
Junkerhamnsstenen
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Strandäng
Alldeles vid havsstranden, bredvid den vik som kallas Jun-
kerhamnen, ligger den stora Junkerhamnsstenen. Om man 
går rakt ned och följer stranden nedanför raden av tallar 
rör man sig utanför sommarstugetomten. Det finns en liten 
landtunga av sten man kan följa längs stranden sista biten 
fram till stenen. Kring stenen finns en typisk strandflora 
med hönsbär och åkerbär som blommar vackert på försom-
maren och får röda bär i augusti. Här blommar lila fackel-
blomster på högsommaren och vit slåtterblomma i augusti. 

Farligt grund
Om det stora stenblocket vid strandkanten finns en berät-
telse ur Sundoms historia. Kring 1400 låg stenen alldeles i 
vattenytan. Bybor har mätt och beräknat att 1350 låg den 
146 centimeter under vattenytan vid medelvattenstånd, 
1450 låg den 63 centimeter under och 1500 bara 22 cen-
timeter under ytan. Med tanke på att vattenytan normalt 
varierar med upp till tre meter beroende på vindar och luft-
tryck, så var stenen ett farligt grund under hela den tiden. 

Stoppade Junker
Det berättas att Anders Junker som var birkarl var på 
hemväg med sina söner Knut-Markus, Erik och Jöns från 
en handelsresa i Finland. Birkarlar var både skatteindrivare 
och köpmän och hade genom detta blivit förmögna. Under 

en storm utanför Gussön gick de på grund mot den stora 
undervattensstenen. Till fots tog de sig in mot Lakavikens 
utlopp i havet och fann där en god plats att bo på. Alla tre 
sönerna slog sig ner och blev byns första bönder någon 
gång kring 1400. Hur det än är med den historien, så visar 
den gott på hur landhöjningen förändrar kustlandskapet. 

Flyttblock
Själva stenen är ett flyttblock, hitforslat av inlandsisen. 
Bergarten är haparandadiorit genomdragen av aplitgångar. 
Aplit är en ljus gångbergart, som stelnat i sprickor. Nära 
stenen finns en del krossad, rosa fältspat på marken. Det är 
spår av fältspatbrytningen vid de två gruvorna vid Höträsk-
kölen. Hit kördes fältspat på vintern för att skeppas vidare 
ut i världen på sommaren. 

Vikare på isen
Stranden är en bra utkiksplats till vikaresälar som kryper 
upp på iskanten, när den första isen har lagt i november-
december. Denna arktiska säl blev ”instängd” i Bottenviken 
och längtar efter att krypa upp på is efter den varma som-
maren. Vikaren har ökat i Bottenviken under senare år, 
bland annat som svar på mindre miljögifter. Men den har 
ännu inte kommit upp i sådana bestånd som fanns i början 
av 1900-talet, när den också jagades hårt ute på isarna. 

Junkerhamnsstenen, ett stort flyttblock vid stranden. Slåtterblomman i fullt flor på sensommaren. Foto: Thomas Öberg
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