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I 1909 ønskede det danske postvæsen at prøve en ny transporttekno-
logi, og de investerede i 3 biler, som de var tilfredse med, selvom bilerne 
måtte tilbringe en hel dag på værkstedet for hver 340 km, de kørte. Et af 
problemerne med biler på det tidspunkt var dækkene, og hos postvæse-
net regnede man ud, at hver bil i gennemsnit kørte under 500 km, før et af 
dækkene punkterede, og det endda selvom bilerne kørte i hovedstaden på 
landets bedste veje.

Bilernes teknik blev i de følgende år hastigt forbedret. Det gjaldt de fleste 
af bilens dele, men ikke dækkene, som stadig var bilens i bogstaveligste 
forstand bløde punkt.

Hvor ustabil en teknologi dækkene var ved 
indgangen til 1900-tallet, kan man få et le-
vende indtryk af i Alfred Nervøs selvbiografi 
fra 1918, hvori han beskrev punkteringerne 
på en biltur fra Odense til Vejle sammen 
med kunstneren Storm P ca. 10 år tidligere. 
Det var først fra omkring 1914, at man ved 
punktering begyndte med at udskifte det 
punkterede hjul med et friskt hjul; indtil da 
tog man dæk og slange af det punkterede 
hjul, lappede og evt. skiftede dæk; bilens fælge sad fast på akslerne.

Da vi var kommet en 14-15 Kilometer fra Odense eksploderede vor ene 
Bagring. Vi havde et splinternyt Michelindæk og Slange, saa vi tog straks 
fat paa at skifte. Det var næsten ikke til at faa krænget paa Fælgen, hvor 
kraftigt vi end sled i det. Og hvad værre var, det var næsten ikke muligt at 
faa Slangen ind og faa den anbragt, saa den ikke var i Klemme […]

Vi var ikke naaet mere end en halv Snes Kilometer videre, før der atter 
sprang en Ring. Vi fik Dunkraften under, men den gik i Stykker, og Storm 
maatte afsted med en halt Skræder som Vejviser for at faa fat i et Læs-
setræ, vi kunde benytte i Stedet. Langt om længe kom han ganske udaset 
slæbende med det, paastaaende, at det vejede flere Tusind Kilo. Og han 
kunde slet ikke indse, der var noget morsomt i, at jeg i Mellemtiden havde 
laant en Dunkraft af en forbipasserende Automobilist og derfor slet ikke 
havde Brug for Læssetræet. Vi havde ikke flere Dæk og maatte lappe det, 
vi havde, saa godt vi kunde. Og vi havde heller ikke flere Slanger. 

Alfred Nervø og 
Storm P, 1914

En rullende revolution - 
ballondækkets historie
Af industrihistoriker Jørgen Burchardt
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Efter en hel Eftermiddags mere eller mindre indviklede Kvaler, […] kom vi 
dog afsted hen på Aftenen, efter at den lokale Sognefoged dystert havde 
henledet vor Opmærksomhed paa, at hvis vi nu rørte os ud af Flækken 
før næste Morgen, var det ulovligt – man maatte nemlig endnu den Gang 
ikke køre om Natten. Vi maatte liste meget forsigtigt afsted, ingenlunde af 
Hensyn til Sognefogden, men af Hensyn til vore svage Ringe. Og først ved 
Totiden om Natten var vi naaede op ad Bakken ved Strib. Da hørte vi atter 
en uhyggelig Hvæsen, og ved at se efter, viste det sig, at det var selve den 
nye Ring, der var punkteret. Vi maatte saa liste paa Fælgen ned til Færge-
lejet for at slippe over til Fredericia […]

Efter meget Møje og Besvær fik vi lappet vort Gummi, saa godt det lod sig 
gøre, hvilket var temmelig daarligt, da der ikke den Gang fandtes noget, 
der hed vulkaniseringsanstalter udenfor Kjøbenhavn og der endnu mindre 
var transportable Vulkaniseringsapparater. Det varede da heller ikke læn-
gere, end til vi var 5-6 Kilometer udenfor Fredericia, før der atter gik en 
Slange, og efter nogle haabløse Forsøg paa at lappe, matte vi forsøge det 
gamle, drastiske Middel at putte Hø i Dækket. Med den Overbelastning, 
vi havde, varede det dog ikke længe, før det var ganske forkullet, skøndt 
vi listede afsted i Skridtgang. Men vi maatte se at naa Vejle, og skøndt 
det gjorde ondt i mig for hver Hjulomdrejning, vi humpede af paa Fælgen, 
kravlede vi de resterende 15 Kilometer. Vi maatte saa foreløbig efterlade 
vor kære ”Darracq” der, og takket være en elskværdig Stationsforstander 
fik vi alle vore Grejer ind i et Iltog.

Darracq byggede nogle af tidens bedste og hurtigste biler. Bilen var kon-
strueret i Frankrig, som på den tid var verdens førende billand. Selv Tysk-
land var bagefter Frankrig; bl.a. byggede Adam Opel sin Opel Darracq på 
licens.

Dæk og slanger blev først udviklet til cykler, og mange af de store fabrik-
ker begyndte som leverandører til cyklisterne. 
Selvom de luftfyldte ringe gav en god kørsel 
på cykel, troede man længe ikke, at det var 
muligt at konstruere dæk, som kunne klare 
de tunge motoriserede køretøjer. Det forsøgte 
de franske brødre Michelin imidlertid at gøre. 
Automobilvæddeløb var dengang – og siden – 

et udstillingsvindue for ny teknologi, og brødrene ønskede 
at vise deres nye luftfyldte ringe til biler ved et væddeløb 
Paris-Bordeaux-Paris i 1895. Der var imidlertid ingen af 
bilkonstruktørerne, som turde lade deres biler blive mon-
teret med denne nymodens opfindelse. Brødrene Michelin 
måtte selv anskaffe en bil, som de så kunne montere de-
res dæk på.

Deres bil vandt ikke. Den blev faktisk nummer sjok af 
de ni biler, der gennemførte væddeløbet. Alligevel mente 
brødrene, at det var en stor succes overhovedet, at deres 
bil og ikke mindst dæk havde fuldført køreturen. De måtte 
skifte dæk 12 gange og tilmed tillige skifte 22 slanger, 
men bare det, at man kunne køre så langt på luftfyldte 
dæk, mente de var en succes, som kun kunne blive for-
bedret.

De havde ganske ret i, at teknikken kunne blive forbedret. I de følgende 
år kom der nye konstruktioner, som gjorde bilkørsel mulig, men stadig med 
mange punkteringer.

Ny teknik fra USA
Mens Frankrig havde været det førende 
billand i mange år, skiftede scenen i lø-
bet af 1910’erne. Førende blev i stedet 
USA, hvor bilismen havde en kraftig 
fremvækst og medgang. Det var et stort 
land med et stort behov for transport, 
og da jernbanen var forholdsvis ringe udviklet, var bilerne et 
let transportmiddel. Mens vi i Europa var store tilhængere af 
kollektiv transport, som gjorde transporten mulig for en bred 
kreds af befolkningen, var der ingen tilsvarende tradition i 
USA. Derfor fik bilismen en så hurtig og så stor udbredelse.

Hvor også dækfabrikationen i mange år havde haft sine 
førende fabrikker i Europa, begyndte de nye epokegørende 
initiativer nu at opstå i USA. Til eksempel opfandt den engelske fabrik Pal-
mer Tyre det forstærkede dæk via en såkaldt cord konstruktion, men det 
blev i USA, at denne teknik for alvor brød igennem. 

Dette skete i Akron, hvor størstedelen af den amerikanske gummiindustri 

Man kunne have luftfyldte dæk på 
cykler, men kunne de sættes på biler? 
Det troede bilfabrikkerne ikke i 1895, 
hvorfor dækfabrikanterne Michelin 
selv måtte rigge vognen Eclair til i 
væddeløbet Paris-Bordeaux-Paris. De 
ville vise, at deres nye dæk kunne klare 
turen. (t.h.)

Alfred Nervø I 1898 skabte Michelin 
fabrikken Michelin 
manden til sine 
annoncer. Manden fik 
øgenavnet Bibendum 
fra plakaten med 
teksten Nunc est 
bibendum – det er tid 
for en drink. Her tager 
manden et glas fyldt 
med søm og skarpe 
sten.

I århundredets første årtier kunne der 
på en udflugt let ske flere punkteringer. 
Det gjorde ikke så meget, for man kørte 
fortrinsvis i fritiden i fint vejr med åbne 
vogne, hvor lapningen gav en pause for 
hele familien. 

En punktering med efterfølgende 
lapning var i bilens første årtier et større 
projekt. Først senere fandt man ud af at 
skifte med et reservehjul.

I 1920 kaldte bladet Auto gummi-
industrien for den største industri, 
som bilismen havde fremelsket, 
næst efter bilindustrien. Samme år 
skrev Alfred Nervø i en bog med 
100 råd og vink til bilister:
Den største Post paa Motorkøre-
tøjets Driftsregnskab er Udgiften til 
Ringene. Dæk og Slanger er den 
Del af Køretøjet, der slides mest 
paa og er udsat for de voldsomste 
Paavirkninger. Samtidig med, at de 
er byggede af de forholdsvis sar-
teste Raamaterialer. Ingen Del af 
Køretøjet kræver derfor saa megen 
Opmærksomhed som Ringene 
[…] Paa kortere Ture bør man altid 
medføre et Reservedæk og et Par 
Slanger, paa længere Ture mindst 
to Dæk og 3-4 Slanger.
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hørte hjemme, hvorfor byen blev kaldt 
verdens gummihovedstad. Iblandt 
byens mange fabrikker var Firestone, 
som på mange områder blev verdens 
førende firma. Således udviklede det 
i 1917 det første dæk, som kunne an-
vendes til tunge køretøjer som last-
biler.

Det er nu en anden opfindelse fra Firestone, som det skal handle om 
her, nemlig ballondækket. Det var et helt nyt og banebrydende dæk, der 
blev lanceret i foråret 1923. Det store problem med de hidtidige dæk var, at 
de skulle have et højt lufttryk for at kunne fungere, for det medførte at dæk-
kene meget let punkterede.

Det nye ballondæk var konstrueret, så det kunne bære en bil ved et 
meget lavere tryk. Mens de hidtidige dæk kunne have et tryk på 7-8 atm., 
kunne det nye ballondæk klare sig med måske kun 3 atm. Navnet ”ballon” 
skyldtes dækkets profil, som lignede datidens Zeppeliner balloner.

Dækket var epokegørende, og verdens øvrige dækfabrikker ønskede 
selvfølgelig også at bygge et sådant dæk. Da dækket byggede på en ny 
kombination af kendt teknologi, som der ikke kunne tages patent på, kunne 
andre dækfabrikker hurtigt starte en produktion op. Allerede i oktober må-
ned 1923 var mindst 20 fabrikker i færd med at producere tilsvarende dæk, 
og snart kom der flere fabrikker til. Herhjemme begyndte dækfabrikken 
Schønning & Arvé at producere ballondæk i 1924.

Det var intet mindre end en revolution, som skete med bilismen i de år. 
De nye dæk betød, at bilen med et slag blev et køretøj, man kunne stole 
på. Risikoen for en punktering var reduceret kraftigt, og dækkenes levetid 
blev forbedret væsentligt; imellem 1927 og 1932 blev levetiden forlænget 
2-3 gange. Tilmed gav de nye dæk mindre vibrationer i bilen, hvorfor de 
kunne køre hurtigere.

Bilfabrikkerne tog da også den nye teknik til sig. I slutningen af 1924 var 
næsten 2/3 af alle bilmodeller i USA leveret med ballondæk. Tilsvarende 
fik mange europæiske biler hurtigt ballondæk som standard; i 1925 fik den 
nye Citroen TL sit Michelin dæk model Comfort. Kun Ford var tilbagehol-
dende, men efter at verdens største automobilvæddeløb i Indianapolis 
var vundet af en bil med ballondæk i 1925, måtte han følge de øvrige. Fra 
1926 blev ballondæk også standard for Ford T.

Da den nye generation af biler blev 
konstrueret i slutningen af 1920’erne, 
var de bygget til at drage nytte af det 
nye dæk, og begge de store mærker, 
Chevrolet og Ford, byggede deres nye 
biler kraftigere og hurtigere.

Hvor bilen hidtil i stor udstrækning 
havde været et fornøjelseskøretøj i 
sommertiden, hvor familien kunne 

komme på udflugt, blev den et køretøj, der blev benyttet hele året. Selv i 
USA dominerede salget af åbne vogne i 1924, hvor 57% af alle køretøjer 
var af den type. Allerede i 1927 var billedet vendt, hvor kun 15% var åbne, 
mens 85% var lukkede vogne af sedan-typen. Det gav også mulighed for 
at benytte bilen i dagligdagen, hvilket de første mange år dog kun var for-
beholdt en mindre kreds af bilister såsom politi, handelsrejsende og små-
håndværkere.

Revolutionen udskudt for lastbiler
Tunge køretøjer måtte vente et årti inden revolutionen nåede til deres om-
råde. Busser og lastbiler var for tunge til de første ballondæk. Mens de 
første i 1923 kunne klare en last med en akselvægt på to tons, var denne 
grænse nået til 4 tons i 1928, og i 1933 kunne de kraftigste dæk klare en 
akselvægt på 10 tons.

De tunge køretøjer kørte derfor i en længere årrække stadig med faste 
ringe, som havde en lang række ulemper. Den største ulempe var, at man 
med dem let kunne ødelægge en vej, hvorfor der blev vedtaget skrappe 
vægtgrænser for kørsel med tunge køretøjer. En anden stor ulempe var, 
at de faste ringe ofte kun kunne køre op til 30 km i timen; hvis man kørte 
stærkere, risikerede man, at ringene smeltede indefra. Disse ulemper gjor-

de, at tunge lastbiler normalt kun kørte over min-
dre afstande på gode veje i byerne.

Efterhånden som ballondækket blev et alter-
nativ, satte myndighederne ind mod de vejøde-
læggende faste ringe. Således lykkedes det de 
danske vejingeniører i 1927 at få gennemført, at 
der skulle en ekstra skat på 50% på faste ringe, 
og i 1934 var det muligt at gennemføre et totalt 

I april 1923 kunne Firestone annoncere 
med verdens første ballondæk. Det 
epokegørende dæk blev allerede i 
oktober produceret af mindst 19 andre 
fabrikker. (t.h.)

I 1917 lancerede Firestone det første 
pneumatiske dæk for tunge lastbiler. 
Der skulle dog gå halvandet årti, før 
også lastbiler kunne køre på ballondæk.

Lastbilernes faste ringe mindskede lidt 
af vibrationerne ved kørslen, men de 
kunne ikke køre særlig stærkt uden at 
blive ødelagte. (t.v.)

Danske fabrikker fabrikerede også 
ballondæk. Allerede i 1924 kom 
Schiønning og Arvé i gang med produk-
tionen. (t.v.)

Udgiften til dæk og slanger var i bilis-
mens første årtier næsten lige så høj 
som udgiften til benzin. Undertiden 
var den endda større, som det frem-
går af regnskabet for en 20 hk åben 
turistvogn købt for 7.000 kr. De seks 
dæk kostede mere end et års ben-
zinforbrug på 8 fade og 13 dunke 
olie.  
  Regnskabet kunne interesserede 
læse i motorskribenten Fritz Schmit-
tos bog Automobilet og dets Behand-
ling fra 1919. Største post var dog 
til en chauffør, som så stor en vogn 
krævede ansat.

3 glatte Dæk, 3 Skriddæk, 
   3 Slanger 1500 kr.
Benzin: 1600 kg à 60 øre 960 kr.
Olie, 125 kg à 80 øre 100 kr.
Chauffør 2400 kr.
Garageleje, 25 Kr. 
   pr. Maaned 300 kr.
Forrentning 
   og Amortisation 1050 kr.
Skat og Assurance 300 kr.
Reparationer 300 kr.
--------------------------------------------
I alt  6910 kr.
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forbud mod faste ringe på offentlig vej.
I slutningen af 1930’erne begyndte de store lastbiler og busser for alvor 

at dominere transporten. Dog kom verdenskrigen og dens efterfølgende 
mangel-år til at forsinke den store revolution, som skete med en ny loka-
lisering af boliger og erhverv. Det var ikke mere nødvendigt at have boli-
gerne klumpet sammen omkring arbejdspladserne, idet folk kunne køre fra 
deres nye villakvarter. Samtidig behøvede arbejdspladserne ikke at ligge 
ved havn eller jernbaneknudepunkt, men kunne som f.eks. Danfoss blive 
placeret langt fra bycentre.

Andre revolutioner
Til historien om ballondækket hører, at det også var med til at befordre sto-
re revolutioner på andre områder.

Landmænd og entreprenører havde ganske vist i mange årtier kunnet 
råde over den mekaniske trækkraft fra traktoren, men først med ballon-
dækket fik traktoren udnyttet sit store potentiale. Det store bagdæk kunne 
trække kraftigt, og de store dæk kunne både tillade kørsel på offentlig vej, 
som ikke blev ødelagt, og på fugtige marker uden at traktoren satte sig 
fast. I modsætning til de faste ringe ødelagde de nye dæk ikke rødderne 
på afgrøderne, når de kørte over en mark. De første traktordæk blev solgt i 
1932. Tre år senere var 14% af de nye traktorer forsynet med ballondæk, i 
1938 var andelen 65%, og i 1940 blev næsten alle nye traktorer solgt med 
ballondæk.

Det skal tillige nævnes, at krigsindustrien også tog den nye teknik til sig. 
Blandt andet sikrede de nye dæk, at bombemaskinerne kunne bygges 
større, således at de fik en større rækkevidde, samtidig med at de kunne 
rumme større bomber. Den teknik fik man nytte af under den snarlige ver-

denskrig (hvis man kan bruge ordet 
”nytte” i den forbindelse).

Kilder 
Artiklen bygger på forskning udført for 
Danmarks Tekniske Museum i 2008. 
Resultaterne er publiceret i nedenstående 
forskningsartikler for diskussion med inter-
nationale forskere på området. 
 
Jørgen Burchardt: On balloon tires into 
the automotive society. The development 
of the pneumatic tire and its importance 
for road transportation. Paper præsente-
ret ved konference afholdt af International 
Association for the History of Transport, 
Traffic and Mobility i Ottawa, Canada 
2008. 
Jørgen Burchardt: User practices, intermediary actors, and the automobile system. 
Paper præsenteret ved International Workshop d. 5-7. februar 2009, Utrecht, Hol-
land.

De faste ringe på tunge lastbiler 
ødelagde let vejene. Derfor kørte tunge 
lastbiler oftest kun i byer med gode veje. 
Her ses Odense Transportkompagnis 
lastbil med anhænger i 1924.

Direktøren for Firestone kunne i 1947 
fremvise firmaets superballondæk til 
højre ved siden af det originale dæk 
udviklet i 1922. Mindre diameter og 
bredere dæk gav større komfort og 
sikkerhed.

Ballondækkene blev til stadighed lavere 
og bredere. Her ses udviklingen ved et 
par af Continentals ballondæk.


