
Släktmötet 1965. Minnesstenen. 
När styrelsen sammankom efter släktmötet 1961 blev resandet av en 
minnessten på Slotte det   första ärendet som behandlades. Valdemar 
Slotte berättade att man kunde få en lämplig sten för ändamålet från 
Murick vid vägskälet till Murick folkskola. (”Vägen” är den stig som ledde 
från landsvägen till Murick skola) ”Denna sten lär ha släpats med 
människokraft från Mastobacka och när den väl var på plats sjöngs ”Vår 
Gud är oss en väldig borg”.Vid ett styrelsemöte den 19.4. 1964 
konstaterades minnesstenen vara på platsen på Slottsbacken. Carl-Johan 
Slotte fick i uppdrag att utforma stenen och att utarbeta den text som skulle 
stå  på den.Förslaget till text lydde: ”Släktföreningen reste stenen. Minnet 
mane kommande släktled till vördnad för fädernas gärning”. 

Ännu i juli 1964 diskuterade styrelsen frågan om minnesstenen. Olika 
förslag hade framkommit och man beslöt att kommittén på ort och ställe 
skulle närmare besluta i frågan. 

Vid släktmötet den 4 juli 1965 avtäcktes slutligen minnesstenen på Slotte.  
Man samlades kl. 9 på söndag morgon  och kl. 9.15 inledde hornmusiken 
högtidligheten med en hymn, och så sjöngs psalmen ”Himlars rymd….” 
Avtäckningstalet hölls av Fritiof Slotte. Han sade bl.a. ” I högsommarens 
vackra och ljusa tid har vi samlats här för att hugfästa minnet av fädernas 
gärning i gången tid. Genom resandet av denna minnessten, har 
släktföreningen velat betyga sin tacksamhet och vördnad för de hänsovna 
generationerna, som brutit mark på såväl modernäringens som andra 
näringsgrenars, som på den andliga odlingens fält.  Den mänska som 
söker en förankring i fädernas uppbyggande gärning rotar sin verksamhet 
och tillvaro på beprövad och säker grund, då däremot den, som ej 
värdesätter gångna släktleds livsverk, eller förnekar värdet därav, bygger 
tillvaron på okänd och ofta därför på osäker grund”. 

Efter att ha berört stamgårdens historia i kortade drag talade han om 
minnesstenens historia. När den sk. Nyvägen (nedanför kyrkan) byggdes 
under nödåren 1867-68 under ledning av häradsdomare C.J. Slotte lät han 
med mannakraft släpa stenen ca en km och placerade den som brolock 
över landsvägsdiket. Efter att stenen fåtts på sin plats sjöng karlarna Vår 
Gud är oss en väldig borg. Efter att staten låtit dika upp vägen ersattes 
stenen med brotrummor och Valdemar Slotte tog vara på stenen. Denna 
just 100-åriga sten har ansetts lämplig att resas på släktens fädernegård. 
Kopparplattan med inskriptionen har utformats av sonen till upptäckaren av 
stenen arkitekten Carl Johan Slotte. 



Efter att ha förklarat minnesstenen invigd överlämnades den till 
slottsbornas och i synnerhet husbonden på släktgården Hans Slottes och 
hans efterkommandes vård och slutade: Ej må vi yvas eller förhäva oss 
över fädernas gärning, men må den manande minna oss om att 
samvetsgrant och plikttroget fullgöra vår livsgärning var vi än blivit ställda 
att verka”.Invigningshögtidligheten avslutades med ett par verser av 
samma psalm till hornorkester-ackompanjemang. 

Efter invigningsfesten följde gudstjänst i kyrkan med uppvaktning vid 
Borgarens grav. Därefter flyttade man över till Gillestugan för själva 
huvudfesten där det till först bjöds på kyrkkaffe. Efter kaffet följde sedan 
uppvaktning vid Alexander Slottes byst. Festen inleddes traditionsenligt 
med hornmusik. Hannes Hagström hälsade välkommen. Christina Slotte 
reciterade en Slotte-dikt och Anita Slotte sjöng tre folkvisor till Max Slottes 
ackompanjemang. 

Byte på ordförande posten 

Släktföreningens ordförande Valdemar Slotte önskade på grund av ohälsa 
och hög ålder avgå. Till ny ordförande valdes enhälligt Carl-Johan 
Sandbacka. I styrelsen ingick Runar Slotte, Valdemar Brandt och Fredrik 
Tast från Sandbackagrenen, Olof  Ottosson Slotte,  Fredrik Björkqvist och 
Anders Slotte. 

Ett av besluten vid årsmötet berörde  anslutningen av Tolvmansgrenen. 
Det beslöts att ”så framt det finns intresse från Tolvmanssläkten att bilda 
en egen sektion inom släktföreningen så beviljade årsmötet denna rätt”. 
Man var också beredd att göra nödiga stadgeändringar för bildandet av en 
sektion inom föreningen. 

Från mötet skickades svarstelegram till Anna-Lisa Slotte-Dahle i Oslo, 
Hilma Söderström i  Esbo och Anni och Ingolf Björnstad i Handen, Sverige. 


