


Produksjon av Tempo motorsyklar og mopedar
Tidleg på 1930-talet blei barnebarnet og namnebroren
til grunnleggjaren, Jonas B. Øglænd (1895–1984), kalla
heim frå USA for å overta leiinga av sykkelfabrikken.
Då hadde han i fleire år vore internasjonal forret-
ningsmann med eige firma. Ein mannsalder tidlegare
var det faren og onkelen som starta sykkelproduksjon
i firmaet, no ivra Jonas B. for den lette motorsykkelen.
Då han budde i USA på 1920-talet, sende han heim
nokre eksemplar av ein amerikansk motorsykkel. Den-
ne blei forsøkt seld i Sandnes, men utan særleg hell.
Det blei også gjort forsøk på å selja engelske lett-
vektsmotorsyklar med Villiersmotor.

Det heile tok til for alvor først i 1931 med introduk-
sjonen av Øglænd sin eigen lette motorsykkel; Tempo.
Då hadde firmaet fått einerett på tyske Fichtel & Sachs
si nye oppfinning, bensinmotoren for lettvekts motor-
syklar. Den første motoren var 74 ccm og var berekna
til å montera i ein forsterka sykkelramme. Dei første
syklane som blei produserte, var altså forsterka trøsy-
klar med motor, og var bygde av delar som var impor-
terte frå Tyskland. Etter eit par år begynte Øglænd sjølv
å produsera rammene. Produksjonen gjekk litt tregt i
starten, men i god «Øglændånd» skjedde det ei vida-
reutvikling av både sykkel og motor. Frå 1937 blei det
meir fart i produksjonen, og fram mot 2. verdskrig såg
syklane meir og meir ut som motorsyklar. Øglænd satsa
stort under planlegging av 1940-sesongen og tilbaud
motorsyklar med motorar både frå den tyske Sachs-
fabrikken og engelske Villiersmotorar. Krigen som 

Sandnes er den byen i Noreg som veks raskast. Det er stor byggeaktivitet, også i sentrumsområda må gamle
bygg vika plassen for nye. Dette skjedde også med Øglændmuseet sine lokale i Holbergsgt. Museet måtte
stenga for publikum, og samlinga blei pakka ned og flytta på lager. Sidan mai 2002 har Øglændmuseet vore
ein del av Jærmuseet, og det fell difor naturleg at me lar årboka bli «utstillingsvindu» og trekkjer fram ein
av Jonas Øglænd sine store salssuksessar gjennom tidene, Temposyklane. Namnet «Tempo» vekkjer varme
kjensler og får mange hjarte til å banka fortare. Tempohistoria startar på 1930-talet.
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Tempo – levande museumsgjenstand 
med eigen «fanklubb»
INGER SMIDT OLSEN

Museet sin gule Tempo Panter med Sachs 50 motor. Panter blei
levert i gult i 1973/74, og denne modellen blei produsert mellom
1973 og 1980. Foto: Sigbjørn Stangeland, Jærmuseet.



kom sette ein brå stoppar for denne storsatsinga, og
motorsykkelproduksjonen blei kraftig redusert. I krigs-
åra blei det bare produsert ein modell, Tempo Elektro.
Dette var ein transportmotorsykkel med norsk elek-
tromotor.

Først på 1950-talet blei produksjonen av motorkøy-
retøy for alvor tatt opp att og Tempo motorsykkelen

med Sachsmotor som blei lansert i 1951, blei raskt
populær. Produksjonen og marknaden nådde nye høg-
der i løpet av 1950-talet. Syklane blei stort sett leverte
med Sachsmotor, men frå 1948 til 1959 også med
engelsk Villiersmotor. 

I 1953 kom ein ny type køyretøy på marknaden,
mopeden. Bakgrunnen for «nyskapinga» låg i nye
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Museet sin Tempo Elektro varesykkel frå 1942. Denne sykkelen blei først kjøpt av bakeriet Arne Johannesen. I 1945 blei den kjøpt av Brødrene
Gundersen som brukte sykkelen dagleg fram til 1983. Det blei produsert 342 av desse syklane. Rammene var utstyrte med feste for bensinmtor,
tank og eksosanlegg for seinare overgang til 100 og 125 ccm motor. Maks fart var om lag 27 km i timen, og med fullada batteri kunne den køyra
40–50 km, avhengig av belastning og temperatur. Foto: Per Nygaard



reglar som tillet å føra syklar med mindre enn 50 ccm
motor utan førarkort. Ordet «moped» var også nylaga,
samansett av mo, første staving i ordet motor og ped,
første staving i ordet pedal. Mopeden likna på dei tid-
lege motorsyklane, bare ein trøsykkelramme med ein
liten motor. I etterkrigsåra med lite pengar og restrik-

sjonar på bilsal, blei mopeden fort populær. Motoren i
dei tidlegaste mopedane, Tempo Victoria var på ein
hestekraft og var montert på bakhjulet. Etter eit år blei
desse avløst av Tempo Handy som ikkje liknar så mykje
på ein trøsykkel. Vidare gjekk det slag i slag med nye
modellar i rask rekkjefølgje. Produksjonsauke og
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I marknadsføringa av mopedane blei det framheva både at dei var billege i drift og at det ikkje var naudsynt med førarkort. Denne annonsa er
frå 1959. *Jærmuseet, utklippsarkiv, Øglændmuseet.



eksport av mopedar og motorsyklar utvikla seg posi-
tivt utover på 1950- og 1960-talet, mellom anna til Sve-
rige, Finland og Danmark. Eksporten av mopedar til
Finland blei frigitt i 1958, og det blei nærast ein eksplo-
sjonsarta auke i etterspurnaden. I dei beste åra selde

Øglænd meir enn 8000 mopedar i Finland. Salet til Sve-
rige var noko mindre, og Danmark kom som nr. tre på
eksportmarknaden. Det var også meir sporadisk
eksport til andre land, men det var vanskeleg å få inn-
pass på marknader langt borte utan same mulegheiter
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Annonse frå finsk vekeblad i 1961 med Tempo Swing avbilda. *Jærmuseet, utklippsarkiv, Øglændmuseet.



til aktiv innsats.
På 1950-talet blei det levert flest motorsyklar med

125, 150 og 175 ccm motorar. Dei mest kjende model-
lane frå denne tida er Tempo Standard, Tempo Swing
og Tempo Taifun. Tempo Taifun blei også levert til det
norske forsvaret på midten av 1960-talet. Tempo Sport

og Tempo Cross var andre populære modellar.
Dette var ei tid med mange vaksne blant motorsyk-

kel- og mopedkjøparane, noko som kan sjåast i saman-
heng med økonomi og restriksjonar på bilsal. Seinare
blir ungdommen i større grad ei målgruppe. Mopedane
var også populære blant dei som ikkje hadde førarkort
for større motorsyklar. Dette gjaldt både ungdommar
og mange kvinner. 

Mot slutten av 1960-talet blei det bare produsert
Tempo motorsyklar med 100 ccm motor. Ei årsak til
dette var at Fichtel og Sachs ikkje lenger produserte
større motorar, dessutan var ikkje etterspurnaden så
stor. Storleiken på syklar og motorar har også variert i
takt med offentlege reguleringar, skattetakstar og ser-
tifikatreglar. 

Alt tidleg på 1970-talet fekk ein merka sterkare kon-
kurranse frå japanske og søreuropeiske produsentar
som kunne selja til lågare prisar samstundes som etter-
spurnaden generelt gjekk tilbake. Det såg ut som det
var meir interesse for større motorsyklar over 500 ccm.
Mot slutten av 1970-talet kom ein kortvarig auke i mo-
pedsalet etter fleire år med sterk tilbakegang. Men den
negative utviklinga heldt fram, og på 1980-talet gjekk
mopedmarknaden tilbake i heile Europa samstundes
om bilbruken auka. Med ei slik utvikling i marknaden,
blei det etter kvart vanskeleg for Øglænd å produsera
lønsamt. For å styrka konkurranseevna, blei produk-
sjonen av Tempomopedar frå 1987 gradvis flytta til
Portugal. Men mopedmarknaden var framleis fallande,
og i 1989 blei mopedproduksjonen til Øglænd avvikla
i Norge. Tempo Corvette og Tempo Avanti blei lise-
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Frå svensk salskatalog 1964, * Jærmuseet, utklippsarkiv, Øglænd-
museet.



produserte i Portugal og importerte til Norge fram til
1994. Tempo Avanti og Tiger 520 blei også lisenspro-
duserte i Italia. Desse modellane blei monterte i Sand-
nes og nokre få delar som bagasjebærarar blei også
produserte her. Den siste Tempomopeden som blei lan-
sert gjennom Øglænd, kom i 1994. Varemerket Tempo
blei kjøpt av Hondaimportøren i Noreg og namnet blei
ført vidare. 

Tempo i dag
I august i år var Sandnesavdelinga av Norsk Tempo-
klubb vertskap for klubben sitt landstreff, og laurdag
19. august stod meir enn 100 Tempomopedar og motor-
syklar oppstilte i Langgata i Sandnes før kortesjen
køyrde til Somaleiren der dei hadde møtet sitt. Pro-
duksjonen av Tempo er slutt for meir enn ti år sidan,
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Alle set pris på ei helsing frå tilfredse kundar. Dette brevet blei 
formidla vidare til dei tilsette gjennom bedriftsavisa. Endre Tryti
kjøpte ein Tempo Sport i 1954, «Et av de beste kjøp jeg noensinne
har gjort». Vi hos Øglænd nr. 70, 1972.

Frå Tempotreffet i Sandnes i august 2005. Foto: Ole-Petter
Aareskjold. 



men interessa for desse syklane er framleis levande
med aktive Tempoklubbar rundt om i landet. Norsk
Tempoklubb har meir enn 2500 medlemer spreidd over
heile Norge. Formålet til klubben er bevaring av Tempo
køyretøy som er produserte eller marknadsførte av
Øglænd. 

Kvifor Tempoane er så så populære, skal me ikkje
prøva å svara på i denne korte artikkelen, men me kan
slå fast at dei representerer eit vellukka norskprodusert
motorkøyretøy, noko som i seg sjølv er verdt å fram-
heva. Det frivillige Tempomiljøet supplerer musea og

gjer eit verdfullt arbeid med å ta vare på både kunn-
skap og gjenstandar frå eit viktig kapitel i norsk industri-
historie. 

Nokre Tempo mopedar og motorsyklar
Her skal me sjå nærare på nokre av syklane i museums-
samlinga og andre populære modellar. Me tar til med
nokre av dei eldste. 

The World
Produsert 1931–1934. Jonas Øglænd hadde kjøpt dei
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The World Standard frå 1932 med Fichtel & Sachsmotor. Sykkelen var i bruk til 1960. Foto: Sigbjørn Stangeland, Jærmuseet.



norske rettane til den nye Fichtel & Sachsmotoren som
blei lansert i 1931. Det blei montert motorar i eigen-
produserte rammer som var forsterka «The World» syk-
kelrammer. Motoren blei montert både på dame- og
herresyklar.

Tempo de Luxe
Denne sykkelen frå 1937 har ein to girs Sachsmotor
som gir 2 Hk. Den har fått rammenummer i lag med
sykkelrammene frå før det blei eige register for motor-
syklar.

Tempo Handy 
Dette var namnet på den første mopedmodellen som
kom på marknaden med Fichtel & Sachsmotor. Denne
modellen hadde ein motor på 48 ccm og 1,25 hk. Den
var utstyrt med to gir og toppfarten var rekna til 35–40

km i timen. Tempo Handy hadde sjølvsagt også peda-
lar, noko som var ein stor fordel. Då kunne ein hjelpa
motoren opp dei bratte bakkane!

Ulike modeller av Tempo Handy var i produksjon
til 1980-talet. 
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Museet sin Tempo de Luxe frå 1937. Foto: Sigbjørn Stangeland,
Jærmuseet.

Modell Handy 100 frå Øglænds hovudkatalog for Tempo.

Modell CZ 150 frå Øgænds hovudkatalog for Tempo.



Tempo Standard
Tempo Standard blei produsert i fleire utgåver på 1950-
talet, med både 125, 150 og 175 ccm motor, med 150
ccm som den mest populære motorsykkelen.

I 1956 blei også CZ 150 produsert. Denne hadde
tsjekkisk motor og grøn Tempo Standard ramme.

Tempo Comfort
I 1957 blei det lansert ein ny modell, Tempo Comfort.
Denne modellen blei levert med både 2 og 3 girs Sachs
motor. Motoren si yteevne var 1,6 hk og topp fart mel-
lom 40 og 45 km i timen. Comfortmodellen blei levert
i både raudt og blått. 

Tempo Comfort var ein moped med flott design. Den
hadde også ein del nye ting i høve til Handy. Men det
synte seg raskt at den nye gaffelen på Comforten ikkje
var noko god løysning, den var heller ikkje slitesterk.

Alt i 1958 kom det ein ny modell som raskt erstatta
Comforten. Den nye modellen fekk namnet Swing,
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Presentasjon av «Comfort» i 1958 * Jærmuseet, utklippsarkiv Øglændmuseet.

Museet sin Tempo Swing frå rundt 1960 Foto: Sigbjørn Stangeland,
Jærmuseet.



etter den nye typen gaffel som denne modellen var
utstyrt med. 

Tempo Swing 
Tempo Swing kom i 1958 og blei levert med tre for-
skjellige motorval, alle med Sachs motor på 48 ccm.
Ein kunne velja mellom 2 og 3 gir samt motor med
viftekjøling. 

Den vanlege motoren hadde 1,6 hk mens motoren
med viftekjøling var på 2 hk. Også Tempo Swing blei
mykje brukt av vaksne menn og familiefedre til og frå
arbeid.

Tempo Corvette 
Den store nyheten i 1960 var lansering av Corvette-
modellen. Dette året kom den første modellen i ei lang

rekkje av den etter kvart så kjende Corvetten. Den var
i utvikling heile tida og var ein aktuell modell heilt 
fram til siste dag av mopedproduksjonen i Sandnes.
Corvetten var ein populær modell blant vaksne.

Det kom fleire modellar, men ikkje alle kunne visa
til dei store salstala. Mellom dei var Corvette Sport 310
som kom i 1964, og Corvette Sport 320 som kom i
1965.

Tempo Taifun
På 1960-talet blei Tempo Taifun produsert både for den
sivile marknaden og for det norske forsvaret. Den sivile
modellen blei laga med 125 og 175 ccm motor. Det
blei produsert i underkant av 1300 av desse. 

Den militære utgåva var i produksjon mellom 1962
og 1966. Då forsvaret valde norskproduserte mopedar,
blei det m.a. lagt vekt på at det blei enklare vedlike-
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Museet sin Tempo Corvette med frontbrett. Modellen blei levert 
i perlekvitt eller i kombinasjonen svart og kvit som her. Modellen 
med fotbrett og scooterskjold hadde De Luxe tilføyd i namnet. 
Foto: Sigbjørn Stangeland, Jærmuseet.

Museet sin Tempo Taifun 125 ccm, 1961-modell, restaurert med
militær ramme på 1980-talet. Foto: Sigbjørn Stangeland,
Jærmuseet.



hald med norskproduserte motorsyklar. Syklane var
utstyrte med Sachs 175 ccm motor med ein ekstra kjø-
leribbe framme på sylinderen. Totalt blei det produsert
vel 600 stk. av desse. Tempo Taifun blei saman med
Tempo Sport, Cross og Fighter, typiske ungdomssy-
klar. 

Tempo Panter 
Tempo Panter kom på marknaden i 1966 og denne
modellen blei raskt populær. Panter blei levert i mange
modellar, og mange av dei som var unge på denne tida

gjekk nok og såg på alle modellane i butikkvindua.
Blant ungdom blei Panteren rekna som tøffare og ikkje
så «gubbete» som mange unge følte at Corvetten var. 
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Museet sin svarte Tempo Panter frå 1960-åra, 47 ccm. 
Foto: Sigbjørn Stangeland, Jærmuseet.

Sandnes Museum har også kjøpt inn sin eigen Tempo Transporter
som brukssykkel til småærend. Denne motorsykkelen har 125 ccm
motor og er frå tidleg på 1960-talet. Foto: Sigbjørn Stangeland,
Jærmuseet.


