
AA i Danmark fylder 50 år.

Det verdensomspændende fællesskab Anonyme Alkoholikere tog sin begyndelse i USA 10. juni 
1935. 
To alkoholikere havde et ønske om at holde sig ædru og besluttede sig for at hjælpe andre 
alkoholikere, hvis disse ønskede dette. Disse nu afdøde medstiftere af AA, Robert Smith og Bill 
Wilson, som inden for fællesskabet kendes som Dr. Bob og Bill W., er ” blevet til ” mange tusinde 
AA grupper og millioner af AA medlemmer verden over.

AA blev langsomt kendt i det meste af Vesteuropa efter 2. Verdenskrig og havde femten år på 
bagen før en bredere offentlighed i Danmark hørte om foreningen. Men inden da skete der noget 
afgørende for hele tilblivelsen af AA i Danmark.

En overlæge Martensen Larsen, der arbejdede med alkoholpatienter på Frederiksberg Hospital, var i 
1948 blevet inspireret af AA i Norge og opfordrede 10 ædru alkoholpatienter  ( behandlet med det 
dengang nyligt opfundne antabus ) til at danne selvhjælpsgrupper. Så d. 25. august 1948 stiftedes 
foreningen Ring i Ring. 

Foreningen fik love, hvor AA ikke blev nævnt, men i 1950 besluttedes på en generalforsamling, at 
man nu var tilsluttet ” verdensbevægelsen Alcoholic Anonymous, New York ”. Nu hed foreningen 
Ring i Ring, dansk AA, og kendskabet til AA blev i de efterfølgende 5 år større og større. Det blev 
diskussionerne også.
 
AA´s 12 Trin til generhvervelse af helbredet efter misbrug af alkohol og de åndelige aspekter ved 
AA´s principper samt at hele idegrundlaget ikke var ” dansk ” men ” amerikansk ”,  blev gjort til 
genstand for mange uoverensstemmelser

. En mindre gruppe af alkoholikere brød derfor i januar 1955 med Ring i Ring, dansk AA. De 
anonyme udbrydere gik ind for AA´s foreslåede 12 Trin og blev senere traditionsbundne i forhold 
til det verdensomspændende fællesskab.

Ring i Ring, dansk AA gik i de efterfølgende år tilbage til det oprindelige foreningsnavn, Ring i 
Ring og tilhørsforholdet til AA på verdensplan ophørte. 
Men det fortsatte for udbryderne; og selv om AA i Danmark ikke voksede nævneværdigt i de 
efterfølgende 20 år, så blev det de gamle pionerer, der blev en rød tråd og en kontakt mulighed for 
alkoholikere i disse år.

En Servicekonference i 2004 blev gjort bekendt med  ovenstående forhold ( og meget mere ) af et 
nedsat historieudvalg og besluttede, at 1955 skulle være året, hvor AA i Danmark blev etableret. 
Datoen blev efterfølgende fundet ved lodtrækning. Dette skete på et  Hoved Service Rådsmøde. 

Så d. 14. januar 2005 kan vi fejre 50 år. 
Til lykke er mere end passende at sige, til lykke er AA for så mange,  til stor lykke. 
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