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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 7 /1987-88 med anledning av ltl 

Christina Hedman-Jaakl-.olas m.fl. 

hcmställningsmotion till landskaps

styrelsen angående möjligheterna att 

bevara lotsstationen Kobba Klintar. 

Landstinget har den 16 mars 1988 inbegärt kulturutsl-.ottets utlåtande gällande 

nämnda motion. Utskottet som i ärendet hört lotsstationsfastighetens ägare 

hjälpsköraren Ann-Mari FyrvaU, bonden Olof Fyrvall, etnologen Per-Ove Högnäs 

samt överinspektören Göran Frantzcn får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att lotsstationen Kobbaklintar har ett betydande miljö- och 

kulturhistoriskt värde men att lotsstugan är föremål för vandalisering varför 

snabba åtgärder från myndigheternas sida bör vidtas för att stöda bevarandet. 

Lotsstationen på Kobbaklintar uppfördes år 1862, alltså ett år efter Mariehamns 

grundande. En av lotsstugorna finns ännu kvar från den tiden och är därmed en av 

de äldsta lotsstugorna på Åland. Kobbaldintar var redan före lotsstationens 

uppförande ett fiskeläge som besöktes av fiskare från stora delar av Ålands 

skärgård. Liksom motionärerna anser kulturutskottet att lotsstationen har en 

mycket viktig funktion som landmärke vid infarten till Mariehamn. Stationen finns 

också upptagen som kulturhistoriskt värdefull i museibyråns kulturmiljöinventering 

där museibyrån skriver: "Lotsstationen på Kobbaldintar utgör en för alla sjöfarare 

välbekant och karakteristisk anblick vid inloppet till Mariehamn. Byggnaderna är i 

gott skick. Ett bevarande i oförändrat skick vore av stort kulturhistoriskt värde". 

Därtill finns lotsstationsbyggnaderna på Kobbal-.lintar upptagna i den lista över 

kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader vilken ingår i utkastet till regionplan. 

Det är således enligt utskottets mening mycket angeläget att området och 

lotsstationen bevaras för eftervärlden. Kulturutskottet konstaterar att ägaren 

ställer sig positiv till ett bevarande varför olika stödformer och bevarandeåtgär

der utan större svårighet torde kunna förverkligas. Öns!-. värt vore, enligt utskot

tets mening, att området skulle bli föremål för skyddsföreskrifter kombinerade 

med bidrag för reparationer. Skyddsföreskrifterna bör dock inte hindra användning 

av byggnaderna dtersom det med tanke på vandaliseringen vore till fördel om 

någon kunde vistas på Kobbaldintar åtminstone sommartid. 
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Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utsi-ottc:t här med 

\1arichamn den 29 mars 1988 

att Lands.tingc-t rnZittc hemställa hos 

1andsi-apsstyrcJscn om en utredning av 

möjligheterna att bevara lotsstationen 

Kobbak.lintar. 

På 1--ulturuts!.-ottets vägnar: 

Barbro Sundbaci

ordförandc 

Susanne Erik.sson 

sei-rctcrarc: 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback., 'J ,,_;--.;___,_ ... u._,

randcn Nordberg samt ledamöterna Fagcrholm, Lindeman och Öbcrg. 


