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Min far arbetade på Halmstads 
Sparbank och var där kollega med 
Axel Persson, som i sin tur var gift 
med Elisabeth Persson, den sista 
tillverkaren av Uttkes karameller. 
Någon vecka före jul kom min far 
alltid hem med stora påsar med 

godsaker. Smakerna var polkagris, 
ingefära och mandel. Dessutom 
hade han specialgjorda polkagris-
ringar som vi brukade använda för 
att dekorera granen. Vi åt inte av 
karamellerna före jul, utan de togs 
fram på julafton som en del av ”got-
tebordet”.

ATT HÄNGA UPP polkagrisringarna 
i granen krävde ett säkert handlag. 
Jag minns inte att vi barn – i alla fall 
inte jag – var betrodda med denna 
uppgift. Mina föräldrar band sytråd 
om ringen och hängde den i granen 

i själva tråden. En tap-
pad ring innebar att 
den gick sönder. När 
de var upphängda så 
spred de en frisk doft 
av polkagris i rummet. 
Den blandades med doften 
från granen och skapade en under-
bar känsla av förväntan inför julen 
och dess fröjder. 

Vi bodde på Hamngatan 13 fram 
till 1964 och där värmde vi huset 
med kakelugnar och kaminer. 
Värmen blev dock ganska ojämn. 
En ny brasa skapade verkliga tem-

peraturtoppar medan det kunde 
vara ganska kyligt på morgnarna 
då elden hade brunnit ut. De höga 
temperaturerna påverkade pol-
kagrisringarna som under julda-
garna gick från perfekt cirkelform 
till oval. 

INSTÄLLNINGEN TILL SÖTSAKER var 
mer liberal för drygt femtio år se-
dan. Efter julafton stod karamel-

lerna framme och vi åt varje 
dag, från morgon till kväll. 

Julen 1967 eller 1968 var 
den sista med Uttkes kara-
meller i vårt hem. Tillverk-

ningen upphörde sedan. Vi 
visste att det skulle bli så och 

sista julen präglades av ett visst 
vemod över att inget i världen kan 
få bestå. Jag vill minnas att mina 
föräldrar sade att tillverkningen av 
karamellerna var väldigt arbetsam 
och att Elisabeth Persson började 
bli gammal och inte orkade fort-
sätta. Det handlade inte bara om 
tungt arbete utan också om stora 

volymer. Inför jul kunde affären 
sälja 100 kilo karameller per dag. 
De var oerhört populära i Halmstad 
men också bland Halmstadbor som 
hade lämnat staden. 

NATURLIGTVIS FINNS DET också en 
historia bakom Uttkes. Den hand-
lar om kvinnligt entreprenörskap, 
positiva personligheter men också 
om livsförhållanden som inte alltid 
var så enkla. 

Eleonora Uttke föddes 1841 som 
dotter till pigan Ingejerd Persdot-
ter i Risarp, Harplinge. Fadern 
valde att gifta sig med en annan 
kvinna. Ensamma mödrars situa-
tion var svår vid den här tiden. Då 
en halvsyster med namnet Johanna 
föddes blev det säkert inte lätt för 
mamma Ingejerd. 

Med tiden sökte hon sig till 
Halmstad och började försörja sig 
genom att koka karameller. Hon 
höll till på andra våningen i ett 
hus på Hospitalsgatan. Dottern 
Eleonora hjälpte sin mor och tog 
med tiden över rörelsen. Exakta år-
tal för detta finns inte tillgängliga. 
Men vi vet att när gamla läroverket 
startade sin verksamhet 1869 drygt 
hundra meter från karamellaffären 
ska detta ha varit mycket gynnsamt 
för försäljningen. Att Eleonora 
hade ett positivt och trevligt sätt 
och var populär bland skolpojkarna 
bidrog också till framgången. 

MEN DEN UNGA karamellkokerskan 
var redan gift - 1865 hade hon äk-
tat skomakargesällen Nils Uttke, 
bördig från Perstorp. Sonen Pari-

UTTKES PÅ HANTVERKSGATAN. Bilden är från Hallands konstmuseum, fotograf Gunilla Olsson. 

Uttkes karameller var under ett helt sekel ett begrepp i Halm-
stad. I dag berättar Anders Bergenek om företagets historia, 
och om de starka kvinnor som drev verksamheten. De hemliga 
recepten låter sig dock inte beskrivas – de tog den sista ägaren 
med sig i graven. 
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don föddes samma år men maken 
åkte nästan genast till Amerika och 
kom aldrig mer tillbaka. Det dröjde 
dock till 1894 innan makarna skil-
des formellt. Eleonora fostrade 
själv sin son som fick studera på 
läroverket och ta studenten. Detta 
var vid den här tiden något unikt 
för ett barn till en ensamstående 
karamellkokerska och sonens stu-
dier krävde säkert uppoffringar 
från moderns sida. 

Paridon sökte sig efter 
sin examen till Tullver-
ket men avled 1908 i 
tbc kort efter att han 
hade fått en tjänst i 
Halmstad. Det måste 
ha varit en stor förlust 
för Eleonora, som dock sägs 
ha behållit sitt positiva och goda 
humör livet igenom. 

Uttkes karamellaffär flyttade i 
något läge till Vallgatan 18, nära 
korsningen med Brogatan. Käl-
lorna uppger olika tidpunkter för 
detta. Kanske skedde flytten i sam-
band med att läroverket 1906 flyt-
tade till nuvarande Örjansskolan, 
men troligen lite tidigare. Huset 
ägdes av Eleonoras halvsyster Jo-
hanna Hallander och de båda kom 
nu att bo i samma hus.

Eleonora Uttke fortsatte kara-
melltillverkningen till 1914 

då hon med ålderns rätt 
drog sig tillbaka. Tio år se-
nare gick hon ur tiden och 
var då en mycket aktad per-

son i sin hemstad. 
Arbetsmetoderna vid kara-

melltillverkningen hade hela tiden 
varit desamma som hennes mor en 
gång använt. Allt gjordes för hand. 

De exakta recepten hölls hemliga. 
Inför jul och påsk klarade inte 

Eleonora produktionen själv utan 
brukade då bjuda in ett antal 
Halmstaddamer som hjälpte till. 
Dessa kollektiva insatser ska ha 
skett på söndagar och ackompanje-
rats av ett gott kafferep och trevliga 
diskussioner, med andra ord en an-
genäm samvaro. Karamellerna som 
tillverkades fanns i olika smaker: 
pepparmynt (polkagris), mandel, 
citron, päron, ingefära, vanilj, ba-
nan, hallon och en sort med smak 
av bröstkarameller. 

Verksamheten togs 1914 över av 
Uttkes 27-åriga medarbetare Ellen 
Arvidsson som sedan drev företa-
get fram till sin död 1957. Hon 
fullföljde således under mer 
än fyra decennier den gamla 
traditionen och har i högsta 
grad bidragit till minnet av 
Uttkes goda karameller. Hen-
nes liv var dock mer anonymt 
och nästan inget finns dokumen-
terat om henne. 

EFTER HENNES DÖD tog systern Eli-
sabeth Persson över rörelsen och 
drev den fram till 1968. År 1962 
flyttade affären till Hantverks-
gatan i det nuvarande så kallade 
Skomakarhuset. Tillverkningen 
skedde hemma hos Elisabeth Pers-
son i familjens fastighet ”Aleslätt”. 
Inget ändrades någonsin i ingre-
dienserna eller arbetsmetoderna. 
Alla moment utfördes för hand. 
Karamellerna var verkligen unika 
och det sades i mitt hem att detta 
ska ha varit anledningen till att 

Elisabeth Persson ”tog 
receptet med sig 
i graven”. Hon 
ville inte att 
en ny tids fö-
retagare skulle 
förfuska det 
unika arvet 
från Eleonora 
Uttke.

Det fan-
tastiska med 
den här his-
torien är inte 
bara Uttkes ka-
rameller som 
Halmstadborna älskade och en 

tillverkning som varade 
mer än 100 år. Den 

handlar dessutom 
om driftiga och ar-
betsamma kvinn-
liga entreprenörer 

som lyckades nå 
framgång och skapa 

respekt i en konservativ 
och mansdominerad tid. Tyvärr 
glömmer vi ofta i historieskriv-
ningen dessa kvinnor och fokuserar 
för mycket på männen. Jag brukar i 

mina krönikor ibland föreslå namn 
på nya gator i Halmstad. Visst vore 
det på sin plats med en ”Uttkes 
gata” någonstans i vår stad?

Fotnot: Historien om Uttkes ka-
rameller och kvinnorna som drev 
företaget har beskrivits i Gamla 
Halmstads årsböcker av Herman 
Kronqvist respektive Christel 
Ek. Även i Hallandspostens arkiv 
finns flera träffar på namnet.

Bild: PRIVAT

OVAN. Jul hos familjen Bergenek – i granen hänger ett an-
tal polkagrisringar från Uttkes och på bilden syns Anders  
systrar Ulla (till vänster) och Eva. 

Skribenten är aktiv i Föreningen  
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria  
hittar du på gamlahalmstad.se  
och på Facebook/gamlahalmstad.
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Eleonora Uttke (1841-1924).

TILL VÄNSTER. Uttkes på Vallgatan. Bilden är ur Tore 
Christianssons samlingar. 

TILL HÖGER. Uttkes på Hospitalsgatan. Bilden är ur Tore 
Christianssons samlingar. 

”Inför jul kunde 
affären sälja 100 kilo 
karameller per dag. 
De var oerhört 
populära i Halmstad 
men också bland 
Halmstadbor 
som hade lämnat 
staden.”


