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Helt fra han var 15 år
har Per Øien (47) fra
Eide skrudd på
motorsykler.

EIDE: Opp gjennom åra har han
satt i stand og kjørt på mange for-
skjellige typer motorsykler, fra
Tempo 150  til sykkelen han liker
best, en BSASuper Rocket 1961-
modell.

–Denne sykkelen fant jeg på
nettet. Den sto nede i Skien. Jeg
gjorde avtalen om å kjøpe umid-
delbart, og reiste  ned på dagen for å
hente den, sier Øien.

I små deler. Sykkelen var da i
små deler og måtte totalrenoveres.
Kun få deler,som blokka og sylin-
deren var opprinnelig. Resten måt-
te skaffes og bygges opp.

Øien sier at BSAstår for Bir-
mingham Small Arms. Fabrikken
var i utgangspunktet en våpenfa-

brikk som også laget motorsykler.
Den ferdig restaurerte BSA Su-

per Rocket 1961-modell får mange
bemerkninger for,enten det er på
turer i nærområdet eller lengre tu-
rer på motorsykkeltreff. 

Lever. –Sykkelen er en opple-
velse å kjøre. Den lever og rister,
sier Øien.

Han har flere sykler i garasjen.
En Yamaha TRX 850 kubikk og en
Thruxton 900 kubikk. Sin første
sykkel, en Tempo 150, har han fort-
satt. Det samme gjelder en Puch
moped. I løpet av vinteren skal en
Tempo Sving 1959-modell restau-
reres for en kamerat. Det skjer i
dobbeltgarasjen hvor Øien også
har laget en egen løftebenk med
jekk spesielt for motorsykkelmek-
kingen.

Unngår ulykker.Han er ute og
kjører på  syklene sine flere ganger
iuka i sommerhalvåret, og han  tar

det pent. Derfor unngår han også
ulykker.

–Det er viktig å kjøre så ofte at
man beholder følelsen og får kjøre-
trening med  motorsyklene. Da er

sjansen for å unngå ulykker størst.
I tillegg til at man sjølsagt kjører
forsiktig og sakte, sier Per Øien.

Alf Vidar Ebbestad

Samlinga: På rekke og rad
står noen av samleobjektene
til Per Øien.

Vinterjobb: Dette skal bli
en pen Tempo Sving 1959-
modell.

Favoritten: Denne BSA
Super Rocket 196-modell er
samlingas høydepunkt for
Per Øien.

Nytt liv til 
gamle sykler
Veteranmotorsykler på rekke og rad i Eide

Vinnerfoto: Dette bildet av Per Øien og Reidun Tveiten Øien
på tur med BSA Super Rocket 1961-modell ble leserbilde-
vinneren i Romsdals Budstikke i august. FOTO: EGIL STÅLE ØIEN

Mange timer: Per Øien gleder seg til å ta fatt på restaureringen av denne Tempo Sving 1959-modell. ALLE FOTO: ALF VIDAR EBBESTAD


