
 

  

  

Historien om Inner Wheel rosen 

  
  

Den 31. oktober 1957 fik Kalmar klubben i Sverige charter. 

I denne fest, hvor overrækkelsen af charterbrevet foregik i kirken under højtidelige former, 

overbragte en præsident fra en svensk klub under organisation sin hilsen og lykønskning med 

en rød rose, da der ikke var midler til en gave. – Måden, det blev gjort på, betog alle. 

Den daværende præsident for Assens Inner Wheel klub, Emma Kragh, der deltog i festen, 

blev så begejstret, at hun straks optog ideen med at give én rød rose ved særlige lejligheder, 

ved præsidentskifter og ved medlemsoptagelser. – Denne skik har som bekendt fået stor 

udbredelse. – Pudsigt nok er skikken optaget i Sverige, og der tager man den for en dansk 

opfindelse. 

Men det blev ikke ved det. Rosen fik videre udbredelse og skikken kom til England. 

Den 22.-23. april 1964 afholdt Inner Wheel konference i Scharborough i England. 

På det tidspunkt var Astrid Holck, Assens, distriktspræsident for daværende distrikt 29 og 

skulle repræsentere alle vore distrikter, dengang kun 3 – d. 28, d. 29, og d. 30. 

Da det blev hendes tur til at tale fra »platformen«, overbragte hun først en hilsen fra vore 3 

distrikter og overrakte derefter Associations præsident, Mrs. Helena Foster, 3 mørkerøde 

roser, én fra hvert distrikt. – Hun fortalte, at det var en skik, vi i Danmark brugte, når vi ville 

glæde en Inner Wheel kammerat – ikke at sende en stor og flot buket, med én rød rose, en 

Inner Wheel rose, som vi kalder den, og med den udtrykke alle vore bedste ønsker. 

Mrs. Foster takkede smilende og fandt, at det var en aldeles strålende idé. 

I månedsbreve blev der skrevet om den røde rose, og da der i klubberne ofte var grund til at 

sige hinanden tak, gjorde man det med at give en rose. 

En dag fik en Københavnsk klub besøg fra sit naboland, Sverige. Gæsten blev budt hjerteligt 

velkommen og fik overrakt en rød rose. 

”Hur fortjusande”, udbrød gæsten, ”det får jag berætte om, nær jag kommer hjem”; og det 

må hun have gjort, for nu gives den røde rose også i Sverige, som en dansk idé. 

I.I.W.’s verdenspræsident sagde senere, at hun elskede den røde rose som et Inner Wheel 

symbol. – Hun var den smukke idé fra Danmark taknemlig, og hun ville bringe ideen med ud i 

den store verden. – Da den tyske Rotary præsident i september 1969 ved toget i Lübeck 

modtog den engelske verdenspræsident i I.I.W. med én rød rose, da måtte hun tørre en tåre 

bort. 

Se det var historien om den røde rose og lad den som et Inner Wheel symbol stå for, hvad der 

er godt og smukt – taknemmelighed, venskab og kærlighed. 

  

Nærværende tekst er afskrift af en gammel fotokopi uden påført dato 

  

 


