
 

Det första släktmötet 1945. 
Släktföreningen bildas. 
 
  
 
Lördagen den 30 juni 1945 samlades släkten till sitt första släktmöte på Slotte 
i Nedervetil. 
 
I lokaltidningen Österbottningen skildras mötet på följande sätt: 
 
 ”Slotte-släkten har haft sitt första släktmöte, i fagraste högsommartid, på 
hemgården i Nedervetil, och 290 medlemmar från olika håll i landet 
Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä och Vasa hade anmält sig. På lördagen, 
den första dagen för mötet, samlades de anlända deltagarna jämte i staden 
bosatta till frukost i Parkrestaurangen kl. 11. Posttåget, som medförde 
ytterligare deltagare, råkade vara tre timmar försenat". 
 
Glada röster och förtjusta utrop och välkomnanden hördes från restaurangens 
veranda, när vi anlände dit. Mer eller mindre bekanta släktingar hälsade på 
varandra och var snart i livligt anspråk. Under frukosten i den svala och 
blomsterprydda restaurangen hälsade rådman Helge S l o t t e  släkten 
välkommen, och gladde sig över att så många kunnat möta upp. Han 
betonade vikten av att under denna tid av krig och splittring människor 
förenade av släktens band samlas  och håller samman. –På morgonen hade 
några regnmoln dykt upp, men de sopades snart undan av en frisk västan – 
och säkerligen också av Slottarnas solskenslynne. 
 
Efter den goda frukosten begav man sig till Standard busstation, därifrån 
bussar från kl. 13.30 med några minuters mellantid avgick till Nedervetil.   
Färden förkortades med gemytligt samspråk och Slotte-visor. När vår buss 
svängde av upp på  Slottebacken stämde man upp Gästerna samlas och 
alltjämt sjungande steg man ur och trädde in på hemgårdens gårdsplan, 
flaggprydd och med äreportar av girlander, och välkomnades hjärtligt av 
värdfolket och i Nedervetil bosatta släktmedlemmar. Gästerna vandrade 
omkring på gårdsplanen under blommande rönn och syren eller besåg 
hemgården med dess många kära minnen från svunnen tid. Nedervetil 
hornorkester under lärare E. Nygrens ledning spelade folkmelodier dagen 
lång. Läskande kall saft bjöds de törstande och om en stund serverades kaffe 
med hembakt bröd. 
 
Man dröjde med dagens egentliga program i avvaktan på de försenade 
medlemmarna. Och medan vi bänkade oss ute på planen i skuggan av 
syrenerna  hörde vi att bland dem även befann sig en medlem från 
främmande land, nämligen författaren Alexander Slottes dotter , fru Anna-Lisa 
Dale, som tillsammans med sin lilla flicka anträtt den långa och mödosamma 
färden från Norge för att efter långa och tunga års frånvaro återse släkt och 
hembygd. Inte under att mångas ögon tårades vid denna underrättelse. Alla 
nu församlade deltagare uppgick till cirka 340 personer. 



 
Programmet inleddes med ett par verser ur den vackra sommarpsalmen Den 
blomstertid nu kommer och Slotte-visan Gästerna samlas under ledning av 
läare Fredrik Tast, varefter den unga folkskolläraren Lars Slotte hälsade sin 
släkt välkommen i ett inspirerat och högstämt tal. Härefter stämde man upp 
Ty lysa de stjärnor och tonerna bars vidare av vinden i de höga björkarnas 
och rönnarnas kronor. Fru Marta Forsström, f. Slotte, deklamerade med djup 
känsla den stolta dikten Vihus med klang av stål och fornnordisk styrka. 
Återigen följde ett par Slotte-visor, Visa i främmande land och  I vårens skära 
dag. Kapten Fritiof Slotte gav i sin släkthistorik, förtydligad med en ”släkttavla” 
som uppspikades bakom talarpodiet, en intressant och belysande skildring av 
släktens öden från tidigaste tid och med många humoristiska inlägg här och 
var. Efter denna inblick  i flydda tider sjöngs Men liljorna de växa upp om 
våren. Varpå en kort paus följde. 
 
Med den vemodsfulla och ljuva Plocka vill jag skogsviol inleddes 
programmets andra del och så följde förhandlingarna.” Den inofficiella 
kommitté som under våren diskuterat behovet av en släktförening och hade 
beslutat överlämna avgörandet till släktmötet. Beslutet blev snabbt fattat: en 
släktförening skulle bildas. Följande fråga gällde naturligt nog vem som skulle 
höra till föreningen. Under debatten som följde föreslog Hugo Sandbacka att 
man skulle utgå från den sk. ”Slotts-borgaren” – dvs. Johan Eriksson Hauki 
som hade kommit som måg till Slotte. Anna Lisa Dale, dotter till författaren 
Alexander Slotte, ansåg att representanter från olika grenar av släkten bör 
ordna denna fråga ”vid släktföreningens realiserande”. Anders Hagström 
understödde Sandbacka. 
 
(Anm: Borgare är ursprungligen benämning på en stadsbo som vunnit 
burskap – dvs. fått rätt att bedriva handel eller hantverk. är mot denna 
bakgrund som man ska se beteckningen ”Slotts-borgare”. Senare, från mitten 
av 1800-talet, när näringsfrihet införts och vem som helst fick bedriva handel, 
blev borgare beteckning för personer ur städernas besuttna medelklass, i 
motsats till adeln, bönderna och kroppsarbetarna. ”Borgare” uttalas på 
Karlebydialekt med hårt g-ljud, som i gata. ) 
 
 Det finns ingen paragraf i protokollet som anger vem som skulle höra till 
föreningen, även om det kommer fram vid till sättningen av kommittén för 
”föreningens realiserande”, som det heter. Medlemmarna i denna kommitté 
som skulle representera olika släktgrenar var 
 
- a) Carl Johan Slottes släktgren: Fritiof Slotte, Fredrik Slotte, Volmar Slotte, 
Gunnar Slotte (Murick) samt fru Martha Forsström 
 
- b) Anna Kajsa Sandbackas släktgren: Fride Slotte, Hannes Hagström, Hugo 
Sandbacka och Fredrik Tast 
 
- c) Tolvmans-släktgrenen fick endast förbindelserepresentant till de båda 
andra släktgrenarna, nämligen häradshövding Helge Slotte. 
 



Därmed var det klart att Hugo Sandbackas förslag var det som kom att bli 
beslut. 
 
Efter att  man gjort beslut om att grunda föreningens slog man fast 
föreningens uppgift: 
 
”Föreningens uppgift skall vara att sammanhålla den stora och kringspridda 
släkten. Den skall vara ett organ för släktens sammanfogande till en stark 
enhet, och skall den medelst föranstaltande av möten och sammankomster 
sammanföra dess olika grenar och medlemmar till för varandra ömsesidig 
nytta och glädje i broderlig-sällskaplig krets”. 
 
Det var i sanning ingen anspråkslös uppgift som man påtog sig i och med 
bildandet av släktföreningen. 
 
Och ortstidningen fortsätter: ” Efter förhandlingarna togs till  minne av dagen 
och platsen gruppbilder av släktens medlemmar i olika åldrar (bilderna finns 
publicerade under rubriken BILDER), medan middagen dukades fram på  
långa bord av beskäftiga pigor och skaffare. Den var visserligen tidsbetonad, 
men allt bjöds  ymnigt och med den speciella gästfrihet som alltid utmärkt 
värdarna på Slotte och den förflöt under hög stämning, som fann sin 
jämförelse i den kända visan Gästerna samlas, varför ytterligare kommentarer 
icke anses nödvändiga. Slotte-visor sjöngs mellan verserna och å gästernas 
vägnar tackade affärsmannen Fredrik Slotte organisatörer och värdfolk för 
dagens såväl andliga som timliga spis. Till avslutning reste man sig och sjöng 
Slumrande toner  och så började gästerna skingra sig för att uppsöka sina 
nattkvarter. Söndagen inleddes med deltagande i högmässan kl. 10 samt 
uppvaktning vid krigar- och släktgravar och sedan begav man sig naturligtvis 
mangrant till sångfesten”. 
 
Övriga beslut 
 
Mötet beslöt att nödlidande släktmedlemmar skulle understödas, vilket kan 
ses mot bakgrunden av det nyss avslutade kriget. 
 
Dessutom konstaterade man att ”ingen vidare släktutredning bör t.v. ske”. Det 
vittnar om att så gott som alla tydligen kände varandra vid det första 
släktmötet. Den ovannämnda arbetsgruppen fick en arbetstid om två år att 
utarbeta stadgar för föreningen. Ett konstituerande möte skulle, enligt 
protokollet, äga rum vid någon ”pitå”. Sammankallare blev Fritiof Slotte. Det 
kan sist noteras att Lars Slotte var den som skötte sekreteraruppdraget. 
Kassören Thure Slotte  kunde konstatera att allting gått ekonomiskt ihop tack 
avre de 30.000mk som influtit i frivilliga bidrag. Förhandlingarna avslutades 
och mötesordförande Fritiof Slotte avtackades  i ett kort tal av Hugo 
Sandbacka, som även ansåg att ”något bör göras för modersmålets ans”.Vad  
Hugo Sandbacka nu kunde mena med det. 
 
Den 16 maj 1948 hade arbetsgruppen kommit så långt att den vid ett möte 
diskuterade frågan om anslutningen till föreningen. Eliel Sandbacka framhöll 
att man inte skulle dra alltför snäva gränser för anslutningen. Han 



understöddes av Fride Slotte. Man beslöt dock att överlåta beslutandet om 
principerna för anslutningen till ett större släktmöte. Likaså skulle man på 
släktmötet framlägga föreningens stadgar för godkännande. Hannes 
Hagström ville ha närmare uppgifter om bildande av släktföreningen innan 
man besluter sig för att bilda en sådan. Man beslöt i alla fall att hålla fast vid 
det namn som släkten tidigare haft, nämligen Slotte-släkten samt ifall olika 
släktgrenar bildas inom släktföreningen får dessa anta andra namn. 
 
Följande släktmöte skulle äga rum senast sommaren 1950, men på grund av 
olika svårigheter som uppstått på Slotte beslöt man skjuta upp släktmötet till 
sommaren 1951. Vid ett styrelsemöte sommaren 1950 diskuterade man 
frågan om uppresande av en minnessten. Olika förslag diskuterades. 
Resultatet blev att man utsåg en kommitté bestående av Hugo Sandbacka, 
Ture och Arvid Slotte. 
 
Man beslöt också att hornmusik skulle beställas till båda dagarna. Det  kan 
noteras att Nedervetil hornorkester medverkat med musik på samtliga 
släktmöten från 1945 ända in i våra dagar. 
 
Såhär skrev tidningen Österbottningen om sångfesten och avtäckningen av 
Alexander Slotte-bysten 1945.  
 


