
Det andra släktmötet 1951. 
Släktmötet inleddes midsommaraftonen den 23  juni med samling och 
välkomstkaffe på Slotte.  ”Från när och fjärran anlände släktmedlemmar 
och många hjärtliga handslag växlades mellan dem som inte på många år 
sett varandra. Det var en gemenskapskänsla som besjälade alla deltagare. 
Hornmusiken spelade, ljumma sommarvindar satte liv i flaggorna, som var 
i topp, dagen till ära”. Klockan 16 var det  välkomstsamkväm. 
Interimsstyrelsens ordförande Fritiof Slotte höll hälsningstalet och inledde 
med att tala till de bortgångnas minne och fortsatte med att ge en 
karakteristik av släktens särdrag. Fru Lisa Slotte reciterade Bengt 
Nyströms dikt Till hemmet. Lär. Fredrik Tast kåserade  om olika personer 
inom släkten och läste avsnitt från deras egna efterlämnade papper. Anna-
Lisa Hansén och Hjördis Tast sjöng duett.  

Kl.17  inleddes mötesförhandlingarna med släktföreningens konstituerande 
möte. Till den nya föreningens första ordförande valdes predikant 
Valdemar Slotte, som var den äldsta manliga medlemmen i direkt 
nedstigande led från stamfadern, ”Slotts-borgaren”. Till medlemmar i 
styrelsen valdes från Anna Kajsas gren: Hannes Hagström, Thure Slotte 
och Fredrik Tast (sekr.), från C-J Slottes gren: Fritiof Slotte (viceordf.), 
Paul Björkqvist (kassör) och Anders Slotte samt suppleanter Hugo 
Sandbacka, Ida Mattsson och Otto Slotte.  De stadgar som uppgjorts av 
Fritiof Slotte genomgicks och godkändes. Ingenting nämns om någon 
representant för Tolvmansgrenen. 

Klockan 18 var det middag och på kvällen bjöds på te och lemonad. De 
långväga gästerna sökte sig till sina barndsomhem eller tjocka släkten ”och 
det var många ljuva barndomsminnen som upplivades den kvällen”. Att 
bespisningen inte var någon småsak visar sammansättningen av 
förplägnadskommittén som bestod av Gunnar A:son Slotte som ordförande 
med ”alla slottsbor som medlemmar”. 

Söndagsprogrammet inleddes med kyrkogång kl. 10, där såväl Valdemar 
Slotte som Eigil Granvik tillsammans förrättade liurgin. Därefter bjöds det 
på kyrkkaffe på Slotte och festen inleddes kl. 14 som tidigare med 
hornmusik, inledningstal av Valdemar Slotte, solosång av Gudrun 
Gustafsson,  deklamation av Lise Lindeberg, (Alexander Slotte: Vi svek du 
släktens arv) duettsång. Vid Ordet fritt ”uttalade kommerserådet Eliel 
Sandbacka att alla släktmedlemmar oberoende av titel eller grad skulle 
vara du med varandra, vilket förslag fick kraftigt understöd”. 
Avslutningstalet hölls av Hannes Hagström. 


