paiknee 4 iimar

sam al lai x6du. Hoone oli seega stiiln~ b:rokkehitus XVIII 

~a.j. II poole8 .. , ta. lammutati veel l97o. aG~.stutel. 

Kõrv~ne~st osa ooodu.stab peahoonega teataval määral seo

tud ansambli esiväljaku küljel, o a pailmeb aga hajali mõisa- . 

südame ümber avatud maeatikua. Olulisemad säilunuist on~ 

__tcli tnej 011~j_q ( ~t) 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 t

s~d ja kõ~ced, G-xu dulised. Hoone võib pärineda XIX saj. I 

poolest või selle al ~sest. 

~at 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~ u.ka1"n1is. Esifassaadi s 

on e amvähem sü.mmeetriliselt 4 su.u.r ust lamedate kaar·cega, 
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i üks nci on itsam ja kõrg m kaarega, mia esindab aat 

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

tud kaar atikuss ja on ki ta -r~udulieed. On ka anamaid 

akn ·a, need on ähe laiemad, 12-ruudulised. tieega VÕis hoone 

elt pärinad ~III saj. lõpust, mis hiljem osaliselt ümber 

ehitatu • lgect ehi usaeg tähia"&ab barokne me al~ist tuule

lipp; 17$0: 

(?) on ·· kord n e u.:i tboo.ne, illel ube lakua 

hoone otatel, ~elj e ist ·ing1tun~ Uhel küljel kõrge kivist 

soklikoi·rus. Hoonet katab laastu.kattega poolkelpkatu.s, millel 

kit alt üleulatuvad rää tad. Seinad on vooderdatud rõhtlaud

voodriga, nur ad ka tud kitsaste pü ti te nurgalaudadega. Hoo

ne aknad on 2- ja 3-pooleg • ~ äilunud vanu. ra mistikke - kol.me 

pooleg~ aknal on 18 väikest autu, kuid on ka uaemuid, 9-ru.udu 

lisi. Aknaid äär1stavad lihtsad piirdel ad. Lakatoa akent 

..., ietavad pool viilu. nelinurksed väi eaed lGikaaknad. Lak val-

on ka k:: "tU e 1eeakoaas väike katu eaken, mi kaetud 

vii~atusega. at sel on uUmw,e riliselt 3 korstnapitei, kesk-

mine nei UuntL massil:vne. Hoone aiakilljal on lah ine al on 

kör t 1 pui toaJIU!luetel. ee ehi vlt on kaasajal mu.u.cl. e tud ilme a. 

· tua võib ärinedt~ _a sej. algusest või I poolest. 

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

Hoonet katab kõrt poolkelpkatua, katteks .;;>-kivi, k.iilgfassaadi· 

õ.oo on 1J.h~'1 d laiad j s. eenduvad lau.dk niisid. Väikesed neli

nt'l. koad akn d j .. u~ e p ilmev .. d süsteemi tu.l t. Hoonel on ktilj 

väil~e eesl'Uum, mi s · o tud krohvikattet . maakivimüüride ga, kae-

vi lk~.! 1: ~ee;a. Põ' 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 
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~ud piirdclaud de ~, m~ Ulal nurkades pikenda ud. Omab lah
tise kutuoenlusega esiku hoone otsal, mille viilka ust toet~ 
V d lil ·Ls[.cl nelj vahulisad ambad. Hoone VÕib pärineda Viima 
s lt aajandivahetuselt. 

suvehoone (?) milles on h 'lj ... .m su.nu ...u.· orrusel sepikoda. - i 

u sel t on elakorrus · '"i L <;.!j ~lCLUiO.) uwni Ulesandeid. 
eisei kor ~ d o id kes ~usel eluruam den • Hoone on keSkm! 

ja löhutu m~ukividcG , uVad ääristatud tellistega. eine 
korrus on puidust, rõhtlaudvoodriga. Kõrge viilkatuse all on 
ve9l kol~ondaKs korruseks katuzekorrus, mille aknad avanevad 
esi~aseaadi pöör tud kolmn rkaes viilus. oone esifassaadi 
seinapind on keakteljelt taandatud kogu fassaadi'parema ~iiv 
ult tuses. oone·" k .... tab laastukattega viilkatu.s, .millel väga 
1 ialt aleul~tuvad räästad. ~sif ssaadis on nad eendatud vä
ga laiaJ.t, nii et nad Jtc; av d fassaadi eisel ja. kolmandal 
ko •raeel eenduvaid lahtisi rõdusid. iimasel korr~sel on rõ-
dul kanaepostid toetatud räastani. ·eed on ballustrile lähe
dase lõikega neljatahu.lised pu.i ~tulbcd. äästaid karmavad 
konsool tul d, mis t· _u u.d kuns tipäraael t. Samas la · ia on ta-
hu .u. kõiki e rõdudc kandetaled-konsoolid •• :õda aäär on 
kaunist ud k s lainelisa lõikeg~ või kolmnarksete väljalõi
ge e äärislauagGi, I·õdu rinna tir; omab aga ballustrilaadsete 
kujunditega luudkat e. Alakorruse akn ,.d on pea ru.udukujulised 
4-ruudulised, s m~su usGd on lakakorruse aknad. II korruse 
aKnod on a a suurem~d ja kõrgemad, 6-ruudulised. Puitosa ake 
del on laiad piirdel·u.ed., llel nQrkadeo kvaaderlõike pui 
plo't d. oone katusel on karniiside j vahevöödega korsten. 
See a on ehitus historitsistl k1s t""l"s, kus rikkalikult 
taluarhitektuurilt või ka lasaitsismilt laenatud altlaktilia 
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e e.men • :e. või ärilleda TI saj. I v rand i at. 

r.k on vä.i e, 2 1 a. Pl ering~lt on vabakajuline, paikneb 

oru kaldal nin pargil ori a tud augvaated. ergi e akosae 

on peaho ne a .. eme es avar esivä.ljak, mis seob va.,.det s par
ki äari::ttavad hooned ü.h sek an ambliks. ar i õhios on 

1 Lt •ud s: tamm-v pärn riih.mit1 • .Ä .. el, oru. veerul riihm 
vene ja euroopa lehiseid, taust&ks t ed. ärkimisväärseim 
on aga ü.k .ik i'ra.seri nula suur eksemplar p · gi sik .. ljel 

t m.m_de vahel. ar seisund r ~ldav, esin õs""stwnist, 
kuiv ud uid, p gil ei ole ots·tarbekat u.nktsiooni. 

Ulasta ud j pildistovud l967.a. 
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