Året Var
DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och
med hjälp av boende på Dalarö.
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1680.
Godset Sandemar fideikommiss grundades vid slutet av 1600-talet.
SANDEMARS SLOTT är beläget på Södertörn, ungefär fem minuters bussresa från Dalarö. Egendomens
omkring 6.000 hektar stora domäner gränsar i öster just till denna lilla sörmländska sommaridyll, och
ett magnifikare läge för en gammal herrgård kan man knappast tänka sig. Från stora landsvägen sträcker
sig en spikrak dubbel lindallé fram till slottet vilket reser sig bara ett hundratal meter från stranden med
underbar utsikt över Sandemarsfjärden med Gunnarsholmen och Ornölandet samt småöarna
däromkring och den gamla Dalarö Skans som en pittoresk fonddekoration. Från byggnaden sträcker sig
en stilfull fransk barockträdgård ända ned mot vattnet, där ett par gamla skeppskanoner står uppställda
på sina trälavetter. Trädgården, som är anlagd ungefär samtidigt med slottet, har även den bevarats i sitt
ursprungliga skick med välvårdade gräsmattor, bouskéer, pyramidklippta jättegranar samt vita
skulpturer. Bredvid trädgården breder en utmärkt vacker och vidsträckt engelsk park ut sig. En bred gång
sträcker sig längs trädgårdens mittaxel och fortsätter sedan ut i vattnet med en präktig båt- och
badbrygga.
Om ej ledaren för den ryska mordbrännarflottan år 1719 hade varit en bror till grevinnan
Beata Margareta Douglas, gift med Sandemars byggherre friherre Gabriel Falkenberg hade slottet
säkerligen jämnats med marken. Nu skonades Sandemar för den skull, säger sägnen, och tack vare detta
har vi i behåll en av de få till vår tid bevarade svenska herrgårdsanläggningarna i typisk karolinsk stil.
Text tagen ur tidningen Svenska Slott och Herresäten. 1954.

Det var greve Falkenberg af Sandemar som lät på 1680-talet uppföra slottet.
Godset omfattar 6.500 hektar varav GHCS* disponerar ca. 1.400 hektar jaktmark ett andvatten där vi
sätter ut ca 800 änder per år samt 1.500 hektar havsvatten för fågeljakt, säljakt. Marken angränsar i
norr till Tyresta nationalpark.
* Game & Hunting Club Scandinavia ,år 2021.

Fideikommiss (från latinets fideicommissum, "anförtrott gods" av fides "tro",
"tillit" och commissum "anförtrott", "överlämnat") är ett förordnande,
vanligen i testamente, varigenom föreskrivs att viss egendom ska, utan att
kunna avyttras, i viss angiven ordning (oftast efter förstfödslorätt med
företräde för manlig avkomma) tillfalla den ene efter den andre inom en viss
släkt eller grupp av personer. I allmänt språkbruk menas med fideikommiss
vanligen den egendom – fastigheter eller lösöre – som förordnandet omfattar.

