
Släktmötet 1961 
 
Följande släktmöte ägde rum den 9 juli 1961 på Gillestugan. Vid det 
förberedande styrelsemötet utsågs Gerda Björkqvist till chef för förplägnaden och 
styrelsen uttalade ett önskemål att köttsoppa skulle serveras. Carl-Johan Slotte 
fick i uppdrag att utarbeta ett festmärke på vilket bäraren kunde  skriva sitt namn. 
Christina Slotte valdes till chef för märkesförsäljningen. Festmärket som kostade 
200 mk berättigade till kyrkkaffe. 
 
”I strålande högsommarväder samlades medlemmarna av Slotte släktförening till 
fest i Nedervetil. Med flaggor i topp hälsades långväga gäster välkomna till sina 
fäders bygd, för att tillsammans med tjocka släkten samlas en dag kring allt det 
gemensamt som blodsbandet utgör. Man kände gemenskap med bygden även 
om flera generationer hade växlat sedan förfäderna utvandrade. Och det var 
släktingar från vitt skilda håll – från Amerika, Norge, Sverige och olika delar av 
vårt eget land. Man såg grånade män och kvinnor som sett mycket av livets 
prövningar. Man såg barn och ungdomar med livet och framtiden framför sig”. 
 
I högmässan predikade kyrkoheden i Motala församling Vilhelm Slotte. Gudrun 
Gustafsson sjöng solo.  Blommor lades vid Borgarens grav liksom vid Hugo 
Sandbackas, C-J Slottes och Alexander Slottes gravar. 
 
                
 
Program 
 
Hornmusik                                                  Hornmusik 
 
Allsång: (Sol över backen)                        Allsång: (Vi ängslas jag väl) 
 
Hälsning: (Fredrik Björkqvist)                       Recitation: (Christina Slotte) 
 
Solosång: (Gudrun Gustafsson                       Pianosolo: (Anita Slotte) 
 
Föredrag: (Fritiof Slotte)                              Mötesförhandlingar 
 
Släktutredning med frågestund                    Ordet fritt 
 
Paus                                                            Avslutning (Hannes Hagström) 
 
  
 
Fritiof Slottes föredrag handlade om ”Slotte-släkten från äldsta tider till våra 
dagar och det var smattrande applåder när föredragshållaren  bad ättlingar till 
olika släktgrenar stiga upp”. 
 



Vid årsmötet omvaldes styrelsen från 1957 i sin helhet. Arkitekt Carl Johan Slotte 
fick i uppdrag att uppgöra förslag till en minnessten, som borde vara klar att 
avtäckas vid följande släktmöte. 
 
Den första släktboken.   
 
Samtidigt som man tog upp frågan om minnessten, dvs. 1961, gavs styrelsen i 
uppdrag att till nästa släktmöte låta utarbeta och utge en släktbok. Vid följande 
möte , i juli 1961, uppmanade styrelsen Fritiof Slotte att åta sig uppdraget att 
sammanställa släktboken, men han ansåg att frågan skulle få vila till nästa 
styrelsemöte för att han skulle ges möjlighet diskutera med experter och kunna 
tänka på  ”frågans  förverkligande”. 
 
Det dröjde ända till våren 1964 innan frågan togs upp på nytt. Efter diskussion 
beslöt man vidtala lär. Erik Nygren att utarbeta släkthistoriken, som om möjligt 
skulle utges till släktmötet 1965. I juli samma år gjorde man upp avtalet med Erik 
Nygren och samtidigt godkände man den förmånligaste  tryckningsofferten som 
inkommit från Keskipohjanmaa. 
 
I oktober 1964 diskuterade man de personuppgifter som skulle ingå i boken. 
Fotografierna skulle bekostas av vederbörande själva, förutom tre generationer 
efter Borgaren, vilka skulle bekostas av släktföreningen. Upplagan fastställdes till 
500 ex. Dock hann inte boken komma ur tryck före släktmötet, utan den utkom 
först på hösten samma år, dvs. 1965. 


