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Denne lydbog er en vidende og levende vandring gennem troens landskaber – dens forestillingsverden og
betydning for vores historie. Tro kan flytte bjerge – andre gange må man tro om igen.

Snart viser det sig at blive en national og religiøs dannelsesrejse, for de to elementer er altid gået hånd i hånd.
Fra de første vikingekonger lod sig kristne – for at forsvare sig mod tyske indtrængere – over reformationen,
som gjorde Danmark protestantisk og til en egentlig stat, til 1800-tallets store vækkelser, der formulerede

begrebet nation og folk. Altid er de nye impulser kommet udefra.

I vores tid sætter sekulariseringen og indvandring folkekirken under pres. Er Danmark på vej til at blive et
multikulturelt samfund? Svaret er ikke givet, for historien viser, at det nationale og det religiøse i forening

kan samle et folk, når afgørende forandringer trænger sig på ude- og indefra.

Om ”Peter Lodberg”

Peter Lodberg (f. 1958) er teolog og professor MSO ved Aarhus Universitet. Han har tidligere været
generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp. Han har bidraget til skabelsen af Danmarks Radios tv-serie

”1000 års tro”, der blev vist i november 2016, og hvori han også deltager. Danskenes tro gennem 1000 år er
en selvstændig udgivelse i forlængelse heraf.

” Danskenes tro gennem 1000 år” er indlæst som lydbog af Thomas Leth Rasmussen

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget/Swann studio
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