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27. VM~A-ROO~A mõis

I oosa mõisV

(Rosenhof). Rüütlimõis •

Varstu k/n, Varstu sovhoos ( Rõuge kihelkond).

Peahoone on hävinud, temast säilunud väike telliskiviehi tus.

Algne hoo1e oli suur mitmes kõr(uses katusega liigendatud hoonekompleks, põhjosee iihekordne. Omas keskrisaliidi. Säilu.nud
osa on krobvi tucl

~eintega

kDtus S-ki vik.;;t.teg

eb.amääz·ane t 111 kivihoone, millel

Vlilkatus. oeinapindu liige.ndavud üksikud

laic.-td liseenid, üht uste äär is tflvad ki s ad, kõrged nelinurkaed

:;>etikud. Ük8 akendest on kahepoolne kuueruuduline aken, mis
äiiristatud lte.he kitsa petikakna =?'8 ( ma<::fling krohvil kallepool-

ses 't lE-:ru.nduga tlli:endest). Aken
ro.ami'tud

seinapinne.s·~

j~

teda ciä.cis avad petikud

eenduva ja puhta vuugiga laotnd tellis-

äärise ga. J ,f.a on iJäilunud ehitusosa ebamääran.o eklektilises
laadis ehi tu.s,

tõenäoliselt llX saj. II ')OOlest . Ta. võis olla.

ka iseseisvaks ehl tuseks. Hoonet kasutt ta.kse ko.cterin , on

1 t.gu..r1emas.
Kürval.hooneid säilunud üksiku.d, kuigi n •.id oli 1n.õisasüd am es

Vb.rem väga arvukai t. Tähtsamad on:
Kuivati - kõrge, lw.l.ekordne te].liskivihoone, mille seinad õhukasu krohvikatte all. Hoonet kntab

ko.t~oeki vikat te ga

tu s, millel viiludes iuulelau&1, külgedel
rä." otao. Hoone iJ.ks

tsafass~~adidest

viilka-

ga laialt üleulatuv

lj.igenda 'ud seinapinnaga:

teda kujt..1.ndavcd sokJ iko:t"'rusele toetuv~d G liseeni, mis lõpe-

tntud pl-..cdike.."tega viilu va...evöö all (selleks on viilu tellis

seina kandev tu.gev puit russ).
f:lssuad'is aga külgedel

<.

~okl. korl'Usel

paikneb selles

vatud ka .. 1 s u, mis k· otsafassaadi

avaneb 1;:3.he kaa.ravaea. Kõrgeid ka.L.ri k-.ru.Lavci kolm massiivset,
plaadig

lõpetatud neljatabulist kivi tulpa. Seega on kuivati

eklektilise ilmega XI

saj. lõpu oole ehitus.
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Ait-kuiva~i-tööliste~~1§

mawateeristi l on suur ja massiivne

telliaki vihoone o eal t kr oh vi tud, osalt puhta vuu.giga

~ao tu.d

seinapindade ga. Hoonet kat b seintest kõrgem laastukatteg a
.kel

katus. Hoone nurgad kujundatud laiade nurgaliseenid ena,

mida

lõik~b

vahekarniis. Esifassaad on kujundatu.d suurte neli-

nurkse te väravatega või kac:rpetiku te ga ja -avad e ea (kinni miiiiri tud?), millel silluskaarte all karniisid vahe· er 11si kõrgusel. Eluru.l!D.ide väikesed, ki.tsad aknad on kuueruudulie ed, raamitud lamedate krohviäärist eg •

oone võib pärinoua XlJ suj. II poolest. On osalt rekonstrueeri ud.
K~ril':,

mis ...... ub DõisusUdamik un ning on ehi tat d .mõisaolllallike

Rõuge abikirikun

mõisnike von Rosenita poolt 1893.a. On välja

peetud hietori tsistl·· us stii ts _ seudogoctik:1 le lähedases vai
mus mauk.iv:i.•·d; j.: telli· tout '

a.JeJLa dbikiriku kohale. Sukraal

c1rhi te tu.ux•i o jektina käe sol ev as ti..levn te s jät:'1 käsi tlenata.

Park oli algsel · võ dlemisi
-Vt·sti
si.:i.ilunud,

stuu·, kuld I-· ·e so lev ak s ajaks hal-

purustatud teede ehi ·vuö~C • Säilunust järeldub

et ta pu:l.lmea peahoone ees ja külgedel, "'üttes tagafassaadi

maastikku av tu' s..
raamiVa Vab• Uju.lise

mas ovuc.lile lähedt-eEl esiväljaku ning seda
'Ui~:j

tu.,

.r!llS

lii

'llS

kirikut ü.mbri taeva

puistu.ga. Lehtpuude ( s.h. kaskede) kõrvul k'"'eutatu.d

ku.l t ku.u sk e .
U.las atud nin

Jildistt.tud 19G5 ••
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