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Medlemsresa till Kobba Klintar 10 maj
Tommy Asplund-Lamberg

I våras var vi 28 medlemmar som besökte den historiska före detta 
lotsplatsen Kobba Klintar utanför Mariehamn på Åland. Det är en 
plats som utgör ett välbekant landmärke för många som känner sig 
hemma på sjön oavsett om man rår över egen skuta eller frekventerar 
Åland medelst finlandsbåt.

Dagen skulle bjuda på ett mycket varierat 
väder. När Viking Gabriella arbetade sig 
ut från Kapellskär övergick det grå vädret 
snart i tjocka. Emellertid lättade det snart 
och när vi passerade Kobba Klintar såg vi 
antydan till sol och klar himmel. 

När vi stigit iland i Mariehamn vän-
tade en promenad på femton minuter ef-
ter strandpromenaden till Västerhamnen 
där båttransporten den sista biten ut till 
Kobba Klintar väntade. Det var flera bå-
tar som fick åka i skytteltrafik för att ta oss 
ut. Beroende på besökarantalet delade vi 
upp oss i två grupper där det första gänget 
började med lunch i den gamla lotsstu-
gan medan den andra gruppen började 
med att besöka den två år gamla båken 
där Rune Karlsson, tidigare verksamhets-

ledare och grundare av föreningen Kobba 
Klintars Vänner, informerade om ön, om 
båken och om föreningen. 

Föreningen drivs helt ideellt och 
man har utfört ett fantastiskt arbete 
med lotsplatsen, vilken var mycket ned-
gången när föreningen bildades. Rune 
berättar att när de tog över ansvaret var 
taket helt slut på stora huset, södra väg-
gen var rutten och huset höll bokstavligt 
talat på att sjunka ihop. De båda hamn-
pirarna höll dessutom på att rasa, så det 
var i sista sekund som de tog över. 

Den ursprungliga båken ute på Kob-
ba Klintar uppfördes 1862, men revs 
på fyrtiotalet. 2012 års båk är ett rejält 
bygge som liksom sin förlaga är byggd i 
trä och är vitmålad.
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Människor har verkat på 
och omkring Kobba Klintar 
långt innan det blev lotsplats, 
främst fiskare. Lotsplatsen 
stod färdig år 1863. Bara två 
år tidigare hade staden Ma-
riehamn grundats, och hade 
då endast ett trettiotal inne-
vånare. 

Det blåste och regnade 
omväxlande under vårt besök 
och det bidrog till insikten 
att Ålands många soltimmar 
till trots, det inte alltid har 
varit optimala förhållanden 
när det skulle lotsas under de 
110 år som Kobba Klintar var 
lotsplats. Som ett exempel 
kan nämnas att fyra år efter 
att lotsplatsen öppnats, år 
1867, hade inte mindre än 52 
fartyg sökt skydd i Mariehamn för det 
svåra isläget, trots att det var i början av 
juni...

Fyren
År 1883 installerades en fyr invid det 
gamla lotshuset på Kobba Klintar. Fyrut-
byggnaden fortsatte sedan, men när det 
var tjocka var fyrarna till mindre hjälp. 
En handdriven mistlur installerades där-
för i båken år 1903.

1910 byggdes det stora lotshuset och 
den nya kraftfulla mistsignalanläggning-
en ska ha kostat mer än själva huset. Som 
många känner till är mistsignalering idag 
ett ganska sällsynt navigationshjälpme-
del i världen och i Finland tystnade of-
ficiellt den sista mistluren år 1981. Det 
var nautofonen på fyren Marhällan strax 
utanför Kobba Klintar. 

På Kobba Klintar i det stora lotshu-
set finns en fullt fungerande mistlur av 
typen sirén. Två stora vikbara dörrar döl-

jer en jättelik trumpet med en diameter 
på hela 3 meter. Anläggningen kan utan 
tvekan kallas för Ålands största musik-
instrument och endast den modige vå-
gar stå på balkongen framför tratten när 
mistluren drar igång med ett bröl som gör 
att uttrycket genom märg och ben känns 
svagt. Det påstås att ljudet från mistlu-
ren har uppfattats ända från Grisslehamn 
på den svenska sidan, och för oss som på 
plats fick höra luren kändes det troligt.

I restaurangen fick vi hungriga prova 
på många åländska specialitéer. Lunchen 
bestod av ”Kobba-soppa” - laxsoppa 
som serverades med svartbröd med bo-
marsundsost och honungsöl av fabrikat 
Stallhagen. Till efterrätt serverades kaffe 
med Ålandspannkaka.

Vi fick en fantastisk dag på Kobba 
Klintar med den Åländska flaggan i topp 
och det var fantastiskt att se en innovativ 
och stark förenings arbete för att upp-
rätthålla ett kulturarv som ligger oss alla 
varmt om hjärtat.


