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Namnet Slotte är knutet till tre hemman i Karlebytrakten, nämligen nr 4 i 
Nedervetil by, nr 1 i Ytterbråtö by och slutligen till ett hemman i Ristrand by, 
på vars mark Gamlakarleby stad grundades 1620. I Ristrand är namnet inte 
belagt medan byn existerade, men det förekommer på en karta från 1767, och 
Lars Back förbinder det alternativt med två hemman i den gamla byn (Karleby 
sockens historia 1, s. 394). Det är sannolikt att de tre namnen hör samman på 
något sätt, snarast genom person- eller släktrelationer i äldre tid. 
 
Som släktnamn lever Slotte kvar inte bara på hemmanen utan långt utanför 
bygdens gränser i Finland, Sverige, Amerika osv. Uttalet är slåttä (med ä som 
i häst), som förled får det (i Nedervetil formen slåtts- (slåttsbooa). 
 
Skrivformer uppträder först vid mitten av 1600-talet, när jordeböckerna för 
Österbotten överhuvud börjar uppta hemmansnamn. Många sådana namn 
förekommer dock i äldre handlingar, ofta såsom personnamn, men inte detta. 
Enligt en uppgift hos Erik Nygren, Släkten Slotte (1965, s. 9), skulle en Olof 
Mickelsson på Slåttet uppträda 1565. Jag har inte återfunnit 
hemmansnamnet, däremot Olof Mickelsson redan 1560. 
 
Belägg för Nedervetil-Slotte: Karin Enkia Slåttet 1648 (RA9126/113 v), Karin 
Enkia Slåtet 1649 (9128/116 v), Carin på Slåtet (tiond. 9129/461), Karin 
Enckia Slåttet 1650 (9130/223), Slåtte 1699,Slotte 1810 (de två senaste enligt 
Karsten, Svensk bygd 11, s. 229). 
 
Belägg för Ytterbråtö-Slotte: Matz Thomasson Slåthet 1648 (RA9126/120 v), 
Matz Thomasson Slåtet 1649 (9128/123 v), Matz Thomasson, Slåttet 1650 
(9130/239), Slåtte 1699, 1710, Slotte 1810 (de tre sistnämnda enligt Karsten 
11, s. 214). 
 
Det har uppstått flera förklaringssägner kring namnet. Enligt en av de lustigare 
skulle konung Karl Knutsson under sitt växlingsrika liv en gång även ha 
kommit till Nedervetil. Han övernattade i en bastu och förklarade på morgonen 
att han hade sovit bättre än i ett slott (Nygrén s.11) Ett par varianter av 
samma sägen finns hos Wessman (Finlands svenska folkdiktning 11, 1, s. 
436 f.). 
 
Nygrén återger också en tradition om att det på Slotte i Nedervetil har funnits 
en fästning som skulle försvara trakten mot karelarna som behärskade landet 
på andra sidan av älven. Måhända avspeglas här tankar som i vetenskaplig 
form har framställts av Jalmari Jaakkola om Perho å som en äldre gränsälv 
(Suomen muinaiset valtarajat vuoteen 1323). Det är väl dock helt otänkbart att 
en fästning med rangen av slott skulle ha funnits här på den avlägsna tid det 
är fråga om. Några som helst spår av det står inte heller att upptäcka. Ordet 
slott uppträder i svenskan på 1300-t. 
 



Wessman har antecknat en förklaring även till det andra namnet: På Slotte 
eller Herrgården i Ytter Bråttö by har landshövdingen förr i världen bott. Därav 
har stället börjat kallas Slotte eller i dagligt tal Herrgården. Ett åkerstycke 
kallas Trädgårdslindan. Där har landshövdingens trädgård varit." (Finl. sv. 
folkd. 11, 1, s. 432). Faktum är dock att Slotte inköptes till 
landshövdingsboställe först omkr. 1662, dvs. ca femton år efter det att namnet 
Siotte första gången är belagt (Tegengren, Kronoby sockens historia s. 127). 
 
Karsten behandlar de båda namnen ytterst kortfattat: Enligt honom innehåller 
namnet ordet slott 'borg o.d.' som är inlånat i fornsvenskan från 
medellågtyskans slot (Svensk bygd 11, s. 214). 
 
Erik Nygrén avvisar alla de ovannämnda'förklaringarna och menar att namnet 
betyder "stället där man slår hö". Han medger att det är "osäkert huruvida 
ordformen (slått) har varit levande i vår dialekt" men konstaterar att den 
förekommer "i Sverige och Norge. Det kan antagas att en norrlänning givit 
platsen benämningen Slått, ty just i Norrland är denna form allmän" (a.a.s. 11 
f.). 
 
Formellt sett är det utan tvivel enklast att anknyta namnen till slott 'borg'. De 
äldsta skrivformerna och uttalet får då uppfattas som bestämd form av 
substantivet och den nutida skrivformen som en återgivning av uttalet, 
måhända under inflytande av andra ordregisternamn på -e (Bagge, Store, 
Skytte, Lidsle, Finne osv.), av vilka det finns ett par tiotal i svenska 
Österbotten. 
 
Om man utgår från slått m. 'slåtter m.m.' blir de formella svårigheterna större, 
vartill kommer att appellativet (med å-vok.) inte alls är känt i Österbotten (Jfr 
Ahlbäck, Subst. böjn., s. 200). Det borde i dialekten ha lång vokal, trol. också 
lång kons (fsv. slat, fvn. slåttr). Den bestämda formen borde i Ytterbråtö sluta 
på -n, eftersom dialekten där har bevarat denna artikelkonsonant (Jfr Ahlbäck, 
s. 9). Utvecklingen måste alltså i detta fall te sig som en kedja med ganska 
osäkra länkar. Namnet måste ha kommit utifrån, t.ex. som Nygrén tänker sig 
från Norrland (Jfr bl.a. Nordlander, Multråmålet) och anpassats till 
Nedervetildialekten så att det fått dess slutartikel -ä (Hagfors § 264, Ahlbäck, 
Subst.böjn. s. 22). Då de båda hemmansnamnen utan tvivel måste 
sammanhållas blir det vidare nödvändigt att anta, att namnet i den form det 
fått i Nedervetil (eller från Ristrand) överförts till Ytterbråtö. 
 
Den allra svagaste länken är väl antagandet att en norrländsk naturnamnsled 
omplanteras och blir gårdsnamn på ett enda ställe i Österbotten. Vida 
sannolikare är att omgivningen skulle ha satt ett namn med personsyftning på 
inflyttarstället. Man tvingas till hypotesen att "norrlänningen" haft en äng som 
han kallat Slåtten, där han eller någon annan sedermera byggt en gård, som 
fått överta ängens namn. 
 
Vägen från slått m. till gårdsnamnet Slotte förefaller minst sagt 
svårframkomlig. Om vi då återgår till slott n., låter det tänka sig, att det 
använts inte om ett egentligt slott utan om en annan ståtlig byggning eller tom. 
ironiskt om en mindre ståtlig sådan. Ett släktnamn Konung förekommer på 



1600-talet i Nedervetil, t.ex. Anders Konung 1609 (RA 4863 enl. Karsten II, s. 
229), 1636 (9100/5 v), Brusius Kånung 1645 (9120). I Lochteå som tidigare 
liksom Nedervetil hörde till Karleby fanns redan 1547 en Pedher Konungh 
(enl. Karsten). Gården där en Konung bor kan någon hitta på att kalla för 
Slottet. Men det är långtifrån klart att det blir ett bestående namn. Det 
naturliga är nog att gården heter Konung(s) liksom gårdar i Österbotten heter 
Greve, Prins, Förste. Det finns ingenting som tyder på att någon med namnet 
Konung bott på Slotte. Enligt Karsten kan personer med det namnet knytas till 
en gård, som sedermera har kommit att heta Paasiala. 
 
Det finns ett exempel på en association av ovan skisserat slag men i motsatt 
riktning från Vörå. Också där förekommer namnet Slotte(t). Det betecknar en 
boplats vid nybyggarbyn Gullberget. Flickor från Slottet lär ha kallats 
prinsessor. (Enl. upplysning av fil. mag. Lars-Erik Häggman). En kvinna från 
gården brukade när hon med sin lille pojke kom till andra gårdar i byn säga, 
att hon hade minste prinsen med sig (egen uppt.). Hur gårdsnamnet har 
uppkommit i detta fall är oklart. Det måste vara betydligt yngre än namnen i 
Nedervetil och Ytterbråtö, och kan ha invandrat därifrån, men kan också vara 
en självständig bildning på ordet slott, kanske ironisk - Ett liknande fall anförs 
från Liljendal, där en liten stuga har kallats Slottet (enl. Gunilla Harling, 
Ortnamnen i Liljendal, pro gradu 1971, Helsingfors). 
 
Det visar sig, om man utsträcker efterforskningarna till äldre tid och över ett 
större område, att Slotte inte är något alldeles unikt namn. Liknande 
bildningar förekommer främst som tillnamn. Och fråga är om inte Slotte i 
Nedervetil och Ytterbråtö och Ristrand från början år ett sådant. Det är ju i 
dessa fall inte fråga om småstugor utan om stamhemman. 
 
Redan 1498 förekommer en Anders Slåtte i Åbo. Han undertecknar då ett 
dokument tillsammans med biskop Magnus Stjernkors, Olof Andersson, 
borgmästare i Åbo, Peder Andersson, präst i Ulvsby och andra (FMU VI, 123). 
På 1700-talet besöks Åbo skola av Johan Slått (inskr. 1734), Andreas Slått 
(1744) och Carolus Slott (1747). De uppges vara från Virmo. Åtminstone 
Johan tycks enligt Genealogiska sällskapets samlingar (RA) vara son till 
korpralen Simon Slåtte (Slått, Slut, Slåt namnet skrivs olika nästan varje gång 
han antecknas som far till ett nytt barn). Varifrån korpralen härstammade är 
obekant. 
 
Danmarks gamle Personnavne känner ett Slot från 1400-talet. Samma eller 
liknande namn förekommer långt senare på Lolland. Det förbinds med slot n., 
mlty. slot eller mlty. slôt m. 'djup grop, sankmark'. 
 
Tyskt namnmaterial erbjuder slutligen goda anknytningsmöjligheter: Schlott, 
Schlotte, Schlotter, Schlottbeck, Schlottmann, Schlote osv. (Heintze, Die 
deutschen Familiennamen, Bahlow, Deutsches Namenlexikon, Gottschald, 
Deutsche Namenkunde). På lågtyskt område börjar namnen med Sl-. 
 
Kan Slotte i Österbotten vara ett ursprungligt tyskt släktnamn? Det saknas 
inte paralleller. I Gamlakarlebytrakten finns det rätt många hemmansnamn, 
f.d. personnamn som vittnar om beröring med länderna söder om Östersjön: 



Fris, Fordel, Lybeck, Vitick, Still, Spik, Kort Konrad), Morik (nortyskt Morike, 
Mörike). Flera andra kunde diskuteras: Riska i Ytterbråtö är knappast såsom 
Karsten förmodar (11, s.214) dial. "riska svf. 'ruska': okv. för kvinna: 
strimma av tunna moln" utan snarare att sammanhålla med det på finskt 
område förekommande Riisikka (till Fries-). Namnet Snåre Kronoby och 
Nykarleby förbinder jag hellre med ty. namn på Snoor- än såsom Karsten med 
snår 'snärjgräs'. Även för de egendomliga Jolka och Saarukka ges det 
anknytning i tyskt namnmaterial, beträffande det senare f.ö. observerad av 
Karsten (11, s. 230). I Viljo Nissiläs uppsats Eräs alasaksalainen 
henkilönnimityyppi Suomessa (Virittäjä 195 1) upptas ett par av de 
ovannämnda jämte en mängd andra. 
 
Skrivformerna Slåttet, Slåthet m.fl. från omkr. 1650 komplicerar i någon mån 
tolkningen. Den bestämda formen tycks antyda att namnet fattats som en 
bildning till slott n. Men man vågar säkert räkna med att artikelns -t inte har 
haft någon motsvarighet i uttalet. Skriftformer med stumt -t är som bekant 
vanliga redan under senare delen av 1500-talet (Wessman § 73). Det är troligt 
att uttalet har varit detsamma 1650 som i nutiden. Ganska intressant är att de 
äldsta beläggen endast i undantagsfall har preposition framför 
hemmansnamnet. Namnet Näse i Ytterbråtö har däremot i regel preposition i 
samma källor: Matz Erichsson på Näset 1648 (RA 9126/120 v), Matz 
Erichsson på Näset 1649 (9128/123 v), Matz Erichss. på Näset 1650 
(9130/239). Olikheten får kanske - trots det föga omfattande materialet - 
tolkas så, att Näse(t) uppfattats som ett ortnamn, Slotte snarare som ett 
släktnamn. 
 
Slutresultatet av denna diskussion kring namnet Slotte blir att det tidigare 
föreslagna härledningarna från slott n. och slått m. Förutsätter komplicerade 
sammanhangskedjor och därför verkar mindre tilltalande. Den enklaste 
lösningen är att Slotte nått Karlebytrakten såsom färdigt bildat tillnamn, trol. av 
lågtyskt ursprung. Enligt en tradition inom släkten skall denna ha kommit till 
Nedervetil från Norge efter att tidigare ha bott i Tyskland. 
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