
 

  Honda CB 450cc 
 
 
Lika bra att bekänna med en gång att själv har jag aldrig varit ägare till någon Honda. Det har 

däremot min svåger Sune som i yngre dagar, slutet 60-talet och en bra bit in på 70-talet, 

gjorde vägarna runt Landvetter osäkra med Honda CB 450-kubikare.  

 

Den först inköpta CB:n årsmodell 1966, köptes begagnad 1968 hos Motorfirman Åke Ahlqvist 

på Friggagatan 19-25 Göteborg. Ahlqvist var ju redan på 60-talet och är som de flesta vet, 

även i dag agent för Honda här i Gbg-trakten. 

 

Även undertecknad fick ibland låna 66:an. Reg.nr O 5883. Enligt mitt tycke, en snygg, lite 

“snäll” men välbyggd och kompakt hoj med lite engelsk stil. Utrustad bl. a med ekerhjul, 

fullnav, trumbromsar, djupa breda skärmar, bekväm sadel, oljetät twin på 450cc, trevligt 

bullig tank och bekväm körställning med passande helkåpa. Se bild nedan.  

 

En ren fröjd att dra iväg bortåt Eskilsby och småvägarna runt Landvetter med CB:n. Man 

hade ju själv ingen egen hoj på den tiden.  

 

  
  CB 450 årsmodell 1966 
 
Sune behöll O 5883 i 2 år. Sedan det var dags för byte. Denna gång till en helt ny CB 450. 

Kontrakt skrevs den 19 mars 1970 på den nya hojen, med leverans den 3 april.  

Priset var 7 300 kronor och O 5883 lämnades som inbyte.  



Kontraktet ett litet tidsdokument är signerat av Åke Ahlqvist himself.  

Lite svårtydd, men äkta namnteckning.  

 

 
  

Kopia på kontrakt  
                                                   
 
 



   och det ”finstilta” 
 

 
  
 

    



Som bilden nedan visar har modellen en lite mer slimmad design med bl.a. kromade smala 

skärmar, smidigare tank och helkåpa samt trattar (egen ombyggnad) i stället för 

originaldämpare. M.a.o. lite racestuk. Modellen hade även liksom tidigare modell fullnav 

med trumbromsar.  

 

Enligt Sune var det också betydligt bättre drag i den nya hojen jämfört med den tidigare. 

Själv fick jag aldrig tillfälle att provköra hojen men det är väl inte helt otroligt att tillverkaren 

hade gjort en liten omtrimmning av motorn på 70-talsmodellen. 

Tyvärr finns det inga specar tillgängliga för någon av modellerna. Lite tråkigt, men inte så 

dåligt med bilder och kontrakt.  

  

Efter hondahojarna blev det Kawasaki 3-pip och tvåtaktsmotorer på 750 cc.  

Då var även yngre brodern Anders med i svängen på en liknande hoj.  

Men, som det heter, det är en annan historia 

  

Hälsningar Lasse  

 


