
 

De vill bo på Tules väg 
SJÖBO 29 december 2004 

 

På sin vandring från Ara-skoga till trollkvinnan i Frualid gick 

bonden Tule den väg som nu sträcker sig från Elestorp och ner till 

Blåstenshuset. Därför vill nu flera boende utmed vägen att den ska 

få namnet Tules väg. 
NULL SAXO 

A A 

Artikeln publicerades 29 december 2004.Christina Jönsson och Frederic Plambeck håller på 

att flytta in i Blåstenshuset.  

 

Det ligger vid vägs ände och har fått namn efter samma sägen som innehåller berättelsen om 

Tule och trollkvinnan.  

 

– Jag tycker det är en rolig och spännande berättelse. Och så har den en anknytning även till 

namnet på gården, säger Christina Jönsson.  

 

Enligt sägnen, som återges i Erik Jenvalls skrift Öved, Övedskloster och Öveds kyrka, bodde 

det förr i tiden en trollkvinna i Frualid. Hon sägs ha skaffat arbete åt de boende och höll 
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dessutom en tjur åt Övedsborna.  

 

Hon deltog gärna i sammankomster men det var aldrig någon som såg henne.  

 

En dag gick hon så och fattade tycke för bonden Tule i Araskoga. Han var visserligen gift 

men genom trollkonster tvingade hon honom att komma till henne.  

 

När Tule så kom hem gav hustrun honom rådet att be trollkvinnan att få stanna hemma tills 

grödan var bärgad. Något som trollkvinnan gick med på. Sägnen säger att Tule då sådde ekfrö 

på sina ägor vilket skulle motsvara den plats som blev Vollsjö hästhage.  

 

När trollkvinnan nästkommande år frågade Tule varför han inte kom svarade han att han 

förvisso sått men inte skördat.  

 

Enligt sägnen utbröt i samma stund ett åskväder vilket var tur för Tule då trollen är rädda för 

åskan.  

 

Kvinnan tog till flykten men vid en stor sten träffade blixten henne samtidigt som den klöv 

stenen.  

 

Stenen ska ligga kvar än i dag och kallas Blåstenen " där begynnelsen blå anknyter till 

Blåkulla.  

 

Därigenom har även Blåstens-huset fått sitt namn.  

 

Var stenen ligger är dock inte Christina Jönsson ochFrederic Plambeck säkra på.  

 

– På en karta från början av 1800-talet har jag sett att det fanns tre hus som låg tillsammans 

och som kallades Blåstenshusen. Men det var en bit söder om vårt, berättar Frederic 

Plambeck.  

 

Bonden Tule är även den person som ska ha gett namn åt Tulesbo gård som ligger i närheten.  

 

Ett alternativt förslag till att namnge vägen efter bonden i sägnen är att kalla den 

Blåstensvägen. Men det är inte Christina Jönsson och Frederic Plambeck så pigga på.  

 

– Vi ser gärna att namnet Blå-sten bara gäller vårt hus. Dessutom blir det lite tråkigt med Blå-

stenshuset på Blåstensvägen. Paret har hållit på att renovera fastigheten sedan april 2003. För 

Christina Jönsson blir det nästan som att flytta hem då hon kommer från Österlen.  

 

Frederic Plambeck har däremot sina rötter i staden Ulm i södra Tyskland.  
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