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Af Simon Jacobsen
Tidl. leder GOD-tv i Norden

Forsker i pinsekirkernes historie

Simon Jacobsen beskriver i 
dette værk den frikirke-vækkelse, 
der i begyndelsen af 1900-tallet 
startede i vestkystbyen Løkken. 
Den bredte sig til især Nordjyl-
land og grundlagde fl ere af de 
nuværende menigheder. 
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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 har tidligere 
gennemgået, hvordan pinse-
vækkelsen kom til Sønderjyl-
land. Denne gang handler det 
om Sydvestjylland, hvor der 
opstod vækkelse på en fabrik 
i Ølgod, samt om Vestjylland 
og Thy.

Zion i Ølgod
Pinsemenigheden i Ølgod kan 

spores tilbage til først i 1920’erne. 
Pinsemenigheden Zion blev 

dannet og fi k til huse på Linde 
Allé. 

En af pinsepionererne i Ølgod 
var Paul Paulsen, som ejede 
gadekostefabrikken og rørvævs-
fabrikken i Ølgod. 

I efteråret 1918 annoncerede 
han efter et stueorgel, der sikkert 
skulle bruges til pinsemøderne. 

I dag hedder menigheden Øl-
god Menigheds Center.

1000 tilhørere i Esbjerg
1923 – Esbjerg Pinsemenig-

hed, Danmarksgade 23 i Esbjerg.
Sygeplejersken og evangeli-

sten Frederikke Thomsen virkede 
også i Esbjerg med friluftsmøder 
og talte i forskellige sammen-
hænge. Om det var hende, der 
var med til at danne en menighed 
sidst i 1910, vides ikke.

Der blev annonceret med evan-
geliske møder 1. og 2. pinsedag 
i maj 1918, hvor Frederikke 
Thomsen talte i Afholdshotellets 
sal i Torvegade. 

Onsdag den 22. maj 1918 talte 
hun i Paladshotellets store sal 
til ca. 1000 tilhørere. Hun talte 
også på et evangelisk møde i 
Borgergade 60 søndag den 4. 
maj 1919. I april 1920 talte hun 
i både Paladshotellets store sal 
og i I.O.G.T.s sal i Norgesgade. 

Debat mellem tungetalere 
og bolschevister

Frederikke Thomsen involve-
rede sig i dagens debat og deltog i 
Esbjerg Socialdemokratiske Ung-
domsforenings ekstraordinære 
generalforsamling den 5. maj 
1920; aftenen afsluttedes med 
en diskussion om tungetalerne 
og bolschevismen. 

Pinsemenigheden i Esbjerg 
havde møder fra først i 1920’erne 
hos bagermester Ole Nielsen og 
hans hustru, Magdalene Nielsen, 
i Danmarksgade 23. 

Menigheden blev omtalt i Evan-
geliebladet i januar 1923. Den 15. 
marts 1927 blev pinsemenighe-
den en apostolsk menighed med 
Ole Nielsen som leder.

Pinsen i Thy
Frederikke Thomsens prædike-

tur rundt om i Thy 1916.
Søndag den 25. juni 1916 

talte Frederikke Thomsen i et 
pinsemissionsmøde på Vestervig 
Afholdshjem.

Turen gik videre til Dover Plan-
tage ved Langhøjene syd for Hu-
rup, hvor hun prædikede tirsdag 
den 4., torsdag den 6. og søndag 
den 9. juli. Lørdag den 8. og søn-
dag den 9. havde hun også møde 
hos slagter Buuskjær i Dover.

Krik og Thisted
Den lille landsby Krik ved 

Agger fik besøg af Frederikke 
Thomsen søndag den 16. og 
onsdag den 19. hvor hun talte på 
Krik Afholdshjem.

Tirsdag den 25. talte hun så 
i Thisted Afholdshjems lille Sal. 
Jeg har ikke fundet fl ere avisom-
taler, men hun har helt sikkert 
også prædiket rundt om i Thy de 
øvrige dage.

Lemvig – Ferring –
Bovbjerg – Ringkøbing

Først i juni 1918 havde to 
unge pinsevangelister en uges 
møder på Bovbjerg Badehotel og 
afholdshjem. Den ene var fra Fer-
ring og den anden var sikkert Fre-
derikke Thomsen. Prædikanterne 
oplevede en del modstand; en af 

modstanderne gik så langt, at han 
bad kommunalbestyrelsen om at 
udvise dem af sognet. Aviserne 
skrev, at evangelisternes optræ-
den satte folk i ekstase. Både 
badehotellet og afholdshjemmet 
ville heller ikke længere leje deres 
lokaler ud til evangelisterne. 

I påsken 1919 blev fi re døbt i 
Ferring Sø, og aviserne skrev, at 
en del beboere fra egnen omkring 
Bovbjerg og Ferring var gået 
over til pinsemissionen. Evange-
listerne virkede også i Lemvig og 
Ringkøbing. 

Holstebro
Evangelisterne, der virkede 

i Bovbjerg, forsøgte også at ar-
rangere møder i Holstebro i juni 
1918, men blev forbudt at tale på 
offentlige pladser; ingen ville leje 
dem lokaler, og aviserne ønskede 
ikke at optage annoncer. 

2.000 pinsevenner 
i Danmark 1924

Ifølge Evangelii Härold var 
der var ca. 2.000 pinsevenner i 
Danmark i begyndelsen af 1924. 
De fl este tilsluttede sig Apostolsk 
Kirke, og kun nogle få hundreder 
forblev pinsevenner. Men senere 
voksede pinsekirkerne igen.

Pinseforkyndelse i 
Vestjylland og Thy
De første årtier af 1900-tallet gik en vækkelse over Danmark, og nye pinsemenigheder opstod. 
Simon Jacobsen fortæller her fra sin forskning om Vestjylland, og Thy. Serien slutter hermed.

Ølgod Rørvævsfabrik, hvor der var vækkelse blandt medarbejderne.

Nogle af de første pinsemøder blev holdt i Paladshotellets store sal i 
Esbjerg i 1918, hvor Frederikke talte til 1000 deltagere. 

Langhøje Dover Plantage, hvor Frederikke Thomsen prædikede.   
Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Landsbyen Krik, hvor Afholdshjemmet lå ud mod Limfjorden                   Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Den meget aktive evangelist Frederikke Thomsen talte bl.a. på Thisted 
Afholdshjem.     Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

To unge evangelister holdt offentlige møder bl.a. på Bovbjerg Badehotel og på afholdshjemmet. Men løgnag-
tige avisskriverier om, at evangelisterne satte folk i ekstase, førte til, at både badehotellet og afholdshjem-
met stoppede med at leje lokaler ud til pinseprædikanterne.


