
Erik Tanzborn från Hudiksvallsbygdens för-
samling var inledare och presentatör under 
kvällen: – Kyrkans makt var stor i Sverige, 
men när konventikelplakatet, som  förbjudit 
religiösa samlingar utanför statskyrkans 
hägn, avskaffades 1858 kunde en mängd olika 
frikyrkor bildas. Så skedde också i Hudiksvall.

Nils Göran Strömberg berättade att Babtistför-
samlingen startades redan 1858 av tre personer, 
och de första medlemmarna döptes om natten 
nedanför Köpmanberget för att man inte  skulle 
störas av folk som ogillade fria församlingar. 
Under 1860-talet växte församlingen till 50-60 
personer, och man byggde ett bönhus i korsning-
en Besvärsgatan/Långgatan i kvarteret Seglet 
1866. – Vi växte och 1897 kunde man inviga 
ett större hus, nuvarande babtistkyrkan, som 
tidigare kallades Betania, berättade Nils Göran 
Strömberg, och tillade att nu består ungefär halva 
församlingen av människor från Asien och andra 
invandrarländer.

Stina Borgström berättade om Evangeliska Fos-
terlandsstiftelsen (EFS). EFS bildades 1856 som 
ett samarbetsorgan inom svenska kyrkan, och 
inriktningen var och är mission.

Berättarkväll 8 november

Frikyrkor i Hudiksvall

 Babtistkyrkan/Be-
tania i korsningen 
Käppuddsgatan/
Trädgårdsgatan.

Fd EFS-kyrkan i korsningen Trädgårdsgatan/Skeppar-
gatan.

I Hudiksvall byggdes huset på Trädgårdsgatan 
1865, och det var cirka 60 medlemmar som bör-
jade med stormöten, barngrupper mm. Numera 
har man samarbete med Björkbergskyrkan och 
Brogården i Njutånger, och huset på Trädgårds-
gatan har tagits över av kommunen som driver 
omsorgsverksamhet där.

Östen Östman berättade om Missionskyr-
kan, som startade sin verksamhet i Hudiksvall 
1877 som en brödraförening. 1921 bildades 
 Missionsförsamlingen, då även med kvinnor som 



Missionskyrkan, 1890-tal. Notera flagghissaren på 
taket. 

Frälsningsarmén när det begav 
sig. Troligtvis medverkande i en 

tablå.

Unga Pingstvänner på väg ut på utflykt.

medlemmar. 1964 byggdes kyrkan ut och 1994 
renoverades den. För närvarande har församling-
en 130-140 medlemmar.

Åke Hammarstedt tog sig an Frälsningsarméns 
historia. 1888 satte man igång, och inriktningen 
var för demokrati och folkbildning. Huset i Åvik, 
som från början hyrdes, kallades Arken. Intill låg 
en krog, så det var en hel del bråk i området. Men 
Frälsningsarmén är ju förknippat med sång och 
musik, och bland annat tågade man gärna genom 
staden med blåsorkester. Som tur var hade man 
hittat en annan lokal på Kungsgatan bara tre år 
innan Åvik brann. Numera är församlingen här 
nedlagd, men den verksamhet som drevs var 
framför allt social. Och alla känner väl till Strids-
ropet, och Håll grytan kokande. Att man bar uni-

form förklarade Åke med att det i och för sig var 
militärt, men framför allt var det likvärdig klädsel.

Lennart Lif presenterade Filadelfia/Pingstkyr-
kan, som grundades här i staden år 1917 av 23 
personer, 18 kvinnor och fem män. Det var en 
fri församling, inget medlemsskap krävdes. Man 
köpte Håstaborg och kallade sig ”Sällskapet nåd 
och sanning”. I styrelsen fanns även kvinnor. 
1937 byggdes huset om, och medlemsantalet var 
då 168 personer. Ur verksamheten kan märkas 
söndagsskola, musik: körer och orkestrar, lot-
terier, mission, social verksamhet. 1995 flyttade 
man över till Högliden, där man förutom religiös 
förkunnelse bland annat driver förskolan Klippan 
samt ägnar sig åt konferensverksamhet.
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