
1829
William Booth föds i Not-
tingham (29/4). Catherine 
(Mumford) Booth förds 
i Ashbourne, Debyshire 
(17/1).

Internationellt

I Sverige

1859
Catherine Booth publicerar 
sin skrift om kvinnors rätt 

att predika.

1882
Frälsningsarméns första 
möte i Sverige hålls på La-
dugårdsteatern (sedemera 
Folkan) vid Östermalmstorg 
i Stockholm (28/12).

1865
Östra Londons Kristna 
väckelsesällskap (sedemera 
Kristna Missionen) bildas 
med William Booth som 
ledare. Kristna Missionen 
får namnet Frälsningsarmén 
(The Salvation Army).

1883
Stridsropet ut-
kommer med 
sitt första nummer.

1888
Frälsningsarmén i Sverige 
skickar ut sina första mis-
sionärer (till Indien).

1890
Catherine Booth dör.

1890
Frälsningsarmén 
öppnar sina första 
sociala institutioner.

1891
William Booth publicerar 
sin bok ”In Darkest England 
and the way out”. Boken 
blir vägledande för Fräls-
ningsarméns sociala hjälp-
arbete över hela världen.

1905
En splittring i Frälsnings-
armén leder till uppkomsten 
av Svenska Frälsningsarmén.

1912
William Booth dör och efter-
träds av sin son Bramwell 
som general och världsledare 
för Frälsningsarmén.

1923
Frälsningsarmén börjar arbete 

i Lettland (förbjuds 1939). 
Arbetet återöppnas 1990.

1929
Frälsningarméns Höga Råd 

väljer för första gången den nya 
världsledaren; Edward J. Higgins.

1934
William Booths dotter 
Evangeline blir rörelsens 
första kvinnliga general.

1943
Planeringen inleds för Frälsningsarméns 

flykting- och efterkrigshjälp.
 

Frälsningsarmén i Sverige gjorde under hela 
andra världskriget en betydande insats för att 

under den enorma påfrestningen som kriget 
innebar hålla ihop Frälsningsarmén i Europa.

1969
Svensken Erik Wickberg utvaldes 

som den förste svenske fräls-
nings-officeren till general.

1969
Svensken Erik Wickberg utvaldes 

som den förste svenske fräls-
nings-officeren till general.

1982
Frälsningsarmén firar sitt 
100-årsjubileum i Folkan vid 
Östermalmstorg i Stockholm, 
den lokal där det första 
mötet hölls.

1991
Frälsningsarmén i Lettland erkänns 

som ett kristet trossamfund.

1991
Frälsningsarmén i Lettland erkänns 
som ett kristet trossamfund.

1997
Frälsningsarmén i Sydafrika 
undertecknar ett dokument, 
där man tar avstånd från sin 
hållning under apartheidtiden 
i Sydafrika.

2002
John Larsson blir den andre 
svensk som leder den inter-
nationella Frälsningsarmén 
som general.

2002
John Larsson blir den andre 
svensk som leder den inter-
nationella Frälsningsarmén 
som general.

2004
Frälsningsarmén är först på 
plats i hjälparbetet efter 
tsunamin i på juldagen

2011
Visionen ”One Army, One 
Mission, One Message” 
lanseras 13 oktober.

2011
Marie Willermark utvaldes 
till ny ledare (kommendör) 

av Frälsningsarmén i 
Sverige (och Lettland).

2016
Kommendör Johnny Kleman 
tillträder som ny ledare för 
Frälsningsarmén i Sverige 

och Lettland. 

2013
Frälsningsarmén 
lanserar visionen 
”Jesus till alla”. 

1898
Frälsningsarméns 
second hand-butik 
Myrorna öppnar. 

2015
Frälsningsarmén firar 

150-årsjubileum med stor 
internationell kongress.

2018
Kommendör Clive 
Adams tillträder som 
ny ledare för Fräls-
ningsarmén i Sverige 
och Lettland. 

2020
Frälsningsarmén 

lanserar Vision 2025: 
Välkommen hem – 

Livet med Jesus

2021 
Överste Bo 
Jeppsson 
tillträder som 
ny ledare för 
Frälsnings-
armén i Sverige 
och Lettland. 


