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6.   SLOTTE, CARL JOHAN,  lantdagsman och kommunalman.  
C.J. Slotte föddes den 20 januari 1827 i Nedervetil, och avled  där den 5 november 
1903.  Föräldrar: bonden Johan Eriksson Hauki och Margareta Slotte. Han var gift 1) 
med Anna Lisa Varila, och 2) Maria Johanna Erwast. 
- C.J. Slottes far var på sin tid en framgångsrik handelsman och skeppsbyggare. 
jordbruket kom i andra hand för Johan Eriksson Slotte. 
Sonen Carl Johan däremot ansåg sig själv inte ha någon fallenhet för handel.  Han 
var dock en mycket praktiskt lagd mångsysslare.  År 1847 byggde han en 
vattenkvarn vid Murick och var verksam som mjölnare i 6 års tid.  Han var först i 
landet med att bygga ett ångmejeri på sitt hemman.  Dessutom byggde han bland 
annat flere kvarnar och sågar.  Därtill var han verksam som förman vid skogsarbeten 
och flottning.  Carl Johans far dog tidigt och hans mor gifte om sig.  Hemmanet kom 
att brukas av styvfadern till år 1859 då det var dags för boskifte.  Carl Johan fick 3/5 
av hemmanet och styvfadern och modern fick resten.  Han utvidgade sin 
hemmansdel genom nyodling.  På kärrodlingen område har han betecknats som en 
föregångsman.  Han hade gått i skola i staden, där han lärt sig att läsa, skriva och 
räkna.   
På 1860-talet skrev han flitigt i tidningarna Folkwännen och Österbotten.  Långt 
senare väckte det mycken uppmärksamhet när han i pressen hade en uppgörelse 
med vissa missförhållanden i småstaden Gamlakarleby. År 1856 blev han medlem av 
lagmansrätten.  Ordförande i kommunalstämman i Nedervetil från 1875.  Inrättade 
den första folkskolan i kommunen.  Under nödåren 1867-68 ordnade han med 
nödhjälpsarbeten i hemsocknen.  Med Lantdagen år 1863 inleddes en ny epok i 
Finlands historia.  C.J. Slotte invaldes från Gamlakarleby domsaga. I början var han 
liberal i språkfrågan, men tog senare parti för svenskheten. I och med att språkfrågan 
hade tillspetsats var det inte längre möjligt för honom att bli invald från Gamlakarleby 
domsaga.  År 1888 representerade han Raseborgs domsaga, 1891 Pikis, 1894 
Korsholm, 1897 och 1899 Borgå, 1900 Raseborg igen.  Slotte var frisinnad.  Han var 
för övrigt den ende bonden som skrev på liberalernas programförklaring år 1880.  
Frisinnet kom speciellt till uttryck i kyrkliga frågor.  Vid yngre år hade han varit 
fritänkare. I många frågor var på den fattiga befolkningens sida.  Bland annat 
framförde han förslag om förbättrandet av vården av alkoholister samt om bidrag för 
att anställa flera lantmätare.  Han åtnjöt stort förtroende inom sitt stånd trots att hans 
åsikter avvek från majoritetens.  Slotte var medlem av bland annat bevillingsutskottet, 
statskyrkolagsutskotten och sekreta utskottet.  Han var bondeståndets talman från år 
1877.  Vid öppnandet av 1891 års lantdag höll han ett legendariskt tal om folkets oro 
inför förryskningsträvandena.  Vid denna tid började Slotte förlora sitt tidigare 
förtroende, framför allt genom den s.k. margarinfrågan.  Slotte uttalade sig för 
margarinproduktionen, vilket givetvis upprörde jordbrukarna.  Som talare var han inte 
särskilt medryckande.  Slotte behärskade finska rätt väl.  Under sin tid som talman 
höll han de officiella öppnings- och avslutningstalen alltid på folkmajoritetens språk.   
Tidigare präglades tillvaron på Slottebacken av enkla levnadsvanor, precis som hos 
traktens andra bönder.  Efter att han ingick sitt andra äktenskap med dottern till 
församlingens kyrkoherde vann en mer borgerligt präglad livsstil insteg på gården.  
Gården byggdes om så att den blev mer herrgårdslik.  
 
 
12.   SLOTTE, KARL FREDRIK , professor.                                                                             



Karl Fredrik Slotte föddes i Nedervetil den 27 oktober 1848 och dog i Helsingfors den 
19 juli 1914 och var äldste son till Carl Johan Slotte och Anna Lisa Varila. Han var gift 
med Fredrika Emilia Finelius. 
Han blev student från elementarläroverket i Uleåborg 1867, blev fil.kand. 1872, 
promoverades till magister följande år, avlade fil.lic. examen 1882 och promoverades 
samma år till doktor. 
K.F. Slotte ägnade sig åt läraryrket och utnämndes1876  till kollega i matematik och 
fysik vid realskolan i Åbo. 1882 utnämndes han till äldre lärare i allmän och tillämpad 
fysik vid polytekniska institutet, som 1908 ombildades till Tekniska högskolan och 
Slotte blev  högskolans professor i fysik. Professorstitel erhöll han 1897. 
Slotte utvecklade en produktiv författarverksamhet  och utgav flera vetenskapliga 
avhandlingar och uppsatser. 1898 kallades han till medlem av Finska 
vetenskapssocieteten. 
Professor Slotte hörde till Tekniska högskolans mest framstående lärare och 
vetenskapsmän. Som lärare var han varmt avhållen och uppskattad av sina 
studenter. 
1913 utgav professor Slotte en lärobok i fysik för högskolor och universitet. Här ett 
utdrag ur recensionen: 
”Bland den stora mängd läroböcker, mest tyska, vilka äro tillgängliga för den 
studerande ungdomen, finnes väl knappast en enda, som riktigt lämpar sig för de 
grundläggande studierna i fysik vid våra högskolor och universitet. Att de 
grundläggande studierna i fysik blivit så vanlottade i lärobokslitteraturen är en naturlig 
följd af de svårigheter, hvarmed tillgodoseendet häraf är förenadt. Bl.a. genom 
tudelningen av fysiken i den experimentella och den matematiska fysiken försvåras 
för nybörjare i hög grad översiktligheten af de inhämtade kunskaperna. 
I en nyutkommen lärobok har denna uppgift blivit löst på ett mycket lyckat sätt. 
Professor K.F. Slottes: ”Fysikens grundprinciper, handbok för studerande”, 
Helsingfors 1913, Inom ramen af c. 300 sid. har bokens författare sammanfört den 
experimentella och den matematiska fysikens grundpinciper till ett organiskt helt. 
Denna lärobok som på ett kortfattat och vetenskapligt sätt gifver en öfverblick af den 
moderna fysikens  resultat är särdeles att rekommendera”. (HBL 5/10 1913) 
I sitt minnestal vid K.F. Slottes bår sade rektorn vid Tekniska högskolan , prof. K. 
Axe. Ahlfors bl.a. följande:” Tack vare sin samvetsgrannhet, gedigna karaktär och 
omutliga rättrådighet vann han icke blott sina elevers aktning och kärlek, utan 
förvärvade sig också lärarkollegiets tillgivenhet. Karl Fredrik Slotte var en man som 
man helt kunde lita på, och även om han i stundens hetta någon gång kunde brusa 
upp och vara skoningslöst sträng, gick stormen dock snart över, och han sinne var 
åter lugnt och behärskat som vanligt.” 
 
 
 
13. SLOTTE, ERIK  LEANDER, bonde.  
Leander Slotte,  (Slotts-Leander), föddes den 10 oktober 1843  i Nedervetil, bonde 
först på Bast och från 1872 på Slotte, dog  i Nedervetil den 13 juli 1918. Han var son 
till Erik Eriksson Slotte-Kankkonen och Anna Cajsa Johansdr Tast.  Han var gift 1) 
med Greta Sofia Slotte, gift 2) Johanna Elisabet Slotte (Greta Sofias syster) och 3) 
med Emma Johanna Johansdr Junell.   
 
Leander Slottes far Erik Eriksson Kankkonen, född i Rödsö, Karleby 1804, kom år 
1832 som arrendator till Slotte och åren 1836-42 är han husbonde på Bastubacka i 



Nedervetil. År 1871 köpte han ett hemman  på Slotte och bodde där sedan resten av 
sitt liv. Erik Kankkonen var gift med Anna Cajsa Tast som var storkusin med Johan 
Eriksson Slotte-Hauki i fam. 4 
Sonen Leander Slotte var mao. småkusin med sin svärfar Carl-Johan Slotte.  
Leander Slottes minnesruna i Öb. 
Dödsfall. Den 13 dennes avled i sitt hem i Nederwetil bonden Leander Slotte.  
Med honom har en energisk och arbetsduglig man gått ur tiden. Född å Bast flyttade 
han 1870 till Slotte, där han köpte hemman, wilket han skötte på ett rationellt sätt och 
hade dess afkastning därför under hans tid tredubblats. Sin egentliga werksamhet 
utöwade Slotte dock som ledare af flere träwaruaffärer, wilkas förman och prokurist 
han warit under 40 års tid. Såsom en af initiativtagarna till kommunens första 
folkskola war han wid byggandet af densamma arbetsledare och sedan en lång följd 
af år ordförande i dess direktion. Bland andra förtroendeuppdrag må nämnas att han 
war viceordförande i kommunalstämman samt några år ordförande  
kommunalnämnden.  Samwetsgrant och plikttroget har han uppfyllt sina åligganden. 
L.Slotte war tre gånger gift, de twå första gångerna med döttrar till lantdagsmannen 
C.J. Slotte och nu efterlämnar han maka född Högnäs samt fyra söner och 2 döttrar 
från första giftet samt barnabarn och barnabarnsbarn, inalles 52 afkomlingar. (Öb 
16/7 1918). 
 
 
16. SLOTTE, ANDERS OTTO, trävaruaffärsman. 
Otto Slotte (Slotts-Otto) föddes på Slotte den 9 november 1884 och dog (under 
arbete) i Himango 19 juli 1960. 
Redan tidigt kom Otto Slotte in i trävarubranschen. Som 20-åring fick han anställning 
hos Trävaruaktiebolaget Yxpila där han stannade tills han år 1913 flyttade till 
Kristinestad för att tillträda en tjänst hos trävarufirman Slotte & Lerbacka. Under 
första världskriget  kom han till Nedervetil för att bruka hemmanet. !919 återvände 
han till affärsbanan. Han anställdes hos Ab Aug. Kynztell. År 1923 flyttade han över 
till Gamlakarleby och fick tjänst som chef för anskaffning och utlastning av virke hos 
Ab Pitwood Oy. Denna befattning innehade han tills han år 1946  startade en egen 
mätarfirma. 
Otto Slotte var ledamot av stadsstyrelsen och satt  som medlem i flera kommunala 
nämnder. Han var initiativtagaren till bildandet av Gamlakarleby älvs 
flottningsförening år 1926 och 1945 deltog han i bildandet av trävaruexportmätarnas 
förening 
Gamlakarlebybo gör praktisk uppfinning.  
Prokurist Otto Slotte har fått patent på bomspel. 
Patent har tilldelats  prokuristen Otto Slotte från Gamlakarleby på ett bomkoppel, 
som enligt fackmannautlåtande torde vara det mest praktiska, säkra och ekonomiska 
bomkoppel som hittills kommit till användning. 
För det första kan ifrågavarande koppel inte sno sig, och vad detta betyder, kan varje 
erfaren flottningsledare föreställa sig. Ty att reda upp tilltrasslade bommar och länkar 
efter en hård storm är både svårt och tidsödande arbete. 
För det andra kan kopplets lås anses nästan 100-procentigt säkert. Det öppnar sig 
inte självmant, vilket ofta är fallet med andra bomlås… 
Då trävarufirmor och speditörer länge saknat ett bomkoppel med ifrågavarande 
egenskaper, kan man förmoda, att de tar det nya kopplet i användning så snart det 
kommer ut i handeln. 



Herr Slotte berättar att han i cirka 40 år haft att göra med flottningsarbete  och länge 
grubblat på att konstruera ett bomkoppel som fungerar till belåtenhet.” 
(Österbottningen 20/3 1948). 
 
 
17.  SLOTTE, JOHAN ELIAS, bonde. 
Elias Slotte (Murick-Ella) föddes på Slotte den 20 augusti 1867 och dog på Murick 
den 14 april 1941. Han var son till Carl Johan Slotte och Anna Lisa Varila och var gift 
1) med Greta Sofia Palm och 2) med Selma Maria Murick.  
Elias Slotte växte upp på Slotte men flyttade vid sitt giftermål 1892 till det hemman 
som hans far köpt på Murick. Sina mesta krafter ägnade Elias Slotte jordbruket, men 
som son till lantdagsmannen C.J. Slotte fick han i sitt hem många impulser till arbete 
på olika områden: I flera år var han polis i  Nedervetil, men lämnade tjänsten under 
ofärdsåren i slutet av 1800-talet, då han inte ville underkasta sig den dåvarande 
regimen. Under de första åren efter Nedervetil Andelsmejeris grundande fungerade 
han som dess disponent. I ett tiotal år var han ordförande i Murick folkskolas 
direktion. Likaså var han postföreståndare i Nedervetil under ett flertal år. 
Kyrkvärdsbefattningen skötte han i 20 års tid. Kristliga ungdomskretsen ägnade han 
mycken tid. Han fungerade som dess viceordförande ända från starten. Ibland 
uppträdde han även som predikant vid festliga möten och sammankomster. 
 
17. SLOTTE, MARIA SOFIA, lärare.  
Maria (Maja) Slotte föddes på Murick i Nedervetil den 27 april 1900 och dog i 
Gamlakarleby den 12 oktober 1973. Hon var dotter till Elias Slotte och Greta Sofia 
Palm. 
Maria Slotte utdimitterades från Vasa småskoleseminarium 1924. Samma höst fick 
hon tjänst på Övre Korplax 3-klassiga skola i Karleby (Kotkama). 1932 indrogs skolan 
på grund av elevbrist varför Maria Slotte överfördes till Kaustar lägre folkskola, där 
hon verkade till sin pensionering 1960. 
Hennes varma religiositet präglade hennes verksamhet även utom skolan. Hon på 
började 
som den första i Karleby det kristliga juniorarbetet i Kaustar. Hon hörde till föreningen 
Kyrkans ungdom och fungerade som dess bibliotekarie. Även Röda Korsets 
verksamhet låg henne varmt om hjärtat, och hon har fått dess förtjänsttecken. Hon 
var medlem i Karleby Marthaförening och var sekreterare i dess Kaustarkrets. 
”Maja Slotte älskar de små mänskoplantor hon åtagit sig att fostra och leda dem i 
kärlek med varsamma händer. Hon är punktlig i sin gärning liksom i sitt privata liv. 
Trogen i det minsta och pålitlig”. (Öb 27/4 1950). 
 
18.   SLOTTE, ANDERS OTTO, jordbrukare, häradsdomare.  
Otto Slotte föddes i Nedervetil den 23 februari 1864 och avled  där den 30 december 
1947.   
Han var son till Carl Johan Slotte och Anna Lisa Varila och gift 1) med Emma 
Elisabet Pelo och 2) med Hilda Johanna Loulubacka. 
Otto Slotte kan karaktäriseras som en "bonde av den gamla stammen", som krävde 
mycket av sig själv och sina medmänniskor. 
Rakryggad med bestämda åsikter, arbetsam, handlingskraftig med kulturell och 
politisk vakenhet gjorde att han fick axla många förtroendeuppdrag i sin hemsocken. 
1899 efterträdde han sin far, lantdagsmannen Carl Johan Slotte som nämndeman 
och ordförande i kommunalstämman och kvarstod på posten tills kommunallagen 



ändrades 1917. Med fast hand ledde han kommunalstämman och ignorerade alla 
olagliga bobrikoffska förordningar. Han blev invald i den nyinrättade 
kommunalfullmäktigeinstitutionen 1918 och satt till 1928, under vilken tid han 
fungerade som dess viceordförande.  Som ordförande i statens skattenämnd satt 
han från 1918 till 1942, och var också en tid ordförande i vägnämnden.  Vid 
sekelskiftet inträdde han som medlem i häradsrätten där han satt i 35 år.  
Häradsdomartiteln erhöll han 1916.  Otto var styrelsemedlem i Nedervetil Sparbank 
från och med banken grundades, medlem även i Nedervetil Andelsmejeris styrelse.  
Han satt även en tid som ordförande i Nedervetil församlings boställsnämnd.  Han 
drev med framgång jordbruket på fädernegården och deltog aktivt i arbetet ännu vid 
hög ålder. 
Han visade intresse och förståelse för sång-och musiksträvanden i Nedervetil. 
 
24.   SLOTTE, JAKOB FRITJOF  
Fride Slotte föddes på Hassis i Karleby den 20 november 1889 och dog i Jakobstad 
den 23 januari 1950. Han var son till Jakob Mattsson Slotte (Hassinen) och Anna 
Brita Simonsbacka. Fride Slotte var ogift. 
Fride Slotte som med familjen flyttat till Nedervetil kom genast vid unga år att överta 
hemgårdens skötsel efter faderns död. Med intresse och omsorg skötte han 
hemmanet och jordbruket bedrevs rationellt. Trots sitt intresse för jordbruket kom han 
dock år 1919 att växla om till affärsmannabanan. Han blev först föreståndare för 
Slotte & Gustafssons  skoaffär i Vasa och  inköpte sedan år 1922 tillsammans med 
dir. M.A: Slotte i Gamlakarleby Slotte & Gustafssons filial i Jakobstad. Firman fick 
namnet M.A. Slotte & Co och Fride Slotte blev från starten direktör för denna firma. 
Han var  under många år styrelsemedlem i Suomen Nahkakauppiaiden Liitto.  
Sången och musiken var Fride Slottes särintressen. 
Under sin vistelse i Nedervetil var han aktivt med i ungdoms- och kulturarbetet och 
var särskilt en stöttepelare för sångkören. Även i skyddskårsarbetet var han  
verksamt med i Nedervetil liksom senare i Jakobstad. I Vasa tillhörde han Brages 
sångkör och under hela sin tid i Jakobstad deltog han med största intresse i 
Jakobstads-Pedersöre kyrkokörs verksamhet 
 
 
37.    SLOTTE, ARVID IMMANUEL, konstnär. 
Arvid Immanuel Karlsson Slotte, född i Helsingfors 24 juni 1887, död i Helsingfors 
den 22 maj 1973, son till Carl Fredrik Slotte och Fredrika Emilia Finelius. Han var 
första gången gift med  Maria Elisabet Saarinen och andra gången med Katarina 
Mankinen. 
Efter slutförd skolgång utbildade han sig för den militära banan och vann 
löjtnantsgrad. 
Han idkade konststudier i H:fors, Paris och Dresden. Han har framför allt gjort sig 
känd som porträttmålare och interiörmålare. Sin första utställning hade han 1906.  
Vid sidan av sin konstnärliga verksamhet var han starkt engagerad i socialt arbete. 
Speciellt bland de bostadslösa har han med sin hustru utfört ett uppoffrande arbete.  
 
Häromdagen sammanträffade skribenten med en synnerligen originell och 
stimulerande människa: målaren Arvid Slotte, son till avlidne professorn i fysik vid 
Tekniska högskolan.  Hans farbroder var skalden Alexander Slotte. Han kunde bl.a. 
berätta om det tillfälle, när dikten Slumrande toner kom till. När dikten var 
färdigskriven vände sig Alexander om och  läste opuset för sin bror och brorson. Efter 



uppläsningen sade professorn till sin son helt likgiltigt:  ”Hör du, den där Alexander 
kan ju skriva litet”. 
Något särdeles intryck gjorde inte detta sedermera så omtyckta skaldestycke på 
dessa två släktingar. Alexander Slotte fick dock härefter heta ”Slumrande toner”. 
Så småningom fördes samtalet  in på måleri och det var synnerligen intressant att 
följa målarens utveckling tavla efter tavla. Från ungdomstidens realistiska dukar hade 
utvecklingen gått till alltmera förenklad expressionism. I synnerhet porträttet av 
skalden Gunnar Björling gjorde djupt intryck i dess kärva enkelhet. 
Mitt i all vår färgglädje utbrast plötsligt herr Slotte: ” Tänk att jag ändå offrat 20 år av 
konstnärligt skapande på gatumissionen”. 
Efter en fruktansvärd depression som slav under alkoholen, utan t.o.m. tak över 
huvudet i smällkalla vintern, hade herr Slotte mött frälsningens under, och från den 
dagen var han fri från son last. I 20 år ägnade herr Slotte efter denna upplevelse sitt 
liv åt gatans och fängelsernas olyckliga människor.  Hans hem, blev nu den öppna 
fadersfamnen. Han och hans fru verkade denna tid aktivt inom Frälsningsarmén. År 
1945 kom Arvid v. Martens in i detta arbete och arbetar fortfarande till stor 
välsignelse på samhällets skuggsida. 
Och så ger vi ordet igen till herr Slotte: ”Jag kan inte säga att jag älskade dessa 
människor. Jag bara förstod dem. Någonting drev mig ut i detta arbete. Det bästa 
sättet att klara sitt eget alkoholproblem är nämligen att hjälpa andra, Bönen har 
också haft stor betydelse. Härvid ville jag varna för ringaktning av den s.k. 
vanebönen. Vanebönen blir nämligen lätt till  behov och kan ge upphov till verklig 
bön. Jag förstår ingenting av de religiösa verkligheterna men jag tror ändå. Har en 
känsla av att materialismen kommer att köra fast.  Expressionismen är för mig 
måleriets protest mot tidsandan. Konstnärerna har ju i alla tider utgjort någonting av 
tidens samvete”. 
Då vi skildes kände jag att jag mött en riktig och väsentlig människa. 
(Församlingsbladet 29/5 1959. A.B.) 
 
 
40.   SLOTTE JOHAN ERIK, bonde. 
Johan (John) Erik Slotte (Slotts-Janne) föddes den7 juli 1874 på Slotte och dog där 
den 26-april 1938. Han var son till Erik Leander Slotte och Greta Sofia Slotte. Han 
var gift med Maria Emilia Palm. 
Efter avslutad skolgång ägnade han sig åt  jordbruket men i likhet med sin far  var 
han redan i unga år tidvis anställd i olika trävaruföretag. Redan innan han fyllt 20 var 
han arbetsförman hos Ab Wilh. Schauman. Värnplikten avtjänade han i Uleåborgs 
skarpskyttebataljon. Efter värnplikten var han en lång tid arbetsledare i Ab Yxpila, 
flottningschef hos Fiskars Ab, vilket medförde att han gjorde vidsträckta resor för 
trävarufirmorna.  
Men det var som jordbrukare  och kommunalman i Nedervetil som han utförde sin 
livsgärning. 
Han var ordförande för kommunalstämman (senare kommunalfullmäktige) åren 
1915-38. 
Härtill kommer en hel del kommittéarbete. Han fungerade bl.a. som kommunens 
representant i kommittén för järnvägsprojektet Gamlakarleby-Suolahti. Han var 
ordförande i Åbacka folkskolas direktion ända från starten. Han var viceordförande i 
Karlebynejdens andelslags förvaltningsråd och styrelsemedlem i Andelslaget 
Enigheten. 



John Slotte var också en av dem som hösten 1917 i hemlighet skapade Nedervetil 
skyddskår, (då den ännu kallades brandkår) och var dess första chef. Han var elektor 
vid presidentvalet 1925 och fungerade som  en tid som Svenska folkpartiets 
lokalavdelnings ordförande. 
Johan Slotte representerade ofta Nedervetil vid stämmor och möten och förde med 
iver  och intresse sin hemkommuns talan. 
 
 
41.    SLOTTE, KARL GUSTAV,  bonde. 
Karl Gustav Slotte (Bastback-Kalle) föddes på Slotte den 9 april 1876 och dog på 
Bastbacka den 1 januari 1944. Han var son till Erik Leander och Greta Sofia Slotte. 
Han var gift med Maria Emilia Lerbacka. 
Som ung tänkte K.G.Slotte välja den lärda banan och sökte därför och vann inträde 
vid Nykarleby seminarium, men trivdes  inte med förhållandena där utan återvände 
till hembygden, där han småningom blev ägare till socknens största hemman.  
Han var en intellektuellt begåvad och valken personlighet även om i många stycken 
konservativ till sin läggning. Det hindrade honom dock inte att vara en av de första att 
införa nya vinningar och metoder på jordbrukets område. Han strävade efter bättre 
skiftesförhållanden och maskinell drift av sitt lantbruk. Kontrollverksamhet och 
förädling av husdjursstammen låg honom även varmt om hjärtat. 
I det  kommunala livet var Bastback-Kalle en mycket anlitad person. Han tillhörde 
både kommunalfullmäktige, kommunalnämnden (styrelsen), taxeringsnämnden och 
styrelsen för Nedervetil Andelsmejeri. I flera årtionden var han medlem Murick 
folkskoldirektion, där han alltid visade intresse för skolans och undervisningens 
bästa. 
 
 
42.    SLOTTE, MATHIAS ALEXANDER, affärsman.  
Alexander Slotte föddes  på Slotte i Nedervetil den 8 maj 1878 som son till Erik 
Leander och Greta Sofia Slotte. Han dog i Vasa den 12 augusti 1942. Han var gift 
med Helena Maria Wiik. 
Efter avslutad skolgång kom Alexander Slotte redan som 16-åring in på 
trävarubranschen som han skulle komma att ägna sitt liv åt. Under åren 1896-1911 
verkade  han först som flottningsförman och sedan   skogsavverknings- och 
utskeppningschef  bl.a. för  Schauman & Nymans trävaruaffär i Jakobstad  och för 
Trävaruaktiebolaget Yxpila. År 1911 etablerade han sig som självständig 
trävaruexportör i Kristinestad och flyttade 1925 till Vasa där han bedrev 
trävaruagentur-, rederi-, och speditionsrörelse. Han var initiativtagare till grundandet 
av flera företag bl.a. Vaasan Laiva Oy och Vasa Steamship Co. För det sistnämnda 
företaget verkade han som verkställande direktör. 
Vid sidan av sin affärsverksamhet deltog Alexander Slotte flitigt i det politiska livet. 
Redan under sin ungdomstid var han åren 1908-10 ordförande för Nedervetil 
Ungdomsförening. Under åren i Kristinestad  var han medlem av stadsfullmäktige 
och ett flertal kommittéer. Han var en av grundarna av Kristinestads skyddskår och 
fungerade sedan som skyddskårernas kretschef i Kristinestad med omnejd. 
Som ivrig seglare och kommodor före Kristinestads segelförening arbetade han för 
segelsportens befrämjande i de österbottniska kuststäderna. 
 
 
45.   SLOTTE-DALE, ANNA-LISA  



Anna Elisabeth (Anna-Lisa) Slotte, född 02-11-1890  i Helsingfors, död 10-05-1970  i 
Oslo,  
Dotter till Alexander Slotte och Maria Golovatscheff.  Hon var gift med professor 
Johannes Dale i Oslo, där hon också var bosatt. 
Anna-Lisa Slottes intresse var finlandssvensk folkdans. Hon var en av grundarna av 
Finlands Svenska Folkdansring och hon var också föreningens hedersmedlem. 
Föreningen Brage i Helsingfors blev självfallet hennes intressevärld. Då tillvaron 
klarnat efter det första världskriget och de tunga dagarna  inom landet 1918, var hon 
med i gruppen av Brage-folkdansare som knöt kontakter över Nordens gränser. 
”Hon var en värdig representant för svenskbygdernas folk i Finland. Aldrig glömmer 
den som var med vid bygdeungdomsstämman i Bergen 1928 , hur hon på rak arm 
från scenen  redogjorde för den svenska stammen i Finland och att det var denna 
finlandssvenska kultur laget företrädde i danser  och toner. Det var inte underligt att 
en norsk gut tände i det ögonblicket. Efter en tid reste han till Helsingfors för att 
återse Anna-Lisa  och en dag förde han henne hem till bergen – staden mellan fjäll 
och fjord – som sin brud.  
Anne-Lisa fann sig väl i sitt nya hemland. Genom sin makes verksamhet, först som 
lärare, senare som professor vid Oslo universitet, var hon hela tiden i kontakt med 
ungdomsarbete och kultursträvanden. Intressen som hon var född och uppvuxen i. 
Då Finlands president besökte Oslo var det Anna-Lisa Dale – i sin granna 
Nedervetildräkt – som fick representera banden mellan de två nordiska länderna”. 
(Rut Lindfors Folkdansen 1974/4) 
 
 
 
60.     SLOTTE , K.A., disponent. 
Karl Alexander Slotte föddes i Nedervetil den 6 september 1896 och dog den 17 april 
1983. 
Han var son till Elias Slotte och Greta Sofia Palm och gift med Anni Alice Wiik. 
Vid 20 års ålder sökte sig till Gamlakarleby, där hans intresse för el-motorer ledde till  
anställning på Gamlakarleby Motorfabrik, där man tillverkade bl.a. tröskverksmotorer. 
Efter inbördeskriget bytte han dock bransch och efter praktik vid mejerierna i 
Nedervetil och Gamlakarleby kom han in på mejeriskolan i Gamlakarleby. Sedan 
utdimitterats från därifrån vann han anställning som disponent vid Övermark mejeri. 
Efter sju år i Övermark flyttade han 1927 över till Kronoby Andelsmejeri där han kom 
att verka som disponent till sin pensionering. Under hans tid utvecklades mejeridriften 
och han intresse för modernisering och speciellt den maskinella utrustningen gjorde 
att Kronoby Andelsmejeri utvecklades till ett av landsdelens modernaste och bäst 
skötta företag. 
Under krigen var K.A. Slotte vårdchef för 1.100 evakuerade karelare, som var 
placerade i Kronoby. 
Vid sidan av sitt arbete kom han att bli anlitad  för ett flertal förtroendeuppdrag i 
Kronoby med  omnejd. Sammanslutningar som dragit nytta av hans kunnande var 
bl.a. Centrallaget Enigheten, Kronoby Andelskassa, Kronoby församling, Svenska 
Österbottens Seminförening, Kronoby Sparbank, Kronoby Båtklubb och  Folkhälsan 
för att nämna några. 
Förutom sportfiske och båtliv ägande sig K.A. Slotte under sin fritid åt bl.a. 
elektroteknik. 
Redan under folkskolåldern hade han intresserat sig för elektricitet – detta var alltså i 
början av 1900-talet – och snart hade han byggt sin första lilla elektriska motor som 



gick med likström och  under inbördeskriget, då det var svårt att få tag på 
lyspetroleum, beslöt man i Nedervetil att sätta upp ett kraftverk för att få elström och 
då vände man sig till Slotte som installerade det.   Under 1920-talet började  intresset 
för radion vakna i våra bygder och skaffade Slotte sig ett kopplingsschema från 
Sverige och byggde sin egen radio. 
År 1925 såg han i en artikel att en man hade byggt en elektrisk motor som då 
betraktades som världens minsta. Men Slotte tyckte inte att det borde vara någon 
konst att bygga en ännu mindre. Och därför satte han sig ner  och lindade en motor 
som blev 1½cm hög. När motorn presenterades i tidningen fick Slotte brev från Paris 
med förfrågan om han inte ville sälja sina leksaksmotorer till Frankrike. Där skulle 
finnas köpare till dylika. 
Att reparera klockar och radioapparater blev senare också en hobby för K.A. Slotte. 
 
 
63.  SLOTTE, HARALD JOHANNES, kantor-organist. 
Harald Slotte född i Nedervetil den 4 maj 1909 och dog 25 augusti 1945, son till Elias 
Slotte och Selma Johanna Murick. Han var gift Valdine Nyqvist. 
Redan under uppväxtåren visade Harald Slotte konstnärlig begåvning. Utom musik 
intresserade han sig för teckning och måleri. Nödig skolning för sina musikanlag fick 
han i kyrkomusikinstitutet i Åbo, därifrån han dimitterades 1932. Fortsatt under 
visning erhöll han i konservatoriet i Helsingfors (sedermera Sibeliusakademin). 
Genom privatundervisning i pianospel av Kosti Vehanen blev Harald Slotte skicklig 
pianist, som ofta anlitades vid konserter och kyrkomusikfester. Harald Slotte sysslade 
även med komposition, Och fastän han inte erhöll någon särskild utbildning i teckning 
och måleri har han målat vackra tavlor i olja och pastell. 
Harald Slotte var under olika repriser tf. kantor-organist i Nedervetil. Under denna tid 
ledde han olika körer och en stråkorkester. Under vinterkriget och året därpå var han 
vårdledare för de evakuerade karelarna i Nedervetil. Sedan fick han anställning i 
Gamlakarleby hos OY Suomen Marjat.   Under denna tid spelade han med som 
pianist i olika orkestrar och var ofta anlitad som ackompanjatör vid konserter och 
uppvisningar. 
Ur Österbottningen 14/1932. 
”Kyrkokonsert. Under sin studietid gav organisten Harald Slotte ett par somrar å rad 
kyrkokonserter för Nedervetilborna, vilka därvid fingo bevittna huru han gick från 
klarhet till klarhet. Samma sak kunde konstateras vid kyrkokonserten, som hölls 
härstädes lördagsafton. En stor del av programmet – hela 9 nummer – upptogs av 
solosång av musikstud.  V. Söderström med Slotte vid orgeln. Ytterligare förekom 
violinsolo av hr Arne Broända. Hr Slotte som ju väl känner till ortens kyrkoorgel tog ur 
den allt vad den har att giva. Hans huvudnummer voro Bach: Toccata d-moll och 
Mendelsohns Sonate f-moll, av vilka i synnerhet den senares tredje sats Allegro 
assai vivace utmärktes av att teknik och skönhet sammansmälte till ett. 
Hr Broända, amatörmusiker hade haft kort tid på sig för inövandet av programmet. 
Han spelade tre stycken, passade noga på ackompanjemanget och åstadkom vackra 
partier i Händels Largo. 
De, som hade infunnit sig till konserten, hade haft en väl använd lördagsafton i det av 
den dalande solen smyckade templet” .W.-H. 
 
 
88.   SLOTTE,  MATHIAS ALEXANDER, affärsman. 



M.A. Slotte föddes i Karleby den 11 september 1878 och dog i Gamlakarleby den 27 
april 1964. Han Var son till Mathias Mattsson Slotte (Hassinen) och Greta Sofia 
Simonsbacka. Han var gift med Edla Bredskär. 
M.A. Slotte föddes på Hassis i Karleby och gick i skola i Såka då hembyn på den 
tiden saknade skola. Som tjugoåring flyttade han med sina föräldrar till Slotte i 
Nedervetil. Vid sidan av jordbruket drev M.A. Slottes far ett garveri redan på 1870 
talet i Hassis. Fadern och farbrodern brukade varje år resa till marknaderna i östra 
och norra Finland. De sålde handskar  och kardor och köpte får- och kalvskinn. M.A. 
Slotte var 15  år när han första gången deltog i en sådan resa till Kajana. Han blev 
uppköpare åt sin far och började resa på egen hand. Under första resan till St 
Petersburg 1898 väcktes hans handel med viltskinn. Han köpte 30.000 ekorrskinn, 
som han sålde med stor vinst i Helsingfors.  Han började även anställa uppköpare, 
som fick betalt på förhand.  År 1900 lät han bygga ett nytt garveri på Slotte.  Därefter 
började han bedriva handel med läder och skor.   
Han köpte firman Nyström & Neunstedts lager och handlade ett år tillsammans med 
Ernst Neunstedt.  I september 1904 startade han firman Slotte & Gustafsson med sin 
svåger K.J. Gustafsson.  Butiken var inhyrd i ena hörnet av Storgatan och 
Borgmästargatan tills de 1907 köpte en fastighet i hörnet mittemot.  Samma år 
öppnade de även en filial i Jakobstad.  De sålde mest pjäxstövlar, sulläder och 
smorläder och köpte in råhudar och viltskinn.  År 1918 övertog Gustafsson filialen i 
Jakobstad och Slotte blev tillsammans med sina söner ägare till firman i 
Gamlakarleby.  Firman antog namnet M.A. Slotte & Co och familjen flyttade till 
staden.  År 1929 öppnades filialer i Uleåborg och Kemi och 1933 filialer i Sordavala, 
Joensuu och Värtsilä.   
År 1906 var Slotte med om att grunda Gamlakarleby exportandelslag och 1910 
deltog han i bildandet av Gamlakarleby Handelsaktiebolag tillsammans med Emil 
Björk, K.J. Gustafsson, Eliel och Hugo Sandbacka.  Samma män grundade följande 
år Hud & Skinncompaniet, som genast fick en omsättning kring 20 miljoner mark.  
Firman blev snabbt det ledande företaget inom sin bransch i Norden.  Någon gång 
under de första åren av företagets verksamhet gjorde M.A. Slotte en 
sägenomspunnen resa till Archangelsk i Ryssland med en engelsk affärsman.  
Engelsmannen växlade sina pund till tre säckar med rubler och efter äventyrliga 
skeden lyckades de under några månader få ihop fem hästlass med pälsskinn.  När 
engelsmannen frågade vad han ville ha för lön, svarade han att det inte var någon 
brådska med den. ”Sälj nu först dina skinn och se vad du får”. Slotte hade inga större 
förväntningar på sin provision.  Efter några månader kom provisionen och med 
summan (12 000 mk) kunde Slotte inlösa hemgården i Nedervetil av sin far.   
Under första världskriget ansåg ryssarna att Hud- och Skinncompaniet var för 
tyskvänligt och försökte på många sätt hindra dess verksamhet. År 1915 blev M.A. 
Slotte utan rannsakan och laga dom dömd av dåvarande guvernören i Uleåborgs län 
till 3 månaders fångelse, som han avtjänade i Uleåborgs länsfångelse.  Lite senare 
förbjöds firman att under ett års tid bedriva sin verksamhet.  Därför grundade man år 
1916 en kromläderfabrik i Epilä nära Tammerfors.  Man grundade även dotterbolaget 
A.B. Finska Pälsfabriken i Tavastehus 1928.  Då en skohandlare även bör ha del i en 
skofabrik blev Slotte 1919 en av huvudaktionärerna i Tampereen Kenkäteollisuus Oy. 
År 1937 köpte han Gamlakarleby Kromläderfabrik.  Han var dessutom direktör och 
delägare i Gamlakarleby Bryggeri Ab.   
År 1912 lät M.A. Slotte uppföra ett vacker affärs- och bostadsbyggnad ritad av Alvar 
Åkerman vid Borgmästargatan 5. År 1925 skaffade han sig en stor tomt vid 
Torggatan av Gamlakarleby järnhandel och skoaffären flyttade till hörnet av Torg- 



och Storgatan.  Vid Strandgatan lät han uppföra ett affärs- och bostadshus 1927. 
Åren 1939-40 ersattes den gamla byggnaden i hörnet av Torg- och Storgatan med 
ett nytt affärs- och bostadshus.  Byggnaderna är avskilda från Chydenius-parken 
med ett högt rappat stängsel, där bönderna ännu på 1940-talet brukade binda fast 
sina hästar.   
Slotte var styrelsemedlem i Nedervetil Sparbank och kontrollant vid Helsingfors 
Aktiebanks kontor i Gamlakarleby.  Han var flera år medlem av kommunalfullmäktige 
i Nedervetil.  Han verkade som ordförande i feststyrelsen då Karlebynejdens sång- 
och musikförbund ordnade sin andra sångfest 1925 i Nedervetil.  Festpubliken 
uppskattades till 5000 personer.  Slotte verkade även inom Rotaryklubben, 
Handelsgillet och Sällskapsklubben.  Han stödde många allmännyttiga föreningar. 
Ungdomsföreningen i Nedervetil och flera folkhögskolor fick understöd. Även den 
finskspråkiga Keski-Pohjanmaan kansanopisto fick stöd av Slotte. På sin 70-årsdag 
donerade han en summa för söndagsskolor och annat kyrkligt ungdomsarbete i 
Nedervetil, Karleby och Gamlakarleby. 
Han var medlem av understödsföreningen för Åbo Akademi. Trots sina framgångar 
inom affärsvärlden bevarade han kontakten med sitt ursprung och med sin hembygd. 
Hans hemman i Nedervetil var välskött och han var aldrig för fin att delta i arbetet på 
gården. Han ägnade sig även åt hästuppfödning. Slotte rörde sig bland odalmännen 
som en av dem och i sin affär i staden slog han sig gärna ner bredvid någon kund, 
tände sin krokiga pipa och pratade bort en stund. Han var öppen och rättfram och 
försökte aldrig vara något annat än han var. Kommerserådstiteln fick han 1948 och 
handelskammarens förtjänsttecken i guld 
 
 
88.   SLOTTE, MATHIAS ALBINUS (ALBIN), affärsman.  
Albin Slotte föddes på Slotte i Nedervetil den 1 mars 1902 och dog i Gamlakarleby 
den 1 augusti 1969. Han var äldsta son  till M.A. Slotte och Edla Bredskär. När fadern  
1918 bildade firman M.A. Slotte & Co blev sönerna delägare i firman och familjen 
flyttade till Gamlakarleby i början på 1920-talet. Han var känd bland såväl inhemska 
som utländska viltskinnsköpare för sin insikter vid bedömning av skinnkvalitet.  
Hans främsta intresse var hästavel och travsport. Han var  under en lång följd av år 
styrelsemedlem och kassör i S.Ö.N (Svenska Österbottens Norra)  Hippos samt 
gjorde en stor insats när travbanan i Gamlakarleby utbyggdes på 1950-talet och blev 
en av de bästa i landet. På hans initiativ började man ordna landskamper i trav 
mellan norra Finland  och norra Sverige. Han var medlem i Nedervetil 
Hästvänsförening och följde intresserat med hingsten Kimallus’ utveckling. 
På det merkantila området har han varit verksam inom flera företagarföreningar och 
år 1939 blev han vald till styrelsemedlem i den första regionala 
företagarorganisationen Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. 
Bland släktingar och vänner var han uppskattad för sin hjälpsamhet, sin 
anspråkslöshet och sitt goda humör, som inte ens en viss invaliditet förmådde bryta 
ned. 
 
 
108.   SLOTTE, ANDERS ELOF, affärsman. 
Anders Slotte föddes på Hassis i Karleby den 26 juni 1893 och dog den 31 oktober 
1946 i Kållby, Pedersöre. Han var son till Jakob Mattsson Hassinen (senare Slotte) 
och  Anna Brita Simonsbacka och gift med Eva Linnea Långström från Långsele i 
Sverige. 



Efter genomgången folk-, och folkhögskola kom han (vid 18 års ålder) in på 
affärsmanna-banan som föreståndare för firman Slotte & Gustafssons Sko- och 
Skinnaffär i Jakobstad. 1920 flyttade för att bli föreståndare för samma firmas affär i 
Vasa. 1924 övertog han ledningen av Kållby Läderfabrik som han sedan ombildade 
till aktiebolag med sönerna som delägare. 
Musikaliskt begåvad och livligt intresserad av kulturella strävanden var Anders Slotte 
aktivt verksam inom Jakobstads Sångarbröder, Vasa Brage, Gamlakarleby Manskör 
och Kållby Ungdomsförening 
 
116.  SLOTTE, HJALMAR ALEXANDER, lärare. 
Hjalmar Alexander Slotte föddes i Nedervetil den 4 juni 1890 och dog i Gamlakarleby 
den 12 september 1928, son till Johannes Slotte och Helena Matilda Simonsbacka. 
Han var gift med Sally Nejnstedt. Hjalmar växte upp som fosterbarn hos sin farbror 
Anders Viktor och Amalia Charlotta Slotte, som var barnlösa. 
Hjalmar gick i skola i staden där han avlade studentexamen, bedrev under några 
terminer vetenskapliga studier. Han dimitterades som hospitant från Nykarleby 
seminarium 1922 och verkade därefter som lärare vid Mellanskolan i Gamlakarleby i 
geografi, gymnastik och hälsolära  samt naturalhistoria. Under de sista åren av sitt liv 
fungerade han även som stadens sundhetspolis *). Dessutom bedrev han vid sidan 
av sitt arbete en omfattande försäkringsverksamhet. 
*) Sundhetspolisen fungerade som övervakare  och befrämjare av hygieniska 
förhållanden i staden. Hans uppgift var  att utföra speciellt olika slags desinfektioner. 
 
 
140.    SLOTTE, OTTO LENNART, fyrvakt. 
 
Lennart Slotte föddes i Gamlakarleby den 3 juli 1876 och dog på Trullön den 7 
september 1940, son till Leander Slotte och Lovisa  Elfstrand. Han var gift med Hilja 
Naemi Johansson. 
 
Dödsfall. 
Senaste lördag avled hastigt fd. fyrvakten Otto Lennart Slotte i en ålder av 64 år. 
Lennart Slotte hade på lördag morgon begivit sig på fiske och bärplockning, men då 
han förblev länge borta gav man sig att söka honom, varvid man först besökte hans 
skäristuga på Trutklippan, som han alltid under dylika färder plägade besöka. Där 
fanns han emellertid icke, varför man styrde färden till sedvanligt bärplockningsställe 
på Trullön. Här påträffades Slottes båt, vari man fann sik och bär, men Slotte själv 
syntes inte till. Sedan man letat efter honom en stund i bärskogen, påträffades några 
småpojkar som visste berätta, att de sett en man ligga ”såsom död” i skogen. På 
gossarnas anvisningar anträffades Slotte liggande död med bärkorgen på armen och 
en smörgås i handen. Av allt att döma hade han helt hastigt träffats av 
hjärtförlamning och ljutit en bråd död. 
Den så hastigt bortgångne har, alltsedan han för ett 10-tal år sedan pensionerats, 
icke varit fullt arbetsför, på grund av försvagad hjärtverksamhet. Stilla och försynt har 
han gått genom livet och obemärkt har han nu gått över tröskeln  till evighetens värld. 
Han sörjes närmast av maka, barn och barnbarn, men grannar och arbetskamrater 
minns honom med saknad” .(ÖB10/9 1940). 
 
161.   SLOTTE , KARL JOHAN , direktör.  



Karl Johan (Kalle) Slotte  föddes i Nedervetil  den 23 mars 1898 och dog i 
Gamlakarleby den 29 oktober 1945. Han var son till Karl Gustav Slotte och Maria 
Emilia Lerbacka och gift med Ida Elisabet Sandell. 
Som äldste son var Kalle Slotte förutbestämd att bli jordbrukare och detta började 
han också med ,  men folkhögskolan som han  besökte år 1918  eggade vidare. Han 
började resa omkring med Johannes Klockars, han grundade ungdoms- och 
nykterhetsföreningar. Han genomgick Vasa handelsskola och fick därefter anställning 
som bokförare på Tervakoski pappersbruk och sedan som kontorist på Kymmene 
Aktiebolags lantbruksavdelning.. Därefter inträdde han i kooperationens tjänst som 
konsulent och revisor i SOK:s Vasa distrikt. Från 1931 verkade han fram till sin död 
som biträdande direktör vid SOK:s kontor i Gamlakarleby.  Kulturellt intresserad var 
han medlem av Gamlakarleby Manskör. 
 
”Karl Johan var det stora lugnet. Oberört och självfallet kunde han säga och göra 
saker, som kom vardagsmänskan att baxna, Men ingen kunde bli ond på honom, för 
han menade intet illa. Han gick trygg och solig sin väg sådan den var skriven i 
stjärnorna. Upprörd blev han endast över orättvisor”. (Handelsbl.14/11 1943). 
 
162.   SLOTTE, RUDOLF WALDEMAR, direktör. 
Rudolf (Rulle) Slotte föddes på Slotte i Nedervetil den 06 oktober 1900 och dog (på 
tjänsteresa)  i Munsala den 26 november 1951. Han var son till Karl Gustav Slotte 
och Maria Emilia Lerbacka och gift med Hildur Helena Skrabb. 
Då det fanns många söner  i hemmet sökte sig Rudolf Slotte in på handelsbanan. 
Efter att en kort tid ha praktiserat på KNH:s filial i Nedervetil fick han anställning vid 
nystartade Pedersöre handelslags huvudaffär i Jakobstad, varefter han kom som 
butiksföreståndare till filialen i Larsmo. Efter avtjänad värnplikt och genomgången 
handelsskola  fick han tjänst hos KNH i Gamlakarleby. Härifrån kom han dock som 
kontorist vid jordbruksavdelningen på Kymmene bruk. Hans håg stod dock till 
kooperationen och snart ser vi honom som föreståndare för nystartade Vasa 
handelslag. År 1931 blev han direktör för Centrallagets Vasa-kontor och avancerade 
sedan till avdelningschef och biträdande direktör. 
Rudolf Slotte dokumenterade sig under de 30 åren i andelsrörelsens tjänst som en 
skicklig och dugande funktionär med gedigna kunskaper  och förmåga att använda 
dem till nytta för andelsrörelsen. 
Trogen sin släkts traditioner har Rudolf Slotte vårdat sina kulturella och litterära 
intressen med omsorg  och energi. Och som son av solskensfolket i Nedervetil har 
han med sina sprudlande humor aldrig försummat att bidra till glädjen i vännernas 
lag. 
Redan under sin vistelse i Larsmo deltog han verksamt i allt förenings- och 
kulturarbete så inom nykterhets- och idrottsföreningen som inom skyddskåren och 
sångkören. Även på de andra orter han varit bosatt har han flitigt deltagit i 
föreningsarbetet. I Vasa var han med om att grunda Karlebynejdens 
hembygdsförening, för vilken han från början fungerat som sekreterare. I unga år var 
Rudolf Slotte mycket idrottsintresserad och var bl.a. en god cyklist. 
 
 
163.    SLOTTE, LEANDER FRITIOF, ekonomichef. 
Fritiof Slotte föddes på Slotte  i Nedervetil den 9 februari 1902 och dog  i Jakobstad 
den 14 mars 1978.  Hans föräldrar var bonden Karl Gustav Slotte och Maria Emilia 
Lerbacka.  Fritiof Slotte var gift med Edith Aurora Norrman. 



Efter genomgången folkskola och folkhögskola kom Fritiof Slotte in i 
skyddskårsverksamheten och steg snabbt i graderna.  Han var lokalchef i Nedervetil 
mellan åren 1923-1926 och efter genomgången officerskurs befordrades han till 
reservofficer och tjänstgjorde under sju års tid som kretschef för olika kretsar inom 
Vasa skyddskårsdistrikt.   
År 1935 anställdes Fritiof Slotte som föreståndare för arbetsinrättningen i Kronoby 
och 1940 erhöll han tjänsten som ekonom vid Östanlid sanatorium.  Fr.o.m. 1950 
fungerade han också som ekonomichef för Vasa Tuberkulosdistrikt. I sitt 
förvärvsarbete var han känd för sin goda organisationsförmåga och sitt 
ansvarskännande förenat med ett praktiskt sinne.  Sin fritid ägnade Fritiof Slotte 
sången och idrotten, speciellt skyttesporten och orienteringen.  Inom IK Myran var 
han viceordförande 1923-27 och senare ordförande för IK Kronan samt både 
sekreterare och kassör inom Norra Idrottsdistriktet. År 1933 var han med om att 
grunda skytteklubben Blinken och var dess ordförande  9137-40,  blev senare 
medlem av Finlands Svenska Skytteförbunds styrelse.  Han var också en god 
mångkampare.  Han tog aktivt del i ungdomsarbetet såsom medlem i Nedervetil 
Ungdomsförening.  Fritiof Slotte tillhörde Nedervetil Sångförening och Gamlakarleby 
Manskör. 1948 valdes han till ordförande för Jakobstads Sångarbröder liksom för 
Pedersörebygdens Sång-och Musikförbund.  Mellan åren 1965-1967 var han 
ordförande för Finlands Svenska Sång- och Musikförbund och utsågs till dess 
hedersordförande 1978.  
Med kaptens grad deltog han som kompanichef i JR 61 under vinterkriget samt som 
kompanichef och t.f.  bataljonskommendör i JR 61 under fortsättningskriget.  Kapten 
Slotte var en god och ordningsfull officer, aktad av såväl under- som överordnade.  
Under åren 1941-1949 var han ordförande för Jakobstads Reservofficersklubb. Efter 
kriget involverades han i den sk. vapengömmeaffären och blev som en följd därav 
tvungen att tillbringa några månader i Vasa länsfängelse. 
 År 1967 erhöll Fritiof Slotte riddartecknet av Finlands Lejons Orden, 1974 
folkbildningsmedaljen och 1977 Finlands Svenska Orienteringsförbunds 
hedersplakett i guld.  Till Fritiof Slottes särintresse hörde också släktforskning och 
han var en av initiativtagarna till Slotte-släktfesten.   
Se: Ole Granholm, FRITIOF SLOTTE – samhällsbyggare, folkbildare, patriot. Vasa 
2006. 
 
164.   SLOTTE, ELIEL LEONTIUS, bonde, kommunalman. 
Eliel Slotte föddes på Slotte (Bastbacka) i Nedervetil den 18 juni 1903 och dog i 
Nedervetil den 26 april 1978. Föräldrar Karl Gustav Slotte och Maria Lerbacka. Eliel 
Slotte var gift med Rakel Sofia Lindqvist. 
Eliel Slotte hörde till dem som ända från unga år ägnat sig åt allmänna värv. Efter ett 
år vid Kronoby folkhögskola började han flitigt delta i föreningsarbetet i Nedervetil. 
Han var mycket aktiv inom Nedervetil ungdomsförening och tillhörde dess styrelse i 
många år. Han var med i  Nedervetil sångförening och många andra  
kulturföreningar. Som ung var han en aktiv idrottsman, framför allt cyklist. 
Eliel Slotte deltog också i kommunala och ekonomiska strävanden i Nedervetil. Han 
tillhörde fullmäktige, var styrelseordförande i Nedervetil sparbank, likaså i Nedervetil 
Elandelslag samt Nedervetil skogsvårdsförening. 
Utöver  dessa allmänna uppdrag skötte han sitt jordbruk på Bastbacka. 
 
165.   SLOTTE, TORSTEN ALEXANDER, redaktör. 



Torsten Slotte föddes i Nedervetil den 6 augusti 1904 och dog i Helsingfors den 9 
oktober 1964. Han var son till Karl Gustav Slotte och Maria Lerbacka och gift med 
Aune Inkeri Elomaa. 
Hemmanet på Bastbacka kunde inte ge utkomst åt alla i den stora syskonskaran och 
Torsten Slotte sökte sig därför till Vasa handelsläroverk. Efter det han dimitterats 
därifrån 1929 anställdes han i Hufvudstadsbladets tjänst. Då gällde det att bana 
terräng för den nytillkomna riksupplagan. (Riksupplagan 1927-60 vände sig till läsare 
utanför  huvudstadsregionen). Han fungerade till en början som dess ombudsman i 
Vasa, finkammade under täta färder Finlands svenskbygder, från Österbotten i norr 
till Åland, Åboland och Nyland, varvid knappast  någon märkligare by eller något 
större befolkningscentrum blev lämnat åsido. Slotte organiserade under dessa färder 
det dittills relativt blygsamma bygdekorrespondent- och agenturnätet, som förde fram 
Hufvudstadsbladets riksupplaga till dess dominerande plats bland  provinsorganen. 
Slottes stora mål i livet var våra finlandssvenska bygders förkovran. Det var som 
tidningsman han skulle komma att utföra denna gärning. 
1933 blev han medarbetare vid riksupplagan och 1941 blev han dess  redaktör. 
Torsten Slotte gick hela tiden under sin långa tidningsmannabana in för att hans 
tidning skulle vara ett levande, samlande organ för de  fyra svenska landskapen. Han 
var uppslagsrik, kom ständigt med nya initiativ och såg till att tidningens utveckling 
aldrig gavs någon möjlighet att stelna i formerna. 
Han hade organisationsförmåga, sinne för aktualiteter och hans redigering av 
tidningen präglades alltid av omdöme och sans. 
Trots de över trettio åren i Helsingfors kom han alltid ”hem” när han kom till 
Nedervetil – solskensbygden i norr. Dit drogs han av en magisk kraft när han 
kopplade loss från det pressande dagsarbetet i redaktionsrummet vid 
Mannerheimvägen. Där upplevde han på nytt barndomsåren på de kända stigarna, 
där mindes han ungdomsåren med de stora bondbröllopen när bygdens folk 
samlades till gästabud i dagarna tre och när han i hornkapellet spelade upp de gamla 
bröllopslåtarna. I de bygderna mindes han även de hårda dusterna han utkämpade 
som aktiv tävlingsåkare i skidspåret och på cykelbanan. 
 
170.    SLOTTE, OTTO MATTIAS, bonde. 
Otto Slotte föddes  på Bastbacka i Nedervetil den 22 januari 1914 och dog där den 
13 oktober 1965. Han var son till Karl Gustav Slotte och Maria Lerbacka. Han var gift 
med Edith Vickman. 
Otto Slotte övertog skötseln av sitt förhållandevis stora hemman på Bastbacka  efter 
att 1933-34 ha besökt Korsholms lantmannaskola. Rationalisering var hans lösenord. 
Han flyttade ut till Kallgårdsbacka där han skapade ett nytt hem och byggde en 
modern ekonomibyggnad. Redan i unga år togs hans krafter i anspråk  i olika 
organisationer  och sammanslutningar. Han var under en lång följd av år medlem av 
och  ordförande för kommunalfullmäktige i Nedervetil. Som kommunalman var han 
framsynt  och saklig. Även inom fackliga och idéella organisationer var han verksam. 
Han tillhörde förvaltningsråden för Karlebynejdens Handelslag och för Österbottens 
Kött.  Han var under en lång tid ordförande för Nedervetil Lantmannagille och likaså 
för ÖSP:s lokalavdelning i Nedervetil samt en lång tid ordförande för Murick skolas 
direktion. Otto Slotte var även en av stiftarna av IS-36  
 
 
 
171.   SLOTTE, BROR JARL ERIK, psykolog.  



Erik (Ecko) Slotte föddes på Slotte i Nedervetil den 24 januari 1917 och dog i Stora 
Sköndal, Sverige den 22 oktober 2005. Föräldrar Karl Gustav Slotte och Maria 
Lerbacka. Erik Slotte var gift med Elsa Birgitta Larsson. 
Efter studentexamen från Gamlakarleby svenska samlyceum studerade han vid 
Helsingfors universitet och i München  varefter han flyttade till Stockholm och avlade 
fil.kand. examen. Han anställdes som klinisk psykolog vid Informationsbyrån i 
Stockholm och tjänstgjorde samtidigt som psykologkonsult vid S:t Eriks och S:t 
Görans psykiatriska kliniker i Stockholm. 
 
 
173.    SLOTTE, FREDRIK ALEXANDER, affärsman 
Född i Nedervetil 15-07-1901, död i Vasa 26 december 1967,  son till Mathias 
Alexander Slotte (Se fam. 13), och Helena Maria Wiik . Han  var gift med 1) Astrid 
Ekman och 2) med Ulla Karls. 
Fredrik Slotte föddes i Nedervetil, men flyttade med föräldrarna till Kristinestad år 
1911. Han var student från Svenska samskolan i Kristinestad och studerade vid 
handelshögskolan i Leipzig och efter att han kompletterat sin merkantila utbildning i 
England var han anställd vid en brittisk trävarufirma i Helsingfors och hade sedan 
egna agenturer i samma bransch tills han 1942 flyttade till Vasa som direktör för 
Andelslaget Skogen. Därefter hade han en egen trävaruagenturrörelse i Vasa. Hans 
stora fritidsintresse var segelsporten. 
 
”Fredrik (Frete) Slotte var en äkta son av nedervetilbygden med norrbaggens 
gladlynta väsen och friska humor. Han engagerade sig aktivt i samhällsdebatten som 
en redbar svenskösterbottning med klara linjer i sitt politiska ställningstagande och 
sin syn på skeendena i omvärlden och samtiden. I Svenska klubben var  han lika  
mycket en slagfärdig debattör som en godhjärtad och avväpnande skämtare i 
kamratkretsen med sin optimistiska livssyn”. (VBL 28/12 1967). 
 
 
174.  SLOTTE, MARTIN ERIK ALEXANDER, direktör. 
Martin Slotte föddes i Nedervetil den 17 februari 1903 och dog i Helsingfors den 28 
maj 1965. Han var son till Alexander Slotte och Helena Maria Wiik och gift med Frida 
Helena Maria Wevar 
Martin Slotte föddes i Nedervetil men flyttade med familjen till Kristinestad 1911. Han 
blev student från Svenska Samskolan i Kristinestad och avlade 
diplomekonomexamen vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors år 1926.  
Därefter bedrev han studier City of London College, varefter han anställdes som 
skeppningschef vid Paperipuu Oy i Helsingfors. Därifrån flyttade han som 
bokföringschef och prokurist hos Oy Procopé Ab i Viborg och samtidigt även 
prokurist hos till Waldhof-koncernen. 1938-47 fungerade han som kontorschef hos 
Bomullsfabrikernas försäljningskontor i Tammerfors  och 1947-54 var han merkantil 
direktör vid Viiala Oy. Han grundade år 1954 Plycompany Oy och följande år som 
ena delägare OY Kasalbit Ab, för vilka bolag han fungerade som verkställande 
direktör. Han verkade även som ombudsman för en del fanérfabriker vid deras export 
till USA. 
 
 
187.     SLOTTE, BIRGER ERIK WOLFGANG, affärsman. 



Birger Slotte föddes i Kristinestad den 20 augusti 1913 och dog i Gamlakarleby den 
11 november 2001(han var son till   Otto Slotte och Ellen Hildur Uunila). Han var gift 
med Saga Helmi Helena Finnilä. 
Birger Slotte föddes i Kristinestad, men växte upp och gick i skola i Gamlakarleby. 
Han utbildade sig först till mejerist, men följde i sin fars fotspår och blev trävaruman. 
Sin första anställning hade han vid firman Pitwood  åren 1935-41. Efter att ha deltagit 
i krigen knöts han sedan till Trävaru Ab Th. Hansson  som transportchef och 
delägare. År 1953 blev han delägare i trävarufirman Manner & Co. 1959 övertog han 
posten som skogschef vid Yxpila Ab och utsågs samtidigt till verkställande direktör 
för dotterbolaget Bothnia Wood. Han var också en av initiativtagarna till Rederi Ab 
Bottenviken. Under senare åren av sitt liv ägnade han sig tillsammans med Sven 
Boström åt företaget Finn-Strong som tillverkade kristallkronor 
Utanför det dagliga arbetet  ägnade  Birger Slotte sin tid åt Gamlakarleby 
Idrottsförening. Själv aktiv i unga år kom han snart in i GIF:s styrelse, där han under 
lång tid verkade som sekreterare och kassör samt under många år som ordförande. 
Han var en av de drivande krafterna  vid åstadkommandet av skidstugan och 
hoppbacken vid Köukarberget och var naturligtvis aktiv vid anordnandet av de årliga 
Gamlakarlebyspelen. Han har suttit i SFI:s styrelse och varit medlem i SUL:s 
tävlingsutskott. 
”Birger Slotte är typen för den explosiva, dynamiska rent fanatiskt intresserade 
idrottsledaren, på en gång idealist och realist, hyllande idrottens ideella värden, men 
med den drivne affärsmannens  linjer när det gäller att sköta en förenings ekonomi. 
Full av uppslag och idéer”.(HBL 15/8 1973). 
 
296.   SLOTTE, THURE ALEXANDER, direktör. 
Thure Slotte föddes på Slotte i Nedervetil den 28 april 1903 och dog i Gamlakarleby 
den 10 november 1962. Han var son till M.A. Mattsson Slotte och Edla Bredskär och 
gift med Ingeborg Ahlskog. 
Efter at ha besökt första årskursen vid Nykarleby kristliga folkhögskola 1920-21 
genom gick han handelsskolan i Vasa 1921-23. Sin första anställning fick han på Ab 
Hud- och Skinnkompaniet i Gamlakarleby, där han under tre års tjänstgöring fick god 
praktik i allt som gällde hud- och skinnbranschen. Sedan överflyttade han till sin fars, 
kommerserådet M.A. Slottes skofirma där han senare blev delägare  och 
verkställande direktör, inte bara för firman M.A. Slotte & Co utan också för firmans 
filialer i flera andra städer. 
Tillsammans med sin far och sina bröder inköpte Thure Slotte på 30-talet en rad 
företag i hud- och skinnbranschen. Bland dem var Joensuun Vuota- ja 
Nahkakomppania (1934),  Gamlakarleby Kromläderfabrik Ab i Rimmi (1937). Han var 
även med om att inköpa Ab Turkisteollisuus i Vasa (1947) och fungerade som 
styrelseordförande i nämnda företag. 
Han tillhörde även styrelsen  för Suomen Kenkäkauppiasliitto r.y.  I flera andra 
företag var Thure Slotte engagerad och tillhörde styrelserna för flera 
sammanslutningar och förbund i skinnbranschen. 
Direktör Slotte har deltagit aktivt också i hemstadens kommunala liv såväl som 
medlem i stadsstyrelsen som stadsfullmäktige. 
Travsporten intresserade Slotte sedan unga år och i ett tiotal år var han ordförande 
för S.Ö.N. Hippos vars hedersmedlem han var. Han nedlade mycket tid och arbete 
för travsportens bästa och under hans tid som ordförande utbyggdes travbanan i 
Gamlakarleby. 



Direktör Slotte företog en rad affärs- och studieresor till flera länder – Ryssland, 
Tjeckoslovakien, Holland, England  och de skandinaviska länderna – och skaffade 
sig där många affärsvänner och skapade goda kontakter. Direktör Slottes 
branschkännedom blev genom de utländska kontakterna både känd och erkänd långt 
utöver landets gränser och ingav förtroende. 
 
296.   SLOTTE,  RUNAR JOHANNES, direktör. 
Runar Slotte föddes på Slotte i Nedervetil den 30 mars 1910 och dog i Karleby den 3 
februari 2004. Han var son till M.A. Mattsson Slotte och Edla Bredskär och gift med 
Lea Wiik. 
Efter folkskolan besökte Runar Slotte mellanskolan i Gamlakarleby och därefter Vasa 
handelsskola. Därifrån utdimitterades han 1932 och fick då tjänst  och delägarskap i 
faderns företag M.A. Slotte & Co, bl.a. som resande försäljare. År 1937 inköptes 
Gamlakarleby Kromläderfabrik och Runar Slotte blev dess verkställande direktör – en 
tjänst som han innehade till sin pensionering 
Runar Slotte innehade flera förtroendeuppdrag inom vårt lands läderindustri. Sålunda 
var han revisor både i Nahkatehtaitten Hankinta Oy och i Nahkateollisuusliiitto, 
direktionsmedlem i Joensuun Vuota-ja Nahkakomppania och samma uppdrag hade 
han i motsvarande företag i Sordavala så länge det var finländskt. Vidare var han 
medlem i direktionen för Beklädnads Ab Hansa i Gamlakarleby. 
Han har  en rad förtroendeuppdrag inom idéella föreningar och organisationer i 
hemstaden. Scoutrörelsen, travsporten, fotbollen och försvaret hade i honom en 
varm understödare. Under barndomsåren i Nedervetil var han även mycket 
intresserad av jordbruk. Han var känd som en stor humorist och som en synnerligen 
vänsäll och hjälpsam person. 
 
 
335.   SLOTTE, AGNES, gymnastiklärare. 
Agnes (Angi)  Slotte föddes på Sandbacka i Nedervetil den 10 maj 1905 och dog den 
29 maj 1985 i Gamlakarleby. Hon var dotter till Eliel Sandbacka och Maria Sofia 
Kronholm och gift med Helge Slotte. 
Agnes Slotte blev student från Svenska Samskolan i Gamlakarleby 1925 och efter att 
ha utbildat sig till gymnastiklärarinna verkade hon vid sin hemskola som 
gymnastiklärare åren 1930-1970. 
Agnes Slotte gjorde en mycket betydelsefull insats för  kvinnogymnastiken i 
Karlebynejden. Hon var länge ledare för Gamlakarleby kvinnliga gymnastikförening 
Nordan och deltog med den i många internationella gymnastikuppvisningar bl.a. vid 
Lingiaden i Stockholm 1949 och  Olympiska spelen i Helsingfors 1952. Hennes 
långvariga och självuppoffrande arbete gymnastiken till fromma har gjort hennes 
namn känt  över hela landet. Bl.a. var hon hedersmedlem i Finlands  Svenska 
Kvinnogymnastikförbund.  
”Som gymnastiklärarinna under många år i Samlycéet har hon som ingen lyckats 
väcka flickornas och kollegernas beundran och sympati. Otaliga är de fester på 
skolan – och  även utanför - som hon varit med om att anordna”. 
Utom gymnastiken intresserade sig Angi för kulturella föreningar i hemstaden och 
som ivrig seglare deltog hon i många regattor. En av hennes många hobbies var 
målning och korgflätning 
 
335.    SLOTTE, HELGE  JOHANNES, justitierådman. 



Helge Slotte föddes den 20 oktober 1899 i Gamlakarleby och dog den 3 mars 1960 i 
Gamlakarleby.  Föräldrar grosshandlaren Alexander Slotte och Ellen Elvira Charlotta 
Westin. Gift 18 augusti 1929 i Gamlakarleby med gymnastiklärarinnan Agnes Aina 
Sofia Sandbacka, född 10 maj 1905 i Nedervetil, död 29 maj 1985 i Karleby. 
Föräldrar kommerserådet Eliel Sandbacka och Maria Kronholm.   
Helge Slotte blev student från svenska samlycéet i Gamlakarleby 1920 och avlade 
högre rättsexamen vid Helsingfors universitet 1928.  Samma år blev han auskultant i 
Vasa hovrätt.  Ar 1930 fick han tjänst som sekreterare vid polisinrättningen i 
Gamlakarleby.  En kort tid efteråt blev han även stadsfogde. Justitierådman vid 
stadens rådhusrätt blev han 1933 och äldre justitierådman 1946. 
Han arbetade vid rådhusrätten till 1959 då han måste be om tjänsteledighet p.g.a. 
sjukdom.  Vicehäradshövdingstiteln fick han 1937.  Helge Slotte var en skicklig och 
rättrådig jurist.  Advokatverksamhet i Gamlakarleby bedrev han 1929-33.  Helge 
Slotte deltog mycket aktivt i stadens kommunala liv.  Han var sekreterare i 
stadsfullmäktige 1934-40 och valdes till stadsfullmäktigemedlem 1954-59.  Tf. 
sekreterare i stadsstyrelsen var han 1942-43.  Som sekreterare verkade han även i 
hamnnämnden, hälsovårdsnämnden, elektricitetsverkets direktion och 
sjukhusdirektionen, i vilken han även var ordförande 1953-56.  Slotte var en drivande 
kraft i svenska gårdsägareföreningen och sekreterare i styrelsen för De Gamlas hem.  
Han tillbringade sina ungdoms somrar på Sandstrand och anslöt sig till "Sandstrands 
Seglare".  Han blev snart en entusiastisk tävlings- och långfärdsseglare.  Redan år 
1930 blev han utsedd till GSF:s kommodor och han skötte uppgiften till 1951 då han 
blev hederskommodor.  Denna kommodorsbefattning är hittills den längsta i 
föreningen.  Slotte var en ivrig förespråkare för samarbete mellan segelsällskapen 
runt Bottenviken.  År 1946 bildades Sverige-Finland sammanslutningen 
”Bottenhavsseglarna” med Slotte som viceordförande.  Helge Slottes sommarstuga 
fanns på Hamnskär i den yttersta öjaskärgården.  Där samlades hans vänner gärna 
under vackra sommardagar.  Han var även en ivrig jägare och jaktvårdsfrågor låg 
honom varmt om hjärtat. I sin ungdom var Slotte medlem i idrottsföreningens styrelse 
och han var själv en god mångkampare.  Han tyckte även om att bygga modellbåtar.  
För sina insatser i vinter- och fortsättningskriget fick han två gånger Frihetskorset av 
4. klass, det andra med eklöv.  Han blev löjtnant 1941.  Slotte var som ämbetsman 
en både skicklig och mänsklig jurist – detta är naturligtvis inget motsatsförhållande – 
och som en oegennyttig och humoristisk människa blev han varmt uppskattad av alla 
dem som han kom i kontakt med under sin omfattande samhälleliga och privata 
verksamhet.  
 
 
383.  SLOTTE, JOHAN HENRIK   
Henrik Slotte föddes i Nedervetil den 25 augusti 1885 och dog i Karleby den 3 april 
1962. 
Han var son till Johannes Slotte och Helena Matilda Simonsbacka och han var gift 
med Ida Malin från Artjärvi, vigda i USA 1912. 
 
”Då seklet var ungt och idrotten begynte ta fastare form inom Karlebynejdens 
ungdoms- och idrottsföreningar, hörde Henrik Slotte till GUF:s (Gamlakarleby 
Ungdomsförening) främsta skidlöpare och hemförde segrar vid de då populära 
skidtävlingarna inom ungdomsringen. Med framgång deltog han även i Oulun Hiihdot 
och ännu som oldboy hemförde han många mästerskap till GIF. 
 



Då Idrottens Vänner bildades 1906 hörde Henrik Slotte till stiftarna och har sitt namn 
som ett av de första i föreningsmatrikeln. Med framgång förde han föreningens färger 
vid olika skrinntävlingar både i hemstaden och huvudstaden, där han jämte 
klubbkamraterna Jussi Björk och Matts Wisur gjorde starka insatser. Även för 
bollsporten hade han intresse och var en pålitlig högerback i I.V:s fotbollslag. 
Henrik Slotte var en försynt och stillsam människa lika kunnig och pålitlig i sitt arbete 
som i sin idrottsutövning. (ÖB 6/4 1962 K.G.A.) 
 
383a.   SLOTTE, HENRY RAFAEL, elmontör. 
Henry Slotte föddes den 22 mars 1918 i Karleby och dog den 19 april 1998 i Karleby. 
Han var son till Henrik Slotte och Ida Malin och  gift med Karin Hildur Elisabet 
Kotkamaa. 
Henry Slotte var till yrket elmontör, anställd hos Snellmans elektriska Ab 
Hans stora idrottsintresse har bl.a. kommit till uttryck på olika styrelseposter inom 
GIF. Han tillhörde också i flera år Norra ID:S styrelse. 
Henry Slottes värv som ledare och funktionär i GIF var av ganska ovanliga mått, 
mångårig styrelsemedlem, sju år som kassör, ett år som viceordförande. Ordförande 
i Gamlakarlebyspelens organisationskommitté, I Klassdomare i friidrott, 
hedersmedlem i GIF. Trots det var Henry Slotte en stillsam och försynt person.  
Förutom idrotten var resor till söderns varma länder ett av hans hobbies. 
 
384.   SLOTTE, VIKTOR HERMAN, affärsman. 
Herman Slotte föddes i Nedervetil den 6 februari 1887 och dog i Gamlakarleby den 4 
juli 1966. Han var son till Johannes Slotte och Helena Matilda Simonsbacka och gift 
med Alice Maria Björklund. 
Herman Slotte föddes i Nedervetil men flyttade i unga år till Gamlakarleby där han 
fick anställning som biträde och handelsresande i firman Hongell & Slotte för att 
sedan fortsätta hos Alex Slotte&Co. Efter firmans upplösning etablerade han sig som 
självständig privathandlare i staden. Efter  avveckling av firman anställdes han som 
lagerförvaltare i Kokkolan Kappatehdas. 
Herman Slotte var en av förgrundsgestalterna inom idrottslivet såväl i Norra 
idrottsdistriktet som i Gamlakarleby Idrottsförening (GIF) under nästan ett halvt sekel. 
Då seklet var ungt slog en ordnad idrott rot i våra bygder. De nystartade 
skidtävlingarna  mellan Karlebynejdens ungdomsföreningar – Ungdomsringens 
tävlingar -blåste liv i idrottslivet och till de mest framgångsrika både i skidspåren och 
vid friidrottstävlingar hörde Herman Slotte. Efter många segrar  vid skidtävlingar i 
hemtrakterna vågade han sig med vid de stora internationella skidspelen i 
Helsingfors i februari 1906 och här kom Herman Slotte trea på 30 km endast 1½ min. 
efter segraren Eetu Niska men före  en hel rad finska och nordiska storskidare. Året 
därpå deltog han  i de då ryktbara ”Oulun Hiihdot” och blev två på 30 km  efter V. 
Koskenkorva – en prestation som väckte stort uppseende. Denna bragd ryckte upp 
skidlöparintresset i vår bygd. Även inom sommaridrotten har Herman Slotte gjort sig 
gällande  särskilt som medeldistanslöpare, men även som 10-kampare och 
häcklöpare. Minnesvärda är hans kamper på 800m och 1500m med idrottsprofessorn 
Lauri Pihkala. 
Han har varit både ordförande och kassör i skiddistriktet och i många år var han 
medlem av GIF:s styrelse. Herman Slotte var också känd som en framstående 
gymnast och fotbollsspelare. 
Men en minst lika viktig idrottsgärning har jubilaren utfört som idrottsledare på olika 
vakanser. Inom Norra Idrottsdistriktet har han som ordförande, sekreterare och 



kassör utfört ett fruktbringande arbete för vår svenska skididrott. Han var redan år 
1906 med om att bilda Idrottens Wänner och tillhörde i många år såväl Gamlakarleby 
Ungdomsförenings Idrottsklubbs som GIF:s styrelse. 
 
 
384.    SLOTTE, ANDERS VIKTOR, affärsman. 
Viktor Slotte föddes i Nedervetil den 6 februari 1887, död i Gamlakarleby den 4 juni 
1966, son till Johannes Slotte och Helena Matilda Simonsbacka, gift med Alice Maria 
Björklund. 
Efter att i många år ha konditionerat hos dåvarande handlanden Alexander Finnilä  
öppnade Viktor Slotte omkring  år 1890 en egen affär, som han bedrev under några 
år, varefter han startade en tobaksaffär och tillverkning av pastiller. Under de senare 
åren av sitt liv innehade han även en försäkringsagentur. 
Viktor Slotte efterlämnar minnet av en hjärtegod och vänsäll personlighet, sägs det i 
hans minnesruna. 
 
385.   SLOTTE, KARL FRITJOF  
Fritjof (Fride) Slotte föddes i Nedervetil den 29 oktober 1892 och dog i Gamlakarleby 
7 oktober 1961 
Föräldrar Johannes Slotte och Helena Matilda Simonsbacka. Han var gift med Martta 
Maria Häikiö. 
Fritjof Slotte gick i unga år in vid järnvägen och avtjänade största delen av sitt liv vid 
järnvägen i Gamlakarleby och avancerade  så småningom till överkonduktör, en 
tjänst som han innehade till sin pension efter 46 tjänsteår. 
I unga år var Fritjof Slotte en god idrottsman och  var  åren 1910-1920 en av 
Svenskfinlands bästa medeldistanslöpare. Han representerade först Gamlakarleby 
Ungdomsförenings Idrottsklubbs och senare GIF:s färger i tävlingar landet runt. Han 
var specialist på medeldistanserna (800m och 1500 m) men deltog ofta i såväl 
terränglopp som i långdistanstävlingar och  visade även intresse för andra grenar. 
Under sin aktiva karriär erövrade han 8 individuella SFI mästerskap samt tre 
stafettmästerskap och för sina insatser har han erhållit många utmärkelser, bl.a. 
SFI:s förtjänsttecken och NID:s (Norra idrottsdistriktets) elitmärke. 
”Hans löpstil kunde tjäna som förebild för andra. Han hörde till dem som redan då 
förstod vikten av långpromenader för skapandet av grundkondition, en föregångsman 
alltså. Hans gentlemannauppträdande på och utom planen kan tjäna som föredöme 
för andra”. (KGA i JT 20/10 1961). 
 
 
390.  SLOTTE, BIRGER ANDREAS,  ingenjör. 
Birger Slotte, skeppsbyggnadsingenjör, född 7 oktober 1900 i Gamlakarleby, död 29 
april 1983 i Helsingfors.  Föräldrar grosshandlaren Alexander Slotte och Ellen Elvira 
Charlotta Westin. Gift 1938 med Ruth Doris Elisabet Swahn. 
Birger Slotte var en av vårt lands främsta och mångsidigaste yachtkonstruktörer.  
Han föddes i Gamlakarleby och uppvuxen vid havet blev han redan som pojke 
intresserad av båtar och segling.  Han seglade mycket och deltog med sin bror Helge 
Slotte på de flesta kappseglingar och långfärder.  Det pratades mycket om båtar och 
Birger Slotte beundrade Gösta Kyntzells båtritningar som publicerades i Frisk Bris.  
Efter avlagd studentexamen praktiserade han bl.a. vid Borgå Båtvarv.  Därefter sökte 
han sig till Tyskland och studerade skeppsbyggeri i Charlottenburg i Tyskland.  Han 
praktiserade på flera skeppsvarv i Tyskland och Holland.  Ar 1928 fick han tjänst hos 



Tammerfors Linne- och Järnmanufaktur Ab (numera Tampella), sedan hos Crichton 
Vulcan i Åbo.  Efter att år 1935 ha flyttat till Helsingfors arbetade han först hos 
Norske Veritas, sedan hos FÅA.  Sedan flyttade han till Sandvikens Skeppsdocka 
och från mitten av 50talet utförde han som egen företagare besiktningsuppdrag för 
de internationella klassificeringssällskapen Lloyds register of Shipping, Germanischer 
Lloyd, Bureau Veritas och Norske Veritas.  Birger Slotte gjorde sig bäst känd som 
yachtkonstruktör.  Redan innan han debuterade som konstruktör ritade han båtar på 
fritiden och gjorde halvmodeller av dessa för att i verkligheten få fram de rätta 
linjerna.  En av hans första konstruktioner var en s.k. triangelbåt.  Efter det att 
klassen hade antagits av Finlands Seglarförbund byggdes den första båten enligt 
hans ritningar.  Den hette Gudungen och visade sig vara mycket snabb.  Redan 
första året 1930 kammade den hem två första och ett andra pris på en regatta i 
Jakobstad.  Hans första båt i den internationella klassen var en 5:a år 1936.  Hans 
mest uppmärksammade båtar byggdes 1943, 8 m R-yachten "Vågspel" och 6 m R-
yachten "Irma".  Åren 1945-47 ritade han sammanlagt sju båtar till den s.k. 
Östersjöregeln varav två 10:or och fem 8:or.  Under sin aktivaste skaparperiod, som 
omfattade i runt tal 30 år, konstruerade Birger Slotte omkring 40 olika segelbåtar.  Då 
han stod på toppen av sin karriär kappseglade han flitigt med sina egna skapelser 
och trimmade dem för att komma underfund med eventuella fel och brister.  Han fick 
dessutom god hjälp av båtkonstruktören Alfons Kvarnström i Oja.  
 
 
391. SLOTTE, SIGURD SIXTUS, kontorist. 
Sigurd (Sobba) Slotte föddes i Gamlakarleby och dog i Gamlakarleby den 22 februari 
1972 den 7 augusti 1902. Han var son till Alexander Slotte och Ellen Elvira Charlotta 
Westin och han var gift med Ebba Viktoria Isaksson. 
Sobba Slotte var född i Neristan i Gamlakarleby och blev födelsestaden trogen hela 
sitt liv. 
Första var han anställd i sin fars affär, men när företaget upphörde var han på 1930-
talet bl.a. disponent för Gamlakarleby Bryggeri Ab. Efter krigsåren var han sysselsatt 
inom försäkringsbranschen en tid och arbetade  också som mätare i trävarufirman Oy 
E.Lardot Ab. Därefter var han slutligen i tjänst inom väg- och 
vattenbyggnadsdistriktet. 
I unga år var Sobba Slotte en ivrig idrottsman. Han var en god skridskoåkare, en 
stöddig back i GBK och en ettrig och snabb cyklist inom GIF. Men framför allt var 
Sobba sedan barnsben en seglare , som under årens lopp har fört både egna och 
andras båtar till segrar och fina placeringar både på hemmabanorna och i 
främmande vatten på båda sidor om Bottenviken.. Vad Sobba inte kände till inom 
seglingen och om sin egen klubb Gamlakarleby Segelsällskap är inte värt att veta. 
Sobba Slotte var också en flitig medarbetare i Öb och hans artiklar under signaturen 
Ålderman uppskattades högt i synnerhet av medelålders och äldre stadsbor. 
 
452.   SLOTTE, SVEN LENNART, tågexpeditör. 
Sven Slotte föddes i Gamlakarleby den 28 februari 1910 och dog i Karleby den 6 
oktober 1981. Han var son till Lennart Slotte och Hilja Naemi Johansson och han var 
gift med Helmi Esteri Olli. 
Sven Slotte var infödd neristassbo och efter avslutad skolgång  kom han 1929 i 
Statens Järnvägars tjänst som tjänstemannavolontär. Tio år senare utnämndes han 
till telegrafist på Alholmen i Jakobstad för att år 1943 återvända till hemstaden. År 
1948 utnämndes han till II klass bokhållare och blev samtidigt tågexpeditör. 



Till Sven Slottes fritidsnöjen hörde trädgårdsskötsel i den formen att han på sin 
gårdsplan i hörnet av Östra kyrkogatan och Härnösandsgatan odlade blommor, av 
alla slag, buskar  och slingerväxter så att den gamla hemgården prunkade i alla 
regnbågens färger hela sommaren. För skötseln av sin gård vann  Sven Slotte 
många pris. Med pietet för det gamla vårdade sig  Sven Slotte om gårdens gamla 
hus av vilka det ena  i tiden var en av stadens första småskolor, där sjömansdottern 
Eva Blom i sitt enkla hem undervisade neristassflickor- och pojkar för över 100 år 
sedan. 
Såsom  son till fd. fyrvakten Lennart Slotte på Trutklippan hade Sven Slotte från 
barnsben ett levande intresse för sjön med fiske  och utflykter i skärgården högst upp 
på fritidsschemat. På södra Trutklippan där han hade en sommarstuga vittnade 
nästan varje bergsskreva om att stugans herre var  blomstervän. Skärgårdens 
säregna flora hade här tagits till vara. 
Sven Slotte var också begåvad med konstnärliga anlag och med penseln fångade 
han gärna in stämningar från skärgården och havet.  
 
505.     SLOTTE,  STIG-GÖRAN FRITIOFSON, ekonomidirektör. 
Stig-Göran (Stickan) Slotte föddes i Gamlakarleby den 31 juli 1934 och dog i 
Helsingfors den 11 juli 1996. Han var son till Fritiof Slotte och Edith Norrman och gift 
med Marita Margareta Nyman. 
Stig-Göran växte upp I Jakobstad och avlade studentexamen vid Jakobstads 
Samlyceum, studerade vid Tekniska högskolan samt vid Svenska handelshögskolan 
och blev diplomekonom 1961. 
Efter  anställning vid Börje Forsströms revisionsbyrå och Kontram knöts Stig-Göran 
1970 till Oy Mölnlycke Ab där han som ekonomidirektör utförde sin livsgärning. Han 
var initiativrik i sitt arbete och uppskattad av chefer och medarbetare. 
Stig-Göran grundade och drev tillsammans med sina söner  bokföringsbyrån Oy 
Slotte Accounting Ab, där han var styrelseordförande från 1986. Av hans många 
förtroendeuppdrag kan nämnas revisors- och kassörsbefattningar i flera föreningar 
och organisationer, bl.a.  Svenska folkpartiet. För S-G Slotte var skärgården, havet 
och speciellt sommarstugan i Larsmo livets smultronställen. 
Han var en passionerad motionsidrottare och ägnade sig i unga år åt orientering, 
senare slalom och golf. Hembygden och släkten Slotte med sina regelbundna 
sammankomster var föremål för hans stora intresse. 
 
 
561.     SLOTTE, JAN ANDERS STAFFAN, EM, ekonomidirektör. 
Staffan Slotte föddes i Gamlakarleby den 14 juni 1948 och dog den 15 mars 1990. 
Han var son till  Birger Slotte och Saga Finnilä. Han var gift med Paula Anja Kristina 
Arhippainen. 
Efter studentexamen vid Gamlakarleby Svenska Samlyceum och ekonomiemagisters 
examen från Svenska Handelshögskolan fick han anställning som tf. byråchef vid 
Finlands banks sedeltryckeri 1972-73 för att därefter övergå till Helsingfors Aktiebank 
där han under åren 1973-74 ansvarade för utrikesmarknadsföringen. Under tiden i 
HAB föddes och utvecklades hans intresse för företagsverksamheten och företagens 
affärsrörelse, vilket ledde till en tjänst som företagsanalytiker vid 
Exportgarantianstalten. År 1978 blev han ekonomidirektör vid Turkistuottajat Oy och 
som bolagets verkställande direktör fungerade han åren 1978-85. Sistnämnda år 
anställdes han vid Helsingfors Sparbank som direktör och direktionsmedlem med 
ansvar för företagssektorn samt ersättare för bankens chefdirektör. 



Staffan Slottes breda kunnande och erfarenhet togs även i anspråk inom olika 
organisationer. Han innehade förtroendeuppdrag bl.a. i Sparbankernas 
Fastighetsförmedling Ab, Finlands Bostadsförbund r.f., Mercuri-Institutet Ab, 
Ostrobotnia Päls ab och Finnish Fur Centre Oy. Sin sakkunskap på 
pälsdjursnäringens område fick han användning för som medlem och sakkunnig i 
statliga kommittéer som behandlade frågor kring pälsdjursnäringens framtid i Finland. 
Idrotten låg Staffan Slotte varmt om hjärtat Favoritområdena inom idrotten var  
långdistanslöpning och skidlöpning, men skridskoåkning, rodd, tempocykling, 
paddling och orientering passade likaväl i denna mångsysslares program. 
 
823.     SLOTTE, HELGE JOHANNES , arbetsledare. 
Helge Slotte föddes i Karleby den 30 augusti 1923 och dog i Karleby den 24 augusti 
1996, son till Henrik Slotte och Ida Malin. Han var gift med Dagny Dahlin. 
Helge Slotte var snickare och  anställd som vaktmästare på centralidrottsplanen samt 
fungerade som banmästare och förman vid stadens idrottsanläggningar. 
Helge Slotte var den pålitliga funktionären och svarade för en gedigen arbetsinsats 
idrotten till fromma. Han var teknisk ledare vid GIF:s tävlingar, främst 
Gamlakarlebyspelen, men även vid friidrotts- och orienterings tävlingar under åren 
1950-1976. Han var aktiv inom GIF, styrelsemedlem i 10 år, där av 7 år som 
ordförande för orienteringssektionen. Helge Slotte var ishockeyklubben Hermes´ 
ordförande 1969-76, därefter styrelsemedlem i tre år. Han kallades till hedersmedlem 
1978. Som erkänsla för sitt arbete för främjandet av ishockeyn i Karleby förlänades 
han samma år Finlands ishockeyförbunds förtjänstmedalj i silver. 
Helge Slotte levde med och för idrotten.  Idrotten fanns i generna och han förvaltade 
sitt pund väl. I sin ungdom var han en duktig orienterare, senare blev det 
motionsskidor och bowling. Villan på Trullön var hans stora hobby. 
Helge Slotte var Tolvmansgrenens första representant i släktföreningsstyrelsen när 
den införlivades i Slotte släktförening. 
 
”Lugn som en filbunke, stabil som en fura i skogen och naturligtvis inte renons på 
humorns gåva”. (Sportpressen 22/8 1973). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


