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Tio år i Ryssland 
 

Bland de böcker som skildrar Frälsningsarméns historia är utan 
tvivel kommendör Karl Larssons ”Tio år i Ryssland” av särskilt hög 
klass. Karl Larsson var en flitig skribent vars bokproduktion kommer 
att utförligare behandlas vid en senare tidpunkt. 

 
Boken ”Tio år i Ryssland” kom ut i fyra 
upplagor. Första upplagan gavs ut 1937 
och trycktes i 3 000 exemplar. Den såldes 
snart ut och en ny upplaga trycktes 1938 
i 2 000 exemplar. Tio år senare, 1948 kom den tredje upplagan ut i 3 
000 exemplar. Den fjärde upplagan, som är en pocketedition, utkom 
1967 i 3 000 exemplar. Den sammanlagda upplagan är 11 000 
exemplar, vilket får anses vara ett gott resultat för en bok utgiven av 
ett så litet förlag som FA-press är.  
Det var dock först under 1940-talet som namnet FA-press lanserades. 
Tidigare hette förlaget Frälsningsarméns förlag. 
 

I förordet till den fjärde upplagan har kommendör Gösta Blomberg, som då var ledare för 
Frälsningsarmén i Sverige, skrivit: ”Karl Larssons namn har god klang i Frälsningsarmén, inte 
bara i Sverige utan över hela världen i alla de länder i vilka 
Frälsningsarmén varit verksam genom åren. 
På ett alldeles särskilt sätt måste Frälsningsarméns tio år i 
Ryssland betraktas som en epok i rörelsens historia. Inte 
minst var det Karl Larssons förtjänst att det blev så. Hans 
minnen från denna spänningsfyllda och sällsport svåra tid 
upphör aldrig att vara fascinerande läsning för både unga 
och äldre, och därför anbefaller jag denna bok på det 

varmaste till alla som värdesätter verkligt 
god litteratur.” 
 
Boken ger en intressant skildring av hur Frälsningsarméns arbete, inte minst 
med hjälp av de svenska officerare som var verksamma där, etablerades och 
utvecklades. Karl Larsson berättar om försakelse, strapatser, spänning och 
sjukdom, men också om pionjäranda och själutgivande arbete. De tre första 
upplagorna av boken innehåller en hel del bildmaterial. 
 
1923 förbjöds Frälsningsarmén att verka i landet. Allt sedan 1913 hade 

verksamheten pågått. Karl Larssons skildringar förmedlar den heroism som kännetecknade 
pionjärerna i Ryssland under en epok i landets historia som innehöll revolution och omdaning. 
Att läsa boken i dag är en fascinerande upplevelse. Frågan är dock var det går att finna boken. 
Läsare av denna artikel i www.bootheum.se rekommenderas att göra efterfrågan på bibliotek 
eller antikvariat. Enstaka exemplar kommer ibland in till Frälsningsarméns Arkiv varför det lönar 
sig att göra efterfrågan. 
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