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59. LAGEDI mõfs ( Laagt). Rüütlimõis.
Sommerlingi ~n, Sommerlingi sovhoos (Jüri kihelkond).
Peahoone on ühekordne keskmise suurusega kivihoone, millest
on säilunud vaid kuni 2/3, seegi amberehitatud kujul. Hoone
on ühekordne, oli algselt kaetud S-kivikattega kelpkatusega,
nüüd eterniitkattega viilkatusega. Säilunud on eenduv ja
profileeritud räästakarniis, seegi fragmentaalselt. Algsed
aknad, mis samuti osaliselt säilunud, olid keSkmise suurusega 6-ruudulised ning lamedate krohviääristega aknad. Hävinud on suured kinniaed puitverandad. Algne ehitus võis pärineda XVIII sajandist. Praegune ehitus on halvas seisundis,
kuid rekonstrueerimise l, mis ta algse ilme viimased fragmendid likvideerib. Hoonet kasutatakse elamuna.
Kõrvalhooneid on säilunu.d vähe, osa neist varem.etena.
Valitsejamaja (?) -väike ü.hekordne krohvitud paekiviehitus,
kaetud eterniitkattega kelpkatusega, millel kitsas ü.leu.latuv
räästas. Osa algseid aknaid omavad lameda kaare, on 6-ruudulised. Algne ehitus võib pärineda XIX saj. keskelt, kuigi
tuumiku. võib moodustada veel vanem ehitus.
Viinavabrik on väga suur kahekordne ehitus ühes pikas korpuf

se s võimsa korstnaga nurgal. Hoone alakorruse aknad on sillatud lameda kaarega, ü.lakorruse aknad on nelinu.rksed. Paekiviseinad on krohvimata. Korsten omab allosas kõrge sokli,
millel lai karniis, kaunistatud profileeringuga ja hammaslõikega. Korstna kõrge ülaosa on samuti neljatahuline. Hoone
võib olla püstitatud erijärkudes XIX saj. II poole keskelt
ja

viimase~t

sajandivahetuselt.

Laudad moodustavad väikese korrapärase ehitusgrupi, kus domi-
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neerib aka väga pikk laudahoone paekiviseintega. Hoonet kaosa
tab kaasaegne eternii tkatus. Samas on mingist aidahoone st,
mis ehitatud paekivist, kaetud laastukattega viilkatuseea,
millel esikaljel räästas ulatub äle,

~oodustades

kitsa ulu-

aluse. Hooned või vad pärineda XIX saj. II poolest.
Kü.ün on suurem krohvimata paekivihoone, millel kitsaste
rääetastega kelpkatus, katteks kaaaajal osalt eterniit, osalt
laast. Hoone võib olla XIX saj. keskpaiga ehitus.
Vesiveski Pirita jõel on kahekordne suur hoone, krohvitud
paekiviseintega. Avad omavad lamedaid kaari. Hoonest säilunud
müärid, ehitust võib lugeda XIX saj. II poole päritoluga.
~

on keskllise suurusega, asub peahoone ja jõe vahel, jät-

tes hoone avatuks ähefassaadiga vahetult maanteele. Hoone ees
väike väljak. Park lihtsa vaba kujundusega puistuna, mis tiheneb jõe suunas. Vali taevad lehtpuwl: saar, vaher, jalakas.
Park tugevalt kahjustatud.

Külastatud viimati 197o.a., pildiatatud 1968.a.

Lagedi mõis.
Peahoone otsvaade.
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