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DEN STORE VÆKKELSE

Et vigtigt bidrag til de danske frikirkers 

historie, som indgående belyser en side af 

dansk kirkeliv

Et enestående historisk værk, der detal-

jeret beskriver en stor vækkelse i begyn-

delse af 1900-tallet i vestkystbyen Løkken. 

Evangelist, Morris Johnson, der var Guds 

redskab til vækkelsen grundlagde også kir-

kesamfundet Guds Menighed i Danmark.

Evangelisten blev forfulgt og falsk anklaget 

som hvid slavehandler og for at døbe nøg-

ne unge kvinder og rejse til Amerika med 

kirkens pengekasse, men blev frikendt af 

statsministeren.

Justitsministeren, kirkeministeren, biskop-

pen i Aalborg, politiet i USA, Norge, Sverige 

og Danmark og Amerikas ambassadør 

var indblandet i den store politimæssige 

undersøgelse.

Mange af Danmarks aviser bragte omfatten-

de artikler, en sand mediestorm rejste sig 

imod evangelisten, som også aviser i USA, 

Norge og Sverige skrev om. 

Under Morris Johnsons tredje ophold i Dan-

mark, i 1922, talte han på Det Danske Missi-

onsforbunds årsmøde, samt i mange af for-

bundets menigheder og var redskab til en 

stor vækkelse i Bethaniakirken i Aalborg.

Morris Johnson blev efter sin tjeneste i 

Skandinavien en velkendt evangelist i USA 

og Canada, inden han opbyggede og led-

te en stor og indflydelsesrig menighed i 

Racine, Wisconsin i USA.

Bogen omhandler også: Kristendommens 

vej til Danmark, Løkkens historie og ånde-

lige tilstand, da vækkelsen kom. 
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Simon Jacobsen er også forfatter af flyeren ’Boading Pass to Heaven’ og best-
sellerbogen ’Guds gave til dig’ som findes på 5 sprog og trykt i 48.000 eksem-

plarer, samt medudgiver af ’Bibeln Guds gåva till dig’.

Skriver historiske artikler i Vendsyssel Årbog, Løkken Museum og Egnssamlin-
gens årsskrift. Forfatter af Aalborgbogen 2019 med temaet, ’Aalborgensiske 

landliggere ved vestkysten’.

En omfattende beskrivelse af Løkkens historie.

Over 200 historiske gamle billeder.

1300 år med kristendom i Danmark.

Løkkens åndelige liv gennem 250 år.

En spektakulær vækkelse som udsprang i Løkken,
berørte hele Nordjylland og en del af landet.











Bogen kan købes på Hosianna.dk for 249 kr. 

Af Henri Nissen

Den tidligere leder af GOD-tv 
i Norden, Simon Jacobsen, 
har brugt sin pensionist-tid til 
at beskrive en stor vækkelse, 
som foregik i Løkken og Nord-
jylland i 1900-tallet.

Det historiske værk ’Den store 
vækkelse’ beskriver detaljeret 
vækkelsen, som berørte store 
dele af Nordjylland og blev kendt 
ud over hele landet.

Som det altid er med kristne 
vækkelser, var der også mod-
stand.

Falske anklager 
i medierne

En ung 21-årig dansk-ameri-
kansk evangelist, Morris John-
son, var redskabet til vækkelsen.

Han kom som et friskt pust ind 
i den danske kirkelighed. Han var 
en ung, smuk og ugift prædikant 
og sang-evangelist med nådega-
ver til at helbrede. 

Folk var begejstrede for ham 
og hans forkyndelse, men væk-
kelsen fi k hurtigt fjender og blev 
bagtalt. 

Morris Johnson blev forfulgt 
og falsk anklaget som hvid sla-
vehandler og for at døbe nøgne 
unge kvinder og rejse til Amerika 
med kirkens pengekasse! 

Men han blev frikendt af stats-
minister Zahle, der også funge-
rede som justitsminister.

Mange af Danmarks aviser 
bragte omfattende artikler; en 
sand mediestorm rejste sig imod 
evangelisten, som også aviser i 
USA, Norge og Sverige skrev om.

Udover statsministeren/justits-
ministeren var kirkeministeren, bi-
skoppen i Aalborg, politiet i USA, 
Norge, Sverige og Danmark og 
Amerikas ambassadør indblandet 
i de falske anklager mod Morris 
Johnson. 

Grundlagde frikirken
Guds Menighed

Morris Johnson grundlagde 
kirkesamfundet Guds Menighed 
i Danmark. Han byggede en 
kirke i Hjørring og virkede også i 
Norge og Danmark under sine tre 
ophold i Skandinavien. 

Under sit tredje ophold, i 1922, 
talte han på Det Danske Mis-
sionsforbunds årsmøde samt i 
mange af forbundets menigheder 
og var redskab til en stor væk-
kelse i Bethaniakirken i Aalborg.

Efter sin tjeneste i de skandina-
viske lande blev Morris Johnson 
en velkendt evangelist i USA og 

Canada, inden han opbyggede 
og ledte en stor og indfl ydelsesrig 
menighed i byen Racine, Wiscon-
sin i USA.

Kristendom i Danmark
Et af den 300 sider store bogs 

15 kapitler: ’1300 år med kri-
stendom i Danmark’ beskriver 
kristendommens vej til Danmark. 

Et andet kapitel handler om 
Løkkens åndelige tilstand, da 
vækkelsen kom, med omtale 
af Metodistkirken, Folkekirken, 
Baptistkirken, Indre Mission, Mis-
sionsforbundet, Den grundtvigske 
bevægelse og Unitarismen - Det 
Fri Kirkesamfund.

Kapitlet ’Løkkens historie frem 
til begyndelsen af 1900-tallet’ 
er spændende lokal-historie, 
der tager sin begyndelse nogle 
århundreder inden Løkken blev 
grundlagt i 1678. I vikingetiden 
lå landsby Kyndetorp (Kinderup) 
vest for Furreby (som sognet Løk-
ken hører under). 

Kapitlet er ligesom bogens 
øvrige kapitler rigt illustreret - det 
indeholder over 200 billeder og 
illustrationer.

Bogen er samtidig et vigtigt 
bidrag til de danske frikirkers 
historie og belyser indgående en 
side af dansk kirkeliv.

Bevægelsen blev til kirke
Frikirken Guds Menighed, 

som Morris Johnson grundlagde 
i Danmark og Sverige, opstod 
i USA.

Church of God i byen Anderson 
i delstaten Indiana i USA, blev 
stiftet 1881 af præsten Daniel 
Sidney Warner. 

Guds Menighed ønskede - 
ligesom andre vækkelser - ikke 
at betragte sig selv som et kirke-
samfund, men sådan endte det 
alligevel.

Mens Morris Johnson var i 
Danmark, grundlagde han me-

nigheder i Løkken, Jetsmark, 
Hjørring, Sindal og senere også i 
Göta i Sverige. Derudover var der 
mødevirksomhed mange andre 
steder, specielt i Nordjylland, 
blandt andet i Thisted, Ingstrup 
og Saltum.

Guds Menigheds første kir-
kebygning i Danmark byggede 
Morris Johnson i Hjørring 1914. 
Derefter fulgte en kirkebygning 
i Kås, og gennem tiden havde 
Guds Menighed også kirke-
bygninger i Åbybro, Aalborg og 
Aarhus. 

Ind i Missionsforbundet
Guds Menighed findes ikke 

længere i Danmark; den sidst 
tilbageværende menighed, ’One 
Way huset’ i Aarhus, begyndte 
et samarbejde med Missionsfor-
bunds-menigheden Saronkirken 
omkring år 2000. Frikirken Aarhus 
Syd blev dannet i 2005 ved en 
sammenlægning af de to frikirker. 

Derefter byggede de Saralyst-
kirken, som blev indviet i 2010. 
Den er i dag en af Dansk Mis-
sionsforbunds menigheder. 

Fra isenkræmmer 
til forsikring og tv

Simon Jacobsen, der har skre-
vet bogen, har også udgivet en 
lille bestseller, ’Guds gave til dig’, 
der nu fi ndes på 5 sprog og er 
trykt i 48.000 eksemplarer. 

Det er dog nærmest en trakgtat, 
som er trykt i en lille bogform, så 
den passer i brystlommen. Simon 
er nemlig en ivrig evangelist, så 
han mener, at kristne altid bør  
være klar til at fortælle evangeliet. 
Og det kan man så gøre ved at 
forære den lille bog væk.

Derudover har han skrevet om 
reformationen, frikirkevækkelser 
og en del lokalhistorie. Jacobsen 
har studeret teologi i fi re år og 
har desuden erhvervet sig et 
indgående kendskab til vækkelse 
og Løkkens historie, som var ar-
nestedet for den store vækkelse, 
som han beskriver i bogen.

Simon Jacobsens karriere 
begyndte i Pandrup, Nordjyl-
land, hvor han blev uddannet 
isenkræmmer. Han afsluttede 
sit virke inden for butikshandlen 
som afdelingschef i en af Nordjyl-
land store isenkramforretninger i 
Hjørring. 

Derefter blev han ansat i Co-
dan Forsikring og uddannede sig 
som eksamineret assurandør. I 
en årrække sad Simon Jacobsen 
på toppen af Codanhus i Hjørring 
som chef for forsikringsselskabet 
aktiviteter i Nordvestvendsyssel. 

Bogen om den 
store vækkelse 

i Løkken i 1900
Selv Danmarks statsminister var involveret i en vækkelse i Nordjylland 

i 1900-tallet, som Simon Jacobsen nu har skrevet en bog om.

Morris Carl Johnson - den unge 
dansk-amerikanske prædikant.


