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Historien om de verdensberømte “BARDAHL” 
produkter og personen bag, er den klassiske 
amerikanske drøm, historien om en fattig 
norsk emigrant der stik imod alle odds, fik 
succes ved hårdt arbejde, opfindsomhed og 
ved at træffe de rigtige beslutninger på de 
rigtige tidspunkter.

Ole Bardahl var en 20 årig norsk immi-
grant, der ankom til USA i 1922. Da han stod 
i Seattle med 29 dollars i lommen, var han 
komplet fremmed, og kunne ikke tale et 
eneste ord engelsk.

Han får dog job på savværket i Ballard, en 
forstad til Seattle, og her kæmpede han hårdt 
for at sparepenge op af sin beskedne løn. 
Samtidig gik han i skole hvor han studerede 
kemi, egnskab og engelsk.

Syv år senere, i 1929 havde Ole Bardahl 
sparet penge nok sammen til at starte en lille 
entreprenør forretning Igennem den svære 
økonomiske depression arbejdede han som 
rasende 16 timer i døgnet med at bygge og 
sælge huse. I 1936, havde han nået et punkt, 
hvor han økonomisk var i stand til at forsøge 
sig med andre forretningsmuligheder.

I 1939 startede han sin nye karriere og købte 
en lille kemikalie virksomhed (starten på 
Bardahl) i Ballard, et lille samfund, tæt på 
Seattle som hovedsaligt bestod af skandina-
viske indvandrere.

Han overvågede personligt hele produk-
tionen, selve driften, blandingen i tankene, 
var sælger, stod for forsendelse og var selv 
chauffør på trucken. Virksomheden han købte 
producerede rengøringsmidler og diverse 
olieprodukter. Datidens olier var rent mine-
ralske og smøreevnen var selvsagt noget be-
grænset i forhold til det vi ser i dag, I Seattle 
var der en god tradition for

motorbåds race og Ole Bardahl havde 
på det tidspunkt købt sig ind i et racerbåds 
team og dette blev starten til teamet omkring 
den legendariske racerbåd ” Miss Bardahl”.  
I et forsøg på at forbedre oliens smøreevne, 
opdager Ole at han kan ændre oliens mole-
kylære struktur, således at olien polariseres, 
det vil sige at den klæber sig til alle bevæge-
lige metal dele i motoren og forøger smøre-
evnen ganske markant. Denne formel kalder 
han ”Polar Attraction og ”Miss Bardahl” går 

over i historiebøgerne som en legende og en 
af alle tiders mest vindende racerbåd.

Der var 4 forskellige udgaver af ”Miss 
Bardahl” og teamet stoppede i 1969 som 
det mest vindende team nogen sinde i racer- 
båds historien, med en række hastigheds 
rekorder bag sig.

Ole Bardahl var en mand med store 
visioner og hurtigt så han potentialet i hans 
nye olie additiv.

I de første par år gik salget skidt. I 1939 
udgjorde salget sølle $ 188 og Anden Ver-
denskrig holdt væksten på et minimum. 
Efter krigen tog det til gengæld også fart: 
Op igennem halvtredserne og tresserne var 
Bardahl verdens største producent af olier 
og additiver.

Succesen var selvfølgelig baseret på 
gode produkter, men lige så meget på en 
uhyre fremsynet og klog markedsføring. Lige 
fra starten brugte Ole Bardahl motorsport 
som et kombineret researchlaboratorium og 
reklamebureau og de additiver som Bardahl 
udviklede havde en utrolig anti- friktion, anti-
slid og en ekstrem slidstærk mikroskopisk 
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film der smurte og beskyttede alle bevægelige 
dele i ethvert mekanisk system. Produktet var 
så revolutionerende at den amerikanske hær, 
besluttede at hemmeligholde det til afslut-
ningen af 2. verdenskrig, for at det ikke skulle 
havne i fjendens hænder.

Efter krigen, var firmaet Bardahl også 
blevet meget mere veletableret og salget 
var steget eksplosivt i 1952 lå salget i top 
3 i USA for kort efter at være det mest sæl-
gende produkt nationalt som internationalt. 
Ekspanderingen skyldes en meget markant 
TV-reklamekampagne og et bredt sponsor-
program på diverse racerbaner og racerbiler 
over hele USA og i Europa.

Man testede og brugte Bardahls produk-
ter og dette viste sig at give en klar fordel, 
frem for konkurrenterne.

Disse motorentusiaster krævede toppræ-
stationer af deres grej, og Bardahl leverede 
hver gang.

Bardahl har været til stede i alle former 
og niveauer for racing rundt om i verden, her-
under Formel 1, IndyCar Racing, bådracing, 
fly, off-Road og World Rally Championship, 
Indianapolis 500, Monte Carlo og Paris til 
Dakar.

I dag understøttes produkterne konstant 
af forskning og køretest i ”marken”. Efterkom-
merne af de oprindelige produkter, der nu 
kommer fra Bardahls laboratorier og fabrik-
ker i Seattle, er højteknologiske produkter 
designet til at +de en maksimal beskyttelse.  

Produkterne fremstilles ligeledes på licens 
bl. andet i ,talien, Frankrig, Belgien og i Hol-
land.

3roduktgruppen er løbende blevet ud-
videt til også at omfatte motorolie, bilpleje, 
værkstedsprodukter og håndrens m.m. Disse 
produkter distribueres i dag til mere end 
hundrede forskellige lande verden over. 

Ole Bardahl døde 87 år gammel 11. august 
1989. som en meget velhavende og dybt 
respekteret forretningsmand. Hans historie 

er om den amerikanske drøm der virkelig 
gik i opfyldelse og historien om tilblivelsen 
af nogle produkter der blev testet under de 
hårdest tænkelige forhold i alle former for 
motorsport.

Bardahl Manufacturing Corporation`s 
hovedkontorer er stadig placeret i Ballard 
(Seattle) og virksomheden er stadig drevet 
af Bardahl familien med datteren Evelyn  
Bardahl McNiel, og hendes mand Hugh 
McNeil i spidsen.

Ole Bardahl.Fabrikken i Seattle.

Bardahl markerer sig verden over indenfor motorsporten.Bardahl også med et stærkt program indenfor olier til klassikere.


