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Vår serie Historiska personer i Älvsbyn, fortsätter med en presentation av Fotografen Fia 

Engelmark född Kaarle. Den här gången har vi fått hjälp av ett av hennes barnbarn som gett 

oss följande historia; 

 

Älvsbyns första mer permanenta fotograf Sofia (Fia) Engelmark föddes 1873 i det vackra 

Armasjärvi i Tornedalen. Familjen tillhörde den stora släkten Kaarle och Fia hade 5 syskon. 

Pappa Henrik Henriksson Kaarle f. 1836 ägde till en början en egen gård men pga missväxt 

blev han tvungen att sälja den och blev backstugesittare. Henrik hade alltså en socialt 

besvärlig situation. Hans lycka var att en kvinna från Kalixtrakten – Lovisa Tingvall 

sågverksägardotter från Kalix kom inflyttande. Tycke uppstod och efter giftermålet föddes det 

i familjen 11 barn varav minst 3 avled mycket unga. Familjen hade lyckats skaffa ett hemman 

som kunde ge familjen försörjning. Tornedalen är f ö ett av världens nordligaste 

jordbruksområden. 

   

Sofia och Amanda Kaarle behövde och ville komma framåt och att välja sin framtid på den 

tiden var inte lätt – i synnerhet inte för en ung kvinna! Det fanns i stort sett två alternativ – att 

bli barnmorska eller fotograf och för att lyckas med det måste man flytta ner till kusten. 

Som 16-åring flyttade Fia ner till sin moster Regina Tingvall i Haparanda som piga. Där fick 

hon kontakt med den kända fotografen Mia Green och där hon fick sin lärlingsutbildning till 

fotograf. Efter tio lärorika år flyttade Fia till Älvsbyn år 1900 där hon började sin gärning 

som fotograf med namnet Fia Kaarle som logotyp på sina foton. Efter några år flyttade också 

systern Amanda Kaarle efter till Älvsbyn – som fotografassistent. 

   

Efter en tid uppstod tycke mellan Fia och kontoristen Axel Engelmark vid Löfgrens 

Handelsbolag och det resulterade i giftermål år 1903. 

Mellan åren 1904 och 1910 föddes fem barn i familjen. Detta var under en produktiv period i 

systrarna Engelmark/Kaarles yrkesliv och antalet porträtt och vykort från Älvsbybygden 

växte kraftigt. Fotografier från bygdens alla vackra vyer krävde bl a mycket restid med 

dåtidens häst o. vagn. Ett enda foto kunde vara en dags arbete med efterföljande 

mörkrumsarbete. Man kan se en tendens att många av Fias foton från utkanterna i bygden t 

ex de tidiga bilderna av Storforsen, togs under de allra första åren av seklet – innan första 

barnet var fött 1904. 

1910 kom systern Amanda Kaarle f. 1877 till Älvsbyn från Armasjärvi som fotografbiträde 

och då bör Fia ha fått en kraftig förstärkning i sitt hårda program. Sannolikt hade även 

Amanda gått i utbildning hos Mia Green eftersom hon var fullfjädrad fotograf redan från sin 

första tid i Älvsbyn 

Porträttfotograferingen, som var den största delen arbetsmässigt, ordnades så småningom 

mycket praktiskt, familjen Engelmark flyttade in i ett stort hus på kyrkmalmen där man lät 

inrätta en fotoateljé med bästa tänkbara ljus – man byggde in takfönster. Det gjorde det 

möjligt att fotografera under bra dagsljusförhållanden. Lägenhet hade man i samma hus. 

   Fia var oerhört förtjust i sin nya, vackra hembygd med dess människor men hängde ändå 

med vad som hände i Armasjärvi. Sorgen var stor när en färja med värnpliktiga välte på sjön 

under andra världskriget – detta återkom Fia till gång på gång. 

    Kommer man från Armasjärvi är man tvåspråkig – Tornedalsfinska och svenska. 

Tornedalsfinskan hölls vid liv genom samtal systrarna emellan . 



I slutet av 40-talet upphörde verksamheten i huset på kyrkmalmen och Engelmarks flyttade till 

en lägenhet på övervåningen till Rosendals gummiverkstad. Inneboende hos dem var då också 

Amanda Kaarle och Tornedalsfinskan flödade!! 

Deras porträttfoton hittar man lätt i t ex nättidningen Rötter. Alltför ofta letar man namn. 

Tråkigt nog saknas varje form av register av deras stora produktion! 

   Att Fia blev så framgångsrik som Älvbyns första egentliga fotograf kan nog till stor del 

tillskrivas hennes starka personlighet. Amanda gjorde ett jättefint arbete lite i skymundan av 

sin syster. 

Fia Engelmark var en reslig, imponerande kvinna till det yttre och hennes vänliga 

personlighet ingav de flesta hon träffade en naturlig respekt. Hon var alltid noga med att 

betona vad som var rätt eller fel handlat men aldrig i mästrande ton! 

  Jag är mycket tacksam över att haft en sådan människa som Fia Engelmark som mormor! 

                              

 Detta är sammanställt och skrivet av Bosse Hedman, ett av Fias fyra barnbarn. 

 

Fia ligger begravd på gamla kyrkogården tillsammans med sin familj. Gravplats 382, inte så 

långt ifrån det hus där hon hade sin atelje och bostad en stor del av sitt liv. 

                                                              

                                                                 

 


