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1 . Vu·~AI.:ci rJõis (.-c.nnamois). üü.tlimõis. 

Kirbla k/n, k.irbla sovhoos ( Lihula-Kirbla kihlek?nd). 

Peahoone põletati 1So5.a. nin[ temast on säilunud mudal ase 

ninc, tiibehituste osi . .r.~.oone oli suurem, liit;endatud põhiplaa-

niga paekivihoone, mis omas -tiibehitusi. Viimased on kitsad ja 

võrdlemisi mc.tdulad ühekordsed ehitv..sed , kaetud viilkatuste.sa 

( os .... l t sisse l&nge:;nud), 1 atteks laast. Omavad ki tsc.id, prof i-

leeri -~"ud räästa- ja viilusid ümbri tsevaid karniise, viiluvälj a 

des on väikesed ümaralmad . ü \:S Lol.rnnurkviil paiirneb vasak-

poolse -r;iibhoone esifassaadi keskosas . knad on neil ehitustel 

kitsad , kõrt;ed, kusjuures esineb petikaJr.naid . Vasakpoolne tiib 

hoone on võrdlemisi pikk, tema otsaf~ssaadis on madal uks, mis 

äärista-Lud väga väikeste ruudukujulis e akendega . Ust ja ak-

naid kotab W1ine profileeritud kaarfrontoon . 

P euhoone oli seega vanem, ilmselt XIX sc..j . I poole ehi -tu s 

tiibhoonete kujundus on klassitsistlikus stiilis~ Tiibhooned 

on naha jäetud, kasutamisel osalis8lt m~jcndusboonetena . 

li§rvalilooneid oli mõis~s suuxel arvul, kusjuures enamus neist 

paikneb peahoonega ühises korrap...:.ruses <:l!lsamblis . Säilunud on 

vaid osa hooneist. Olulisemud on: 

Kuivati on suur, ühekordne, mGssiivse~"e proportsioonidecu pae-

kiviehitus, mille seinapinnad kergelt krohvitud . doonet :{at2,b 

roo-,ose:..lt ka eterniitkattega poolkelpkatus, millel ülcillurka-

des unkaavad . Jleulatuvate räästaste all ja poolviiludel on 

kitsäs, profileeritud ja eendatud karniis, mis roolviilu all 

krepitud ninc jätkatud laia vahevööga. Lai, astmelise profii-

ligc;. vahevöö on ka hoone esif::::ssaadis akendest madalarr"al. ELi-
I 

tuse enamik a.k.naist on kitsad, G-ruudulised, kuiU. on ka mõned 

segmeLt~Ulad. Poolviilus on kalasabamustris laudvooderdusega 

l 8 .. GUks. Hoone nurgad o.n kujtJ..ncla -~ud laia.de nurt.;&pi.l~striteu:t, 
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mille nurg&d omah.orda lao ... ud tellistest ham'.Juvate plokkid ena. 

Hoone võib pärineda ... IX saj . II poole keskelt. 

Aednikumaja (?) on kesl~ise suurusega ühekordne puithoone, mis 

kaetud poolkelpkatusega (katteks eterniit). Sellel kits~lt üle 

ul&tuvad ra~stad. Seinad omavad hilise püstlcudvoodri, samkti 

on muD.detud keskmise suurusega akende raamistik . lill:litus võib 

pLrineda ... IX saj. I poole lõpust või sc..j C:J.ndi keskpaigas 

Ait mis ehitatud elamuks-meiereiks, on pikk krohvi ud paekivi-__ , 
hoone, mis kaetud seintest kõre;em.a poolkelpkatusega. Osaliselt 

kaetud eterniid iga, os&l t katuse voruikiviga, kt....tusele on ehi-

ta t-Ud ka uusi mansardlwrruse aknaid . Säilunud on pool viilusid 

l:i.mbri tsevad ja räästaalune p:ro .J. ileeri tud karniis . T ülcfassaadi-

des on selle all veel ki sas vahE:vöö. Sokkel omab simsi . .~.ida 

esikülg on omo:nud kaaristu, mis kinni miiüritud, seinud lii[,en.-

da~._ud kaasaec;sete uste ja akendega. :;::oone võib algselt pärineda 

peahoonega sai.nast ajast ja on samuti kle.ssitsistlikus stiilis. 

Va~itsejamuja on võrdlemisi suur ühekordne krohvitud paekivi-

Loone, millel laka tube hoone ots tel . Hoonet a tab katuseki vi-

.P.:attega poolkelpkatus, mis seintest kõrt;em. Poolviii ja räästad 

om~vc.d laiu, pro;ileeritud ja eendatud kcrniise, mis poolviilu 

all krepi tud ja j ci tko.. tud laia, lameda vahev0ö ga. Karniis id o..:1 

kaunistatud hammaslõikee;&. aoone aknad on kõrged, 6-r:.w.dulised 

ja paik...r e vad ür tlas te vahed ega. Seda klassi tsi stlikus stiilis 

ehitust iseloomustavad hästi valitud ja tasakaalustatud propo:rt 
. . 1 

SlOOlllC... :!..a võib pLrinec~ a ... :L s2j. I poole kes~elt või li vaa-

ra.nc.is t . 

Elamu oli puidust i.;i_Lekor:L.le ehitus, 11till:;st st:.ilunud neljatallu-

l:!.ne mao.:Jc:oiivile me:nt~üw.r:::ten . Selle all-osa on st::.n.c nel~atcillu--

line ruum, mill....:l t tõuseb pli::.."a1.ii.dj as e sa J. .. uni ~ml's"Gr..apiibuni. 

"I" J_' ,, ~1- J_' n T) • • <1 -1 yo ,, r I ..., .; ' 1 ..1 .1.:.1.1.~ vv.S vO >J '"....__ ~.~.J.C-... e<. -<l. .. n. Secu . ä ..__.US e~ t-. 



·raJ..l on pikk pae~ivist e.litus, krohvitud, esiv~l~alu kü.l~el 

aida vastas . Ta atus on tervikuna uus ( e terniiJvJ.i:.rttegu j & 

laud-o tsviilud e ga viilka tu s ), ümber on ehi ta·tud ka fassaadid, 

kuid võib eeld ...... da , et ta p8.rineb peahooneca saoas .. ~ 3jast . 

Lat2.C.ac.. &l. mevad talli ti..o..c;a , olles temaga pa.ralleelsed jc. ül1e ... 

sarilal ehitus~oonel. 'hitusi on J.olm, neist ü.-.. e on setu eiJ. . 

v:..~i s m2.d laud8d on madalad, pikc..d pae::i vinooned , mis 

~;:aetud õ ~ukese ::..:ro.!:wikihiga. :.~.oon id ku.tavs.cl poo::.kelp~>:v.tnoed 

(~ihel J.m8er e'_ita-'vu.d liljuti viilka"'üusel;:s) . Viilud ~a rä~sts.~ 

om::. vad kitsa, as-'cmelis e profiilic;& 1ra:rniisi , s8.lllastJ.[Used on k 

poolviilude all . ul es viilJ.VJ.ljas on Vaike ü.mc..raken . Lautc.tle 

cl[sed almad. on la..nedad ja v<:.:ikeb~vo , 6- ruudtJ.lised . 4·he -' ... alli 

' l:eskosas on säilum;:.d 1· ... eda kaare a väike ulualune. Ehitused 

või vaC. pc..rineda .. IX saj . I poole keskelt ja I I v eerandist . 

Nende v al1ele jääv öd müü.ridega piir atud sisehoovid . 

"Uuem l aut on kõrt.,e ja teistest pikem krohvimG:tta paekivi-

ehitus, mille nur gad , osalt ka av ude küljed, on laotud tellis-

tet.e. . Ehi -'~ust kc: ttis po olkelpk& tu s, mis rekons true eri tud eter-

niitkattega vii l katuse s . ~ellel on kitsas , prof i leeritud vii-

ln- ja r:o;.ästakarniis , mis pool viilu all krepitt.:d ja jä·vkatud 

Lüa V;;...hevööga . l ... oone nux·e;ad on ff-Ujunda"Lud nu:rgaliseenidega . 

Vahevööle l ähedasi eler:1ente on ca seinte pindadt;l ake1~de ja 

uste vahel . On erikujuga, enelllikus ltaasaj al moonutc:n:uc~ a;. '1aid, 

üldiselt nelinurksea , kuid vähe s ed ka kõr [.8 n:aarega . Otsvii-

lus on keslcel lai, äärtel ki"Lsad viiluaJ<::n:=td. Ehitus võib p.__:;_~i-

neda .. I.K saj . IV veercmdist , ta on teostatud kldssi tsistlike 

~otiividega ning teda võib lu~eJa Listori ... s i stliku s ehiteaeks 

Viinavabrik (? ) on kesl';.mise suurusega ühekordne kro .vi tud p~c-

lr.ivihoone, millel poolkelpkö·cus , l~aetud kc.:tLlsekiVi[:.a . mab kit 

s sid, c:::.stmalise profiiliga vi ilu- ja ri:i~:s takarniise . Aknc:d on 
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kitsad, kuid kõr(Sed. tsafassaadis on kolm BUUiHt, lamed<:l l:aa

rega kaetud ust. Ehi h.s võib pärineda XI so.j. II pooles • 

Sild jõel pikk, krohvitud pae iviehitus, millel m.b.del kivist 

pf.Tapett . Sillal on E erineva s1.1urusega kaarava, kaetud tonn

võlviga . i'eda võib lugeda pearloonega samaeoliseks ning ta on 

üks tahelepanuvciärsemaid sildu sellest perioodist. 

PeTk on cesY~ise suQrusega (4 ha) ning põhios&s vä 6 a stiilne 

vab aplaneerinL~uga park. Omab pika esi Vt~lj a~tu, mis keskosas 

liigenda~.~ud puuderlihmadega. Peahoone ees -cae.s avatud valjal.: . 
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Tagaväljak on suur , vabam.a piirjoonega. Puud suurtes, kont

rastsetes rühmades : kuu.sk- ts.mm, lehis-pcirn, tamm- vaher , elu

puu- tamm. Puuderill!made vahel väljakuid ja välusid . Palju on 

tamme , eksoo-cidest veel h obukastanit . Palju on ka dekoratiiv

põõsaid , eriti sireleid , enelaid . Pargi äärtel, sissesõiduteel 

ja aia ümber alleesid, enamik neist tam.med est . P ar&-i seisund 

on ebarahuldav , ta on os&l t :risusta tud , o salt võ s astunud ja 

funktsiooni ta . 

Omab väga suure, puisniidti-ilmelise parkmetsa seda läbiva 

lookl e v a teega, mis l õpeb väikesel lehiste , kaskede j a ku.uske

dega kaetud kingul . Siin pseu.dogooti teravkaarte motiividega 

valatud metallaed kalmu ümber, kuhLl maetud kuulus balti- saksa 

luuletaja Rom8! Baron Budber6 von Benninghausen (181 6- 1858) . 

Kalm on rliüstatud , samuti maa- alune hauakamb er . 

Külasta~ud ja pildistatud 197o . a . 
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Vanamõisa. 

Peahoone vare . 

Vanamõisa. Laudad . 


