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Forfatteren til succes-bøgerne "Panik før lukketid" og "Fra demokrati til forbundsstat", Erik Bang Boesen, er
aktuel igen - denne gang med en historisk bog på 400 sider, "De fremmede og os - indvandringens historie i

Danmark".

Hvad er en dansker? Og hvor kom de fra? Disse spørgsmål og mere forsøger succesforfatteren Erik Bang
Boesen i denne bog at give en forklaring på. Bogen fortæller i et let, levende og ironisk sprog om Danmarks
befolkningsmæssige udvikling, lige fra istiden til de formodede første mennesker i Danmark og frem til

nutidens former for flygtninge og indvandrere.

Læseren bliver præsenteret for et utal af spændende historier bl.a. om Danmarks tilblivelse, Kong Dan, De
Polske Roepiger på Nykøbing Falster med mere, hollænderne på Amager, Tobaksjøderne, Danevirke,

Nordsøimperiet, de Spanske soldater i Svendborg med mere.

Og vi møder konger og dronninger, Aser, Herulere, Vendere, Vikinger, Gøtere og meget mere.

Det er historie fortalt på en ny og anderledes måde.
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