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lautsia gård, .

det Schulmanska famil jegod,set.

Är 15J9 n:innes lÅutsia första gången i häTderna.
( "Hä:reennaan Historia". ) '!f,awt iia :ir af.qerdat -ifrår
Alfuottulai', Alve-btu1a oeh Ail.kola bibehö1l ända ti11
1?o0-talet sina "iingsrä ttighe ter!' nå lautsia, heter
det i urkurderna.
Iautsia slratterusthå11 nred tvenne år 1650 tiLl stou-
läsenheten .lnslutna augunentshenman tillnörde ur-
sprungllgen kronan. En1, ":iuonen Kartanot j€ Suur-
tilati, de1 I1I, av Jutikkala-Nlkander, diir ägarna
ti1l lautsia upnrdlaras, äro dessra år 1671 ryttarbörr-
der, varefter fö1jer kyrkoherden Jacobus l,tathel från
1671 til1 1681, 16jtnairt collaI f;äi-Ttr62-ffT-1704,
hans sJFrer r,i sa la vontytrr till 1?08, varefter
eeer'd ,sn inrreneE av sckreter'a].en Gus!af Johan von
Birkholtz från 17o9 till 1?25 o ch-TFå-n-TJZ6-ei--r-F j t-
|ant Otto Christoffer Schulmatrr. HäTefter går lsutsiai arv-T=TtlaGi-,5aElTrnä;- år: eller ti1] d. 1 1 . 1 .
1871 , då det ti1lföljd av ll)ajor Carl leonard Schul-
nans konkurs avy ttrades.

I stora re(lul.tionen år 1650 indrogs de på Norrköpings
beslut Aivna hennanen t11.1, kronan varefter Järveniiy-
1ii gård vt]r det enda som blev kvar 1 Schulnians ägo.
För detta hade de att uppsätta tvenne ryttare.
lfier Nystad. freden 1721 flyttade icke de! ende rät-
te arvingen,otto Chrlstoffer Sghulx0å! ) tj-ubaka tj-U

S1äkten Schu1trlan hade inkonrnd t ti11 östra tr'inlarld
från BaLtikun. Den 20.5.1649 hade drotining Christina
förlänat kometben OtLo Scnulmar d.åi. (Tab, 10 i Sl.
kr,) på Norrköpings-TEEliG-:iiTLkor några öde hernno!.
Det var 5 st. hemran i Vederlaks sn. av Vlborgs län ,

och lika nånga herornerr i gxannsockne! VeckelalrB av
Kyiimenegårcis län. lär uppförde hån ett corps-de-logi,
benänt Järvenkyfö gård, I noffa enda.rl av byn (en]. Jul
ly Rånsay) dcr han och hans efterkomlrr nde bodde. tr'rån
sonen. kaptenen vid Ostra-Viborgs jnf, Otro Schulmar
a.y, (fat. 1: ) k.m drt till. cennes s on, -frä;rc:*n-@
ricb Jo!44 5!!!1444 (Tab.12) vid Viborga kaval.
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JärvenkJlä vilket blivit kvar på den finskå sidnn
om den nya eransen, troljgen ansåg han sls ej haroJlrqheLer a.L up^bygfa den under kriget nedo-run_na dården, uran överlib dar. åt en sL,4r,ing _ fru
el ha!:'ra Jrr j. E It_å_S-c r_L lji an, ..rit ned rna;oien rrrnstGusiaf .Ba..re. -[rå"n Pal].e-c i Esrtalld. Hon var denandra innehavarens av förLänjngen, kepten Otto Schul_nan d.y:s kusin.Dör de nedel han härigenom fick.
kunde iTan kdr.a laursia i llauho sn. år 1?26. Samriaår to{ han avsLed ur lriLiLärFn för ett helt äeriasiF år sf,Dt joribrLk.
Lrajor" ,qjnrich Jonan Schulnan nade dötl 21 .1 -j.712 (
enf. le?/enhaupt I "larl Xll:s offrcerare.rt) jven-
hans hus Lru AIt L-!_o_r"s _the a trlerq hade avfj åit it1 1i "Utu.eljokr blr av Lliri socren. (Jull.y Ransay sa-al.)uå €- vei't nar:acnas analra son, den l4 årige lerl Fredcikl1j vat .v rJsserna bor"Lsnaprad pa en "äsa i Siff--sr-,, r?r Oiio CnrisLoffer din enda kvarlevoldä av
d.en l-j-nska grenen, (Enl. Lå.ndshjvC j_nsamas berärtel_ser om l-ärre1)s eliötse1. i Sv. tiA.)
( ij:.o rnr.rg rjo_qfgl lcnutman, (Tab. 11), f. 1698_1771)
LJeneo. v_d tlyla_nds inf. son fänrik rren tros åvsked
m--d 1öjtne-nts gt:aö, 1726.5.1.. Sarjma åT gifie harl
$19 för andra glnFen, red Uarfiarc-,ha Heiena Sass.
Hans försra husrru, r.ed vt TEäi nfr--?ää-T-!ITT-Giå a s t

ha samfat alft folket på trautsia och nred den skl{1.lat
tiIL Kor tja å i ?ilkäne, för atL 'lär tr sa- eruot.Ii--
enden, Senare qeneråltjoi er har sarrankopplat ranoel-
sen rr"ed general Acrnfelts försvar vid fostig den
A.io.lill. I detta "lag kan ran med visshet påstå'
n ri-ötio-Crr"i 

" 
I'o r'.r 3ähulrnan ei deltog, ty +.:q.

fall s,rulle d't orn.inn ts i hons bevarr-'cle rera[ror-

""äLitiä,-ti 
s;. r^.). qan vcr då endast 11 1r gam-

råi rå""nor inskriven i rullorna sed'n 1?11'-)en -
ioon- iätniii"t"åditjonen bevarade hbndelsen f-å'r I'i1l-
skriv?s 1ilfa ofreden' då ryssrna dter lnlr'goe-
i landet 1741. vjd dennp cid bodde Otto Ohrastor-
ier på Lautsia och inträdde 1742 vid anndn' Krl-
"åi.'Jot ledCes skandslöst dåligt, .lubsde dock
Eas!:gt, armdn demobiliserades och fiende'l besat-
te åter 1åndet.

I'rån 1illa ofredens tid har vi bevis för' att L?'ut-
ila "i.r"" meal sror f.slhet u^-träd{e nor fiendens
.=."r!f.r:na fronl"rt. Han' iärte endra jordiigare
i U?uoo och Tuulos, nrotesLerede r'led en skrivelse
iiii 

--iånåsnovai 
ngeÅ t747 not ati kosackerna och

xåir""t u"o. nedtiampa och avbeta åkrar och ängar
i"å"i "tot överenskö$nelse. I en annar skrivelse

"ar"["t nan, ii,ote 'rndra iorli rare i socknent den
orätLvjsa som orabbar endest en del lodsaFere' oa-
i,,"tå i<omt"naanren 1 Tavcstenus' överste Raisanofft
färdrat. att de hästäflare, som vid dexoobillseran-
een åteitåcL sina hästar' till en viss d-g sKarr
Ei-iriå-ä"ä." ril1 rvska $j1j'Lärens förfosande '
öåiiå-"n"".a tt: ea åiqlrd han ei vara ':kejsarin-'nan-resentens" verkfj Pa befallning' då-del1'a Ju
äl;"-k;;;;" Fbc dxabba dem, son redqn tldjsare
stål 1! h::s!tr till elrrdns förfosande' ( 5v'ftA'
t' F re dsi on'eFnsen i Åbo Lr 1741".)

Otto ChriEtoffer S chulna{r ovled 1??1 '21'9' och
uesrovs i fåmiljegraven under kyrkosolvet' den

nan 1719 inköpt för sic och sjna e1 lerlrorumanoe '
Ef ter Oito Christof f er Schulnan t11lf ötl..Iautsia

Då otto Christoffer Schuhoan blev ägare tiLl laut_sia rrår egendonen förfall.en til1 följd av kri-get,
i3-q"., d9l korr i åtn.,uEaode av d.n a.i .-eles;itet'år
I lru oevt. iJade sL{€t -efdtlnaoen åI Irui!.lere..ie eusrhållÅrra ar senare kucde han elrellertid inlösa l,auts:.afrån krono- till skaLtehemDah. Ie..r Ea betvdde. att
rus In-ingsskyl ldigneten upfhörde och nan aäOe Åtaf_let ned full äflanderätt. (Skrivelsen bevaras påLautsia ).
En händelse från denna tid 6on berarats inon s1äk-ten-tåI en nernare gr.lnslojing. Vid fiendens annä1_kande skulle, så berätras det, Otro Christoffer

3 år, seda:r 19.2,1i22 (Hetsinsfors t ,U.L 'iråriå--rii-
sabeth Brl.ulo?r, hade a]/lidit 1725.

iläå-"i"iå "ot ,-iå"tit"t vid -iavastehusl?f 1il:
ö3iå nåiriärä'.dår'"iiäl i. ttza.t.tz och död osirt
iid'ffiåId"tt1l65',27.6. acu"ä han är besraven



mår Lal neo qe,{ola dbrunder skaEre,{öpLa augunenbs-
hem raJl on 7/12 lllar,Lal I f1 oi1a by äv Hauiio sn.
Dessutom förstorade Otto Yr'ilhei.m Schulnan leutsi-a
genon atr! '. 12.12.1A16 jnlösa det a-ngrönsancje
llaklrola heF.nanet on J/12 mantal i Alvertula oy ev
Hauho sn, för' 1,O25 rub. sil. 25 kop. E1ler 2055
Rdl, 26 sh, I ö. rikssäld,
Otto lvilheln Schulnan avled 10.5.1810,.62 år garo-
nal på lautsia och begrpvs invid kyrkåk, där- iaas
grav on€!ärdat med ett jämstakelr ännu firu1s. VLd
har]s död voro bårnen ännu omyndiqa. l]'skan övertog

'dock personligen sl(ö-tseln övär alla eqenalonarna, -
vilka ytternera ubökades genon ln1ösnlng av Kou-
be11 skattehenxoan i l,latkantaka by år 1814. Ho!
sre€! upD kto, 4 på aorgonen för att leda &rbetena,
som ej alltid /+jck uba-n bcEviTligheter. Del finns' e!t brev av henne (Unj.v. bjbl.) tilL socknens
prist, där hon beklagar sig över en svårhanterlig
dräng, sorl råkat i slagsnål ned fogden. Då husbon-
de fAltas på sården, iilI karlen, son tidi€taxe
suttit i fängelse, eJ lyda någ.on. lndra brev a'r
henre vittna on o&tA.nke ö\/er undersåtarnas vä1gå:rg.
Det såges, att hon jniill hög å1der bi.behöll god

_ hälsa.

Genon eLt är 1a5A,27.1 föryättat arvhslrifte ti1l-
1öIt lautsia nLsLä1sLa sonen, sederrnöra rnajoren
vrd Tavestehus bat.. Carl -Leonard SchLrlnan. (Tab.
16), f. 6.8.1818 + 25.1.18a0, (i-Ldre brodern Q!19
EdvÄrd hade Lvfidjt 1832 under krirer 1 PolenJl-

" GdE?-nans husbon.letid utförde€ nånga förbåttrlngar
och noderniseringar på jordbruket. Stora srnmor
nedlades på uppodlandet sv Ilakkola kärret, t.o.m.
enoi böndernas i trakien protester, vilket fran-
går ur Finska Hushållnings sä llskape ts avsynings-
utlå',ande. tr'örutom andrå nybyggnadrrr onbygAdes ka-
raktärsiruset 185a. Cnrl treonard Schnlnen var gift
ned lovisa lTilhelnina liel]4lle_jqsj!9, t . 24.r.
1Bl2@treonard
Schulnan konpanlchef för Hauho reservkonpari av
Tavastehus batalj" )et berättas, att bataljonens
officerare ofia voro inbjudna till glada jakter
på lautsj.a, di:r man jagade hare på holnarna i Il-
nollarselkä och t.o.rs. v4,rg.någon gång. Utgården

L ko:'e! under_ </rko.o,:.1vet. Or0 nans t.i.l rå lautsiaver va eJ, rycket, r. en kan Iä L! _töres tcl t.a .,i.r Fs AenuoDscandetse dnt ennalkande krj,.set åtcr vå11-ade
9å I ?t b"Oa"u"karan på Lsursia ruetades för dcl_reganoe r po erske krige! lZ51 .

EfLer hans död överfjck I,åurs.ia til1 nans lrnsrebl'odel", kaDbenen vjd Lylands draf,oner. Cari lre,lTlkijcnurmar. ( Tab.14), t. j.2.17-,j + 26. r l-lTgö-5--7[-äi
gammal nå trautsia. Han var en kraftfull, arbetsarn -
och rättskalfens nan soa med idogr arleie tlcfåoäsarbet.a unr e.oendonen, bl.a. förstorad" nrri årati;;
seno:1 inlösning av a Lrfirnentshemrpnen Niura i Sodia_
J-a oy_r Hauho och i.;elkJs i l.ouvala by av luorioissn. {I)essa hade oå 1650-talet anslur,ics till stolclä-
fgl]ler9l-sol l-u.inlenr.) tr;!.r d!"1 T,autsia 1?j4 in__.;tof:i tlll skat Lehenatan foti$att aJfu!"etsher4m.nen atrerlägp:a augrxnetsltänta tilf s tonlåigenheten. Dennaförnån uifljorde t.ex. år 't569 466 mk 84 penni.

CFrI Fredr.ik Sch-rlman var gift med nbba Chrisrina
!-l.[el1, t. 17t5 + 1s21.2j:4. Hon vE?-EE- dIfiTs-husirol som njlilDte sin nalf, Eed skörseln a,. ugendo_uen. Tl.enrie gånger fick hon uppleva sj.na bådä sönerutrycka. j kriset, såvä.l IZBB ion 1BOB, då fiendenåter rykte över grr:nsen. Lr 1796.A.1 iörrdLrådeservskifte me11an barnen, v.rvid lsutsia tillfölleidre sonen, sedernera Etajoren vid Tavas!enus res..glto !v1-1!e1ln_ !S!.{ire4r (,jab.15), r. 9.4.176a +'

lu'?.-,ö)u, l':odern, Ebba Chri sr,ina Tihl an, levdedock länge ännu på leutsia, där non vid don nöså.åIdern av 90 år avted och begrovs, .iöDte naken"på Hauho dåyarande begravninlspla is " inviA Lyrfan.
Då Occo l7ifaelr Schulnan återvände lrån kriset iBOgoch friaoe LilL sin utvelda :ov:sa V: lhetmina (tfi_-
n9tt9) cal,rigreisrer Då Hau{itä-T qEäE-s o öTi;?iJ'Evantro, hade hans bfjvende svärraor onllar:rt on. alr'det eJ fanns nlf'on vindflöjel pil lautsie, så'a++
nan ej visste när fisknäten sku1le utsätias. nå ef-ter bröllopet, som firades 19 iuni lato på Aaukrlå.den unfla oxuden anlände ti1l sården, naaå aår uop_'re.ts en hög sr"ång ned en ned Schulmenska vapnet'prydd vjndflöjel, Genon detra siften0ål ti]Iiördes
e*endons komplexe t Furuhol-xa berie.rede ei^teri on-i273



Furuholn (nuvarsnde litanäki) 1är ha använts son

Sittert nåste det ha r/arit för Crrl ieonard Schul-
man och. hans talrjka fanilj, att ti11 följd av eko-
nomjska svåriFneLer se sit' I\,.u,nren auc ewctras'.äkb-irden. ÅT 1U71 ,11,1. såidäs atla enån{tori1år-
na Då of:entli€' euktion åE o.ndL€nden Orlar jdvard
!Ig49I. låutsia sick för 41 .o0o:-, Ko;EEIiTEF-
a,0O0r-, Hakkola för 6.OOO:- eller sanu,anfap.dt
55.4,,at- nk. J e!L vär'deri ncsp-corokoll för åi^ l869är d"r .roDrpper rill 125.250:- Xet €'ick alItså,
Sa sol-. vAntiEt vrd konkurseul{lioner, för urfderprls.
Efter Frander inrehades lautsia 1g?9-1895 ev io.rd_
brukaren Kustee Hov.\artano från Hauho, varefier
del,överplck-i1t-1T1-n6s-FvEFson,töitnentenKalle
$lL:!j_'Ji.!:fl9l, Li11s det på 1940-ra1ei. saliEE-Tirt
er. ioliLjsl(t belonad s!-jrelse - " Småbrukarförbun-
delii - son nu inrehar det. tå her a""i., i: ft i,;ilaar Lorparlagen och senare jordöverlårelseskyldiÄ:
heter', erealen. betydligt lrinskats.
torp fanns på lautsia icke år 1?OO, nen sedan 1g0O
fanr'.s dei 5 st. nänl: Anttila, t'lylitråäkl., Sa.rki-si1ta, Haklrola och lilernelå, laut;ia- {rnfattade 622tunniand, yarav 453 skdg, Hakkola 25J tunnfand,
vara:f 22O skogsrark. V-nliqen sköttes sården a;
e!r.fopde, 4 dräniar och J pj.sor jäDrLe torp.arna.Arb.rshästar fanns 6, föruLorn riå- och vrrnsh.i6tar.'njölkande kor J5, ned 5 ungnöt och c. 50 f.ir. fågården fanr,s både vatrenkvärn vid i-ylrJrrhKi, med
5 a Lnars fall, och en väder,(vam. Dän ienar^, somsråLt ,nda .ill våra .ligex, har nyliien nedrivits.
Corns-de-logiet, beläger invid den ne [uJ.s,{öna Il_noifanselkö, var på 1700-talet en onspråke1ös röd_
xnålad envåni ngsbys!-na d uraler brur:et tät< orn enCasi2-1 Tvm. By^o.nalen finres al'rnålad på en olieLavlauLförd av f,or-ri se Schulmen frÅn Liden för nåkarnas r

äkLenskaD 1a55. -tr 1860 byqgdes etb nyrt kärafrars-
hus efler ri "ninF.ar av erkitekt leeeri. Den gulnå-
lade byg.ns6 i enpire-stil son ånnu för nåerä år
Eedan saod kvar, ned sina viia fönsterbåqar, innehöll

/
4 rus i ö1're våningen, varav en stor saL ned eni-
dade empire-dörrar, saut 10 rue i nedre våningen. i

Övre tåningens nrm var högre än rwlr[en i nedre våqi
ningen.

Ursprungll,qen stod på Yar sida on corps-de-logiet
i rät vinhel mot detta tvenne fris',;åvnde mindre
fl.ygelo,f-r'dcr' s'1 .om brul'Licb vrtl nå nvensrka
herr.1.rdar. ;v de..:a branr .'cn Flra ned re len iä
Schulm;,nska tiden. De! enclxa har i vår'a d.rf,ar gåit
sarma öde tifl nötes' rnen blivit återupnförd ]]å

rnvcket tilltalande 
"

sarrLrla s1,af Le. I tortsätcninfen på den Lioipare oru!:l
na flycelbyr'rna en följce serian en lång länfa eko- 

I

nomle'bye.näder. Den !1o! corns-de-logiet IedEn(le 
I

raka jitlJrsvigen k'rnras än ideA.v en åldrifl.f!,- 
]

alld, irjden anlr.fl(d av maiorskan tlljnette Scnul-
men. Från inkörsporten ned dess faola' de'(oraliba ]

fyrkentigå tegclsbens-fortsrolrar ( tyvärr nu,nera I

råsserede) tedre sjg nblicken nor corrs-/iF-locle1,

Ll:oncr ie bygqnaderra beslod av: s r annnålsnaqP sin t
5 bo4ar, va-,nslider' avcröde, 2 sia'11' 2ladugårds-
byggnader, 2 rior ned foge och-aqnshus se.nt bad-
sLuovcsnad vjd sLil,nden. trädl'årjsmi iia bost.d,
5n1s,r"je med nödira lider'och 5 lador. ne l.'l|ila Tjo.
na h:r sfökat I folkflnLssin ni ol"ten och givii -u!ohov Lil L hjstoriskb oautPn!iska bertrteisel". Des-
s; äro nunera nedrivna. Ett litet lu!:thus ' "lovi-
sa paviljongen", i pårken skvallrar ännu on tide-
.var;eis önaii. lå Jtrvlllmleni ho:Lne' nrr!]era udrie, stod
ni Schulmans,ia i,-iden eL: av !l'i l:anoner unnlörr bat-
ieri. terla var eri onryckt ut1 t.rdsslFlle.

Fisket spelade i gamla tider en beiydande ro11' spe-
ciellt b;axenfi.sket vld lektiden om våren. Vid
skördetid bjöds folkei på kräftkalås ' varYld kräf-
torna serveiades ur stora såar.

I{ånEa av de triditioner och bt, i'ijl;telser on livet
nå LeuLsia i -lorna dapsr äro beri ttade av A]Ig
lcnulnan f, 11.12.185\ oå ledtsia + 14.9,1947-I
däTääiöEus, son hört den av sln fannox Minette
SchuLnar (f. Gardieneister). somliga återspegla
en flekt från tid.er Långt tlUbaka i tide!' Så-



d.
ldrda beräLras, arb det (rroligcn på Otto onrrstof-fers tjd) höIls en tam Diörn, +i1kär bevisar- attbjörnen då ännu törekorn i tl-rkren. En gång aåde clenskränt i sken I{åhklala hir:sten genou ati vi-.-d ettgrannbesök Då trutsla plötsug{ hoppa upp i kär_:.an. Från €in barndon *r"ude Atme sönuhnåir u""åita.hur hon en crrng på v.iE till skolan i Tavastehus,i Vernasvuoribacken blev förlöljd av en varAr 6ornvi1le borrsnanDa den hund hon håde rned eig i'slä-den, Också Bladde hon oss syskonbarn rned iierätie1-ser otn dFn iena Tranan ,flTirrin son var bårnenslekkanra! nåqra dr. )et son tyckes ha utövats nedstort lniresse sv ugherrarna vår -iakt i onneiden.där det iinnu på 1BO0-calct fanns rikligt neC iitt.
Då existerade eJ några henmande ; s ftneita-]netser.- -

f en av bodtrna förekon den s.k."rustkan]maren'r-
där det från rus tninesskyll4i phetens rid beva-
rades vaDeni sadlar och unlformer. Der lär t.o.nha fr.umite skyllerskj ortor.. lågra enrlka nöbler
som !i11hört bohaget !å Lnutsiå flnns åirrr-u på
gårCar i trakten. De härstanma fr€rl lautsta'auh-tioaen 1871 .


