


VIKING FESTIVAL PÅVIKING FESTIVAL PÅVIKING FESTIVAL PÅVIKING FESTIVAL PÅ    

SAGA±YA ROTTSAGA±YA ROTTSAGA±YA ROTTSAGA±YA ROTT    

13. 13. 13. 13. –––– 17. juni 2007 17. juni 2007 17. juni 2007 17. juni 2007    
    

Nå begynner tiden å nærme seg for alle årets vikingfestivaler i Norge. Også i år vil Nå begynner tiden å nærme seg for alle årets vikingfestivaler i Norge. Også i år vil Nå begynner tiden å nærme seg for alle årets vikingfestivaler i Norge. Også i år vil Nå begynner tiden å nærme seg for alle årets vikingfestivaler i Norge. Også i år vil 
Hafrsfjordspillene, ved hjelp av Hafrsfjordvikingene, arrangere en egen vikingfestival. Denne Hafrsfjordspillene, ved hjelp av Hafrsfjordvikingene, arrangere en egen vikingfestival. Denne Hafrsfjordspillene, ved hjelp av Hafrsfjordvikingene, arrangere en egen vikingfestival. Denne Hafrsfjordspillene, ved hjelp av Hafrsfjordvikingene, arrangere en egen vikingfestival. Denne 
gangen vil det hele fogangen vil det hele fogangen vil det hele fogangen vil det hele foregå på den magiske øya Rott, like nordvest for Sola flyplass. Opp gjennom regå på den magiske øya Rott, like nordvest for Sola flyplass. Opp gjennom regå på den magiske øya Rott, like nordvest for Sola flyplass. Opp gjennom regå på den magiske øya Rott, like nordvest for Sola flyplass. Opp gjennom 

historien finner vi Rott nevnt flere ganger i sagaen, blant annet i forbindelsen med et blodig slag hvor historien finner vi Rott nevnt flere ganger i sagaen, blant annet i forbindelsen med et blodig slag hvor historien finner vi Rott nevnt flere ganger i sagaen, blant annet i forbindelsen med et blodig slag hvor historien finner vi Rott nevnt flere ganger i sagaen, blant annet i forbindelsen med et blodig slag hvor 

kong Sverre var involvert. Når nå Hafrsfjordvikingene skal arrangere festivakong Sverre var involvert. Når nå Hafrsfjordvikingene skal arrangere festivakong Sverre var involvert. Når nå Hafrsfjordvikingene skal arrangere festivakong Sverre var involvert. Når nå Hafrsfjordvikingene skal arrangere festival faller det seg da l faller det seg da l faller det seg da l faller det seg da 

naturlig å arrangere denne på nettopp Rott. Her vil man kunne leve som viking for en helg, med naturlig å arrangere denne på nettopp Rott. Her vil man kunne leve som viking for en helg, med naturlig å arrangere denne på nettopp Rott. Her vil man kunne leve som viking for en helg, med naturlig å arrangere denne på nettopp Rott. Her vil man kunne leve som viking for en helg, med 
egen landsby full av levende vikinger. Her blir det handelsmenn, håndverkere, bønder, krigere, egen landsby full av levende vikinger. Her blir det handelsmenn, håndverkere, bønder, krigere, egen landsby full av levende vikinger. Her blir det handelsmenn, håndverkere, bønder, krigere, egen landsby full av levende vikinger. Her blir det handelsmenn, håndverkere, bønder, krigere, 
gjøglere og mer. Vi har sørget for utmerkede mgjøglere og mer. Vi har sørget for utmerkede mgjøglere og mer. Vi har sørget for utmerkede mgjøglere og mer. Vi har sørget for utmerkede muligheter for de besøkende å komme. De vil kunne uligheter for de besøkende å komme. De vil kunne uligheter for de besøkende å komme. De vil kunne uligheter for de besøkende å komme. De vil kunne 
oppleve handelsmenn, tevlinger mellom vikinger og besøkende, flammeblåsere og gjøglerne, krigskunst på oppleve handelsmenn, tevlinger mellom vikinger og besøkende, flammeblåsere og gjøglerne, krigskunst på oppleve handelsmenn, tevlinger mellom vikinger og besøkende, flammeblåsere og gjøglerne, krigskunst på oppleve handelsmenn, tevlinger mellom vikinger og besøkende, flammeblåsere og gjøglerne, krigskunst på 

gammelt vis, teateroppsetning av stykker basert på denne perioden og egne barnestykker for de minste. gammelt vis, teateroppsetning av stykker basert på denne perioden og egne barnestykker for de minste. gammelt vis, teateroppsetning av stykker basert på denne perioden og egne barnestykker for de minste. gammelt vis, teateroppsetning av stykker basert på denne perioden og egne barnestykker for de minste. 

HeHeHeHer vil man oppleve vikingtiden tett innpå, med de rette smakene, luktene, lydene og selvfølgelig mat r vil man oppleve vikingtiden tett innpå, med de rette smakene, luktene, lydene og selvfølgelig mat r vil man oppleve vikingtiden tett innpå, med de rette smakene, luktene, lydene og selvfølgelig mat r vil man oppleve vikingtiden tett innpå, med de rette smakene, luktene, lydene og selvfølgelig mat 

på vikingvis. Vikingskip hører selvfølgelig med i en slik en sammenheng, og en råseilregatta og ropå vikingvis. Vikingskip hører selvfølgelig med i en slik en sammenheng, og en råseilregatta og ropå vikingvis. Vikingskip hører selvfølgelig med i en slik en sammenheng, og en råseilregatta og ropå vikingvis. Vikingskip hører selvfølgelig med i en slik en sammenheng, og en råseilregatta og ro----
konkurranse blir det også. Lørdag blir det konsert med dekonkurranse blir det også. Lørdag blir det konsert med dekonkurranse blir det også. Lørdag blir det konsert med dekonkurranse blir det også. Lørdag blir det konsert med den vel kjente irske gruppa fra Stavanger; n vel kjente irske gruppa fra Stavanger; n vel kjente irske gruppa fra Stavanger; n vel kjente irske gruppa fra Stavanger; 

”The Tramps”. ”The Tramps”. ”The Tramps”. ”The Tramps”.     
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Ferstival områdetFerstival områdetFerstival området    

    

    

En av de første gangene vi hører Rott nevnt i kildene er i Sverresagaen. Her forteller den En av de første gangene vi hører Rott nevnt i kildene er i Sverresagaen. Her forteller den En av de første gangene vi hører Rott nevnt i kildene er i Sverresagaen. Her forteller den En av de første gangene vi hører Rott nevnt i kildene er i Sverresagaen. Her forteller den 
islandske abbeden Karl Jonsson om kong Sverre, som var iislandske abbeden Karl Jonsson om kong Sverre, som var iislandske abbeden Karl Jonsson om kong Sverre, som var iislandske abbeden Karl Jonsson om kong Sverre, som var i strid med den tidligere munken  strid med den tidligere munken  strid med den tidligere munken  strid med den tidligere munken 

Jon Kuvlung. Jon satt med makten i Oslo i tre år og fikk med seg en del vestlandske stormenn. Jon Kuvlung. Jon satt med makten i Oslo i tre år og fikk med seg en del vestlandske stormenn. Jon Kuvlung. Jon satt med makten i Oslo i tre år og fikk med seg en del vestlandske stormenn. Jon Kuvlung. Jon satt med makten i Oslo i tre år og fikk med seg en del vestlandske stormenn. 

Under et mislykket forsøk på å ta Kong Sverre i Trondheim, fikk de kongen etter seg. I Under et mislykket forsøk på å ta Kong Sverre i Trondheim, fikk de kongen etter seg. I Under et mislykket forsøk på å ta Kong Sverre i Trondheim, fikk de kongen etter seg. I Under et mislykket forsøk på å ta Kong Sverre i Trondheim, fikk de kongen etter seg. I 

1187 søkte de tilflukt på Rott, men dette f1187 søkte de tilflukt på Rott, men dette f1187 søkte de tilflukt på Rott, men dette f1187 søkte de tilflukt på Rott, men dette fikk kong Sverre nyss om. Det kom til kamp og en ikk kong Sverre nyss om. Det kom til kamp og en ikk kong Sverre nyss om. Det kom til kamp og en ikk kong Sverre nyss om. Det kom til kamp og en 
mengde folk ble drept. Skalden Blakk diktet et kvad om dette slaget. Siste vers lyder:mengde folk ble drept. Skalden Blakk diktet et kvad om dette slaget. Siste vers lyder:mengde folk ble drept. Skalden Blakk diktet et kvad om dette slaget. Siste vers lyder:mengde folk ble drept. Skalden Blakk diktet et kvad om dette slaget. Siste vers lyder:    

”…Annan låt må ljode ”…Annan låt må ljode ”…Annan låt må ljode ”…Annan låt må ljode –––– lydt no mellom fjella;  lydt no mellom fjella;  lydt no mellom fjella;  lydt no mellom fjella;     

    ramnen på Rott vart metta, ramnen på Rott vart metta, ramnen på Rott vart metta, ramnen på Rott vart metta, ---- rivne lår såre kroppar.” rivne lår såre kroppar.” rivne lår såre kroppar.” rivne lår såre kroppar.”    

Siden dette har RotSiden dette har RotSiden dette har RotSiden dette har Rott jevnlig frekventert i skriftlige kilder opp gjennom århundrene. Stedet var et t jevnlig frekventert i skriftlige kilder opp gjennom århundrene. Stedet var et t jevnlig frekventert i skriftlige kilder opp gjennom århundrene. Stedet var et t jevnlig frekventert i skriftlige kilder opp gjennom århundrene. Stedet var et 
av de mest populære i Sola, siden man her hadde god jord, utmerket fiske av både matfisk, sild og av de mest populære i Sola, siden man her hadde god jord, utmerket fiske av både matfisk, sild og av de mest populære i Sola, siden man her hadde god jord, utmerket fiske av både matfisk, sild og av de mest populære i Sola, siden man her hadde god jord, utmerket fiske av både matfisk, sild og 

hummer, mulighet for berging av forliste skip og inntekt fra losing.hummer, mulighet for berging av forliste skip og inntekt fra losing.hummer, mulighet for berging av forliste skip og inntekt fra losing.hummer, mulighet for berging av forliste skip og inntekt fra losing.    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

I nyere tid er øya nesten helt fraflyttet og hus og hytter overtatt av etterkommere og nykommere som I nyere tid er øya nesten helt fraflyttet og hus og hytter overtatt av etterkommere og nykommere som I nyere tid er øya nesten helt fraflyttet og hus og hytter overtatt av etterkommere og nykommere som I nyere tid er øya nesten helt fraflyttet og hus og hytter overtatt av etterkommere og nykommere som 

bruker stede til ferie og avkopling. For dette må være et av de beste stedene i Norge for nettopp bruker stede til ferie og avkopling. For dette må være et av de beste stedene i Norge for nettopp bruker stede til ferie og avkopling. For dette må være et av de beste stedene i Norge for nettopp bruker stede til ferie og avkopling. For dette må være et av de beste stedene i Norge for nettopp 
dette. Her blir man flyttet tilbake i tid med grusveier, dette. Her blir man flyttet tilbake i tid med grusveier, dette. Her blir man flyttet tilbake i tid med grusveier, dette. Her blir man flyttet tilbake i tid med grusveier, steingjerder og ro.steingjerder og ro.steingjerder og ro.steingjerder og ro.    

    

    

    

    

    



PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM    
    

Program for festivalens ikke endelig, men dette er det som foreløpig satt opp. Det som er sikkert er Program for festivalens ikke endelig, men dette er det som foreløpig satt opp. Det som er sikkert er Program for festivalens ikke endelig, men dette er det som foreløpig satt opp. Det som er sikkert er Program for festivalens ikke endelig, men dette er det som foreløpig satt opp. Det som er sikkert er 
konsert på lørdag med ”The Tramps”, Guidede turer rundt på Rott og ett yrende liv i konsert på lørdag med ”The Tramps”, Guidede turer rundt på Rott og ett yrende liv i konsert på lørdag med ”The Tramps”, Guidede turer rundt på Rott og ett yrende liv i konsert på lørdag med ”The Tramps”, Guidede turer rundt på Rott og ett yrende liv i 
festivalfestivalfestivalfestivalområdet og resten av Rott hele helgen.området og resten av Rott hele helgen.området og resten av Rott hele helgen.området og resten av Rott hele helgen.    

    

Utkast til programUtkast til programUtkast til programUtkast til program    

    

Program:Program:Program:Program:    
Fredag 15. juni.Fredag 15. juni.Fredag 15. juni.Fredag 15. juni.    

Skolebesøk. Kommer.Skolebesøk. Kommer.Skolebesøk. Kommer.Skolebesøk. Kommer.    

Råseil regatta og ro konkurranse.Råseil regatta og ro konkurranse.Råseil regatta og ro konkurranse.Råseil regatta og ro konkurranse.    

Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.    

Guidede turer og historisk løype rundt på øyaGuidede turer og historisk løype rundt på øyaGuidede turer og historisk løype rundt på øyaGuidede turer og historisk løype rundt på øya    

Offisiell åpning med unOffisiell åpning med unOffisiell åpning med unOffisiell åpning med underholdning av deltakere, fakkeltog, sagaen om derholdning av deltakere, fakkeltog, sagaen om derholdning av deltakere, fakkeltog, sagaen om derholdning av deltakere, fakkeltog, sagaen om     

Erlings Erlings Erlings Erlings siste dag og bålbrenning.siste dag og bålbrenning.siste dag og bålbrenning.siste dag og bålbrenning.    

    

Lørdag 16. juni.Lørdag 16. juni.Lørdag 16. juni.Lørdag 16. juni.    

Åpning for besøkende.Åpning for besøkende.Åpning for besøkende.Åpning for besøkende.    
Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.    

Guidede turer og historisk løype rundt på øyaGuidede turer og historisk løype rundt på øyaGuidede turer og historisk løype rundt på øyaGuidede turer og historisk løype rundt på øya....    

Tur med vikingskipTur med vikingskipTur med vikingskipTur med vikingskip....    
Konsert ”The Tramps”Konsert ”The Tramps”Konsert ”The Tramps”Konsert ”The Tramps”    

    

Søndag 17. juni.Søndag 17. juni.Søndag 17. juni.Søndag 17. juni.    

Åpning for besøkende.Åpning for besøkende.Åpning for besøkende.Åpning for besøkende.    
FriluftsgudstjenesteFriluftsgudstjenesteFriluftsgudstjenesteFriluftsgudstjeneste    

Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.Underholdning: Krigere, musikere, skalder o.m.    

Tur med vikingskipTur med vikingskipTur med vikingskipTur med vikingskip    
Guidede turer og historisk løype rundt på øyaGuidede turer og historisk løype rundt på øyaGuidede turer og historisk løype rundt på øyaGuidede turer og historisk løype rundt på øya....    

Konsert Operakoret som var med i Rygekongen eller Gregoriansk kor.Konsert Operakoret som var med i Rygekongen eller Gregoriansk kor.Konsert Operakoret som var med i Rygekongen eller Gregoriansk kor.Konsert Operakoret som var med i Rygekongen eller Gregoriansk kor.    

    

    

    

    



� 	 � �  � � �
For å kunnFor å kunnFor å kunne betjene våre sponsorer best mulig ønsker vi ha ett mindre antall sponsorer, men da større e betjene våre sponsorer best mulig ønsker vi ha ett mindre antall sponsorer, men da større e betjene våre sponsorer best mulig ønsker vi ha ett mindre antall sponsorer, men da større e betjene våre sponsorer best mulig ønsker vi ha ett mindre antall sponsorer, men da større 

sponsorer. Det som gjør dette arrangementet spesielt for sponsorer er vår mulighet til å kunne gi noe sponsorer. Det som gjør dette arrangementet spesielt for sponsorer er vår mulighet til å kunne gi noe sponsorer. Det som gjør dette arrangementet spesielt for sponsorer er vår mulighet til å kunne gi noe sponsorer. Det som gjør dette arrangementet spesielt for sponsorer er vår mulighet til å kunne gi noe 
ekstra og unikt tilbake. Ikke bare i form av reklameplass på vekstra og unikt tilbake. Ikke bare i form av reklameplass på vekstra og unikt tilbake. Ikke bare i form av reklameplass på vekstra og unikt tilbake. Ikke bare i form av reklameplass på våre plakater og billetter, men også en åre plakater og billetter, men også en åre plakater og billetter, men også en åre plakater og billetter, men også en 

båt tur/retur Tananger båt tur/retur Tananger båt tur/retur Tananger båt tur/retur Tananger –––– Rott og fri entre i forbindelse med festivalen lørdag. Rott er en øy nesten  Rott og fri entre i forbindelse med festivalen lørdag. Rott er en øy nesten  Rott og fri entre i forbindelse med festivalen lørdag. Rott er en øy nesten  Rott og fri entre i forbindelse med festivalen lørdag. Rott er en øy nesten 

helt uten motorisert ferdsel, med grusveier, grønne marker inngjerdet av vakre steingjerder et yrende helt uten motorisert ferdsel, med grusveier, grønne marker inngjerdet av vakre steingjerder et yrende helt uten motorisert ferdsel, med grusveier, grønne marker inngjerdet av vakre steingjerder et yrende helt uten motorisert ferdsel, med grusveier, grønne marker inngjerdet av vakre steingjerder et yrende 

fugleliv og ikfugleliv og ikfugleliv og ikfugleliv og ikke minst en overdøvende ro.ke minst en overdøvende ro.ke minst en overdøvende ro.ke minst en overdøvende ro.    

    

    

Budsjett for festivalen:Budsjett for festivalen:Budsjett for festivalen:Budsjett for festivalen:    

    

TransportTransportTransportTransport 185 000,00185 000,00185 000,00185 000,00kr     kr     kr     kr         

KonsertKonsertKonsertKonsert 50 000,0050 000,0050 000,0050 000,00kr      kr      kr      kr          

Tilrettelegging og klargjøringTilrettelegging og klargjøringTilrettelegging og klargjøringTilrettelegging og klargjøring 57 000,0057 000,0057 000,0057 000,00kr      kr      kr      kr          

Forsyninger til deltakereForsyninger til deltakereForsyninger til deltakereForsyninger til deltakere 54 000,0054 000,0054 000,0054 000,00kr      kr      kr      kr          

Div. distribusjon av plakater og billetterDiv. distribusjon av plakater og billetterDiv. distribusjon av plakater og billetterDiv. distribusjon av plakater og billetter 35 000,0035 000,0035 000,0035 000,00kr      kr      kr      kr          

Transport av uts. og deltakereTransport av uts. og deltakereTransport av uts. og deltakereTransport av uts. og deltakere 9 000,009 000,009 000,009 000,00kr        kr        kr        kr            

Driftsutgifter og premierDriftsutgifter og premierDriftsutgifter og premierDriftsutgifter og premier 30 000,0030 000,0030 000,0030 000,00kr      kr      kr      kr          

Billett intekterBillett intekterBillett intekterBillett intekter 110 000,00110 000,00110 000,00110 000,00kr     kr     kr     kr         

Totalt i støtteTotalt i støtteTotalt i støtteTotalt i støtte 310 000,00310 000,00310 000,00310 000,00kr     kr     kr     kr             

    

Vi håper det faller i Deres interesse å støtte ett slikt arrangement på RotVi håper det faller i Deres interesse å støtte ett slikt arrangement på RotVi håper det faller i Deres interesse å støtte ett slikt arrangement på RotVi håper det faller i Deres interesse å støtte ett slikt arrangement på Rottttt    og kan møtesog kan møtesog kan møtesog kan møtes så vi kan  så vi kan  så vi kan  så vi kan 

drøfte hva dere kunne være best tjent med i denne sammenheng.drøfte hva dere kunne være best tjent med i denne sammenheng.drøfte hva dere kunne være best tjent med i denne sammenheng.drøfte hva dere kunne være best tjent med i denne sammenheng.    
    

Med HafrsMed HafrsMed HafrsMed Hafrsfjordspillenes egen vikinggruppe Hafrsfjordvikingene som festivalarrangører blir dette fjordspillenes egen vikinggruppe Hafrsfjordvikingene som festivalarrangører blir dette fjordspillenes egen vikinggruppe Hafrsfjordvikingene som festivalarrangører blir dette fjordspillenes egen vikinggruppe Hafrsfjordvikingene som festivalarrangører blir dette 
noe av det mest spektakulære som har hent uti havgapet, siden vikingtiden. Dette er kompetente folk noe av det mest spektakulære som har hent uti havgapet, siden vikingtiden. Dette er kompetente folk noe av det mest spektakulære som har hent uti havgapet, siden vikingtiden. Dette er kompetente folk noe av det mest spektakulære som har hent uti havgapet, siden vikingtiden. Dette er kompetente folk 
som har vært, og er, med å arrangere Hafrsfjordspillene. Vi har stor som har vært, og er, med å arrangere Hafrsfjordspillene. Vi har stor som har vært, og er, med å arrangere Hafrsfjordspillene. Vi har stor som har vært, og er, med å arrangere Hafrsfjordspillene. Vi har stor erfaring og vet hva som skal erfaring og vet hva som skal erfaring og vet hva som skal erfaring og vet hva som skal 

til for at en slik festival skal bli vellykket.til for at en slik festival skal bli vellykket.til for at en slik festival skal bli vellykket.til for at en slik festival skal bli vellykket.    

    

    

MvhMvhMvhMvh    

    

Bjarte Kristiansen Bjarte Kristiansen Bjarte Kristiansen Bjarte Kristiansen ---- Jarl Jarl Jarl Jarl    

HafrsfjordvikingeneHafrsfjordvikingeneHafrsfjordvikingeneHafrsfjordvikingene    
Telefon jobb: 51 77 85 18Telefon jobb: 51 77 85 18Telefon jobb: 51 77 85 18Telefon jobb: 51 77 85 18    

Telefon mob: 970 66Telefon mob: 970 66Telefon mob: 970 66Telefon mob: 970 66    449 449 449 449     

eeee----post adresse: post adresse: post adresse: post adresse: bkristianbkristianbkristianbkristiansen@akvagroup.comsen@akvagroup.comsen@akvagroup.comsen@akvagroup.com    


