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SISSEJUHATUS JA ALLIKMATERJALID    
 

 

Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud arhitektuurimälestise 

Kärstna mõisa kabeli varemed (mälestise reg. nr. 14680) konserveerimis- ja 

restaureerimistöödeks.  

 Mälestiste omanik soovib oma kinnistul asuvad intensiivselt lagunevad 

varemed korrastada ja müürid katustada. Võimalusel soovib ta restaureerida 

kabelihoone tema esialgsel kujul. Eritingimuste eesmärgiks on edasiste tööde 

aluseks jääva restaureerimiskontseptsiooni väljatöötamine. 

  

Töö koostamisel on kasutatud: 

1) Parek, E. Ajalooline õiend end. Kärstna mõisahoonele. VRV Tallinn, 

1973. Muinsuskaitseameti arhiiv, toimik nr.  P-1768. 

2) Genealogische Handbuch der Baltischen Ritterschaften. Teil: Livland. 

Band I. Görlitz, 1929. 

3) Hein, Ants. Viljandimaa mõisad.  

4) Eesti Ajalooarhiivis leiduvad mõisaplaan 1869.a.. EAA 3724-4-1425 

5) Tartu Ülikooli Raamatukogu Käsikirjade osakonna fotokogu fond 78 

6) Stackelberg, R. v. Heinrich Reinhold von Anrep. Ein Lebensbild. 

Baltische Monatsschrift, Bd 58 (1904). 

7) Veeber, Mare. Reinhold Anrep-Elmpt. Eestist võrsunud 

maailmarändur. TRÜ Bioloogia-geograafiateaduskonna diplomitöö. 

Tartu 1978. 
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I AJALOOLINE ÜLEVAADE       

 
 Kärstna mõis kuulub ajaloolise haldusjaotuse järgi Viljandi maakonna 

Helme kihelkonda. Keskajal kuulus siinne ala Karksi orduvalduste hulka, 

hiljem allus otseselt Võnnu ordumeistrile. Poola ajal kuulus Kärstna Helme 

staarostkonda ja rootsi ajal Helme krahvkonda. Kuni 18. sajandi lõpuni kuulus 

ta koos ülejäänud Viljandimaaga Pärnu kreisi, sealtpeale Viljandi kreisi, rajooni 

ja maakonda.  

 Suguvõsa vanim teadaolev esindaja Liivimaal oli Goswin von Anrep, kes 

1470.a. sai Saksa ordult lääniks Helme piirkonnas asunud Hummuli ja Sooru 

mõisad.
1
 Eelmise poeg Allef (Allif) Anrep (u. 1513-1542) sai 1514. aastal 

lääniks  Koorküla ja Assiku ning pani aluse Koorküla liinile.
2
 Hupeli andmetel 

läänistas ordumeister Plettenberg Allif Anrepile Koorküla mõisa 1530. a. 

Vanim Rootsi kataster 1601. aastast mainib Aloff ja Johan Anrepit Helmes.
3
 

A.W. Hupelilt pärineb teade, et 1640. aastatel lasi kohalik mõisnik v. Anrep 

uurida Koorküla Valgjärve põhjas asuvaid palkehitusi.
4
  

1624. a. läänistas kuningas Gustav Adolf Helme lossi koos nelja mõisaga – 

Lauenhof (Lõve), Beckhof (Jõgeveste), Kerstenhof (Kärstna) ja Hummelshof 

(Hummuli) - krahv Jacob de la Gardie´le (Liivimaa kindralkuberner 1622-

1630). Viimase poeg, Magnus Gabriel de la Gardie (Liivimaa kindralkuberner 

1649-1652) müüs oma Helme kihelkonnas asunud mõisavaldused edasi Riia 

Suurgildi vanemale Franz von Dreilingile. Viimase pärandi jagamisel 1678. a. 

moodustati Kärstnast eraldi mõisavaldus.
5
 Caspar von Dreilingi tütre Elisabethi 

abielu kaudu Lõve mõisahärra Heinrich von Anrepiga (1713) läks Kärstna 

1740. a. Anrepitele ja jäi selle suguvõsa valdusse kuni mõisa võõrandamiseni 

1920. aastate algul.
6
 Mõisa omanikeks olid: 

1) Caspar Heinrich von Anrep (1680-1751), Liivimaa maamarssal,  

Kärstna mõisahärra 1740-1751. 

2) Carl Gustav von Anrep (1720-1796), kapten, maanõunik, Kärstna 

mõisahärra 1752-1796. 

3) Heinrich Reinhold von Anrep (1760-1807), kindral-leitnant ja 

maanõunik (Kärstnas 1797-1804)
7
 

4) Lesk kindraliproua Friederike Wilhelmine Caroline von Anrep (1757-

1824), Kärstna mõisaproua 1806-1824, elas Peterburis; 

5) Eelmiste tütar Marie Dorothea Margarethe (1787-1839); 

6) Joseph von Anrep (1797-1860) kindral-adjutant, Kärstna mõisahärra 

                                                 
1
 Gen. Handbuch, Livland, Band I (1929), S.1, 4. 

2
 Parek, E. (1973), lk. 3jj. Siin ja edaspidi on tuginetud E. Pareki ja A. Heina käsitlustes viidatud allikatele; 

3
 Schiemann. Der Älteste Schwedische Kataster. Reval 1882, S. 88. 

4
 Hupel. Topographische Nachrichten. B. III. Riga 1782, S.331. 

5
 Hein, A. Viljandimaa mõisad, lk. 45. 

6
 Stryk, L.v. Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands. Dorpat 1877, S.350. 

7
 Stackelberg, R.v. Heinrich Reinhold von Anrep. Ein Lebensbild.  – Baltische Monatsschrift, Bd 57, Heft 1, 

Januar 1904, S.19-27. 
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1838-1860, abiellub 1833. a. Kuramaalt Schwittenist pärit krahvinna 

Cäcilie Elmptiga, kellelt perekond pärib krahvitiitli Anrep-Elmpt; 

7) Reinhold Johann Philipp von Anrep-Elmt (1834-1888), staabikapten, 

Kärstna mõisahärra 1860-1869; 

8) Joseph von Anrep-Elmpt (1843-1880); 

9) Cäcilie von Anrep-Elmpt (1812-1892), Kärstna mõisaproua 1869-1892; 

10) Konrad Ferdinand von Anrep (1839-1924 Tartus) Liivimaa 

maanõunik, abielus Fanny von  Engelhardtiga (1842-1921), neli last. 

Rõngu ja Kärstna mõisahärra 1892–1922. 

11) Konrad (Kurt) von Anrep (09.06. 1866 Tartus - 22.05.1922 Kärstnas),  

eelmise poeg, Liivimaa maanõunik. Kärstna mõisa rentnik alates 1893.a. 

kuni mõisa võõrandamiseni. Abiellus 1893.a. Ida v. Wulffiga Mõnistest. 

Elasid Kärstnas.
8
  

 

Suguvõsa kuulsaim esindaja, Liivimaa maanõunik ja vene armeekindral 

Heinrich Reinhold von Anrep (1760-1807) langes 1807. a. jaanuaris 46 

eluaastal Ida-Preisimaal Möhrungeni juures võideldes kindral Bernadotte´i 

väekorpuse vastu ja maeti ühes teiste langenud vene kindralitega Herdsbergi ja 

Laukau vahelise maantee äärde. R. v. Stackelbergi andmetel püstitati tema 

hauale 1820. aastatel üks Berliini skulptori Christian Daniel Rauchi Lõvi-

monumentidest, millest tema poeg Joseph von Anrep lasi 1844.a. valmistada 

koopia Kärstna perekonnakalmistu jaoks.
9
 Richteri aadressraamat (1899) 

väidab, et figuur olevat valatud vaenlaselt võidetud suurtükkidest
10

 ent tegemist 

võib olla lihtsalt monumendi sümbolväärtust rõhutava legendiga. 

 

Mõnevõrra vähem tuntud kuid kultuurilooliselt panuselt ehk veelgi olulisem oli 

krahvisoo viimane esindaja Reinhold Johann Philipp Anrep Elmpt (1834-1888), 

kes pärast sõjaväelasekarjääri ja osavõttu Krimmi sõjast erruläinuna 1858-1870 

elas Kärstnas. Aastatel 1870-1888 sooritas ta rongi ja laevaga 8 pikemat reisi 

Ameerikasse, Austraaliasse ja Kagu-Aasiasse, sh kaks ümbermaailmareisi 

aastatel 1873-1875 ja 1877-1881. Oma reiside kohta avaldas ta reisikirjeldusi: 

Die Sandwich Inseln oder das Inselreich von Hawaii (Leipzig, 1885), Eine 

Reise durch den ganzen Welttheil I-II. Leipzig 1886; Reise um die Welt I-II, 

Leipzig 1887).
11

 Rännumees suri oma viimasel ekspeditsioonil Taga-Indiasse 

Siiami kuningriigis, Main-Ling Gyllis 1888. a. augustis. Vastav kirje leidub ka 

kalmistul leiduval hauasambal. 

Reinhold Johann Philipiga lõpeb Kärstna Anrep-Elmptide krahvisuguvõsa 

meesliin. 1892. aastal läheb Kärstna mõis Heinrich Reinhold von Anrepi 

vennapoja järeltulijate ja lõpuks Rõngu mõisahärra Konrad von Anrepi 

valdusse. Mõisa tegelikuks valdajaks saab viimase poeg Kurt von Anrep. 

                                                 
8
 Genealogische Handbuch der Balt. Ritterschaften. Teil: Livland, Band I, Görlitz 1929, S. 8-14. 

9
 Stackelberg, R.v. (1904), S. 

10
 Richters Baltische Verkehrs u Adresbuch 1892/93, S. 195. 

11
 ETBL I, lk 82. 
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Perekonnakalmistu ja kabeli rajamisloost.   
 

Anrep-Elmptide perekonnakalmistu rajamisaeg langeb tõenäoliselt 19. sajandi 

kolmandasse kümnendisse. Kabel on ehitatud arvatavasti 1830. - 1840. aastail. 

Sellele vastab ka lihtsa klassitsistliku hauakabeli välimus, mida näeme tervena 

veel 1960. aastatest pärineval fotol. Kabeli kivikildudega pikitud välisseinte 

viimistlus on tüüpiline 19. sajandi keskpaiga (ca 1840-1860) mõisahoonetele. 

Vanemad kalmistul säilinud raidkiviplaadid ja hauatähised pärinevad 19. 

sajandi keskelt. Üks vanemaid näib olevat krahvinna Josephine´i hauakivi, mis 

sellel leiduva daatumi järgi võib pärineda 1838. aastast. Tähist ehitis veel 1950. 

aastatel magava lapse marmorfiguur.  

1856.-1858. a. valminud mõisaplaanil (lisa 1) on juba kujutatud kabel ja selleni 

viiv puiestee, Kabelimägi on selle plaani järgi otsustades sel ajal üsna lage, 

haljastatud vaid üksikute põõsastega. Plaanilt puuduvad kalmistut ümbritsevad 

piirdemüürid ja -kraavid koos sildadega. Samuti puudub plaanilt kabelivahi 

maja koos kõrvalhoonetega, mida on mainitud 1919. a. inventariloendis. 

Viimased on seega rajatud 19. sajandi teisel poolel või 20. sajandi algul. 

Kalmistu praegune kujundus on pärinebki tõenäoliselt 19. sajandi lõpust või 20. 

sajandi algusest, ajast kui arhitekt Walter von Engelhardt tegeles Kärstna 

mõisapargi rekonstrueerimistöödega. Rajatis on väga sarnane Engelhardti 

uusromantiliste tööde, näiteks umbes samal ajal rekonstrueeritud Luke 

mõisapargiga Tartumaal, samuti tema loodud Kärstna ja Visusti mõisaparkide 

kujundusega.  

 

 

II MÄLESTISE INVENTEERIMINE 

 

2.1. Mälestise kirjeldus, tehnilise seisukorra hinnang ja 

väärtuslike hooneosade loetelu 

 Kabelihoone on väike ruudukujulise põhiplaaniga ja sümmeetrilise 

fassaadilahendusega maakivihoone mõõtmetega 7,5x7,5 meetrit. Hoone 

esiküljel on 2,08m laiune puit- ja tellissillusega ukseava. Mõlemal külgfassaadil 

on olnud aknaavad, mis alaserva müürisäilmete järgi otsustades on olnud 1,3m 

laiused. Avad on tõenäoliselt olnud teravkaarsed. Hoone tagakülje katuseviilul 

on väike ümaraken massiivse puitlengiga. 

Hoonel on olnud keraamilisest katusekividest katus. Kabeli põranda keskosas 

on hauakambri ava. Hauakamber on täidetud rusukihiga. 

 Kabeli varemed on avariilises seisundis, maakivi- ja tellismüürid seisnud 

pikka aega katuseta, külgseinte ülaosa on varisenud. Seintel kasvavad noored 

puud. Kabeli ümbrus on tugevasti võsastunud. 
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Kultuuriväärtusega hooneosade loetelu: 

- seinte maakivi- ja telliskonstruktsioonid 

- kivikildudega pikitud maakivist ja välisseinte originaalviimistlus, 

- krohvliseenid hoone nurkadel 

- viiluvälja krohvviimistlus 

- telliskarniisid ja nende osad, sh. säilinud karniisikivid 

- tagakülje viilu ümarkaaraken koos tellisraamistuse ja puitlengiga 

- peaukse krohvraamistus ja puitlengi osa (puitsillus) 

- kabeli põrand (tellispõrand?) 

- hauakamber 

 

Seotud pargirajatised: 

- kabeli esine muldkehand koos juurdepääsuteega 

- piirdemüür poolringikujulise terrassiga kabeli taga 

 

Kabelit ja kalmistut piirab neljast küljest asendiplaanilt ebakorrapärase kujuga 

pinnareljeefi järgiv ca 0,8-1,1m kõrgune sideaineta maakividest laotud 

piirdemüür piirdekraaviga selle välisküljel. Piirdemüüriga ümbritsetud ala 

mõõtmed on ligikaudselt 100x50m. Kavatise kirdenurgal, mõisa poolt 

kalmistule suunduva allee teljel viib üle kraavi tellistest laotud võlviga 

maakivist sillake. Kahel pool teed on piirdpostidena asetatud maakivirahnud. 

Väravaava näib olevat olnud ka kalmistu põhjapoolsel esiküljel. Kabeli taga 

moodustab maakivimüür koos kraaviga ca 5meetrise diameetriga poolringi. 

 Kalmistu keskosa moodustab ca 30x40m laiuse välu, mille keskel 

paikneb rändrahn sellele kinnitatud kahe marmorist hauaplaadi ja lõvifiguuriga, 

mõlemal väljaku küljel paiknevad hauatähised: 

  

sissepääsust vasemal:  1) Joseph Graf Anrep Elmpt 1843-1880 /mustast 

poleeritud graniidist kivirist heas seisundis/; 

    2) Josephine Grafin Anrep Elmpt (1806-1838) 

/valge marmorpostament raidkirjaga, vajab 

puhastamist, postamendil asunud marmorfiguur on 

kaduma läinud/ 

sissepääsust paremal: 3) Reinhold /Johann Philipp/ Graf Anrep Elmpt  

(1833-1888, Main Ling Gyll, Siam), ristialus 

sammaldunud raidkirjaga, vajab puhastamist, rist 

kadunud; 

 

väljaku keskel rändrahnul on järgmised tahvlid:  

 

 4) Cäcilie Grafin Anrep Elmpt, geb Reichsgräfin 

Elmpt Burgau (1812-1892) 

 5)  Graf Joseph Anrep-Elmpt (1797-1860) 
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Lõvifiguuri malmaluse esiküljel on kiri:  

 6) DEM KAISERL. RUSS. GENERAL-LIEUTENANT 

REINHOLD VON ANREP / AUF DER 

SCHLACHTFELDE BEI MOHRUNGEN GEFALLEN / 

AM 13 JANUAR 1807 BEI DER VERFOLGUNG DER 

FEINDLICHEN ARMEE // tagaküljel: VOM GENERAL-

ADJUTANTEN JOSEPH VON ANREP / IM JAHRE 1844 

SEINEM VATER ERRICHTET // 

 Lõvifiguuri seisund rahuldav, seljal on kaks kuuliauku 

mis vajaksid sulgemist. Rändrahnul asunud rist on 

kaduma läinud. 

  

 

 

2.2. Mälestise väärtushinnangud  
 

Kabelihoone on osa tervikkompleksist, mille moodustab kalmistu koos selle 

kujundatud pinnavormide, põlishaljastuse ja piirderajatisega. Tegemist on ühe 

Eesti suurema ja terviklikumalt säilinud mõisakalmistuga. Kummalisel kombel 

ei ole seda haruldast mõisakalmistut tervikuna seni mälestiseks tunnistatud, 

arhitektuurimälestisena on kaitse all üksnes kalmistu kabel (reg nr 14680) ja 

kunstimälestisena Reinhold von Anrepi monument (Skulptuur „Anrepi lõvi“, 

reg nr 19884). Siinkohal tehakse ettepanek tunnistada mälestiseks Kärstna 

Anrep-Elmptide perekonnakalmistu tervikuna koos allee, silla, hauatähiste 

ja kalmistu piirdemüüriga ning määrata kolmele mälestistele ühine 
kaitsevöönd. Kalmistu erinevate osade väärtus seisneb eelkõige kogu 

kompleksi terviklikkuses, asjaolus et on säilinud nii kalmistukompleksi 

iseloomulik maastikukujundus, hauatähised ja kalmistu kujunduselemendid. 

Kabelihoonel on selles kompleksis oluline koht, sest ta moodustab kalmistu 

kesktelje ja tausta kalmistu keskmes asuvale monumendile. Eraldivõetuna on 

tegemist 19. sajandi kalmistuarhitektuuri stiilipuhta näitega, ehitusajalooliselt 

väärtuslikud on säilinud originaalkonstruktsioonid ja ajastule tüüpilised 

fassaadiviimistluse kujundusvõtted. 

 

2.3. Hinnang kavandatavale funktsioonile ja tegevustele   

       
Omanik kavandab varemetes seisva kabelihoone restaureerimist. Kuna 

praegusel kujul lagunevad varemed ilmastiku mõjul kiiresti on eesmärgiks 

võetud hoone välisilme ja katusekonstruktsiooni taastamine enne 1950. a. 

eksisteerinud kujul. Mälestise konstruktsiooni iseärasusi ja seisundit silmas 

pidades on selline lähenemine põhjendatud. Samas tuleb varemed edasise 

hävingu vältimiseks ja kuni restaureerimistöödeks vajalike vahendite leidmiseni 

ikkagi konserveerida ja katustada.  
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Käesolevates eritingimustes on seetõttu arvestatud mõlema variandiga.
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III  ERITINGIMUSED REMONDI- JA 

RESTAUREERIMISTÖÖDEKS 
 

1. ESMASED TÖÖD MÄLESTISE SÄILIMISE TAGAMISEKS 

 
1) Eemaldada võimalikult kiiresti hoonest, hoone ümbrusest ja 

kalmistu territooriumilt võsa ja müüre varjavad noored puud. 

Pärast võsast puhastamist tuleb kalmistut niita ja vajadusel 

pealekasvavat võsa täiendavalt lõigata vähemalt kaks korda aastas, 

soovitavalt juuni esimesel poolel ja augustis; 

2) Eemaldada karniisilt ja seintelt müüridele kasvanud noored puud; 

3) Puhastada hoone sisemus ja müüride äärne ehitusrusust, 

variseisohtlikud tellised esifassaadi viilult ja müüridelt eemaldada; 

4) Toestada peaukse puitsillus puittugedega; 

5) Võimalusel paigaldada esi- ja tagafassaadi viiludele ajutine kate 

 

 

MÄRKUS: Eelkirjeldatud tööd kuuluvad mälestise omaniku poolt tehtavate 

hooldustööde hulka ja neid võib teha ilma ehitusprojektita, kooskõlastatult 

maakonnainspektoriga. 

 

2. EDASISTE UURINGUTE VAJADUS 

 
Hoone restaureerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks on enne hoone 

restaureerimisprojekti koostamist vaja läbi viia järgmised uuringud: 

1) Hoone seinakonstruktsioonide inseneriuuringud; 

2) Kabeli põranda, vundamendi ja keldris asuva hauakambri 

ehitusarheoloogilised uuringud ning mõõdistamine; 

3) Kalmistu plaanistamine ja haljastuse inventeerimine 
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3.  ETTEPANEKUD VAREMETE KONSERVEERIMISEKS 

 

 

3.1. Hoone konserveerimiseks on soovitav ehitada varemete 

siseküljele iseseisva konstruktsiooniga varikatus, mille 

räästaserv ulatuks üle hoone müüride ja kaitseks neid 

sadevete eest ning mida ühtlasi saaks edaspidi kasutada 

konserveerimistöödel tellinguna; 

3.2. Projekteeritava varikatuse konstruktsioon ei tohi häirida 

mälestise vaadeldavust; 

3.3. Sadevete äravool peab olema suunatud hoonest eemale; 

3.4. Pärast varikatuse rajamist tuleks lagunenud müüriosi 

vastavalt vajadusele konserveerida ja kinnitada 

lagunenud karniisikive lubimördiga; 

3.5. Ukseava puitsillus (lengi fragment) ja ümarakna 

puitleng säilitada ja konserveerida nende asukohal, 

kasutades naturaalseid puiduhooldusvahendeid 

(männitõrv, värnits), aknalengi kahjustatud puitosad 

proteesida; 

3.6. Kabeli keldris paiknev hauakamber puhastada 

varinguprahist, hauakambri ava põrandas katta 

puitkilbiga; 

3.7. Vastavalt vajadusele teostada fassaadide vuukimist ja 

krohviparandusi. Paranduste tegemisel kasutada 

kodumaise ehitislubja baasil valmistatud vuukimissegu 

ja lubikrohvi. 

 

 

4. ERITINGIMUSED KABELI RESTAUREERIMISEKS 

 

Kabeli restaureerimisel on restauraatori põhiülesanded: 

1) varisenud seinakonstruktsioonide ja aknaavade taastamine; 

2) algupärase kujuga katusetoolvärgi taastamine; 

3) katusekatte taastamine ja räästakarniiside restaureerimine 

4) algupärase fassaadiviimistluse restaureerimine; 

5) algupärase kujuga välisukse ja avatäidete taastamine ning 

viiluakna puitlengi restaureerimine 

 

Loetletud tööde teostamisel lähtuda järgnevast: 
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4.1. Kõik olemasolevad maakiviseinad tuleb säilitada, 

varisemisohtlikud müüriosad vajadusel demonteerida ja laduda 

uuesti üles originaalmaterjalist lubimörtseotisega;  

4.2. Müüri ladumisel kasutada originaaliga sarnast lõhkumata 

maakividest müüriladu, millel vuugid välisküljelt pikitud 

kivikildudega, nurgad tellistest hambuvate blokkidena; 

4.3. Taastada keraamilisest telliskivist räästakarniis säilinud 

karniisilõikude ja fotode alusel; 

4.4. Katusetoolvärk teha kvaliteetsest kuivast okaspuupuidust 

kasutades traditsioonilisi tappseotisi; 

4.5. Katusekattena kasutada hollandi tüüpi (S-profiiliga) 

keraamilisi katusekive, kivi suurus ja kuju valida võimalikult 

lähedane originaalile; 

4.6. Taastada kabeli diagonaallaudisega välisuks fotol ... 

nähtava eeskujul; 

4.7.  Restaureerida tagakülje katuseviilul säilinud ümaraken ja 

teha sellesse sobiv aknaraam; 

4.8. Külgfassaadide aknaavad taastada analoogide eeskujul 

tellisraamistuses teravkaarakendena ning teha sobiva kuju ja 

jaotusega puidust avatäited 

 

 

5. ERITINGIMUSED MÄLESTISE KAITSEVÖÖNDI 

PLANEERIMISEKS JA HEAKORRASTAMISEKS 

 

5.1. Korrastada ja puhastada võsast kalmistu territoorium 

koos piirdekraavi, silla ja piirdemüüridega; 

5.2. Säilitada ja puhastada võsast alleed; 

5.3. Haljastuse restaureerimiseks on soovitav tellida 

haljastusprojekt 

5.4. Korrastada ja restaureerida hauatähised nr 2 ja 3. 

sealjuures on soovitav kaaluda hauatähise nr 2 

taastamist originaalkujul säilinud fotode alusel. 

 
 

 
 

 



1) Kärstna mõisa kalmistu 1865.a. mõisaplaanil. Kabel tähistatud punase kvadraadi ja kirje-

ga Kapelle. EAA 3724-4-1725; 2) Kalmistu asukoht Maa-ameti 2001.a. põhikaardil. Põhi-

kaardile on lisatud kalmistu orienteeruv ulatus ja alleega ääristatud juurdepääsutee. 



3) Vaade Kärstna mõisa kalmistule “Anrepi lõvi” ja kabeliga 20. sajandi algul. ERM;  

4) Kärstna mõisa kalmistu skemaatiline asendiplaan, 15.04.2009.a. Sinise kontuuriga on 

tähistatud kalmistu piirdemüür ja mustaga seda ümbritsev piirdekraav koos sillakesega. 

1-5) säilinud hauatähised vastavalt inventeerimisloendile: 1) Krahv Joseph Anrep Elmpt 

(1843-1890); 2) Krahvinna Josephine Anrep Elmpt (1836-1838); 3) Krahv Reinhold Jo-

hann Philipp Anrep Elmpt (1833-1888); 4) Krahvinna Cäcilie Anrep Elmpt, sünd. Elmpt 

Burgau (1812-1892); 5) Krahv Joseph Anrep Elmpt (1797-1860); 6) Reinhold von 

Anrepi (1760-1807) monument lõviskulptuuriga; 7) Perekonnakabel. 



5) Vaade võssa kasvanud kabelile 

1958. aastast. Näha kabeli seina 

krohvliseen, osa räästakarniisist ja 

kivikatus.  

TÜR KHO f_78_fonorm_28_105 

6) Vaade lõvi-monumendile 1958. 

aastast. Monumendil asunud mar-

morrist on veel alles. TÜR KHO 

f_78_fonorm_28_103 



Krahv Joseph (1843-1890) ja krah-

vinna Josephine (1836-1838) hauatä-

hised 1949. aastal. TÜR KHO 

f78_fonorm_28_100. 

7) Krahvinna Josephine hauatähis 

marmorfiguuriga 1958. aastal. TÜR 

KHO f78_fonorm_28_104. 

8) Marmorfiguur  krahvinna 

Josephine´i hauasambalt 1949.a. 

TÜR KHO f78_fonorm_28_99. 



9) Anrep Elmpt´ide krahvisuguvõsa vapp.  

Eesti Ajalooarhiivi digikogu. 

10) Kindraladjutant krahv Joseph Anrep-

Elmpti (1797-1866) hauakivi suguvõsa vapi-

ga lõvimonumendi jalamil. Foto: Mart Siili-

vask, 15.04.2009. 
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12) Vaade kalmistule kabelihoone ja Reinhold von Anrepi monumendiga; 13) Monu-

ment “Anrepi lõvi” . Fotod: Mart Siilivask, 15.04.2009.a. 



14) Krahv Joseph Anrep Elmpti hauatähis 

(nr 1).  

15) Krahvinna Josephine´i hauatähise (nr 2) 

säilinud postament 15.04.2009. 



16) Krahv Reinhold Anrep-Elmpti 

hauatähis (nr 3). Raidkiri hauatähisel vii-

tab krahvi surmale ekspeditsioonil Si-

iamisse, Main Ling Gyllis 14.augustil 

(vkj.) 1888. a. 

17) Krahvinna Cäcilie Anrep-Elmpti 

hauatähis (nr 5) lõvi-monumendi jalamil. 

Foto: M.Siilivask, 15.04.2009. 



18-19) Vaated kabelihoone ida-, põhja, ja lääneküljele. Seinte alaosas on veel hästi säili-

nud algupärane kivikildudega pikitud puhasvuuk fassaadiviimistlus, avade ümbruses ning 

atikaviilul kohati ka krohvviimistlus. Viilu kohal on tellisseina kõrgemaks laotud. Fotod: 

M. Siilivask, 15.04.2009. 



20-21) Vaated hoone lõuna– ja idaküljele. Kabeli ümbrus on tugevasti võsastunud.  

Fotod: M. Siilivask, 15.04.2009.a. 



22-24) Hoone fassaadidetaile: 

22) Telliskarniis koos krohvitud 

kolmnurkfrontooniga hoone 

põhjapoolsel otsaküljel; 23) Pro-

fileeritud tellistest telliskarniisi 

säilinud lõik hoone lääneküljel; 

24) Krohvliseen ja osa 

kivikildudega pikitud fassaadist 

hoone edelanurgal.  

Fotod: M.Siilivask, 15.04.2009. 



25-28) Hoone fassaadiviimistluse detaile; 25) nurgaliseen osaliselt säilinud krohvviimistlusega; 

26) lõunaviil tellisraamistuses ovaalaknaga; 27) Seinast irdunud vuugitäide kivikildudega; 28) 

hoone edelanurga viimistlus tellisseotise ja lagunenud telliskarniisiga. Fotod: M.Siilivask, 

15.04.2009. 



29-30) Säilinud puitdetaile: 29) Lõunakülje pööninguakna massiivsest puidust 

aknaleng hoone siseküljelt vaadatuna; 30) Kabeli peaukse tellissillus ja seina sisse 

müüritud ukselengi ülaosa hoone siseküljelt vaadatuna. Fotod: M.Siilivask, 

15.04.2009. 



31) Hoone lõunaseina sisekülg ja selle kahjustused. Näha allakukkunud katusekonstruktsiooni osi; 32) 

Hoone põhjaviilu sisekülg ja selle kahjustused; 33) Kabelihoone edelanurga tellistega vooderdatud 

sisesein niiskuskahjustustega;  34) Vaade rusuga täitunud hauakambri avale kabeli põrandas. Fotod: 

M. Siilivask, 15.04.2009. 



35-38) Vaateid kalmistule: 35) Vaade kabelile kagupoolselt juurdepääsuteelt; 36) Vaade sillalt 

juurdepääsuteele vana pärnaalleega; 37) Vaade juurdepääsuteele; 38) Lehiseallee juurdepääsutee 

ääres. Fotod: M.Siilivask, 15.04.2009. 



39) Osa piirdemüürist kalmistu põhjaküljel; 40) Sild truubiga kalmistu juurdepääsuteel. 

Fotod: M.Siilivask, 15.04.2009. 



41) Osa lõunapoolsest piirdemüürist kabeli taga; 42) Vaade kabelile ja monumendile 

kalmistu põhjaküljelt (vrd foto 3) 1). Kalmistul kasvava võsa tõttu on vaated kabelile 

avatud ainult kevadel enne puude lehtimist. Fotod: M. Siilivask, 15.04.2009. 
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