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Velkommen til oss på Rott. 
 

Du er i dag gjest hos oss på Rott. Husk at stort sett hvor 
enn du trår, så trår du på privat grunn. Vi har to steder 
hvor det er lagt til rette for besøkende å grille og kose 
seg, i ”Smilehålå” rett oppfor havnen og i skolegården 
ved skolehuset, lenger oppe. På baksiden av uthuset ved 
skolehuset er det toaletter og vasker. Hjelp oss å holde 
disse stedene ryddige og rene – ta med eget søppel. 
I 1977 ble Rott-tinget stiftet av 4 ildsjeler og i dag er alle 
som har eiendom på Rott med. Tinget har med en 
fantastisk dugnadsinnsats, tatt vare på veier, skolehus og 
fellesareal. På det viset her vi gjort vårt til at du i dag 
kan nyte livet på en av de mest idylliske øyene i landet.  
 

Dette er en kulturhistorisk vandring hvor du guider deg 
selv ved hjelp av dette enkle heftet, åpne øyne og evnen 
til å forflytte deg. Denne turen kan hvem som helst 
gjøre, også i rullestol og med barnevogn. ”Breigå”, 
bakken opp til nest siste post, kan være litt dryg, men det 
er verdt det. Bare ta deg et par pauser og nyt utsikten 
underveis. 
 

Bruk øyne, ører og nyt dagen og øya! 
 

Rott-tinget 
 
 
 
 

Heftet tilhører Rott-tinget. 
Vennligst returner det etter bruk! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POST 1 - Skolehuset 
 
Siden tidenes morgen har Rott vært et 
populært sted å bo på. Her ute kunne beboerne 
ta for seg av havets rikdommer i form av fisk, 
kobbe og vrakgods. I tillegg hadde de god jord 
og unike muligheter til å høste av det rike 
fuglelivet. I 1910 bodde det 75 mennesker på 
Rott. 
 
Skolehuset du nå står utfor ble bygget av øyas 
befolkning i 1875 og siden overrakt skole-
myndighetene. På det meste gikk det, i 1917-18, 
34 elever på skolen. Fast lærer fikk man her 
ute i 1916. I 1963 gikk det kun 3 elever på 
skolen og i 1964 var det slutt, skolen ble stengt. 
Nå fungerer bygget som kombinert mini-
museum og grendahus. 
 
Rott-tinget fungerer som en allsidig og 
produktiv velforening på Rott. Tinget ble 
dannet i 1977. Det er Rott-tinget som blant 
annet disponerer skolehuset og har laget og 
vedlikeholder ”Smilehålå” litt lenger nede i 
bakken. De står og for arrangementet her ute 
under Rottdagen. 

I 1982 fikk Rott-tinget Kong Olav og 
daværende Kronprinsesse Sonja til å vie 
sagaøya Rott et besøk. Signaturen i berget 
ovenfor ”Smilehålå” og i gjesteboka på 
skolehuset vitner om dette besøket.  
 
I 1711 sank det svenske kaperskipet Nieroth på 
innsiden av Flatholmen. Det hadde blitt satt i 
brann av sitt eget mannskap, da de stod i fare 
for å miste skipet til norske soldater. I 1979 ble 
dette vraket funnet av sportsdykkere. Senere 
ble det utgravd av Stavanger Sjøfartsmuseum i 
samarbeid med Havhesten undervannsklubb.  
Etter utgravningen fikk Rott-tinget lov til å 
heve en del av mursteinene som lå i vraket. 
Man antar at disse hørte til i byssa på Nieroth. 
Disse nesten 300 år gamle mursteinen kan du 
nå beskue i skolehuset. Det er de som nå 
danner murveggen mellom stua og gangen. 
Legg spesielt merke til mursteinen med det 300 
år gamle kattesporet. 
 
Like nord av Skolehuset, på andre siden av 
grantrærne, står et spor etter losene fra Rott; 
en fin losutkikk i lødd stein.  
 



POST 2 – Første veikryss 
 
Det hvite huset som vi nettopp passerte på 
venstre hånd ble reist av Alf Roth i 1939. To år 
senere ble tidligere redaktøren i Solabladet, 
Magne Roth, født her. Tidligere stod det et 
annet hus på denne grunnmuren. Det ble revet 
ned, flyttet inn og satt opp på et  Tjora, inne på 
fastlandet. 
 
Epletreet som vi ser i det nord-vestre hjørnet 
av hagen, har sin helt spesielle historie. 
29. januar 1943 ble en dag man husket på Rott 
og langs hele kysten innafor. Da ble nemlig det 
tyske proviantskipet Kalnes senket med 
torpedoer fra 489 skvadronen, med fly fløyet 
av New Zealendere. Denne båten var fullastet 
med epler. Etter at Kalnes sank rett innenfor 
Sørskott, nord av Feistein fyr, fløt tykke flak 
med epler i land på Rott. Dette var en gode 
som folkene her ute ikke var sene å benytte seg 
av. Etter at utedoene og hevda-løene var 
spredd på åkrene, vokste det opp epletrær over 
hele Rott. Treet du ser i hagen her er et av 
disse. Den dag i dag kan man høre historier om 

da "Sødeplebåten" forliste og alle eplene som 
fløt i land. 
 
Huset rett over veien ble bygget av den eldste 
av de "Svarte Rott'ane", Lars Rasmussen 
Roth. De "Svarte Rott'ane" var tre losbrødre, 
av annen generasjons loser, som ble meget 
berømt i sin egen samtid, for utallige bragder 
og store redninger til sjøs. Tømmeret til dette 
huset ble hentet på Spinn nede ved Farsund. 
 
Går vi litt videre får vi et fint hus inne i skogen, 
på høyre siden. Dette huset ble bygget av los 
Reginius Roth. Han gav huset navnet 
Shanghai, et navn det fremdeles bærer. 
Reginius var sønn av en annen av de "Svarte 
Rott'ane", nemlig Rasmus Rasmussen Roth. På 
den østligste delen av eiendommen hadde 
Reginius bygget et høyt tårn som han brukte 
som losutkikk. Dette tårnet kan vi se på et av 
de lange bildene inne på skolehuset. 
Senere var det i dette huset at landhandelen på 
Rott holdt til. Den ble drevet av ekteparet 
Jonas og Johanna Bertelsen Roth. Dessverre 
ble butikken lagt ned i 1965. 
 



POST 3 – Stolpen før strømhuset 
 
Kikker du på bakken under det nordlige 
steingjerdet vil du se sporene etter grunn-
muren til et av de to eldste kjente husene, fra 
nyere tid, som stod her tidligere. De stod så tett 
at man kunne ta i veggene samtidig om man 
gikk på veien mellom dem. Det nordligste hørte 
til det eldste bruket på Rott, bruk 5 og det 
sydligste huset til bruk 1. 
 
Kikker du videre nordover så kan du på 
østsiden av Rotteneset (det med lykten på) se 
Nordvik. Helt innerst i denne viken på høyre 
side, hvor Humleneset begynner, lå øyas eneste 
husmannsplass Nordvik. Huset som stod her 
ble sent på 1800-tallet flyttet inn til Tananger, 
av en skomaker, og står nå som nærmeste nabo 
til Bussgarasjen. Det hadde tidligere noen store 
skiferheller til takstein. Disse ble sikkert brutt i 
øyas steinbrudd på Buøyna ved Håstein. 
 
På Rott vil du kunne se mange sjeldne fugler, 
spesielt under trekket, vår og høst. Noen av de 
uvanlige fuglene som er observert her ute er: 
Havsvale, Snadderand, Praktærfugl, 

Knekkand, Splitterne, Turteldue, Hærfugl, 
Bøksanger, Liten fluesnapper, Blåstrupe, 
Gulsanger, Gulbrynsanger, Kornspurv, 
Sibirspurv, Dvergspurv og Duetrost. 
På Humleneset, til høyre for Nordvik, var det 
tidligere store kolonier med hekkende makrell-
terner. I 1982 opplevde øya en liten ornitolo-
gisk sensasjon, da ble det nemlig oppdaget et 
par med hekkende Dvergmåker i denne 
kolonien. Dette var en av de første gangene 
denne arten hekket i Norge. 
 
Ser vi lenger nord, til venstre for lykten på 
Rotteneset, ser vi Frøsholmene. På den 
nordlige holmen forliste det store dampskip 
"Norge", 26. desember 1891. Det var på 922 
tonn og var bygget i 1882. På vei, fra Newcastle 
til Stavanger, braste det i land på Nordre 
Frøsholmen. Der stod det fast i et fryktelig 
uvær, helt uten håp. To av de "Svarte 
Rott'ane", Tønnes og Rasmus, dro ut i losbåten 
sin, hvalerbåten "Tordenskiold". De berget 
hele mannskapet, alle de 40 passasjerene og 
som om ikke det var nok; flere av postsekkene 
ombord. For dette, som brødrene selv anså som 
sin største bragd, fikk de 150 kroner.  



POST 4 – I slak bakke ved gårdstun 
 
Vi står nå rett ved huset på bruk 1. På dette 
bruket stod en av de første vindmøllene på 
Rott. De var av en amerikansk modell og 
strømmen de produserte ble først brukt til å 
belyse fjøsene. Det var også her den første 
telefonen på Rott kom. Foregangsmannen til 
all denne nyvinningen var Karton Sørbø. Det 
var også han som stod i bresjen for å få 
etablert den tidligere melkeruten ut hit og å få 
strømkabel lagt ut til Rott. 
 
Rett nord for stedet vi nå står, på vestsiden av 
steingjerdet ligger et idyllisk hvitt hus. Det var 
her kollektivet, med "hippi'ane" på Rott, holdt 
til. Her kunne man få kjøpe utrolig gode og 
økologisk dyrkede grønnsakene, ikke minst 
gulrøtter. Dette fargerike kollektivet ble 
dessverre lagt ned. 
 
Til høyre for det tidligere kollektivet ser vi et 
gult hus. Dette huset stod opprinnelig på 
Håstein. Det er den høye øya som vi kan se i 
nord-vest. Tyskerne bygget dette huset på 
Håstein som oppholdssted for vaktsoldatene 

som var stasjonert her ute under andre 
verdenskrig. Planen var at på toppen av 
Håstein skulle man bygge en stor radarstasjon. 
I 1946 ble materialen fra dette huset flyttet inn 
til Rott og benyttet i dette huset.  
 
Den nevnte øya Håstein gjemmer og på en 
annen spennende historie. I 1558 forliste det et 
skip på utsiden av Håstein. Det var trolig ført 
av Slotsfogden på Utstein Kloster, Trond 
Ivarsøn. Om bord var de fem bronseklokkene 
fra domkirken i Stavanger. De skulle føres til 
Danmark for å støpes om til kanoner, men kom 
aldri så langt. I 1969 ble det utlovet dusør til 
dem som fant klokkene. Et vrak ble raskt 
lokalisert, med både tidsriktige anker og 
kanoner, men ingen klokker. Hvor de skjuler 
seg, er fremdeles ukjent. Et minne fra dette 
forliset er navnet på skjærene på utsiden av 
Håstein, Klokkeskjæret. Det foregår fremdeles 
undersøkelser der ute for å forsøke å fravriste 
vraket dets hemmeligheter. 
 
 
 
 
 
 
 



POST 5 – Liten høyde ved veien 
 
Kikker vi østover ser vi bruket til den eneste 
fastboende familien på Rott. Huset stod 
tidligere nede ved den gamle losvarden, nord 
for skolehuset. Til venstre for porten deres, 
mot Tananger, ser vi flere store steiner. Disse 
heter Kirkesteinene. Det sies at her stod folk og 
kikket etter de som seilte inn for å gå i kirken.  
 
Rett nord for det stedet du nå står, stod 
Ananias Svendsen Roth tirsdag 5. januar 1869 
og kikket innover mot Tananger. Han var ute 
etter ved, da han så et digert skip komme 
seilende utover. Det viste seg å være barken 
Golowna av Christiania som ikke hadde klart å 
komme seg inn til Tananger i den sør-østlige 
stormen. Selv med los fra Obrestad om bord 
hadde de problemer. Og verre ble det da de 
ikke klarte å vende rett før Rott og braste i 
land med ankeret på slep. Nede i stranden sør 
for Sandåkeren kan vi den dag i dag finne 
flintstein som trolig stammer fra ballasten om 
bord i Golowna. 
Vi kan enda se rester etter grunnmuren på 
huset til Ananias. En fin tegning av dette 

bruket kan vi se på skolehuset. De siste som 
bodde her var sønnene til Ananias og Karen 
Svenson; Ananias og Lars. 
 
Et annet skip som har forlist i området er den 
kjente "Bananbåten". Den het opprinnelig 
Vegesack og forliste på Midtfjæra 7. september 
1939. Midtfjæra er den store staken med lykt, 
midt mellom Tananger og Rott. Dette tyske 
dampskipet som gikk under dekknavnet Birte 
av Vejle var fullastet med bananer. Etter dette 
forliset var det ikke en husstand på Rott og i 
Tananger som ikke hadde en eller flere bunter 
med bananer hengende til modning på loftet. 
 
Lenger sør, fremdeles inn mot Tananger, kan 
vi se Flatholmen fyr. Det var her de bodde de 
tapre jentene Ester og Bertine. I 1894 veltet 
båten som faren og to av brødrene kom utover 
i. Søstrene som passet to mindre brødre på øya 
rodde ut og klarte mirakuløst å redde den ene 
broren. I sorgen husket de allikevel på å tenne 
fyrlykta da det ble mørkt. I 1990 ble endelig de 
to jentene hedret med en statue i Hab'n. 
 
 



POST 6 - Strømhuset 
 
I dette krysset, den tidligere rundkjøringen på 
Rott, kunne man tidligere handle grønnsaker. 
Det fungerte på selvbetjeningsprinsippet. Man 
la penger i en kasse for de grønnsakene man 
forsynte seg med. 
 
Rett bak deg ser du det vakre strømhuset på 
Rott. Rett før klokken 15:00, 7. desember 1950 
var nesten hele øyas befolkning samlet i 
skolehuset. På slaget 15:00 kom lyset, Rott 
hadde fått strøm. Kabelen går fra fastlandet 
via Flatholmen ut til Hestvika på Rott. 
Arbeidet med kabelgrøftene  og å sette opp 
stolpene ble gjort av lokalbefolkningen 
 
Før dette hadde man i perioder brukt noen 
amerikanske vindmøller til å drive genera-
torer. Strømmen ble i hovedsak brukt til lys i 
løe og fjøs. Dermed slapp man de brann-farlige 
parafinlampene. Deretter brukte man et stort 
dieselaggregat som tyskerne hadde etterlatt 
seg, men etter en stund brøt det i sammen.  
I 1950 kom det endelig strøm her ute, som en 
av de siste bygdene i Sola.  

 
Huset rett nord av stedet du nå står på var den 
tidligere lærerboligen på Rott. Den første tiden 
var bare lærerne her ute i korte perioder, for 
siden å være mer faste. Under krigen overtok 
tyskerne boligen og bygde et tårn oppå taket 
hvor de kunne holde utkikk. De var her ute i 
hovedsak for å bemanne en stor lyskaster som 
stod sør-øst på Heimøyna. Denne lyskasteren 
ble bombet av to engelske fly 29. april 1941. 
Bomben fra det ene flyet eksploderte i luften og 
splinter traff flyet som styrtet i havet sør av 
Rott. Flygeren ligger i dag begravd på Sola 
kirkegård. 
 
Sør-øst av strømhuset kan vi se antennen som 
gjør at folk kan ha telefon på Rott i dag. Selv 
om mobiltelefonen er brukbar her ute vil du 
merke at ikke alle stedene har like gode 
forhold. Den første telefonen som ble brukt på 
Rott var og trådløs. 
 
 
 
 
 
 
 

Heftet tilhører Rott-tinget. 
Vennligst returner det etter bruk! 



POST 7 – Like forbi den store hvite løa 
 
Dette bruket, bruk 5, som du nå står på er det 
eldste på Rott. Et av de første våningshusene 
på dette bruket stod på den nordlige tuften ved 
post 3. Den første brukeren vi kjenner er 
Kristen Andersson. Han var og den siste som 
satt med hele øya alene. Rott var nemlig ett 
bruk frem til 1612, da det ble delt i to.  
I 1820-årene ble begge disse brukene selveid, 
da brukerne løste inn kongeskjøtene. Det var 
Kannikgodset, godset til Domkapitlet i 
Stavanger, som frem til da hadde eid deler av 
jorda på Rott   
 
Det var på dette bruket den kanskje mest 
kjente personen fra Rott bodde, nemlig losen 
Jakob Rott. Om ham går det en mengde 
forskjellige sagn og historier om denne 
frimodige og hardbarka sjømaennen. Trolig er 
det faktisk han som loste inn det svenske 
kaperskipet Nieroth til Flatholmen, før den ble 
senket av eget mannskap (mursteinene på 
skolehuset kommer fra dette vraket).  
I følge et lokalt sagn skjenket han mannskapet 
fulle, da han oppdaget at skipet tilhørte 

fienden, og hoppet deretter selv på sjøen. 
Sagnet forteller videre at skipet gikk på grunn 
ved Flatholmen, men i virkeligheten la det seg 
for anker på innsiden av holmen hvor det ble 
oppdaget av norske styrker. Da disse rodde ut 
mot svensken ble skipet antent av mannskapet, 
før de overgav seg.  
  
I huset her stod en av de første telefonene på 
Rott. Man betalte i starten 25 øre pr. samtale. 
Fra 1929 hadde man brukt trådløs telefon for å 
kommunisere med land. 
 
Kikker vi sørover kan vi skimte et hus på det 
høyeste punktet på øya. Det var her post-
kontoret på Rott lå, helt frem til det ble lagt 
ned 1. januar 1973.  Berger Rott var andre 
generasjon poståpner, under postnummeret 
4057. Han var poståpner fra 1941 frem til 
kontoret ble lagt ned.  
 
Rett til venstre, inne i skogen, kan vi se det 
hvite huset som tidligere var tilholdssted for 
fotograf Espedal. Det er han som har tatt alle 
de lange, smale bildene av Rott som vi kan se 
på skolehuset.  



POST 8 – Veien over til Øynå 
 
Du står nå i overgangen mellom Heimøynå og 
Øynå. Tidligere kunne man ro gjennom her på 
flo sjø. Der hvor bakken kommer ned fra 
Heimøynå stod tidligere Kvednalandsleet, en 
grind som stengte for dyrene. På nordsiden av 
veien her er det registrert en gammel og 
udatert nausttuft, kanskje fra jernalderen. 
 
Vågen på nordsiden er langgrunn, hvor man 
må vasse lenge før vannet når knærne. 
 
Bukten på sørsiden heter Sørhab'n og her lå 
det tidligere flere naust. Opp til i dette 
århundret hadde losene en båtstø som de 
brukte til en av de mindre losbåtene sine. 
Dermed hadde de kortere vei ut til skipene som 
skulle loses, om været ikke var for dårlig. 
 
Det var her nede mye av eplene etter Kalnes' 
forlis fløt i land. Her kunne man rygge 
kjerrene uti vannet og rake epler om bord. Det 
vokste senere fullt av små epletrær på 
breddene rundt bukta. Disse er senere spist 

opp av sauene. Den dag i dag finner vi som 
nevnt epletrær her ute fra disse eplene, 
deriblant ved post 2. På grunn av alle eplene 
ble båten på folkemunne kalt ”Sødeplebåten”.  
 
Den store marken vi ser øst av Sørhab'n heter 
Grønevodl. På nordsiden av veien ligger Litle 
Grønevodl. Det var her man arrangerte dans 
på Rott. Personen som spilte munnspill eller 
trekkspill stod helt inne ved bergveggen og 
spilte, mens folk danset ute på marken.  
 
Før i tiden, da man høstet av de store 
forekomstene av måke her ute, var Vågen her 
et viktig sted. Rett etter at måkeungene ble 
klekket ble det ytterste leddet på vingen 
brukket. Siden ventet man til foreldrene hadde 
foret dem store og fete, før de ble jaget på sjøen 
og inn i vågen, de kunne jo ikke fly. Her inne 
ble de fanget og slaktet. Dermed var det tid for 
det viden kjente ”Mågaballet” på Rott.  
Denne fangstmetoden ble senere forbudt.    
 
Veien videre, opp på Øynå, heter Breigå. På 
toppen er det mange spennende fornminner. 
 



POST 9 – Toppen av bakken ved ”steinalter” 
  
Vi har nå kommet over på ”Øynå” og det er 
her vi finner flest spor etter Rott’s tidligste 
historie. Det markante steinalteret rett nord av 
veien er et godt eksempel på dette. Kikker du 
etter vil du se flere små groper hogd inn i den. 
Det er såkalte skålgroper. Disse ble hogd inn i 
bronsealderen og trolig brukt i forbindelse med 
offerseremonier.   
Rett ved stedet hvor du nå står, finnes det også 
et ganske stort tun, med flere hustufter fra 
jernalderen. Ingen av disse er gravd ut, bare 
kartlagt av Stavanger Museum. 
I tillegg finnes det over hele Rott gravhauger 
fra jernalderen. Det er også gjort funn av 
forskjellige løse gjenstander her ute, fra både 
steinalderen (før 1800 f. Kr.) og jernalderen 
(500 f. Kr. – 1050 e. Kr.). Fra steinalderen har 
man funnet blant annet 2 pilspisser, en 
vestlandsøks, sagblad og flintflekker. Fra 
jernalderen har en funnet en slipestein og del 
av et klebersteinskar. 
 
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 i strid med Jon Kuvlung. Jon 
satt med makten i Oslo i tre år og fikk med seg 
en del vestlandske stormenn. Da de prøvde å ta 
Kong Sverre i Trondheim, fikk de kongen etter 
seg. I 1187 søkte de tilflukt på Rott, men dette 
fikk kong Sverre nyss om. Det kom til kamp og 
en mengde folk ble drept. Skalden Blakk dikta 
et kvad om dette slaget. Siste vers lyder: 
”…Annan låt må ljode – lydt no mellom fjella;  
 ramnen på Rott vart metta, - rivne lår såre 
kroppar.” 
 
Kikker du mot sør-vest ser du ned i Dalhab'n. 
Dette var tidligere et av de faste tilholdsstedene 
for Tanangerlosene. Her lå de og ventet på skip 
å lose. 
Under første verdenskrig ble det funnet en 
mine i Dalhab'n. Det kom da en 
sprengningsekspert ut fra torpedobåtene som 
lå på nøytralitetsvakt i Tananger. Han la en 
ladning inntil mina, tente den og gikk rolig opp 
bakken. Lokalbefolkningen løp det de var god 
for. Soldaten tuslet rolig opp bakken. Da han 
kom i ly, kikket han på uret og sa: "Nå går u". 
Med et brak ble minen sprengt. 



POST 10 – Ved porten før Vatnet 
 
"Norges sørligste fuglevær", ble Rott tidligere 
kalt i lærebøken. Det ble fremdeles stående, etter 
at fugleværet var en saga blått. Til og med i dag 
er der folk som tror at det på Rott hekker tusener 
av sjøfugler. Desverre er ikke dette tilfelle lengre. 
Gamle skikker når det gjaldt innsamling av egg, 
dun og unger, og eiendomsretten på rugestedene, 
vitner om at Rott er urgammel som fuglevær. Ved 
århundreskiftet fantes det tusener av fugl på Rott. 
 
De artene som dominerte på den tiden var: Måke, 
Toppkarv, Teist, Lunde og litt Lomvi og Alke. 
Skarven ruget i store mengder på nordøstre siden 
av den vestre delen av Rott, "Øynå". Navn som 
Skarvurå og Skarvaberget er det eneste som er 
igjen. Det var store mengder egg og unger som ble 
høstet hvert år, men man drev ikke rovfangst og 
derfor holdt bestanden seg.  
 
Rundt 1920 kom katastrofen for Rott som 
fuglevær. På holmene nord av Rott hadde det 
nemlig kommet rotte. Folkene på Rott hadde 
alltid sluppet ut kaniner på disse holmene, men nå 
jaget kaninene rottene på sjøen, og de kom 
svømmende i store mengder over til Rott. På få år 

var nesten hele fuglebestanden utryddet. Folkene 
stod hjelpeløse og kunne ikke gjøre noe som helst. 
 Omkring 1920 regnet man med at det ruget ca 
1000 Toppskarv på Rott. I 1935 ruget det siste 
Toppskarvparet i Skarvura. Siden har de store, 
mystiske, sorte fuglene, sammen med de andre 
fugleværsfuglene vært borte som rugefugl på øya. 
Nå ble Rott liggende omtrent fugletom i noen år. I 
dag hekker det stort sett bare måke, gjess og 
ærfugl, i tillegg til hegre, her ute. 
 
Vatnet på Rott som ligger litt lenger ute er faktisk 
det nest største i Sola kommune. I lang tid hadde 
man i enden av dette vannet et kvernhus hvor 
man kunne male mel. Det var en lang tur ut med 
korn og inn med mel. Spor etter dette kvernhuset 
finner vi fremdeles og en av kvernsteinene er 
bevart og kan beskues ved skolehuset. 
Et gammelt sagn forteller og at noen vikinger, 
som følte seg truet, gjemte skipene ved å senke 
dem i Vatnet på Øyna. Kanskje dette var i 
forbindelse med slaget nevnt over. 
Siden kan vi og lese om Rott flere andre steder i 
Sagaen. 
 

Heftet tilhører Rott-tinget. 
Vennligst returner det etter bruk! 


