Sandemar ett slott invid Dalarövägen
Sandemar ligger efter Dalarövägen ca 5 km före Dalarö.
Slotten innefattar en huvudbyggnad av trä som
överklädd med tegelplattor och är på sjösidan klädd med
plåt till skydd mot vindarna från Sandemarfjärden.
Slotten undgick de ryska härjningarna 1719, sannolikt
genom den avskräckande verkan som den närbelägna
Dalarö skans hade, och här finns nu en väl bevarad
klenod från den karolinska tiden
Slotten har en typisk karolinsk planlösning, där mittpartiet består av en
stor hall med trapphus och en bakomliggande stor sal. Runt salen ligger
ett antal symmetriskt placerade rum. Till övervåningen leder en rustik
dubbel trappa som är försedd med kraftiga balustrader som i
mittpartierna är utsmyckade med figurer utformade som tidstypiska
jägare.
Under 1600-talet var det övervåningen som utgjorde huvudvåning.

Under 1600-talet var det övervåningen som utgjorde huvudvåning. Den har fast inredning enligt
karolinsk stil med enkeldörrar. Under 1700-talet var det däremot undervåningen som räknades som
huvudvåning. Här finns pardörrar s.k. döbattanger, med dåtidens typiska omfattningar och dörrpaneler.
På väggarna och i taken finns mycket blå dekor utförd direkt på de bilade timmerstockarna.
I slottet finns barockmöbler och i slottens matsal i nedervåningen är väggarna klädda med
gyllenlädertapeter och i gästrummen finns vaxdukstapeter från 1742 med en ljus ornering på mörkare
botten. Interiört finns även imiterade skogstapeter, gobelänger och plafonder. Här finns även en
kakelugn som tillkom genom Carl Gustav 1771. Den är utsmyckad med dekorationer kring det
Wattrangska vapnet. I det s.k. blå gästrummet finns även en Mariebergskakelugn insatt på 1700-talet

.

Trädgården är anlagd i fransk trädgårdsstil med klippta häckar med pyramidformiga granar och skulpturer.
Skulpturerna består av ett tjugotal s. k. puttifigurer med motiv ur den grekiska mytologin. De är snidade i trä
för ca. 300 år sedan av ryska krigsfångar. Förmodligen drömde ägaren om hållbara statyer i marmor men
även under stormaktstiden fanns begränsade ekonomiska faktorer som bara tillät snidade skulpturer av trä.
De målas varje år och ställs bara fram under sommaren. Ståtligast är statyn av Neptun som står och betraktar
slottet, just uppstigen från havet.

Carl Wattrang mor var Anna Maria Ehrenstrahl. Hon var enda barnet til den store konstnären David
Klöcker Ehrenstrahl och sin fars medhjälpare i dennes ateljeskola.
Det finns därför en betydande mängd arbeten av hög kvalitet efter Ehrenstrahl. Bl.a. många porträtt av
familjen Wattrang, men även många kungaporträtt, bl.a. på Karl X, karl Xl, Karl Xll. Till samlingen hör
också några självporträtt och en liten tavla föreställande en liten flicka. Den tavlan signerad Santwoort
köptes på en resa till Amsterdam 1640.
Närområdet till slottet är artrikt med flera mindre vanliga växtarter som Adam och Eva och
Kungsängslilja. På försommaren blommar rosa majviva och djupblå tätört i kärren och senare på
sommaren ängsnycklar och gulyxne. I juli blommar kärrknipprot och slåtterblomma.
Området är speciellt känt för rikkärren öster om Sandermar där den även den hotade orkidéarten
gulyxne förekommer. Rikskärren med sin varierande miljö ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv.
Rastande flyttfåglar på strandängarna och i Svärdsnäsviken gör området välbesökt av fågelskådare
främst under höst- och vårtid.
I sydväst finns skogsklädda bergsuddar med badvänliga klippor.
Vid fågeltornet nere på strandängen kan man studera fågellivet. Vadarfåglar rastar under vår och höst:
här kan du se grönbenor, brushanar och olika arter av snäppor. Under vinterhalvåret innan isen lagt sig
ligger sångsvan och stora flockar av vigg på det öppna vattnet utanför slottet.

