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Aadress  

 

Norrby k., Larsi t. 
 

Katastriüksuse nr 

90701:003:1000 

Omanik 

Lembit ja Laine Targamaa (Klopman) 

Rootslasest omanik oli Hans Friberg  

Int. ka: Markko Targamaa 

 

Funktsioon 

aastaringne 

 

Foto    

 

Talu ajaloost 

Praegune omanik tuli koos vanematega 1954 Nõvalt, sest kalurikolhoosil Põhjarannik oli 

tööd pakkuda. Abikaasa tuli 1962 Noarootsist Tahu külast Sepa talust. Eelmine omanik 

oli Kuusik Elli. Rootslasest omanik oli Hans Friberg. 

Maja oli 6-7 inimese käest enne läbi käinud. Majas elas mitu peret, mistõttu tehti maja 

tagaküljele uus sissepääs. 

Talu jagati eelmise sajandi algul? kahe poja vahel. Talu vana eluhoone varemed asuvad 

praeguse naabertalu – Andersi õuel. 

Varasemalt kasutusel olnud talunimed 

Laras 

Talu kirjeldus 

Väga suur viljaaed, kus säilinud palju eestiaegseid õuna- ja pirnipuid. Õuemaa muru all. 

Talus kanad ja kuked. Kanadeaed võrkaiaga piiratud. 

 

Ehituslugu 
Dokumentides on praeguse elumaja ehitusajaks märgitud 1929, juttude järgi on see aga 

1923. Pärast 1962. a lõhuti välja leivaahi ja tagumisel küljel tehti aknast uks (majas 2 

peret). Praegu on aken tagasi tehtud. Muid suuri ümberehitusi pole tehtud. 

 

Arhitektuurne kirjeldus  
Hoonel on lahtine eeskoda. Säilinud tahveldatud välisuks (tiibuks). Kaasaegne pikkadest 

paanidest valts-plekki imiteeriv punane plekk-katus, profileeritud sarikaotstega. 

Profileeritud voodrilauad. Laudist pole vahetatud. Maja on alati kollane olnud. Värvitud 

kolm korda. Ülemine korrus välja ehitamata. Ühel viilul 2 akent, teisel lakaluuk. Madal 

maakivi sokkel (lubikrohv). Uus korstnapits. 

Korruselisus 

1 

Väärtuslikud detailid   

Tuulekoda, sarikaotsad, endisaegsed aknad, tahveldatud välisuks. 

Hinnang hoone seisundile 

hea 
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Väärtushinnang 

väärtuslik 

 

Kõrvalhooned 

Üle saja aasta vana maa- ja paekiv laoga laut (huvitavad aknad teepool). Laudal oli 

teepool rookatus ja õuepool õlgkatus. Praegu viilkatus kaetud eterniidiga. Laut paikneb 

hoone välisperimeetril külatee ääres. 

Uuemal laudal Vormsi kividest katus. Plaanitakse lähiajal välja vahetada (kivide 

kvaliteet on peremehe sõnul kehv – on pärast 90-80-aastast kasutust hakanud pudedaks 

muutuma). Pool hoonet maakivist, pool palkidest. Harjakõrgus suur!  

Vana kaheruumiline ait (liha ja vilja aidad). Üks ait on kohandatud töötoaks. 

Rõhtpalkidest, ristnurgaga, eterniitkatus. Ühe ruumi ukse made kõrge.  

Praegune saun oli varem karjaköök ja töötuba. Lakapeal kuivatati mõrdu.  

Üks ait veeti minema ja olevat kuskil (?) elumajaks (?) ehitatud. 

Õuel ka uuem kuur. Kergehitis. Pultkatusega. Nii katus kui seinad kaetud eterniidiga. 

Sissepääs otsaseinas. 
 

Inventeerija ja inventeerimise aeg 

Kadi Karine, Elo Lutsepp 03/07/2010 

 

 


