Det finns mycket lite dokumenterat om denna märkliga
installation men rubriken ovan relaterar till några rader av Harry
Runqvist i en skrift om Österhaninge socken från 60-talet.
Jag har talat med många äldre Österhaningebor som genom
åren åkt denna väg utan att notera vad som döljer sig på den lilla
holmen.
Sommartid döljs verket av grönskan men under vintern är det väl
synligt men som sagt märkligt okänt i trakten.
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Steninstallationen vid Sanda

En märklig steninstallation finns på en liten holme några hundra
meter öster Sanda Gård i Österhaninge efter gamla vägen
mellan Kyrkan och Berga Backe.
Ett antal runda och koniska stenar finns anbringade på kammen
av den fasta klippformationen på holmen, förankrade med
järntenar som håller stenarna på plats.

Harry antyder i sin kommentar att verket kommit till som ett
minne från ett kungligt besök i trakten, han ger ingen information
om vilken kung det kan vara eller ålderssätter det.
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Vissa rykten antyder att det aktuella kungliga besöket skulle ha
lämnat kungliga gener i trakten, att de olika symbolerna skulle
referera till söner och döttrar….
Kan det handla om 1800-talet och Karl XV som var känd för att
sprida sin vildhavre över stora områden, officiellt hade han vid
sin död 1872 ingen son i livet…

flera med Hedvig Taube som var hans erkända mätress.
Hedvig tillbringade mycket tid på Ornö där fadern amiralen Didrik
Taube ägde Sundby Gård.
Kanske stannade han till vid Gästgiveriet i Sanda under nån färd
ut till Ornö, kanske finns det kungligt blod i några gamla
Österhaningesläkter?

…eller kanske Fredrik I på 1700talet, ”en vällusting till kung,
denne tyske lantgreve från
Hessen”, som enligt de
inofficiella historieböckerna hade
samma intressen.

Karl XV

Fredrik var gift med Karl XII:s
syster Ulrika Eleonora som
han efterträdde som regent,
inte heller Fredrik hade någon
äkta son vid sin död men väl

Närbild på stenarna

Fredrik I
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