
Släktmötet 2002  
 
”Söndagen den 14 juli samlades släkten Slotte  till sitt fjortonde släktmöte. Mötet 
hölls som vanligt i Gillestugan efter en inledning i kyrkan på söndag morgon. I 
samband med högmässan uppvaktades även anfädernas gravar samt 
hjältegravarna. Ungefär 350 personer deltog, vilket är något färre än under de 
senaste årens Slottemöten. 
 
Vädret var det bästa tänkbara och  i pauserna mellan programpunkterna 
konverserades det flitigt. Middagen, som bestod av köttsoppa och plommonkräm, 
hölls utomhus. I Gillestugan togs deltagarna emot av Nedervetil hornorkester och 
Ralf Sandbacka hälsade välkommen. Därefter följde allsång samt 
musikuppträdande av Marguerite Sandqvist-Granvik med familj. Vidar Palm 
reciterade Alexander Slottes dikt ”Vi svek du släktens värv”. 
 
Festföredraget  hölls av stadsrådet Bror Hagström och hade rubriken ”Ett 
nederlag vänds till seger” och berörde det krigsskadestånd som Finland ålades 
att erlägga till Sovjetunionen, vilket uppgick till 300 miljoner dollar och vilken 
summa skulle erläggaxs i form av varor. Anledningen till valet av ämne var det 
faktum att det samma vecka som släktmötet hölls hade förflutit 50 år sedan 
skadeståndet fullgjorts. Talaren illustrerade ur olika synvinklar vilka möjligheter 
Finland hade att erlägga denna enorma summa och också vilken betydelse 
producerandet av krigsskadeståndsvarorna kom att ha för Finlands näringsliv. 
Krigsskadeståndet var nyckeln till industrialiseringen och det växande välståndet 
i Finland. 
 
Bland mötesdeltagarna fanns såväl unga som gamla och vissa kom till och med 
så långt ifrån som ifrån USA. 
 
Vid årsmötet valdes Margita Lukkarinen till ny ordförande i styrelsen för släkten 
Slotte. Övriga medlemmar blev från Anna Kajsas gren: Siv Brandt , Jan-Erik 
Nygren,   Margareta Rannisto, från C-J Slottes gren:  Clas-Eirik Slotte, Annika 
Björklund, Tolvmansgrenen: Katta Svenfelt. Suppleanter Hans-Erich Slotte, Ann-
Mari Sundqvist och Mona Granlund. 
 
Vid årsmötet diskuterades behovet av  en ny släktbok. Vid diskussionen höjdes 
röster såväl för som emot en ny släktbok. Styrelsen fick i uppdrag att avgöra om 
en ny släktbok skall utges. 


