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25 års Jubileumsgave til alle medlemmene

Tekst Hans Tore Bråten, formann

Så er den ute og allmenn kjent. 
Håper Tempoplakaten blir satt pris 
på, og at du får den opp på veggen. 
Styret har klart å holde prosjektet 
hemmelig i flere år og nå var det 
godt å kunne få lov til å snakke om 
den. Plakaten vår! 

 Først litt historie: Forrige jubile-
umsgave boka, var akkurat kommet 
ut og vi pustet lettet ut. Innspurten 
ble unødvendig spennende fordi 
forlaget vårt plutselig gikk konkurs. 
Men vi dro det i land, bok ble det 
på alle mann! Allerede på første 
styremøtet etter bokutgivelsen var 
diskusjonen igang. Hadde vi råd 
til en jubileumsgave i 2015? Vi blir 
hele 25 år! Gave må det bli, men 
hva? Vi hadde god tid, og brukte 
den godt. Jeg husker ikke hvem 
som kom med den opprinnelige 
ideen. Men det var på et styremøte 
med vårt alltid hardtarbeidende 
styre at ideen kom. Vi tok kontakt 
med tegneren Erland Dilling. Han er 
blitt lagt merke til i veteranmiljøet 
for sin detaljfokus, som i kombina-
sjon med hans tegnertalent gir et 
fantastisk resultat. Vi hadde sett 
mye fint fra hans tegnebrett. Hva 
om han kunne klare å tegne et gal-
leri av Tempoer, slik at vi kunne fått 
en flott plakat?

 Erland Dilling har brukt mange 
hundre timer for å tegne Tempo-
ene så korrekt som mulig. Deretter 
er modellene satt sammen til en 
frydefull plakat for deg og meg. Vi 
har også sørget for at vi har rettig-
heter til å trykke opp enkeltmodel-
ler på f.eks. t-skjorter e.l. Følg med i 
Temposhop!

 I gjennom ca. 60 år produserte Jo-
nas Øglænd en rekke modeller og 

varianter. Vi i styret har etter beste 
evne satt sammen et representativt 
utvalg. Samtidig har vi også forsøkt 
å dekke alle tidsepokene fra 30-tal-
let og opp til nyere tid. Likevel vil 
sikkert noen savner en modell, eller 
stusse over vårt utvalg. Jeg regner 
med at før dette leses har slike 
diskusjoner allerede gått på Face-
bookgruppen vår. Ja hvis det ikke er 
fargestikket i plakaten som fenger 
diskusjonen. Vi mennesker har nå 

en gang lettere for å se etter feil og 
mangler enn å bare kose oss med 
resultatet. Slik går verden fremover. 
Men trøsten får være at det faktisk 
er umulig å få plass til alle model-
lene og variantene på en plakat.
 Har du ikke fått plakaten? Fortvil 
ikke, det finnes løsninger. Plakaten 
ble sendt ut til alle ordinære med-
lemmer av Norsk Tempoklubb samt 
noen utvalgte museer og lignende.


