
PETER PEDERSEN SLOTSVk 
 

Mange har spurt Slitu info redaksjonen, om hvem denne mannen var, som 

har fått en gate oppkalt etter seg i Slitu. Dette har vi sett litt på og følgende har 

er funnet ut. 

Født 3.02.1861 i Borgund, v/Ålesund. Gjennomførte amtsskolen i 1878, 

deretter 2 år som fisker. men han ønsket mer skole og utdanning og tok lærer 

prøva i 1882. Han var noen år lærer både vest og øst i landet. I 1892 fikk han 

lærer post på Tenor skole. Den gang lå skolen på Vegarud, men ny skole ble 

bygget i 1896, hvor han virket frem til 1902. 

I denne perioden var han veldig aktiv i Slitu, blant annet dannet han 

Ungdomslaget Fram og var pådriver med å få bygget forsamlings lokale. Det 

er det stedet som ble kalt ”grisehytta” pga av at materialer kom fra et nedrevet 

grise hus. I dag ligger Salem på dette stedet. Han ble i den perioden også den 

første leder i Norges Ungdomslag, dette var i 1896. Blant de som satt i dette 

styre var Halvdan Koht. Peter Slotsvik ble i 1918 æresmedlem i Norges 

Ungdomslag. Han var ” en høvding i ungdomsarbeidet” som han senere ble 

omtalt som! 

I 1901 tok han til som redaktør i Indre Smalenene Avis og disse to jobber ble 

for mye, slik at han flyttet til Mysen i 1902 og sluttet da på Tenor Skole. Han 

kjøpte avisen i senere. 

Peter Slotsvik frodige fantasi og sterke litterære interesse kom til utrykk 

gjennom forfatter skap. Tre bøker er på Eidsberg biblotek, som kan lånes. 

 

Peter Slotsvik døde 20.09.1924 i Oslo av hjertesvikt, etter en mindre operasjon. 

 

 
 

Hva en kone koster i Zulu? Fra Indre 1922, Redaktør Petter Slotsvik! 

 

”Zuluenes alminnelige formål med at ta arbeid, er og spare nok penger for at kunne 

kjøpe seg koner. Markedsprisen i Zululand for øyeblikket er 6 til 9 okser pr kone og det 

går mer og mindre etter vekt, idet de tykkeste damer oppnår den høyeste pris! Hver 

okse koster ca 400 kr. Når en Zulu neger har fast 2 koner, anser han seg som kapitalist 

og trekker seg som oftest tilbake fra forretningslivet…” 


