
Släktmötet 1982  
Efter högmässan i kyrkan samlades släktingarna  vid Gillestugan på 
Ervastbacken. Festen inleddes med avtäckningen av ett porträtt av Alexander 
Slotte som donerats av Lars Sandback. Den högtidliga stämningen kläddes i ord 
av Lars Sandbacka :”Nu har Alexander Slotte verkligen återvänt till sin kära 
hembygd”   I sitt festföredrag betonade Max Slotte, nu bosatt i Göteborg, vikten 
av att blicka tillbaka och se till släktens härkomst. Han sade bl.a. ”Vi som sitter 
här idag råkar tillhöra en generation som lever i en värld full av förvirring och 
faror av en dignitet som aldrig tidigare funnits. Den stabilitet som, trots ofta 
förekommande ofärdstider, präglat vårt samhälle riskerar att försvinna. Släktens 
och familjernas betydelse hotas. I det moderna samhället knyts individerna ofta 
till andra intressegemenskaper än familjen och släkten. Vår etik och våra 
livsmönster hotas av kommersiellt betingade mönster. I och med att banden till 
det förflutna klipps av riskerar vi förlora våra rötter, vår identitet. Från sådana 
utgångspunkter blir det allt mera  angeläget att befästa vårt ursprung, att skapa 
möjligheter för våra efterkommande att uppleva fädernebygden på ett mera 
realistiskt och påtagligt sätt än att bara bläddra i släktboken”.  Han ansåg därför 
att ”det bör finnas möjlighet att skapa en levande miljö med släktgård, eller kalla 
det bygdegård, och kanske en by med stugor, som under sommaren kan hyras 
ut, bl.a. till dem som mist sin kontakt med sin fädernejord”. 

Vid årsmötesförhandlingarna föreslog styrelsen - som en konsekvens av 
Tolvmansgrenens anslutning -  att styrelseplatserna skulle omfördelas så att 
Slottegrenen hade 3 platser, Sandbackagrenen 3 platser och Tolvmansgrenen 1 
plats + en suppleantplats. 

Styrelsen fick följande utseende: Ordförande: Ralf Slotte, samt Fritjof Gustafsson 
och Stig Brandt (Sandbackagrenen), Margareta Ahlskog, John Slotte och Bo 
Aurén (Slottegrenen) samt Helge Slotte Tolvmansgrenen. 

Professor Lars Huldén nämde i sitt tack till mötet att han representerade en stor 
skara ingifta i släkten och att han uppskattar att släkttraditionen förs vidare 
genom dessa vart fjärde år återkommande möten. Till sist läste han en av sina 
dikter på munsaladialekt. 


