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største byer, og alligevel er det en relativt ny by. Først da man i slutningen af 1800-tallet gik i gang med at
anlægge en havn der, hvor Esbjerg i dag ligger, begyndte byen lige så stille at vokse frem. En af dem, der i
allerhøjeste grad satte sit præg på Esbjergs tidlige udvikling, var lægen Oscar Bruun. Han knyttede sin

skæbne til Esbjerg helt fra byens spæde begyndelse og var da også den første til at udgive en bog om Esbjerg
på 25 års jubilæet for beslutningen om havnens grundlæggelse. John T. Lauridsens bog fortæller om Oscar
Bruun og hans store betydning for Esbjerg. Samtidig beskriver den Esbjergs historie og den betydning, byen
fik igennem det tyvende århundrede. John Thorsten Lauridsen (f. 1951) er en dansk forfatter og historiker.
Han er uddannet mag.art. i historie fra Aarhus Universitet og arbejder i dag som forskningschef ved Det

Kongelige Bibliotek. John T. Lauridsen har skrevet en lang række bøger om dansk historie og modtog i 2013
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