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FÖRORD 
Sikhjälma fiskehamn med sina båthus och kokhus är en mycket välbevarad miljö från slutet 
av 1800-talet. Sikhjälma fiskehamn har ett stort kulturhistoriskt värde och hamnen har mycket 
tidstypisk arkitektur och är i stort oförändrad. Miljön utgör en väl sammanhållen enhet och är 
mycket karaktäristisk och visar hur fisket har sett ut under 1900-talets första hälft.  

För att skydda och bevara dessa värden har Tierps kommun utarbetat områdesbestämmelser 
för platsen. Som ett led i arbetet med områdesbestämmelserna tas även detta 
kulturmiljöprogram fram.  

Kulturmiljöprogrammet är främst riktat till dem som nyttjar husen i Sikhjälma fiskehamn. 
Dess syfte är att väcka intresse för området som kulturmiljö och ge en introduktion till dess 
historia. Dessutom ska det ge råd och hjälp för hur man som nyttjare av husen kan hjälpa till 
att bibehålla byggnadernas och områdets kulturhistoriska värden så att även kommande 
generationer kan uppleva denna unika miljö. 

Sikhjälma fiskehamn är ett populärt besöksmål som iordningställts för ändamålet med  
bl a allmänna toaletter, allmän brygga, parkering, informationstavla och sittbänkar.  

På norra delen av Marskär, som halvön där fiskehamnen är placerad på heter, finns rester av 
militäranläggningar ett f d skyddsvärn mm. På Marskär finns även en fyr. 
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HISTORIK OCH BESKRIVNING  

Sikhjälma fiskehamn – en reminiscens av Norduppland s fisketradition  

Förhistorisk tid 
Sikhjälma har haft bosättning 
sedan förhistorisk tid. Intill byn 
finns ett av Hållnäs sockens 
största järnåldersgravfält med ett 
femtontal gravar. 

Kanske låg den allra första 
hamnplatsen vid själva bytomten. 
Under 1700-talet låg sjöbodarna 
längst in i Sågviken som då 
kallades Sjöboviken. Hamnen 
flyttades under 1800-talets början 
en bit norrut och 1833 fanns åtta 
små fiskebodar, samtliga 
placerade uppe på land. Under en 
period fanns sannolikt fiskebodar 
parallellt på såväl den gamla som 
den nya platsen. 

 

 

Historik placering av hamnläget 

Marön växer ihop med fastlandet 
Strax före sekelskiftet 1900 flyttades hamnen till sitt nuvarande läge. Till en början anlades en 
spång över till Marön men genom landhöjningen kom ön att växa ihop med fastlandet och 
döptes till Marskär. Fem sjöbodar byggdes på Marskärs östra sida av vilka endast en finns 
kvar idag. 

Sjöbodar 
Drygt tio sjöbodar uppfördes vid 1900-talets början och finns vid hamnen idag. Bodarna 
rymmer förutom båthus och redskapsutrymmen också övernattningsmöjligheter. Ovanför 
sjöbodarna finns några små kokhus bevarade samt gistvallar för torkning av nät. 1800-talets 
befolkningsökning stärkte behovet av komplementinkomster. Jordbruket ensamt kunde inte 
föda den växande befolkningen och ökningen var dessutom störst inom det obesuttna 
samhällsskiktet.  
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Fiskarbefolkningen växer 
Härigenom växte det fram en allt större fiskarbefolkning, vilken såsom obesuttna strandsittare 
gjorde dagsverken på böndernas fiskevatten. Strandsittarna bosatte sig vid fiskelägena där de 
på ofri grund uppförde egna bodar och stugor. Strandsittarna var oftast mycket fattiga och 
hade låg social status.  Gränsen mot böndernas värld var skarp och tog sig bland annat uttryck 
i att äktenskap praktiskt taget aldrig knöts mellan klasserna. 

Strandsittarna övertog fiskenäringen 
Strandsittarna kom med tiden att till viss del överta fiskenäringen från bönderna. I Hållnäs och 
Österlövsta fanns exempelvis omkring 350 fiskare år 1848, samtliga av dessa var bönder men 
strax därefter började fisket att i allt högre grad övertas av direkta yrkesfiskare. 

Strömmingen som bytesvara 
Det viktigaste fisket var strömmingsfisket, som var relativt lönsamt trots att den insaltade 
Upplandsströmmingen länge ansågs hålla sämre kvalitet än grannlänens. Strömmingen var 
främst en bytesvara och fiskarna seglade ofta långt in i Mälartrakterna, där de bytte sin 
saltströmming mot brödsäd och andra varor. 

Motorbåtar blev allt vanligare 
Under 1900-talet utvecklades fiskerinäringen betydligt. Motorbåtar blev allt vanligare och på 
1940-talet blev däckade fiskekuttrar allmänt förekommande. Mekaniseringen drev 
fiskenäringen mot specialisering, varvid allt fler bönder slutade med strömmingsfisket. 1947 
fanns i Hållnäs och Österlövsta drygt 220 fiskare men bara ett femtiotal av dessa var bönder. 
Den specialiserade yrkesfiskaren bodde – i likhet med sina förfäder strandsittarna – i 
fiskelägen, som nu kunde utvecklas till stora orter såsom Fagerviken och Fågelsundet. 

Den första motorbåten togs i bruk i Sikhjälma fiskehamn 1915 och runt 1930 byggdes 
sjöbodarna om så att båtarna kunde hissas upp. En 50 meter lång vågbrytare anlades också 
med bidrag från fiskerinämnden.  

Nya stora sjöbodar 
Det nya motorbåtsfisket hade inget behov av de gamla sjöbodarna som ännu på 1920-talet 
dominerade fiskelägena. I stället uppfördes nya stora sjöbodar i regelverk och med 
plankväggar. I dessa byggnader kunde såväl båtplatser inrymmas, som redskapsutrymmen och 
bostadsutrymme med kök. Sådana båthus från 1900-talet finns till stor del bevarade vid de 
flesta av de större fiskelägena. 

Trålfisket gav större fångster 
Det ålderdomliga not- och skötgarnsfisket övergavs under 1960-talet till förmån för trålfiske. 
Näringen genomgick därmed en kraftig rationalisering. Fisket kunde nu bedrivas året runt och 
längre ut till havs.  Trålfisket gav också betydligt större fångster. Trålarna var emellertid dyra 
i inköp och underhåll men krävde å andra sidan liten besättning i förhållande till fångstens 
storlek. Fiskarna blev allt färre och i dag har näringen nästan helt upphört. I stället har 
fritidsfisket fått en allt större roll och håller därför flera av fiskelägena vid liv, framför allt 
under sommaren. 
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För trålfisket krävdes stora isfria djuphamnar och under 1960-talet lades betydande resurser 
ner på byggandet av sådana i bl a Sikhjälma, Gudinge och vid Ängskär. Statligt stöd till 
vågbrytare och brygga i Sikhjälma erhölls 1960 varefter hamnen färdigställdes.  
 

 
Vågbrytare och brygga 
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Området idag 

 
Karta över området 

Idag finns två gistvallar, fyra kokhus och ett drygt tiotal tätt liggande båthus placerade på 
södra Marskär. På den östra sidan finns ett båthus kvar av tidigare fem. Båthusen innehåller 
såväl båtplats, redskapsutrymmen och bostadsutrymme med kök. Dessa används mest på 
sommaren. En vågbrytare och brygga ger en väl skyddad hamn i söder.  

Norr om fiskeläget finns ett område med barrskog och närmare stranden ett klapperstensfält. I 
öster gränsar fiskeläget mot Kapplasse - Rossholm riksintresse för naturvården. 
Omgivningarna är betydelsefulla för områdets karaktär. 
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Båthus 
Båthusen har i de flesta fall stående locklistpanel men slätpanel förekommer. Panelen är 
färgad med faluröd färg. Fasaden har små fönster med vita fönsterfoder. Båthusen är stora och 
skjuter ut i vattnet på stenkistor eller betongfundament. De flesta husen har sadeltak med 
pannplåt eller korrugerad plåt, omålad eller svart. 

I Sikhjälma fiskehamn har inhägnader gjorts vid några av båthusen. Detta påverkar områdets 
karaktär av allmänning. TV-antenner förekommer på flera båthus. 

Kokhus 
I fiskehamnen finns idag fyra kokhus. De flesta av dessa är placerade norr om den lilla 
grusvägen ut mot piren. Kokhusen är klädda med locklistpanel målade med Falu rödfärg. 
Fönster- och dörrfoder är vita. Fönsterluckor förekommer. Taken är täckta med plåt eller 
tegel. Flera av kokhusen har hägnats in med staket och häckar. 

Gistvallarna och marken mellan husen 
I anslutning till sjöbodar och kokhus finns gistvallar och andra öppna ytor. Marken har en 
karaktär av allmänning och består av öppna gräsytor. Gistvallarna finns öster och väster om 
kokhusen på norra sidan av grusvägen och träställningarna för nättorkning finns bevarade. 

 
Båthus 
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I förgrunden ett kokhus, i bakgrunden båthus 

 
Östra gistvallen 
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OMRÅDESBESTÄMMELSER  

Planer och bestämmelser  

Innebörd av områdesbestämmelserna  
Utökad lovplikt 

Utöver den generella lovplikten som finns angiven i plan- och bygglagen finns i 
områdesbestämmelserna en utökad lovplikt, detta innebär att bygg- och marklov krävs även 
för att: 

• Färga om, byta fasad- och taktäckningsmaterial, göra ändringar som avsevärt påverkar 
byggnadens yttre utseende (t ex byta fönster) 

• Göra tillbyggnader, även vid en- och tvåbostadshus 
• Uppföra komplementbyggnader, murar och plank, även vid en- och tvåvåningshus 
• Schaktning, utfyllnad och förändring av marknivån 
 

Varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse: 
Byggnadernas särart skall bevaras. Inom hela området gäller att ändring av en byggnad inte 
får förvanska dess karaktär eller dess anpassning till omgivningen. De karaktärsdrag och 
värden som angetts i kulturmiljöprogrammet ska särskilt beaktas 

Hänsynsbestämmelser för ny bebyggelse: 
Ny bebyggelse skall anpassas till befintlig miljö avseende storlek, material och färgsättning.  

Gistvall får ej bebyggas, inhägnad i form av plank, staket/häck eller liknande får inte finnas. 

Områdesbestämmelser är bindande för bl a prövning av bygglov. Även lovfria åtgärder skall 
utformas varsamt så att byggnadernas särdrag beaktas och dess historiska och miljöskapande 
värde tas tillvara.  
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RÅD OCH RIKTLINJER  

Förhållningssätt  

Varsamhet 
All förändring av bebyggelsemiljöer och byggnader ska ske med varsamhet. I ett kultur-
historiskt värdefullt område som Sikhjälma fiskehamn blir detta särskilt viktigt. Varsamhet 
innebär att man i alla förändringsarbeten utgår från byggnadens och miljöns förutsättningar, 
så att den befintliga miljön styr hur man utformar nya tillskott och vilka förändringar man gör. 
Varsamheten ska finnas med i både stort och smått, d v s både när man ser på hela 
bebyggelsestrukturen vid eventuella nytillskott och i materialval och detaljer. 

Varsamhet är inte knutet till standard, utan handlar om på vilket sätt en åtgärd görs. 
Oberoende av åtgärdens omfattning kan varje ändring göras på ett varsamt eller ovarsamt sätt. 
Ett varsamt tillvägagångssätt ska användas vid genomförandet av såväl ombyggnader som 
andra ändringar. Det förutsätter att man skaffar sig kunskaper om de värden som byggnaden 
har och att man tar tillvara dessa värden så långt det är möjligt med hänsyn till andra krav. 

Underhåll 
Alla byggnader behöver fortlöpande underhåll. Byggnader i kustbandet är särskilt utsatta för 
väder och vind, och båthus och sjöbodar utsätts även för havets krafter. Underhållsfria 
byggnader och material är en utopi och finns inte i verkligheten. Små, lättreparerade skador 
kan bli stora och besvärliga om de inte åtgärdas i tid. Att kontinuerligt se över och sköta 
byggnaderna blir i längden både enklare och mindre kostsamt än att göra helrenoveringar med 
långa intervaller. 

Vid underhållsarbeten på en byggnad är det viktigt att välja rätt material och metoder. Med 
traditionella material behåller man lättare byggnadens ursprungliga utseende och karaktär.  

Ändringar och mindre tillbyggnader 
En gammal byggnad kan med tiden behöva anpassas för moderna funktioner. Detta innebär 
att huset ibland måste förändras. Ibland kan det vara svårt att få in nya funktioner i ett 
gammalt hus. Då kan det till och med bli aktuellt med en tillbyggnad.  

Vid ändringar och mindre tillbyggnader är det viktigt att ta hänsyn till byggnadens förutsätt-
ningar. I en arkitektoniskt enkel miljö, som den i Sikhjälma fiskehamn, kan det verka enkelt 
att anpassa sig till det gamla, men det kan vara tvärt om. I en mer komplex miljö kan det 
finnas särskilda element att ta upp för att få ett sammanhang. I en enkel miljö kan de små 
subtila detaljerna, som bredden på fönsterfoder, takfotens längd, fönstrens proportioner och 
placering, vara avgörande för byggnadens helhetsintryck. Byggnadens ursprungliga karaktär 
ska inte förändras med de nya tillskotten. 

Nybyggnad 
Det kan vara möjligt att komplettera en kulturhistoriskt värdefull miljö med nya byggnader 
utan att det kulturhistoriska värdet går förlorat. För att bygga nytt i en kulturmiljö med gott 
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resultat är det viktigt att man har klart för sig vad som är karaktäristiskt för just den miljön, 
vad som gör den värdefull. 

Det viktiga är att det nya inordnar sig i bebyggelsestrukturen i området. Nya byggnader ska 
smälta in i miljön och så lite som möjligt förändra platsens utseende och karaktär. Fasad-
material, takmaterial och fönster ska anpassas till omgivande hus.  

Rådgivning 
Vid en om- eller tillbyggnad eller annan byggnadsåtgärd är det bra att skaffa sig så mycket 
kunskap som möjligt under ett tidigt skede i planeringen. Medborgarservice på Tierps 
kommun kan ge information om bygglov, bygganmälan och om vilka områdesbestämmelser 
som gäller för området. Medborgarservice kan också ge råd och tips angående utformning 
med mera. Upplandsmuseet har stor kompetens inom byggnadsvård, och dit kan du vända dig 
för att få råd om till exempel utformning, material och äldre byggnadstekniker. 

Medborgarservice – 0293-21 80 88 
Upplandsmuseet – 018-16 91 00 

Skötsel och underhåll 

Båthus 
Båthusen bör i möjligaste mån underhållas utan utvändiga förändringar. I den mån 
förändringar blir aktuella bör nedanstående riktlinjer vara vägledande.  

Fasadmaterial ska vara faluröd stående träpanel i form av locklistpanel eller slätpanel. För att 
bevara byggnadens karaktär är det ofta lämpligt att använda varierande bredder på 
fasadbrädorna. Äkta Falu rödfärg ska användas. Knutbrädor ska vara smala och vitmålade 
eller undvikas. 

Taken täcks med pannplåt, alternativt sinuskorrugerad plåt. Lämpliga kulörer är förzinkad 
alternativt svart/gråmålad. Fabrikslackerad plåt rekommenderas inte. Trapetskorrugerad plåt 
är mindre lämpligt eftersom det ger alltför stel och livlös yta. Tegelprofilerad plåt är mycket 
olämpligt. Vindskivor ska vara smala och vitmålade. Takvinkeln bör inte ändras.  

Dörrar bör vara brädklädda på traditionellt vis. Standarddörrar är olämpliga, även de som 
benämns vara av allmogetyp. Fönster ska vara av trä med äkta spröjsar, alternativt tvålufts 
”funkisfönster” i trä utan spröjs. Perspektivfönster är olämpligt. Fönsterfoder och eventuella 
dörrfoder bör vara smala och vitmålade.  

Pannplåt, profil 

 

Sinuskorrugerad plåt, profil 
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Exempel på lämpliga dörr- och fönstertyper 

Där ursprunglig grund- och bryggkonstruktion bevarats är det angeläget att originalutförandet 
kan behållas vid renovering. Betongbryggor i anslutning till sjöbodarna passar inte in i miljön.  

Tillbyggnader behandlas mycket restriktivt. Båtlänningen ska bevaras. Övervåningen kan 
tillåtas inredas för övernattning, men byggnaderna ska i första hand vara båthus och inte 
omvandlas till fritidshus. 

Byggnadernas traditionellt enkla och anspråkslösa karaktär ska bevaras. Hängrännor/stuprör 
och armaturer bör undvikas. Upphöjda verandor, balkonger, snickarglädje, teveantenner och 
skorstenar ska undvikas. Inhägnande staket hör inte hemma i båthusmiljön och är inte tillåtna 
enligt områdesbestämmelserna. 

Kokhus 
Kokhusen bör i möjligaste mån underhållas utan utvändiga förändringar. I den mån 
förändringar blir aktuella bör nedanstående riktlinjer vara vägledande.  

Fasaden bör bestå av faluröd stående locklistpanel. För att bevara byggnadens karaktär är det 
ibland lämpligt att använda varierande bredder på fasadbrädorna. Äkta Falu rödfärg ska 
användas. Knutbrädor, vindskivor, fönsterfoder och andra snickeridetaljer bör vara vitmålade. 

Taken täcks med rött lertegel eller pannplåt, alternativt sinuskorrugerad plåt. Lämpliga 
kulörer för plåt är förzinkad alternativt svart/gråmålad. Fabrikslackerad plåt rekommenderas 
inte. Trapetskorrugerad och tegelprofilerad plåt är olämpligt i miljön. Takvinkeln bör inte 
ändras. 

Dörrar bör vara traditionella ramverksdörrar eller brädklädda. Standarddörrar är  mindre 
lämpliga. Fönster ska vara av trä med äkta spröjsar, alternativt tvåluftsfönster i trä utan spröjs.  

Byggnadernas enkla karaktär ska bevaras. Tillbyggnader behandlas restriktivt. Upphöjda 
verandor, balkonger, snickarglädje och bör undvikas. Inhägnande staket bör undvikas. 

Gistvallarna och marken mellan husen 
Det är viktigt för miljön att inte fler delar av marken privatiseras utan att karaktären av 
allmänning bevaras. Gistvallarna är en viktig påminnelse om fiskehamnens historia. 
Gräsytorna ska hållas öppna och bevarade träställningar ska underhållas så att de kan finnas 
kvar. 
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