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ROTARY Historia nr. 2
Rotarys framväxt i Sverige
Efter att Rotary grundades år 1905 av advokaten Paul Harris i Chicago, blev det en snabb internationell
spridning. Rotary fanns redan i 43 länder när den första klubben i Sverige startades i Stockholm år 1926.
Antalet rotarianer i världen var då 125 000, jämfört med dagens siffra på 1,2 miljoner medlemmar.
Som ni kanske vet så var Göteborgs Rotaryklubb den andra svenska klubben att bildas år 1927 och år 1932
vid klubbens femårsjubileum gjorde Paul Harris sitt enda besök i Sverige.
Tillväxten av nya klubbar var som störst innan 70-talet och att tillväxten därefter har avtagit kan väl
huvudsakligen förklaras med att Sverige nu är det näst Rotary-tätaste landet på jorden efter Island. Vi har
t.ex. bara hälften så många rotarianer som i Tyskland, fast de har en 10 ggr så stor befolkning.
Från 1933 var Rotaryklubbarna i Sverige organiserade i ett distrikt, men succesivt bildades nya distrikt när
antalet klubbar växte. Rotary i Sverige är numera organiserat i 10 distrikt och ca 500 klubbar med totalt
25 000 medlemmar, alltså i genomsnitt ca 50 rotarianer per klubb.
Vår moderklubb, Lerums Rotaryklubb, bildades år 1973 på initiativ av bl.a. Evald Håkansson som var
nyutnämnd rektor på en skola i Floda. Alingsås RK var fadderklubb och sammanträdena var från början
onsdagar kl. 12 på Aspenäsgården. Charterhögtiden ägde rum i Aspens Kyrka och inleddes med en
andaktsstund som hölls av chartermedlemmen och kontraktsprosten Holger Björkqvist. Därefter hölls en
charterfest på Aspenäsgården(Aspenäs Herrgård).
Historien för vår egen fina klubb LARK kan ju ni som är nyare i klubben läsa om i ett tidigare nummer av
Lärk kvitter.
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Rotary Ryssland bildas med svensk medverkan
Under Sovjetunionens tid var all Rotaryverksamhet förbjuden men i samband med murens fall så blev
(mycket tack vare svenska rotarianers kontakt med Gorbatjov) Rotary en del av frihetsrörelsen Glasnost.
Från år 1990 har den ryska Rotaryverksamheten växt stadigt och den förre presidenten för Rotary
International, göteborgaren Carl-Wilhelm Stenhammar, var år 2006 med att utse den förste ryske
guvernören för Rotary Ryssland. Fram till dess hade de ryska klubbarna ingått i distrikt i Finland och Sverige,
men nu blev man alltså självständigt. Det kan också nämnas att Sverige och Finland har haft och har
fortfarande ett intensivt samarbete med Rotaryverksamheten i de baltiska länderna.

Fyrfrågeprovet
Rotarymedlemmar har sedan starten betonat vikten av att agera ansvarsfullt och etiskt och att använda våra
yrken som en möjlighet att hjälpa andra. 1932 togs fyrfrågeprovet fram av Herbert Taylor, medlem i Chicago
Rotaryklubb och Rotary Internationals president 1954-55, för att vägleda hans försök att rädda ett
aluminiumföretag i svårigheter. Rotary antog sen Fyrfrågeprovet, vilket betonar Rotarys integritetsvärde.
Fyrfrågeprovet har länge fungerat som en etisk vägledning för oss rotarianer att leva efter både privat och i
yrkeslivet.
OM SAKER VI TÄNKER, SÄGER OCH GÖR:
1.
2.
3.
4.

Är det sant?
Är det rättvist för alla parter?
Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden?
Kommer det att vara till fördel för alla det berör?
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