
Randøya - det engang så avstengte kystfortet på Sørlandet er 
omdannet til en fredens plett med flott brygge, sandstrand og 
masser av plass.  
Randøya er en av perlene i Randesund. I 2003 
overtok Kristiansand kommune øya fra Forsvaret. Et 
titall bygninger som sto igjen fra den militære 
perioden er blitt bevart og blir flittig bruk av ulike 
frivillige organisasjoner - noe som sikrer lys i 
vinduene og aktivitet på øya. 

Speideren er av en av organisasjonene som var heldige å 
få tilgang til ett av husene og 2. Kristiansand FSK og 7. 
Kristiansand Sjø (Vågsbygd) disponerer dette sammen. 
Stedet blir benyttet til leirer, turer og kurs i regi av Norges 
Speiderforbund.  

Kommunen avsatte Østre Randøya til friluftsformål, og 

øya har vært gjennom en stor forvandling. Drivkreftene bak 
forskjønningen av øya er Kai Lindal (2. Kristiansand FSK ), 
Einar Øslebye (7. Kristiansand Sjø) og Geirulv Stoveland 
(skolene på østsiden).  De har ryddet og tilrettelagt veier og 
flotte stier rundt store delen av øya og holder husene 
vedlike. 

I pinsa drar speiderne ut hit på leir sammen med andre 

speidergruppe både fra sørlandet og andre steder i landet, og 
stedet blir brukt til speidermøter og kurs fra vår til høst. På 
pinseleiren bor speiderne i lavvo, eller i hus hvis vi ikke er så 
mange. Hver høst arrangerer Sørlandet og Aust-Agder krets 
lederkurs på øya, og da bor alle deltakere i lavvo. Speider-
grupper og patruljer har jevnlige turer ut til øya. I tillegg 
brukes øya av skoler og forskjellige organisasjoner.   

Fastboende, båtfolk og ikke minst Kristiansand 

parkvesen (forvalter Randøya) legger merke til det arbeidet 
speiderne gjør på Randøya. Kai Lindal, en av speiderlederne i 

2. Kristiansand FSK gikk i bresjen for å rydde øya for busker 
og kratt, og holder vegetasjonen ved like så det blir finere og 
finere for hvert år. Han rydder og åpner nye stier. Hver uke i 
sommerhalvåret, drar han ut til øya for å klippe plener, et 
arbeid som tar flere timer. Om våren klippes det stier gjenn-
om blomsterengene så vi kan nyte den flotte blomsterflorane 
og naturen på øya. Alt gjør han på dugnad. 

Vi har spurt Kai hva som er drivkraften bak denne 
dugnadsinnsatsen?  

- Øya er jo en perle, forteller han og han ønsker at flest 
mulig skal få oppleve hvilken perle Randøya er.  - Alle har 
mulighet for å komme ut til øya med lokalbåten fra Kongs-
havn til Randøya, sightsingbåt eller egen båt. Veiene er bygd 
slik at de er tilrettelagt for både rullestol og barnevogn, slik 

at alle kan nyte den flotte naturen. Stiene går på kryss og 
tvers på øya, og det ryddes stadig nye stier. Det er tilrettelagt 
utsiktsplasser der en kan nyte den flotte naturen og skjær-
gården som er på øya.  

Og han fortsetter med å fortelle om det flotte brygge-
anlegget er anlagt og som ligger fint til i kveldsola, hvor en 
kan nyte en fantastisk solnedgang. På østsiden er det uante 
muligheter til å se solen stige opp fra havet.  

Kai kjenner historien til øya godt, og spør du, guider 

han deg gladelig rundt i dette militærhistoriske landskapet. 
Her er kanonstillinger og betongkontruksjoner fra den gang 
det var et kystfort, men det eneste du kan se når du 
ankommer øya er noen rustne ståldører som leder inn til det 
gigantiske anlegget dypt inne i berget. Her er den gamle 
ildledersentralen bevart. Stier og veier passerer flere av de 
godt skjulte kanonstillingene og nærforsvarsstillingene som 
finnes rundt på øya. 

Tar du en rundtur på øya, kan du blant annet møte rådyr 
og ugler og her er et rikt fugleliv. Tar du turen ut en vår- eller 
forsommerdag, kan du se en fargerik og vakker flora. I tillegg 
finner du mange fine viker og svaberg hvor du kan nyte sola, 
og kanskje ta et bad. Det er også gode fiskemuligheter rundt 
på øya. Øya har alt! 

Første søndag i advent tennes juletreet ved speider-
brakka og det kan sågar sees fra danskeferja!  

Kai er en ihuga Randøya-entusiast og innsatsen han gjør 
er til nytte både for randesundsfolk og resten av byen. En 
stor takk til Kai for den innsatsen han gjør for å gjøre 
Randøya til den perla det er blitt. 

- Inger Elise Engelstad (2018) 


