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Kjerstin Hampf 
 
Kjerstin Hampf (f. Bremer).  
Bosatt i Karis, gift med med.lic. Carl Alarik Hampf. 
  (källa: Karis-Billnäs samskolas matrikel, 1964) 
 
 
Donation av Kjerstin Hampf till Kulturbyrån/hembygdsarkivet.  
 
 
Innehåll: 9 st. svartvita fotografier med bildtexter 
 
Motiv: personbilder, foton från Riksmarschen Sverige-Finland 
 
Tidsperiod: ca 1910-t. – 1940-t. 
 
 
Förvaring: se Små bildsamlingar, plåtskåpet i arkivcell 6 

 
 
 
Personbilder: 

1. Grupp-porträtt, odat., fotograf: Hille Finnberg.  
Anni Svanström (f. 1888) Pargas t.h. Två övriga oidentifierade.  
Kursdeltagare vid Högvalla(?) 

(i enskilt kuvert, donation 31.5.1994) 

2. Clary Sundberg 

3. Bertel Sjöström (f. 1907). Lärare i matematik 1936–38. Stupade. 

4. Uno Nyberg, apotekare i Karis 

5. Martin Sundberg, länsman i Karis 

 

Övriga foton:  

6. Riksmarsch. Tävlan mot Sverige. Samling vid Brandkårshuset. 

7. Riksmarsch. 

8. Riksmarschen på vägen mot Mjölbollstad. 

9. Köpmansgatan 16,  hörnet mot Högbergsgatan, repronegativ + reprofoto, 
Med bilden följer följande text:  
”Då undertecknad år 1938 kom till Karis och bosatte mej i Enströms gård på 
Köpmansgatan 16, stod denna brunn i hörnet av K-gatan och Högbergsgatan. Och 
det var ej litet den förmådde leverera i vattenväg. I gården fanns följande 
”avnämare”: Tenelnius’ kolonialaffär, Strandbergs tygaffär (Billiga basaren), 
Lindholms likkistaffär, Nylunds skrädderi. Dessa längs Köpmansgatan. Ovanpå 
denna affärslänga fanns Enströms resandehem ”Linnea”. Sköttes av fru Aina 
Enström samt dottern Alice (Lilja), vars yngsta bror Lars då ännu gick i skola. Stud. 
1943. I huset vinkelrätt mot resandehemmet, bodde fam. Hampf, privat och med 
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läkaremottagning. Till gården hörde ännu ett tvåvånigshus vid Högbergsgatan. I 
detta hade familjen Holmström ett kafe samt matservering, som dock snart 
upphörde, då ”Socis” blev färdigt. In flyttade då: polis Särkinen m. fam., chaufför 
Gottberg m. fam., forman Handroos m. fam. bl.a. Kan ej minnas i vilken ordning 
boarena kom. Och for. Tilläggas kan att Köpmansgatan ej hade asfaltbeläggning på 
den tiden, utan sanden virvlade gladeligen omkring. Där gick också Forman 
Möllers svarta häst, vars lass lossades till affärerna och man kan bara ana vad Pålle 
sysslade med under tiden. Som något rätt ovanligt för dagens boare i Karis, må 
nämnas att fru Siberg (ägare av Tenelnius’ affär) varje morgon kom åkande per häst 
ifrån Billnäs, där hon bodde. Kjerstin Hampf” 
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