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Feriebyen Løkken var tidligere et fattigt fiskerleje. Her opstod den store vækkelse, som i 1900-tallet påvirkede hele Nordjylland.,

Prædikede i Aalborg
hver aften i 5-6 uger

John Nielsen, som er Missi-
onsforstander i Det Danske Mis-
sionsforbund, anbetaler bogen:

”Den store vækkelse” beskriver 
en vækkelse, som forandrede 
mange menneskers liv, og som 
satte sit aftryk på et helt samfund. 

Evangelisten Morris Johnson 
er bogens centrale skikkelse, og 
man får et indtryk af de person-
lige omkostninger, som han og 
andre af vækkelsens medarbej-
dere måtte betale, dels i form af 
et enormt engagement og dels i 
form at ydre pres og modstand. 
Villigheden til at betale den pris 
medførte mange forvandlede liv.

I kølvandet på den store væk-
kelse, som fandt sted i Løkken, 
åbnede Det Danske Missionsfor-
bund dørene for Morris Johnson, 
som besøgte mange af forbun-
dets menigheder rundt omkring 
i landet. I Bethania i Aalborg 
prædikede Morris Johnson hver 
aften i fem-seks uger og blev 
dermed redskab til fornyelse og 
vækkelse i menigheden og i byen.

Jeg anbefaler bogen, som 
giver et spændende indblik i et 
stykke dansk vækkelseshistorie,” 
skriver John Nielsen fra Det Dan-
ske Missionsforbund.

Flere hundrede blev døbt
Cand. theol. og frikirkepræst i 

Apostolsk Kirke, Johannes Han-
sen, skriver:

- Simon Jacobsens værk om 
den store åndelige vækkelse i 
Nordjylland i begyndelsen af nit-
tenhundredetallet, er mere end 
noget andet en beretning om en 
ung mand, Morris Johnson, og 
hans tro og mod til at forfølge det 
kald og de muligheder, som blev 
givet ham for at udbrede evangeli-
et om Jesus og sin overbevisning 
om, hvad kirke burde være.

Hans mod og ukuelighed 
bragte ham fra USA til Danmark, 
nærmere bestemt Nordjylland, 
hvor det viste sig, at der var stor 
lydhørhed for hans forkyndelse. 

Resultatet er intet mindre end 
forbløffende. Mange hundrede 
omvendte sig og bekendte deres 
tro og lod sig døbe. Hans virke 
bragte ham efterhånden rundt i 
hele Danmark, samt Norge og 
Sverige. Overalt med samme 
resultat. Hans virke påvirkede 
eksisterende kirkeretninger, men 
gav også stødet til dannelsen af 
et helt nyt kirkesamfund på Dansk 
jord: Guds Menighed.

Bogen er inspirerende læs-
ning. Personligt opbyggende og 

udfordrende i forhold til at leve 
sin tro ud i efterfølgelse af Jesus, 
informativ og oplysende i sin 
evne til at kaste lys på en del af 
Danmarks åndelige historie, om 
man vil, kirkehistorie, som stort 
set er forbigået i tavshed af selv 
lærde kirkehistorikere. 

Jeg anbefaler varmt bogen til 
enhver, som tør lade sig inspirere 
af andre, som er gået foran og 
er nået længere samt til den 
lokalhistorisk interesserede, 
som i bogen vil finde et væld af 
interessante oplysninger, slutter 
Johannes Hansen.

Danske forfædre
Også den tidligere rektor på 

Baptisternes teologiske semina-
rium i Tølløse, Bent Hylleberg, har 
anmeldet bogen.

Han nævner bl.a. Morris John-
sons dansk forfædre:

”Familien stammede fra den 
baptistiske Nazaræermenighed, 
der virkede i og omkring Givskud 
efter 1850erne. 

Familien udvandrede i 1872 til 
USA fra Farre baptistmenighed. 
I USA blev disse immigranter en 
del af de nye danske baptistme-
nigheder. 

Morris fik sin ‘Opvækst i Ame-
rika’ på prærien i en søskende-
flok med 12 børn. Som 16-årig 
blev han døbt i Guds menighed, 
Church of God. To år senere blev 
han ’døbt med Helligånden’ og 
lovede Gud at rejse til Danmark 
som evangelist. Efter et kort 
træningskursus for evangelister 
rejste han sidst på året 1910 til 
Danmark.”

Jordanfloden i Furreby
Hylleberg refererer videre fra 

bogens fortælling:
”Morris Johnsons budskab 

fængede, og han samlede i 1911 
flere hundrede deltagere til mø-
derne. Dåbshandlingerne fandt 
bl.a. sted i Nold Sø, i Vesterhavet 
og i Furreby Bæk, som de lokale 
herefter kaldte Jordanfloden! 

Byens apoteker, der var unitar, 
rejste i løbet af kort tid indsigelser 
imod prædikanten. Og de lokale 
restauratører og hotelejere blev 
aggressive, fordi de blev ramt 
på brødet, når løkkenboere og 
byens feriegæster blev ramt 
af evangelistens budskab. En 
dåbshandling i ’Jordanfloden’ ved 
midnat og Johnsons hjemrejse 
i 1912 efter en intens indsats – 
også i Norge og Sverige – var 
især medvirkende årsager til at 
sætte sindene i kog.

Han blev nu anmeldt for at 
være mormon (datidens skælds-
ord, som mange døbere fik på-
klistret), for hvid slavehandel 
(dvs. hvervning af kvinder til 
prostitution), for gendåb af nøgne 
kvinder og for at stikke af med 
Guds menigheds pengekasse! 

Alt dette førte til en undersø-
gelse via den lokale sognepræst, 
Aalborgs biskop og datidens 
Kirkeministerium, inden sagen 
landede på statsminister C. Th. 
Zahles bord, idet denne også var 
justitsminister.”

Frikendt for anklager
Men efter både biskoppelig og 

ministeriel vurdering lød justitsmi-
nister Zahles konklusion i et brev 
dateret lillejuleaften 1913: 

’Justitsministeriet finder ikke 
Anledning til at udvise den Paa-
gældende’, men ’derimod skal 
man anmode Amtet om at foran-

ledige, at der træffes saadanne 
Foranstaltninger mod Johnson 
og hans Sekt, at deres Foreta-
gender, navnlig Daabshandlinger, 
ikke giver anledning til offentlig 
Forargelse’.

Morris Johnson kom i 1913-
1916 igen til Danmark. Fra 1915-
22 var han mest i USA, hvor han 
brød med Guds Menighed og 
grundlagde sin egen voksende 
menighed i Racine. 

Urolige ved vækkelsen
I 1922 kom han tilbage, og 

Hylleberg tilføjer, at ”hverken 
metodister, toneangivende folk 
fra missionsforbundet eller bap-
tister ønskede at byde ham 
velkommen. Guds Menighed 

gjorde det sikkert langt mindre, 
men det hører vi intet om. Vores 
egen (baptisternes) P. Olsen 
skrev året før under overskriften 
’Løkkens Profet’: ’Det var vist al-
ligevel bedre, om Johnson blev i 
Amerika. Han kan næppe bringe 
noget i lave i Danmark, og der 
er vist heller ingen særlig grund 
til at tro på hans ’omvendelse’ 
(hans tilslutning til Moody’s væk-
kelsesbevægelse)’. 

De etablerede firkirkers ledel-
ser var altså forbeholdne. Og 
Hylleberg noterer, at andre ”unge 
baptistprædikanter blev inviteret 
hertil af Baptistsamfundet, hvor-
ved en frasortering af ’de for 
amerikanske prædikanter’ fandt 
sted. Ikke alt amerikansk kunne 

kopieres her til lands uden at 
skabe vanskeligheder! Det vidner 
Morris Johnsons virke også om,” 
konkluderer Bent Hylleberg.

Åbne døre i 
Missionsforbundet

Men da Johnson trods forbe-
holdene ankom med sin kone 
og deres første barn, fandt Mis-
sionsforbundets landsleder, Jens 
Jensen-Maar, hans virke i USA 
så lovende, at Morris Johnson 
denne gang i ca. ½ år fik lov 
til at prædike over hele landet 
i og ud fra Missionsforbundets 
menigheder. 

Et eksempel på 
den ondsinde-
de og løgnagti-
ge mediestorm 
imod Johnson 
og vækkelsen. 
Her fra avisen 
Socialdemo-
kraten. Det er 
skrevet af en 
grundtvigianer, 
der havde læst 
udviklingslære 
og var blevet 
marxist og so-
cialdemokrat. 
Andre aviser 
var ikke meget 
bedre.


