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S6. ~NG U mõis (Linden). üJtlimõis. 

Ridala k/n, riigi mac..fondi maa ( idala kihelkond). 

Peahoone on hävinud, säilunud on osa müüridest. Hoone oli 

suur ühekorruseline krohvimata paekiviseintega hoone, millel 

oli täies ulatuses väljaehitatud lakal..orrus ning tu~e ka vii

Iudesse avanevate akendega lakukorruse peal, seega hoone ots

viiludesse uvanevad ka~s korrust. Ehituse keskosas on nelja

tahuline madal torn, mis oli kaetud keeruka kujundusegn barokk 

kiivriga. ·rorn eendub fassaadi seina pinnast tugevalt. Samas 

fassaadis on ka tut:,evalt eenC.uv tiibhoone, rLille sisenurgal on 

~orn. Eend on ka tiibhoone ja põhikorpuse liitekohal hoone ot

safassaadis. Liigendamata on vaid üks otsafassaadidest ja parg· 

suuncs asetatud tagafassaad. 

Hoone eri osi katsid viilkatused 5-kivikattega. Katused 

olid kaetud· kõrgete viiluseintega. Need omavad barokse knjun

duse. Nii on põhikorpuse viilupind jaotatud profileeritud väga 

laiade raidki vi vöödega kolmeks pinnaks, mis kergelt e endatud. 

Viilu alumine korrus on 3 aknavahe laiune, teine viilukorrus 

on ki tsam, 2 aknavahe laiune . Liõlemil korrusel on kitsas, pro

fileeri tud vahekarniis aknalaudade joonel. Aolmas korrus on 

ruudukujulise viiluväl~ana, millel keskel suur sõõrpetik pro

fileeri tud raidpalestikuga. Viilu tipus on vähekarniisiga eral

daLud kolmnurkviil, mis piiratud laia ja tugevalt eendatud, 

profileeri·ud karniisiga . Viilu külgedel on kahel korrusel 

suured jõulised ja puhtalt tahutud raidkivist voluädid . Voluu

tidele on kinnitatud pjedestaalide ja profileeri~ud karniiside 

ga saledad obeliskid (4). Seega võib viilu lugeda ka mitme kor

rusega voluu tviiluks. .Analoogiliselt on kujundatud ka tiibho o

ne, valjaehituste manaardkorruse pealeehituste viilud, kus muu

tub vaid korrus te arv . Nii on põhikorpuse pargifassaad is ka tu-
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ses kolm kõrget väljaehitust, millel alumine korrus kahe alma-

ga . Viil on j uotatud vahekarniisiga kaheks pinnaks, millest 

alumisel, laiemal, on kaks väikest sõõrpetikut, ülemisel, ruu

dukujulisel üks sõõrpetik. Viilu külgedel on samuti voluudid 

ja obeliskid, viilu tipus kolmnurkviil, nagu põhikorpuse otsa

viilulgi. Hoonet piirab katuseräästaste ja viilude all lai, 

eenduv ja profileeritud raidkarniis, mille all kitsas vahevöö. 

1'ro!'ileeri tud raidkarniis kulgeb ka põhikorruse aknalaudade 

joonel. Hoone omab väga kõrge soklikorruse, mis eraldatud sim-

si·ga. Soklikorruse seinapind on laotud puhtalt tabutud paekivi 

plokkidest. Samasugused plokid on hoone nurkadel, väljhehitus-

te ja viilude korruste nurkadel. 

Tornil on soklikorrus ning 3 korrust, mi s liigenda ud 

korrustevaheliste ja aknalaudade joonel kulgevate profileeri-

tud r aidkarniiside , korrustevahelised on seejuures laiemad j& 

rohkem eendatud. Torni neljas, poolkorrus, omab ~argusi ak-

11 naid, Uks torni tahule kahes fassaadis. eiste korruste aknad 

vastavad hoone akende vormidele. Põhikorruse aknad on ehi tu sel 

väga suured, kõrged ja puhtalt tabutud rc..idkivist palestikuga, 

jaotatud raidkivist radffiidega neljaks. Analoogilised on man-

sa:rd- ja ka-cusekorruste aknad, nad on vaid madalamad. Põhikor

ruse aknad on rühmi ta tud kolme- ja ka...IJ.ekaupa, on ka üh.sikuid, 

eraldatud aknaid ja akenderidu täitvaid petikaknaid. Soklikor

ruse akendest osa omab lameda kaare . Selliselt on kujundatud 

ka mõned v~lisuksed. Peauks omab kõrge kaarega ava, mille sil-

lus ~a küljed puhtalt tahutud paekiviplokkidest. Uls on väga 

kõrge, läbides k.õre;et soklikorrust. Siseuksed on enamuses s8Llu-

ti kõrge kaare ga. 

~ioone ornikiiver, mis säilunud i'I"agmentidena. (lam.r.mtati 

I I ... u.ailmasõj a päevil), oli b arok!Cvormid e gu ~'-ii ver, m::.s meenu-
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tus Tallinna :niguliste kirih.Ll tornL(iivrit (galerii, kolmnurk

viiludega väikesed vhljaehitised akendega igas tornitihus~ 

profileeri tud eenduvad vate~.:arniisid jms .). 

Seeea on ehitus suurejooneline historitsistlikus stiilis 

hoone, mi l le eeskujuks on k irj anduse andmeil r .. erseburgi loss. 

Ehitustöid alustati XIX saj . lõpul, kuid hoone jäi lõpet81Ilata 

(viimistlemata) I Maailmasõjaks . Ehitusmeistrina on mainitud 

Saart . liiärkimisväärsed on raidtööde kõrge kvalitaet ja detaili 

de rohkus . Hoonest lammutati osa müüre 1967-68.a., puitkonst

ruktsioonid olid osult lammutatud , osdlt varisenud . 

Z:õrvcli.100n.eid \:ü.lastataval alal ei ole säilunud. 

Park on väike, vabakujuline, kuid. peal~oonest vanem . Ta ümbrit

ses ema kohal asunud väga vc-ma barokkhoonet. St3lle mõõtmed 

olid uuest boone st väiksemad ning seetõttu endisest ringteega 

esiväljakust on uue peahoone ees xas.lta-'"'ud osa hoone alla, osa 

säilunud koos kLi.lj el t hoonele suunatud sissesõiduteegL. Vii

mast aäristab lühike allee . Pargi juurde kuulub .t!aapsalu suu

nas laiuv looduslik tammik ~oos mannikuga, mille ma2nteeaärne 

serv kujundatud parkrr,etsana. Peahoonet väheldane park ei kat

nud . Tema tagaküljel oli park väikese ehisaiana. Loone oli 

suuresti maastikku avatud . Põhiliikidelrs on tamm, saar . Park 

on purustatud ja haäbuv. 

:..ü.lastatud viimati 1977 . &., pildistatud 1SG4 ., 1SfP6. ja 

1S68.a. 
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Ungru mõis. 
Peahoone esikülg. 

Ungru mõis. 

Peahoone viil. 
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