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Vi har under året kontakt med många av er medlemmar 

vid olika sammankomster och möten, inte minst vid våra 

välbesökta arrangemang i programhäftet. Vi har också 

många medlemmar som kanske inte har tillfälle att träffa 

oss så ofta och som naturligtvis måste få information. 

I årets medlemsblad finns en del dokumentation om de 

bensinmackar, som har funnits i vårt område. Den är 

långt ifrån heltäckande och det är inte säkert att vi lyckats 

kartlägga alla. Vi hoppas att ni som läser har mer 

uppgifter och foton, som kan komplettera skriften. 

Vi håller på med en omläggning av medlemsregistret. 

Som ni säkert har hört så finns nya regler om hur man 

ska hantera personregister. Vi har endast namn och 

adress i medlemsregistret och det är naturligtvis för att 

hålla kontakten med er. Vi diskuterar att samla in även e-

postadresser för att få ytterligare en kontaktväg. Vår 

hemsida kommer att omarbetas och från och med nyår att 

ligga under   https://nya.hembygd.se/  

Nuvarande hemsida www.alboharadshembygdsfor.se   finns 

kvar ännu en tid. Ni är alltid välkomna med bidrag till 

hemsidan. 

Tack för ert intresse och stöd.        Väl mött 2019! 

Clas Johnsson, ordförande 

https://nya.hembygd.se/%20%20N
https://nya.hembygd.se/%20%20N
http://www.alboharadshembygdsfor.se/


 

Från hästskjuts till bil 

 
För ett par år sen hade vi i medlemsbladet artiklar om 

häradets affärer under gångna tider. Dessa service-

inrättningar spelade en stor roll på landsbygden förr. När 

allt mer av transporterna flyttades från hästskjutsar till 

motorfordon så uppstod också behov av drivmedel. På 

landsbygden blev det i många fall just affärerna som tog 

sig an även den servicen. De hade redan tidigare haft 

försäljning av fotogen. Smedjor, verkstäder och taxi-

rörelser var också tidiga med att tillhandahålla bensin och 

oljor. 

De första tankställena hade bensin på stora fat. Dessa 

rymde 200 liter och var försedda med järnringar så man 

kunde rulla dem. I dem sattes en handpump med en 

glasbehållare, som visade hur stor mängd bensin som 

pumpades upp. Sen kunde man fylla bilens tank. Senare 

utvecklades pumparna och elektrifierades så att 

tankningen kunde bli automatisk.  

Under årens lopp har benämningen på tankställena 

varierat mellan bensinpump, bensinstation och mack allt 

efter servicegrad. Idag särskiljer man också mellan 

bemannad och obemannad mack. 

Ordet mack härleds från initialerna i Mathiasson, 

Andersson, Collin och Key, som var delägare i MACK, 

som tillverkade bensinpumpar och var på 1920-talet 

ledande på svenska marknaden. 

Andra världskriget innebar att pumparna fick stänga, 

eftersom staten 1939 lade beslag på alla lager av olja och 

bensin. Bilarna fick då drivas med gengas, som 

framställdes av träkol eller finkluven ved. Från 50-talet 



och framåt har motortrafiken ökat undan för undan och 

därmed även bensinförsäljningen. De flesta mackarna var 

i gång under 50- och 60-talen. 

Det svarta guldet, oljan, är ofta upphov till politiska 

spänningar, som starkt påverkar tillgången. Priset skjuter 

i höjden och efter världskriget har det varit ransonering 

av olja och bensin ett par gånger, 1956 i samband med 

Suezkrisen och 1973-74 vid arabisk-israeliska kriget. 

 

 
Ransoneringskort från 1973-74 

 

Olika bensinmärken 

Sammanställning över de bensinmärken som vi känner 

igen från vårt område. Uppgifterna är mestadels hämtade 

från Wikipedia. 

 

Esso är Sveriges äldsta oljebolag och etablerades 1896 

som dotterbolag till Standard Oil Company. Företaget 



hade en betydande andel av olje- och bensinmarknaden i 

Sverige. Esso förvärvades 1985 av norska Statoil-

koncernen och två år därpå bytte bensinstationerna 

skyltar till Statoil.  

 

Nafta-bensinen har sitt ursprung från Ryssland och fanns 

på marknaden under 1920- och -30 talen. Den 

konkurrerade med de amerikanska och brittiska bolagens 

bensin och kallades ibland för ”bolsjevikbensin”. 

 

BP British Petroleum. Svenska BP AB etablerades 1927 

med ett raffinaderi i Göteborg. 

 

OK, Oljekonsumenterna bildades 1945. 1996 inleddes ett 

samarbet med den kuwaitiska staten och från 1999 äger 

OK 50 % av det gemensamma bolaget OKQ8 AB och 

mackarna skyltas om. 
  

Shell är ursprungligen ett holländskt oljeföretag  

AB Svenska Shell, grundades redan 1912 och 

bensinmarknaden övertogs 1993 av Statoil.  

 

Gulf  Svenska Gulf Oil Company AB grundades 1937 

och förvärvades 1983 av Kuwait Petroleum Corporation 

 

Caltex (namnet bildat av California och Texas) startade 

på 1930-talet, men bensinskyltarna kom inte till Sverige 

förrän efter världskriget. 1967 överfördes det till Texaco. 

 

Nynäs Petroleum grundades omkring 1930 och ingick i 

Johnsson-koncernen. Det fanns ett rikstäckande nät av 

bensinstationer under ca 50 år. 



Uno-X. Den första Uno-X-bensinstationen öppnades 

1959 av Arne Sandberg i Trollhättan. Det såldes 1967 

och fick senare olika ägare. Idag är en del av de forna 

Uno-X- stationerna skyltade med ”St1”. 

 

Din-X är en dansk bensinstationskedja med lågprisprofil 

och lanserades i Sverige 1962. 

 

Q-STAR bildades 1990 i Norrköping och har ett stort 

antal bensinstationer, främst på landsbygden. I koncernen 

ingår också Bilisten och Pump. 

 

smart energy är ett energibolag under uppbyggnad med 

säte i Göteborg, som huvudsakligen etablerar sig på 

landsbygden med enkla och miljövänliga tankstationer 

 

Det har varit drygt 20 olika tankställen i häradet med mer 

eller mindre personlig service. På många orter har det 

funnits flera stationer, men inte samtidigt. Som tidigare 

framgått utökade ofta affärerna sin service med bensin-

försäljning. Innan pumparna blev automatiserade var det 

oftast bara möjligt att tanka när affären var öppen. Kartan 

på nästa sida visar hur stationerna fördelades i området. 

Det är egentligen fantastiskt med så många tankställen på 

en liten yta, när biltrafiken inte alls var så livlig som nu. 

Idag återstår fem bensinstationer, nämligen 

Lokalföreningen i Norra Björstorp,  

Brösarp, 

Kivik, 

Vitaby och  

Sankt Olof.  

Det finns en dieseltank i Fågeltofta för företag. 



 
 
Norra Björstorp 

Utanför Nils Petterssons affär fanns en bensinmack, BP, 

som var kvar till slutet av 1960-talet. 

Idag finns bensin- och dieselpumpar vid 

Lokalföreningen, och en särskild för Aspen, motorsågs-

bensin. 

 

Bertilstorp 

Mitt emot affären i Bertilstorp på andra sidan vägen 

fanns en BP bensinpump och godiskiosk. När det kom 

någon bil som skulle tankas fick personalen rusa dit ut 

och hjälpa till. Stationen lades ner 1972. 

 



Brösarp 

 

Hjalmar Persson byggde 1945 bostadshus och verkstad 

med elevrum för trafikkörskolan. I bostadshuset hade de 

caférörelse. År 1952 arrenderade Tage Fridman 

verkstadslokalerna och 1954 inköpte han hela 

fastigheten. Han byggde ut rörelsen med flera anställda 

och anskaffade bensinpumpar m.m.1983 såldes firman 

till Malte Andersson, som utökade lokalerna och servicen 

ytterligare. 2004 övertog bröderna Per och Mikael Levin 

företaget. Från att focus legat på bensinförsäljning och 

bilreparationer, så har det mer och mer börjat handla om 

att serva kunderna med ett större utbud, såsom biltvätt 

och däckhotell. Bensinmacken, OKQ8, är den enda 

bemannade på norra delen av Österlen. Butiken säljer 

dagligvaror, kaffe, korv m.m. I servicen ingår också 

posthantering och paket-utlämning. 

 

Macken i Brösarp 

 



Eljaröd 

Första tankstället i Eljaröd fanns hos smeden John 

Norlin. Han sålde bensin av märket NAFTA, som 

förvarades i fat. Fatet placerades i ett plåtskåp och man 

pumpade upp bensinen med handpump i en 10-liters 

glasbehållare och därpå kunde man fylla på i bilen. 

 

Gösta Ekstrand som drev åkerirörelse hade den första 

”riktiga” macken, en ESSO-anläggning med bensin och 

olja samt även försäljning av cyklar. 

 

 
Kjell Ekstrand på motorcykel vid bensinpumpen, på 

skylten står Essolube, slutet av 1930-talet 

 

På 1940-talet öppnade Gunnar Andersson en mack vid 

sin affär. Det var en handpump av märket GULF och i 

glasröret kunde man se hur många liter man pumpat upp. 



Senare försågs den med en eldriven pump och fanns kvar 

till 1960-talet under Thunells tid i affären. 
 

När Gunnar Valfridsson övertog taxirörelse i Eljaröd 

skaffade han en anläggning av märket BP. Det finns en 

liten historia med anknytning till den. En gång vid 

Felixtiden placerade några ungdomar en kväll en 

felixgubbe på en motorcykel vid macken, ringde sen på 

ringklockan på pumpen och när frun, Birgit, kom ut och 

frågade vad som önskades, blev naturligtvis förvåningen 

stor samtidigt som förtjusningen hos gärningsmännen 

blev enorm. 

 

   
Till höger i bilden finns BP-skylten, ca  1955 

 

 



Den sist uppsatta bensinpumpen i byn var av märket 

Caltex (blev senare Texaco) och den sattes på plats 1962 

av Lokalföreningen och var i drift till 1992. 

Dessutom fanns försäljning av SHELL-bensin i Ludaröd. 

Det var handlanden Edvard Ekstrand som sålde 2-takts-

bensin från fat. Han blandade själv och rörde om med ett 

avsågat bågfilsblad. 

Källa: Bilder från Eljarödsbygden nr 5  

Författare: Acke Ericsson 

 

Ravlunda  

Åke Hansson 

 

Det fanns tre bensinmackar i Ravlunda på 1940- och 50 

talet. 

Min fru Kerstins far Gösta Andersson hade en 

bensinmack i anslutning till sin åkerirörelse. Märket var 

GULF och Kerstins mor, Klara, stod för servicen att 

tanka till kunder som tutade utanför huset. Detta var 

under 40-talet och från början fanns ingen riktig 

bensinpump, utan man fick hem bensinfat (tunnor) som 

ställdes på högkant och så pumpades bensinen upp för 

hand. Tore Nordström övertog sen macken. 

 

På 50-talet öppnade Hugo Löfvall bensinmack i 

anslutning till sin taxirörelse. Märket var CALTEX och 

här stod hustrun Greta för servicen. 

Den tredje macken var vid Ängdala, där det också 

startades en kiosk. Även här var det CALTEX. Läget vid 

nuvarande väg 9 var väl en orsak till att macken levde 

kvar länge. Här var det Gunborg Andersson som stod för 

servicen. 



Vitemölle 
Kerstin Cedergren 

 

Min far, Reinhold Nilsson, köpte 1/7 1944 tomten högst 

uppe på Möllebacken på Vitemölle. På platsen hade 

tidigare stått en svart holländarmölla, som rivits redan 

1939. Far hade i några år arrenderat smedjan i Vitaby 

kyrkby, men han ville bli sin egen och 1945 lät han 

bygga smedjan här på backen. Först 1955 röjdes tomten 

bakom smedjan så att bostadshuset kunde byggas och 

1956 var det dags för inflyttning. Familjen, Ester, 

Reinhold och Kerstin, hade redan 1943 flyttat ner till 

Vitemölle, där man hyrde lägenhet hos änkefru Johanna 

Sjödin.  

 

Far hade som smed en stor kundkrets av bönder, fiskare 

och ”vanligt folk” både på samhället och utanför. 

Militären anlitade honom ofta till arbete. Även vid 

byggnation på radarstationen på Stenshuvud anlitades 

han. Jag minns hur han lastade fullt av långa rör över ena 

axeln, klev på cykeln och sedan cyklade iväg dit upp! Så 

småningom köpte far motorcykel, inget som mojjan och 

jag gillade, men det underlättade ju transporten för 

honom, framför allt när han skulle på jobb längre bort. 

 

Det blev allt vanligare på samhället att man skaffade bilar 

och då vore det kanske bra med en mack här. Det blev en 

BP-mack. 1959 den 23 mars fylldes bensin på tanken 

första gången. Två veckor senare firade Reinhold sin 50-

årsdag.Tidigt blev mojjan också involverad i tankningen 

av bilar och mopeder, för när far var borta på jobb så fick 

hon rycka in. Till och med jag drogs in i det under 



sommarloven, men det gillade jag inte alls. Far var också 

ombud för försäljning av BP:s olja till oljeeldningar och 

till båtarna i hamnen. 

Många som kände far visste att han hade en nästan ”helig 

tid” på dagen. Det var halvtimmesvilan på kökssoffan 

efter middagen kl. 12. Då var det inte nådigt att störa 

honom! 

 

 
Reinhold Nilsson vid bensinpumpen 

 

Mycket snack och många olika möten blev det ju vid 

macken. En marknad i mitten på 1960-talet kom ett gäng 

raggare och skulle tanka. Far jobbade för barnavårds-

nämnden på marknadsplatsen, så det kom på mojjan att 

serva dem. De betalde som de skulle, men när de skulle 

fräsa iväg i sin stora bil så bucklade de dörren på en bil 

som tillhörde våra gäster. Mojjan ringde polisen, som 



genast kom och fick beskrivning på både bilen och 

grabbarna i den. Strax därefter kom polisen tillbaks med 

raggarna och bilen och mojjan kunde peka ut dem. De 

erkände direkt och var riktigt hyggliga, märken på deras 

bil fanns också. 

Det var ofta problem med växelpengar i bensinkassan. 

Jag hade mitt eget sätt att avhjälpa det några sommar-

veckor under ett par år. De drickspengar jag tjänade på 

Kungagraven/ Sågmöllan vägrade jag byta ut mot sedlar. 

Med alla mynt skramlande i mina stora kjolfickor 

cyklade jag hem på kvällarna, även under marknaden. 

Resten av personalen hade omåttligt roligt när jag gav 

iväg med de nedtyngda fickorna. Inga tjyvar kunde säkert 

tro att någon vågade göra något så dumt. 

 



Så småningom minskade kundunderlaget. Många tankade 

när de ändå var i stan eller på Kivik. Far hade kvar 

macken in i början av 1990-talet, sedan han blivit 

änkeman, men mest för att ha till ”husbehov åt sig och 

oss”. 

När far var borta ville vi inte ha kvar bensintanken. Då 

visade det sig att försöka göra sig av med en bensinmack, 

det är något av det svåraste man kan ta sig för. Efter 

många turer under ca 11 år med myndigheter, som glömt 

föra in de godkända saneringsresultaten i listorna och 

därefter utsatte oss för trakasserier och hot om att gräva 

upp hela tomten, så fick vi till slut äntligen rätt! En 

lättnadens suck hördes från hela familjen.  Jag är tacksam 

för att far slapp uppleva en sådan behandling! 

Bensinpumpen finns kvar än i dag hos oss - dock inte 

utomhus. 

 

Mellby 

Ingvar Andersson 

 

Månssons bensinmack 

Emfrid och Anna Brink startade diversehandel vid stora 

vägen genom Mellby. Emfrid började 1935 med att köpa 

upp och sälja ägg, och fodervaror, och utökade rörelsen 

med livsmedel. Dessutom sålde de också bl.a. fotogen 

och rödsprit.  

På ålderns höst byggde Emfrid ett hus vid sidan av 

affären, och svärsonen Artur och dottern Annie övertog 

1949 rörelsen. Artur byggde till huset. Vid sidan om 

livsmedelsaffären drev han cykelförsäljning och 

cykelreparationer. Han byggde även macken och skrev 

avtal med Caltex, som sedermera bytte namn till Texaco. 



Bensinmacken som låg ut till stora vägen var en mycket 

välbesökt mack, och efter något år byggde Arthur till en 

liten kiosk bredvid, där han sålde glass, godis, tidningar, 

och diverse biltillbehör såsom trassel, bilvax oljor m.m. 

Det fanns även en automat som sålde oljeblandad bensin 

till mopeder. Där stoppade man i en krona, sen fick man 

pumpa tills en klocka plingade, och sen var det bara att 

tanka mopeden. För en krona fick man en liter bensin. 

Han hade även en godisautomat, och vid den blev det en 

samlingsplats för byns alla ungdomar. Mopeder, cyklar, 

och bilar trängdes på den lilla gårdsplanen nästan alla 

dagar i veckan, men mest lördag och söndag, då var det 

fullbelagt.  

1968 fanns det 87, 92 och 94 oktanig bensin och den 

kostade då 0,87 öre/lit. Affären upphörde 1968, men  

bensinförsäljningen fortsatte fram till 1976, då byns enda 

bensinmack lades ner. 

 

 

Vitaby 

Kenneth Olsson  

Anita Kullberg har intervjuat bybor som minns 

 

Idag finns en bensinmack, VitabyMacken, i Vitaby och 

där bredvid en kiosk med gatukök. För ca 50 år sen fanns 

det inte mindre än sju stycken mackar i orten. 

 

Den macken som jag minns bäst var Caltex macken i 

Grevlunda, där vägen tar av mot Bästekille från vägen 

mellan Vitaby och S:t Olof. Curt och Astrid Nilsson hade 

den macken under många år. Macken hade i början på 

1950-talet även kiosk och litet gatukök med kokt och 



stekt korv och hemlagad potatismos. Det var en liten 

samlingsplats för ungdomar. Astrid och Curt hade öppet 

både dagar, kvällar och helger. När de slutade med 

macken så öppnade en Uno-X mack där nuvarande 

VitabyMacken ligger. (Kenneth Olsson) 

  

 
VitabyMacken har nyligen blivit en ”smart-station” 

 

Widéns bilverkstad på torget hade en BP-station och den 

macken hade också bra öppettider, eftersom Widén 

”jobbade alltid”. 

Vid Dahlbergs affär fanns en Shell-mack och det stod 

också en bensinpump vid KF. 

Mitt emot Skånska Banken fanns en Texaco-pump. 

Vid Lokalföreningen var det möjligt att tanka Shell-

bensin, antagligen i första hand för medlemmarna.  

  

 

 



S:t Olof 

Ingrid Liljedahl 

 

 
Idag finns en Q STAR mack i S:t Olof 

Jag har kollat lite bland de personer som finns kvar och 

som minns våra bensinmackar. Bland andra Tore 

Svensson och Erik Nilsson vars föräldrar hade pumpar. 

Från slutet av 1930-talet till fram till 60- talet har det 

funnits sju olika pumpar och märken: 

Gulf vid John Ericsons bilverkstad (min far) och han 

hade bensinpump i alla fall 1939 och framåt. 

Shell hos åkeriägare Emil Norlander och det var troligen 

från 40-talet kanske 50-talet 

Caltex hos Allan Svenssons Taxi från 50-talet 

Esso Handlanden Erik Nilsson hade också en bensin-

pump, säkert också 50-talet kanske från 40-talet. 

Nynäs Handlanden Hilding Magnusson hade en mack i 

alla fall på 50-talet, för Erik Nilsson, (Smen), köpte 

bensin till sin moped där 1959. Det var Åkerberg som 

blandade bensinen till honom. 



BP Vi tror att det var Smedmästare Sixten Eriksson som 

först hade en tank på sin gård, kanske 40-50-talet 

Smedjan låg där Jordbrukskassa senare byggde sin första 

egna banklokal. Senare flyttades macken tvärs över gatan 

och låg i anslutning till magasinen och ägare var då 

byggfirman Liljedahl o Dahl. 

Uno-X hos Smedmästare Gustav Nilsson i Raskarum. I 

början av 60-talet, eftersom Erik först fick köpa sin 

mopedbensin hos Hilding Magnusson. 

När respektive bensinmackar lades ner kommer jag inte i 

håg, kanske upphörde BP först, för jag minns inte att det 

gick att köpa bensin där. Jag har ett svagt minne av att 

under några år var det i alla fall sex bensinmackar igång 

samtidigt. 

Jag bifogar en bild av ett ransoneringskort från 1940 samt 

en almanacka från 1939. Bensinpumpar var ju inte något 

man offrade bilder på. 

 
 

 

 



Attusa 

Vid Per Nilssons smedja i Attusa kunde man också köpa 

bensin och oljor. 

 

Tåghusa 

Affären utökade servicen på 1920-talet med taxirörelse 

och bensinstation och den verksamheten fortsatte in på -

30- respektive 40 talet. 

 

Fågeltofta 

Vid smedjan i Fågeltofta hade William Jönsson och 

därpå sonen Villy en mack med olika bensinmärken. På 

senare tid var det Uno-X. Nu finns det en dieseltank där 

för traktens lastbilar och lantbruksfordon. 
 

Bondrum 

Utanför affären i Bondrum fanns också en bensinpump. 

De sista som innehade den var Nelly och Karl 

Andersson. 

 

 
Bakom bilen stod pumpen vid Frörums affär 



Frörum 

Vid affären stod en bensinpump av märket Gulf. När Eva 

och Göran Nilsson övertog affären 1974, var pump och 

tank borttagna (ca 1970. 
 

Andrarum 

Vid Harry Gripings affär fanns en bensinpump. 
 

Sillaröd 

I Sillaröd fanns två bensinpumpar, en vid affären och en 

vid Assar Perssons bilverkstad, som senare övertogs av 

sonen Bengt. Bensinpumpen var kvar till ca 1980. 

 

 
Bensinstation vid Sillaröds bilverkstad, mitten av 1970-talet 

 

 

 

 



Illstorp 

I Illstorp fanns två affärer och antagligen även försäljning 

av bensin vid båda. Dahlgrens affär tillhandahöll BP-

bensin i fat med handpump. Den avvecklades omkring 

1960. 

 

Rörum 

I f.d. gästgivaregården fanns en affär och bredvid den en 

bensinpump av märket ESSO. Gerd Almedal arbetade i 

affären på 1950-talet och servade bilägarna. 

 

Vik Vid Störmqvists affär nedanför backen fanns en 

bensinpump. 

 

Kivik 

Vid genomfartsvägen i Kivik har det varit en bensinmack 

sedan 1944, då Henry Kronvall byggde en Nynäs-mack 

här och han efterträddes av Edmund Lindgren och sen av 

Stig Mårtensson. Därpå tog Roger Haväng över den och 

då fanns bemannad service med kiosk, posthantering och 

paketutlämning. Nu är den en Din-X station. 

 

Kronvall på motorcykel (tidningsurklipp) 



 
Dagens Din-X-mack i Kivik 

 

Skogsdala 

Skogsdala hade många verksamheter på 1950-talet. 

Bland annat fanns två bensinpumpar, en vid 

Lokalföreningen och en vid Liljedahls affär. Det var ofta 

sonen Nils, som skötte om bensinförsäljningen.  

 

 
Nils Liljedahl tankar Elis Nilssons Opel. Fotot tillhör Tommy 

Gustafsson 



Bensinprisets utveckling 1951-2017 

1951 56 öre     motsvarar idag   8,80 kr 

1961 72 öre                     8,27 kr 

1971 94 öre                     6,91 kr 

1981 3,48 kr  10,15 kr  

1991 6,45 kr    9,29 kr 

2001 9,52 kr  11,66 kr 

2011            14,09 kr  14,80 kr 

2017            14,13 kr  14,35 kr 

Källa: Teknikens Värld   

  

 

Tack till er som lämnat bidrag och givit det här 

medlemsbladet innehåll. Det finns säkert några saker att 

korrigera någonstans och då är det tacksamt om ni 

meddelar oss, så att vi kan rätta och komplettera.  

Clas Johnsson 

0708 472836 

e-post:  klas.johnsson@osterlen.tv 

 



 
Bensinpump vid affären i Agusa. På pumpen och skylten 

står STANDARD, föregångare till ESSO, vilket tyder på 

att den är väldigt tidig. 

 

 

God Jul och Gott Nytt År  
 

önskar 

 

Styrelsen för Albo härads hembygdsförening  
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