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Nytänding för Sveriges
första Vespa Club
Tisdagen den 2 oktober 1951 grundades landets första Vespa Club 

– i Stockholm av initiativtagare Henrik ”Bolten” Boltenstern. Han 

skulle även skulle bli Vespa Club Sveriges president, åren 1955–1961.

Under sin tid som kapten på skutan sjösattes även det nationella 

organet ”Vespisten” 1956 och i tidningen beskrivs ”Bolten” vid något 

tillfälle som en verklig vespafanatiker och humorist, bestämd och nog-

grann men också mycket glad och givmild. Han skänkte exempelvis 

en för den tiden ganska stor summa pengar som skulle gå till segraren 

i gymkhana och en grundplåt till ett resebidrag till EM i tillförlitlighet. 

Känns det bekant?

Mycket hände under storhetstiden på 1950- och 60-talen – träffar och 

tävlingar arrangerades såväl i Stockholm som i övriga landet. Kanske 

har några av er sett dom gamla filmerna som finns på vår YouTube-

kanal, exempelvis Vespa Rallye de Stockholm 1955?

Efter dom aktiva åren klingade intresset av i hela landet och även

Vespa Club Stockholm somnade in 1973, för att återuppstå långt 

senare, närmare bestämt 2010. Anledningen till nystarten var träffen 

”100 Fari Bassi” på Schloss Seefeld i Tyskland där några Stockholms-

vespister deltog med nytryckta banderoller. 2013 blev det en färd över 

Alperna mot Italien och en gymkhanatävling vid Gardasjön (se artikeln 

”Hej lilla alptopp” i Scooteristen nr 83, red. anm.).

Idag är Vespa Club Stockholm, trots namnet, mer av ett nätverk för 

vespister som bor och verkar i Stockholmsområdet. Det finns ingen 

klubblokal och det förs inga GDPR-kontrollerade medlemsregister, 

men eftersom vi är en märkesklubb så är det just dessa avgränsningar 

som gäller – på Vespa, i Stockholm.

Nån kanske frågar sig vad poängen är? Målet är att främja Vespa-

intresset och bevara de Vespor som finns i klubben, men även historisk

dokumentation och kunskapsuppbyggnad, samlad på EN plats 

– Vespa Club Stockholms hemsida. Idag är information spridd lite 

varstans på nätet och ibland hittar den inte ens ut där så vi avser att 

ta fasta på händelser, berätta om platser i Stockholm och personer 

som gjort avtryck.

Detta kommer att ta lite tid, men följ oss gärna på Instagram där vi 

delar med oss av sånt som hänt förut, och den historia som skapas 

dagligen med originalscootern i fokus. Vespan.
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OVAN: Lutz Schwoerer på sin Vespa, full med plaketter, men en

saknas dock ... Samma scooter dyker sedan upp på träffen i 

Tyskland 2010. Antagligen fick Lutz vårt klubbmärke när han 

tävlade i Stockholm 1955. Ola Backer har tagit den nya bilden.

OVAN:

Elin Runbäck heter kvinnan 

som står redo att starta och 

vid protokollet syns Vespa 

Club Stockholms grundare, 

Henrik ”Bolten” Boltenstern.

Bilden är tagen 1955 vid 

Västberga allé 5 i Stockholm,

fotograf Ejvind Larsen.

VÄNSTER:

Förlagan till tidningen som 

du håller i din hand heter

”Vespisten” och gavs ut av

Vespa Club Sverige t.o.m. 1969.
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