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Tempohistorien 

starten, navnet og modeller frem til 1945
Av: Ole-Petter Aareskjold

Jonas Øglænd startet sin produksjon 
av Tempoer så tidlig som i 1931. Det 
vil si om man er korrekt og det skal 
man jo være, de første motorsyklene 
som ble levert fra Øglænd het «The 
World eller ganske enkelt «Sachs 
motorsykkel». 

Parallelt med produksjons star-
ten så forsøkte Øglænd seg som 
forhandler av det engelske motor-
sykkel merket Excelsior som startet 
med motorsykkel produksjon al-
lerede i 1903. Dette var også en lett 
motorsykkel. Den ble også kalt for 
«The World» da den ble markeds-

ført fra Øglænd. Men i realiteten så 
var dette en Excelsior Modell B1 på 
148 ccm og den ble solgt for den 
nette prisen av kr 875.- fritt levert 
Sandnes. 

De første motorsyklene som ble 
levert av egen produksjon var uten 
lysspole og med karbidlykt. Lyss-
polen kom først på 1932 modellen. 
Da kom den også med en litt større 
tank (kom muligens i siste halvår 
i 31) enn 31 modellen. Begge var 
underhengende, altså den har 
festet under stangen mellom styre 
og sete. Sachsmotoren som var 

En av de første modellene
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montert i denne var på 74 ccm og 
hadde en ytelse på 1,25 hk. 
Denne modellen ble produsert 
frem til 1934, da bare med mindre 
forbedringer og endringer. Hvor 
mange slike Sachs-motorsykler som 
ble produsert i denne perioden 
vites ikke da disse fikk sine ram-
menummer sammen med tråsyk-
kelrammene.

Den 4. februar 1933 utlyste firma 
Jonas Øglænd en landsdekkende 
navnekonkurranse. Det skrives i 
annonsen «Jeg søker et sykkelnavn, 
lett å uttale, velklingende og for-
trinnsvis norsk». Fristen for å sende 
inn forslag ble satt til 5. mars 1933. 
1. premie var en sykkel med Sachs 
motor og 2. premie var en sykkel av 
beste kvalitet. Det var ikke noe å si 

på responsen på denne konkurran-
sen. Totalt kom det inn over 10.000 
forslag fra hele landet. De tre beste 
forslagene ble til slutt: 1 D.B.S, 2 
Kamerat og 3 Tempo. Forslag 1 og 
3 vet vi jo alle hvor de ble brukt. Al-
ternativ 2 «Kamerat» ble ikke særlig 
mye brukt. Jeg har sett frontmerke 
med kamerat og Jonas Øglænd på.
Tilbake til Tempo, en nyere og litt 

Over: Tempo Sport 1938 modell Under: Tempo Transport 1938 modell
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forbedret modell kom i 1933 og ble 
produsert frem til 1936, også denne 
hadde som den første modellen en 
74 ccm motor, denne fikk navnet 
Standard. Stadig forbedringer og i 
perioden 1934 – 1940 ble Standard 
også levert med en 98ccm motor 
fra Sachs. I 1935 kom den første 
Tempo transport, også kalt ”trehju-
lingen”. Også denne ble levert med 
Sachs 98 ccm motor.

I perioden 1936 til 1940 ble model-
len Sport levert, også denne med 
en Sachs 98 ccm motor. Nå endret 
utseende seg betraktelig. 

Tempoene begynte nå å se mer ut 
som en «ekte» motorsykkel. Denne 
Sportmodellen fra 1936 satte da en 
standard for utseende på motor-
syklene som kom i de påfølgende 
årene. I 1938 kom Luksusmodel-
len, mye lik Sporten men med små 
detalj endringer. Men fortsatt med 
Sachs 98 ccm motor. I 1939 mer-
ket nok Øglænd at krigen raste i 
Europa og at tilgangen på varer fra 
Tyskland ble vanskelig. 

Øglænd hadde nok en del Sachs 
motorer på lager slik at produksjo-
nen av Sport, Luksus og transport 

gikk frem til 1940. Men i 1939 ble 
også Luksus levert med en 98 ccm 
Villiers motor. Da krigen brøt ut 
i Norge i 1940 ble forståelig nok 
produksjonen satt på vent. 

Riktig nok ble det produsert noe 
Tempo Transport med elektromo-
tor. Det var en likestrøms motor 
som kunne yte 1 HK. Det ble pro-
dusert rundt 340-350 eksemplar av 
denne elektro motorsykkelen og i 
1942 kostet den ca. kr 2250.-

Tempo Elektro fra 1943


