
FA K TA :

1971 Opførelse af auktionshal i 
Thyborøn

1972 Kronprinsesse Margrethe  
bliver dronning af Danmark 

1974 Popgruppen ABBA får sit  
gennembrud

1975 C&E får sin første opgave på 
Grønland

Gennemsnitligt antal medarbejdere  
i 70’erne:  21

C&E’S FØRSTE BROOPGAVE - BRO OVER UGGERBY Å
For Nordjyllands amtskommune fik C&E i 1971 til opgave at opføre en bro over Uggerby Å - til den nye 
vejforbindelse Hirtshals-Skagen uden om Uggerby. 

DET HELE STARTER
De to ingeniører Jørn Christiansen og Bo Essenbæk
stifter Christiansen & Essenbæk i Ålborg onsdag, 
den 1. september 1971.

En entreprenørvirksomhed der hurtigt blev førende   
indenfor både betonreparationer og sprøjtebeton i hele 
Danmark. 

Bo er med sine 80 år ”still going strong” - og er C&E’s 
ambassadør i det jyske. 

1971

2021

Det kan have sine udfordringer når byggeprojek-
tet går gennem en lodsejers stikkelsbærbuske og  
dejlige store træer ved åens vestbred. 

For afståelse havde lodsejeren (en ældre enke)  
naturligvis fået en erstatning. En erstatning som  
hun ikke vidste, om hun kunne nå at bruge i sit liv - 
men pengene skulle bruges, så dagligt mødte hun 
op på pladsen med en kurv fyldt med lyse øl og  
sodavand - og hver gang vi (entreprenør og byg-
herre mfl.) kom på pladsen lod enken cigarkassen 
gå rundt. 

Til brodækstøbningen, der blev udført i 2 hold-skift 
blev begge støbesjak, når arbejdsperioden var forbi,  
inviteret indenfor, hvor der blev budt på smørrebrød og øl - og i forbindelse med afleveringen blev alle 
inviteret ind på et glas - fra en flaske, der havde ligget i kælderen i ca. 50 år, og som skulle bruges til 
en særlig lejlighed.
Trods vores gode forhold til lodsejeren, Amalie - har vi ikke  
virket tillidsvækkende nok, for da broen åbnede ville Amalie  
ikke overvære begivenheden. Hun ville ikke se den pæne bro 
falde ned - sådan som broen ”gyngede” blot ved den alminde-
lige arbejdskørsel.

HVORFOR NU ET BILLEDE AF EN SOLDAT? 
Denne betonskulptur af en soldat i 44-uniform opstillet  foran  
Hjemmeværnets skole i Nymindegab har C&E repareret engang  
i 70’erne.

Opgaven blev rekvireret af selveste general Permin på en direk-
te henvendelse. Billedet er taget for ca. 2 år siden, og  de udførte  
reparationer holder tilsyneladende perfekt!

1970’erne
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