
8. HARDU mõis (Hardo). Poolmõis. 

Taebla k/n, 11 SõPruse" Näidiskolhoos ( Lääne-Nig11la kihelkond 

Peahoone on hävinud, säilunlld on vaid osa seinte at. Hoone on 
-. 
Uhekordne, keSkmise suurilaega .Pu.itehitus, mis osaliselt keller 
datud. Katus omas laas~atte, seinad aga rõhtlaudvoodri. Nur
gad on kaetud kitsaste, Piiateete nu.rgalaudadega. Hoonel on 
võrdlemisi suured 6-rllu.dulised aknad, mis Piiratud kitsaste, 
P.rofileeritud Piirdelaudadega, nurgad kaunistatud kvaaderlõike 
liste Plokkidega. Ak&ea-ea Hoone Peauks (?) asub ehitilse otsa
tassaadia ning on stiilse varaklassitsistliku kujunduaega. Te
ma Pooled on jaotatud 3 tahvliks, millest keskmine on Usna kõr 
ge, Piiratud Profileeritud laiade liistudega, roaettidaga nar
kadel. Tahvli keskel on Pärjake ja lindid. Alumine tahvel omab 
Ulal laia, Profileeritu.d karniisi ja simei. Tahvli .Pind on kan 
nelleeritud. Ulemine tahvel omab teda katva P.rofileeritud kar
niisi, tahvli alumistel nurkadel on tilgakesed, tahvli keskel 
aga rosett. Uks on Piiratud laiade, Profileeri tud Piirdelauda
dega, millel nurkadel kvaaderlõikega Plokid. Ukse lukusilt on 
kraatervaasi kujutisega ning kaunilt se.Pistatud barokse ukse
lingiga. Ka siseustel esineb ko1meks jaotatud tahvleid, kus 
keskmiste, suuremate tahvlite Pinnad on kannelleeritud. Siseru 
mid Paiknevad anfilaadsel t, on kohati säil~mud fragmente Pee
gelVÕlvidest ja P.rofileeritud laekarniisidest. 

Hoone oli seega varaklassitsistlikus stiilis ehitus ilm
selt XVIII-XIX saj andi te vahetusel t. 

Kõrvalhooned on .Pea kõik hävinud, nad olid ilmselt kõik .Pu.it

ehitused. Olulisemad an: 

Tõõliste maja (?) - hoone oli .Pu.idust ü.hekordne ehitus, millest 
säilunud madal ja massiivne mantelkorsten. 
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Laut on väike ristnurgaga ümar.Palkhoone, mis kaetud kõrge ja 
-

laastukat~ega viilkatusega, rääst~ üleu~atuvad. Vähesed ak-
nad on väikesed, lamedad ja Säoruudu.lised, ümbritsetud laiade 
.Piirdelaudadega. Ehitus VCSib Pärineda XIX saj. I Poolest. 

Park Puudub, kuna mõisasüda asetseb metsases kohas. Metsa 
ääred on kujundatud Parg1metsa1lmeliselt .PaPlite ja Pärnadega. 
Peahoone ees ja otsal on avar eeshoov, hoone tagaküljel on 
keskmise suurusega aed, kus jälgi ka ehisaiast. 

Külastatud ja Pildiatatud 1976.a. 



Hardu mõis. 

Peahoone esikülg. 
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