
PRIMO BETONRENOVERING 
Start 80-erne blev også starten på betonrenovering som entreprisefag i byggebranchen i 
Danmark.

C&E var blandt de første, der ser dette som et udviklingsspeciale.  De ”13 betonsygdomme” 
der finder dagens lys i disse år, kræver mindst lige så mange specialer som  specialister hos 
C&E.

Store boligbyggerier som 10-etagers hus på Tove Ditlevsens Vej i Aalborg og Urbanplanen 
på Amager lider af alvorlige betonskader - skader som C&E retter op på.

Dette medførte, at C&E som de første i Danmark investerede i en Aquacutter!

FA K TA :

1980 John Lennon skydes ned på gaden  
i New York 

1986 C&E har sin første store beton- 
renoveringsopgave på Sjælland 

1986 Mordet på den svenske statsmini-
ster Olof Palme

1988 TV2 sender for første gang 

Gennemsnitligt antal medarbejdere  
i 80’erne:  29

FÆRØERNE 
Betonreparationer og sprøjtebeton

I slut 80’erne vandt C&E en entreprise på Færøerne. Opgaven omhand-
lede reparation af to betondæmninger for vandkraftsøer ved Vestmanna.

Både vejrforhold og arbejdsforhold var anderledes, fx. var det helt normalt, 
at de færøske arbejdere skulle hjem til varm mad midt på dagen, altså  
et afbræk på 2-2,5 timer midt i arbejdstiden.

Alle materialer måtte medbringes fra Danmark - også C&E’s forholds- 
vis nye højtryksspuler blev fragtet til Færøerne. Den blev brugt til afrens- 
ning af betonoverflader og lidt udhugningsarbejde.

C&E-folkene boede sammen i Vestmanna. En aften hvor alle netop  
havde sat sig til middagsbordet - rejste sprøjtefører Niels Johansen sig, 
han skulle ned på havnen og modtage nogle reservedele til højtryks- 
spuleren - de øvrige brokkede sig, nu havde de jo lige sat sig til bords!

Men da Niels kom tilbage, blev stemningen hurtigt god igen, for i  
reservedelene havde gemt sig 2 flasker Gl. Dansk - så Niels blev tilgivet 
den utidige udflugt!

BETONFUNDAMENT TIL HÆNGEBRO
”The very first suspension – bridge with Freyssinet main cable and han-
gers  Span lenght: 25 m”. Sådan skrev det franske Freyssinet magasin  
i marts 1992. Broen på billedet er bygget af danske spejdere til en  
korpslejr i 1985.

Christiansen & Essenbæk var også involveret, på to fronter.

Dels ved udførelsen af pylonfundamenter samt ved udførelsen af hænge-
tovsforankringen, der bestod af to armerede fundamenter udført ovenpå 
skrå betonpæle.

Dels ved Viggo Elholm hos C&E - som var frivillig arbejdsleder under  
selve opførelsen af hængebroen.

1980’erne
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