
KEJSEREN
Hr. Lauridsen, også kendt som Kejseren på grund af sin adresse på Kejsergården, kendte Jørn Christi-
ansen og Bo Essenbæk allerede inden de stiftede Christiansen & Essenbæk, og sagde heldigvis ja til  
at rykke med til den nye virksomhed som arbejdsmand.

Her arbejdede han blandt andet på fundamenterne til Sallingsundbroen, en Louis Poulsen fabrik i  
Vesttyskland og et sprøjtebetongulv, der kunne holde til saltvandet, på en torskefiletfabrik i Grønland. 

Det afvekslende arbejde og de spændende lokationer passede Kejseren godt, og kort efter blev det 
endda muligt at arbejde sammen med sønnen Leif Lauridsen.

JESPER LAURIDSEN
Jesper er 3. generation Lauridsen i C&E, og startede allerede som 15-årig med at give en hånd i sommer- 
feriejobs på betonrenoveringer, hvor vi blandt andet skulle renovere altaner i Roskilde. 

Det var en god strategi for os at tage ham ind tidligt, for i 2013 sagde Jesper heldigvis ja til en stilling som  
fastansat, da Carsten Schjørring manglede en medarbejder. Siden han startede i C&E har Jesper spe-
cialiseret sig i injicering og vandtætninger, og i dag arbejder han på både korte og lange opgaver.

Ligesom både sin far og farfar værdsætter Jesper muligheden for at komme rundt i landet på de mange af-
vekslende opgaver, og det håber vi, at han vil fortsætte med i mange år endnu. Vi har flere jubilæer foran os.

Når vi i år kan holde 50-års jubilæum, skyldes det ikke mindst de mange dygtige og engagerede medarbej-
dere, der gennem et halvt århundrede har løftet både kollegaer og virksomheden. Men få familier har fulgt 
virksomheden så tæt som de tre generationer Lauridsen - der har været ombord siden Anker Lauridsen blev 
ansat som første arbejdsmand i 1971.

LEIF LAURIDSEN
Tre år efter, at C&E var stiftet og hans far startet, fulgte Leif Lauridsen i 1974 efter. Kun 18 år gammel star- 
tede han ud med at rengøre og flytte støbeforme, men i løbet af få år blev han først sjakbajs og siden formand. 

Leifs første opgave som formand var på Vejlefjordbroen, og gennem 70’erne og starten af 80’erne spe- 
cialiserede Leif sig i sprøjtebeton, hvor han sammen med en kollega rykkede rundt til Christiansen & Essen- 
bæks mange opgaver med sprøjtebetonanlægget.

Og har du allerede set verdenskortet med vores mange udenlandske projekter, har du også set en del  
af Leifs arbejdspladser. Udover de mange sprøjtebeton- og injiceringsopgaver her i landet, har arbejdet hos  
C&E bragt Leif til både Grønland, Island, Tyskland, Sverige, Norge og Jamaica. 

I dag leder Leif opgaverne for injiceringsafdelingen i Jylland og på Fyn, hvor  
de blandt  andet har faste opgaver på Limfjordstunnelen, når de ikke har været  
ude på Storebæltsbroen eller arbejder på rensningsanlæg og vandværker både  
på Fyn og i Jylland. Det er et arbejdsliv med stor frihed, men frihed under ansvar, 
og et arbejdsliv, der passer Leif godt.

Leif - 25-års Jubilæum
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