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Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 286 i inventeringen.
Torpets namn: Åskviggelyckan.
Tillhört gården: Bökö.
Torpets art: Jordtorp.
Siste brukare av torpet: Johannes Åskvigge född 23/7 1796 i Stora Åby.
Hans hustru Maja född Larsdotter ¾ 1801 i Stora Åby.
Husen finns inte kvar.
Torpets geografiska läge är ej utsatt på ekonomiska kartan.
Torpets plats i terrängen har ej återfunnits.
Markens nuvarande ägare: Okänt
Kommentar i övrigt: Johannes dör 10/12 1883 utfattig och hustrun Maja
dör 13/3 1873. Sonen reser till Stockholm 1865. Genom ett ”Livstidskontrakt”,
kan man se att Åskvigge bodde på Bökö ägor.
Var torpet låg har ej gått att fastställa.
Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte.
Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början år 1992

” Lifstidskontrakt”
Jag Johan Persson med min hustru samtycke och bifall upplåter och bortarrenderar till Johannes Åskvigge och
dess hustru Maja Larsdotter på Bökö ägor den å mitt ägande 1/8 mantal Bökö Åby socken en efter utsyning
inhägnad lycka kring Åskvigges stuga att under hela deras återstående livstid innehava och disponera uti vems
hand gården kommer eller vara må emot följande villkor:
I arrende skall årligen betalas /8/ åtta riksdaler och 2 slåttadagar om året, penningarna skall årligen betalas den
24 oktober och dagsverke när jordägaren tillsäger då mat och hemkaka fås vid gården som skall nu första gången
betalas 1860. Sådana hus som befinns efter båda deras död tillhör Åskvigges barn håller rätta arfingar med sådan
hängn och stång som då fins kring lyckan tillhör jordägaren äfven förbehåller jordägaren sig att Åskvigge heller
hans hustru icke får upplåta heller låta någon annan att ditflytta heller begagna lyckan om de skulle begifta sig på
annat håll utan då tillfaller lyckan jordägaren. Ökar får Åskvigge af jordägaren höst och vår att bruka jorden
med. Sålunda överenskommit kontrakteras som skedde i Bökö den 2 april 1860.
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Med föregående kontrakt förklarar vi oss nöjde och förbinder oss till dess efterlevnad.
Bökö ägor den 2 april 1860
Johannes Åskvigge
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1. Skogslund

2. Vältan

3. Kaxalyckan

