Mis on Laukna külast teada?
MUINASAEG (13. saj alguseni)
Laukna muinasküla asukoht Päärnamäel,
Varetemäe kalme Vainu talu maadel
Kalme Kahara talu ligidal (karjamaaal) – “surnuaukude pealne”
KESKAEG (13.  16. saj)
13. sajand
Laukna satub Lode’de vasalliperekonna kätte (koos suurema osaga Kullamaa
kihelkonnast)
1238.a. aeti Loded Kullamaalt ja Koluverest välja
Laukna läks Saare – Lääne piiskopi valdusse
15. sajand

1421. aastal mainiti Laukna küla esmakordselt ajalooallikates (Läänemaa
vakuraamat 1518  1544):
16. sajand

1518. aastast pärinevad Laukna küla suuruse kohta järgmised andmed:
13 adramaad, 13 adratalu, 6 üksjalga ja 1 vaba kingsepp
1558  1583  Liivi sõda. Läänemaa, mille Saare  Lääne piiskop Johannes V
Münchhausen müüs Taanile, läks Põhjamaade Seitsmeaastase sõja tagajärjel
Rootsi valdusse. Laukna küla ühes kogu Läänemaaga kuulus edaspidi
Eestimaa kubermangu.
VARAUUSAEG JA UUSAEG
17. sajand

1615. aastal oli külas 13 adramaad, haritud ainult 2,25 adramaad
1645. aastast on teada vanim talunimi Laisilla, mida mainitakse Koluvere ja Vaikna
mõisa piiritülis
1645 – 1771 oli küla lossipealik Friedrich von Löweni valitsemise all, kellele
piirkonna läänistas kuninganna Kristiina
1686. aastal oli külas 13,5 adramaad ja 34 talu
1700  1710 laastas Eestimaad Põhjasõda, mille tagajärjel Balti provintsid läksid
Vene impeeriumi koosseisu.

18. sajand

1771. – 1783 oli küla Grigori Orlovi valduses
1783. – 1797 kuulus küla riigile
1797. – 1919 kuulus küla krahv Buxhoevden`itele
19. sajand

1873. aastal algas talude päriseksostmine (Teada esimene pärisperemees Karl
Kelman (Kilgi talu)
20. sajand

24. veebruaril 1918 kuulutati välja Eesti Vabariik.
1940. aastal oli Lauknal 147 talu
Pärast Eesti okupeerimist 1940. aasta juunis ja Teise maailmasõja kestel
vaheldunud võõrvõime jäi Eesti viiekümneks aastaks Nõukogude Liidu
okupatsiooni alla.
1949. aastal algas kolhooside loomine:
“Ühistöö” Päärnamäel
“Kungla” Aimal
“UusLaukna”
1950. aastal ühinesid eelnimetatud kolhoosiks “Säde”
1958. aastal loodi Sooniste sovhoos
1991. aastal asutati Laukna kolhoos
20. augustil 1991. aastal taastati Eesti iseseisvus
Endise Laukne majandi farmides tekkis kolm ühistut:
Lauknal (kõige suurem)
Maidlas

Soonistes perefirma “Põllulill”
1993. aastal loodi Laukna Hoiuühistu
1996. aastal loodi Laukna TeabeLaenuühistu

