
Kære AA - venner.

Vi i historieudvalget synes det er på sin plads, at den øverste myndighed indenfor vor tjeneste 
nemlig SK bør tages med på råd. Det drejer sig om, hvilket år ( og senere dato ) AA startede i 
Danmark.
HSR har spurgt historieudvalget til råds, men vi syntes ikke vi ville tage beslutningen alene. Dels 
fordi vi er delt i spørgsmålet, men også fordi HSR er ansvarlig mellem Service Konferencerne i 
spørgsmål der vedrører AA som helhed.
Vi orienterede HSR om vort syn på sagen ( se nedenstående ) . HSR har ikke været i stand til at 
give os et svar.
Vi synes det kunne være dejligt at få en fødselsdag med deraf følgende jubilæer m.m. at fejre, for 
vi har jo alle så meget at være glade og taknemlige over.
Vi ved godt at dette er en utraditionel måde at gøre tingene på, men vi vil så gerne i et lille forord 
til bogen om AA i Danmark have fødselsdagen med.
Vi i historieudvalget har selvfølgelig spurgt og anvendt de formelle kanaler inden vi spørger SK. 
Udover HSR ( sidst i Vejle ) også SK-udvalget. Dette udvalg mente at de ikke kunne tage vor ide 
med til udsendelse til samtlige AA-grupper sammen med indbydelse til denne SK. Det respekterer 
vi selvfølgelig. Vi har jo ikke kunnet overholde deadlines for indkomne forslag m.m. Men dette er 
ikke et forslag, men en lille bøn om hjælp. Ellers kan vi ikke nå at få jeres beslutning med i bogen, 
og det vil vi så gerne.
Så vi synes at alle der har lyst til at få indflydelse på, hvornår AA blev født i Danmark sætter et 
kryds på nedenstående slip. Vi har givet vort besyv med. Vore for og imod, I kan have nogle der er 
anderledes og meget væsentligere end vore.

Læg jeres svar i kassen mærket AA - fødselsdag. Her følger de mulige årstal hvorom der kan 
siges: dette år startede AA i Danmark.

1. 25. august 1948 stiftedes foreningen Ring i Ring.
Hvad taler for: En overlæge Martensen Larsen var inspireret af AA i Norge og opfordrer 
10 ædru alkoholpatienter ( behandlet med antabus ) til at danne selvhjælpsgrupper. På 
forsiden af Ring i Rings blad er en omtale af AA i Norge som en søsterorganisation. 
Hvad taler imod: I Ring i Rings første love og paragraffer er AA ikke nævnt med et ord. 
Der betales kontingent og foreningen er formelt opbygget som så mange andre. Blev 
budskabet bragt videre?

2. Juni 1949 får Ring i Ring besøg af en AA’er fra USA, Gordon Mac Dougall og hustru.
Hvad taler for: Budskabet bliver bragt videre. Stor artikel i Ring i Rings månedsblad om
AA.
Hvad taler imod: Som under punkt 1.

3. 26. januar 1950. Ring i Ring tager på en generalforsamling navneforandring til Ring i 
Ring, dansk AA. Foreningen erklærer, at den er tilsluttet verdensbevægelsen “ Alcoholic 
Anonymous “, New York.
Hvad taler for: Det gør punkt 3 og dets ordlyd. I USA var AA’s start i Oxford - 
bevægelsen.
Hvad taler imod: Ingen trin, kontingentbetaling og eksklusion en mulighed. Rådgivende 
myndighed i bestyrelsen: læger, jurister og socialrådgivere (ingen stemmeret, det havde 
alkoholikere ). Primær antabusbehandling.

4. Pinsen 1950. Ring i Ring, dansk AA får besøg af Bill W. og hustru Lois.
Hvad taler for: 12 Trin bliver oversat til dansk. Bill introducerer AA’s filosofi og Ring i
Ring, dansk AA får nye impulser udefra. På AA's internationale mødeliste i de følgende år.
Hvad taler imod: Efterfølgende drukner AA filosofien i debatter om Gud, antabus og
alkoholisme. Vedtægterne står uændret.

5. Januar 1955. En anonym gruppe af alkoholikere bryder med Ring i Ring.



Hvad taler for: De anonyme udbrydere gik ind for AA’s 12 trin og traditioner og det
åndelige program. Senere traditionsbunden. AA Sverige valgte dette som deres kriterium 
for valg af AA start.
Hvad taler imod: Officielt er dansk AA stadigvæk Ring i Ring. Der var ingen Traditioner 
før 1950. AA internationalt startede 1935.

6. 1958. Ring i Ring, dansk AA slettet af den internationale mødeliste.
Hvad taler for: Indtil 1962 er AA’s adresse i Danmark: AA Strandvejen 75A på Østerbro i
København. Officielt brud i dette år.
Hvad taler imod: Uofficielt har AA eksisteret i mange år.

7. 1963 nov / dec. AA - møder i Ålborg.
Hvad taler for: AA - møder efter AA’s filosofi.
Hvad taler imod: Gruppen var ikke stabil, svingede mellem eksistens og ikke - eksistens.

8. November 1974. AA- gruppen tirsdag i Ryesgade har fra den sidste tirsdag i november 
kontinuerligt været en gruppe og møder har ligeledes fundet sted på adressen.
Hvad taler for: Den længste kontinuitet her i landet. Stedet, hvor AA bliver reetableret.
Hvad taler imod: AA eksisterede fra l960érne og frem blot ved enkelt -personer ( loners) 

9.    18. oktober 1986. AA får sin første servicestruktur.
Hvad taler for: Ny vækst og nyt fundament.
Hvad taler imod: AA har eksisteret længe uden servicestruktur.

Dette var vore overvejelser. Sæt et kryds på nedenstående slip og vær med til at bestemme 
ikke kun AA’s fødselsdag, men også jubilæer og den slags.
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