Trap-EL’s historie.
Karl Trap Christensen startede i oktober 1952, som El-installatør, gas- og vandmester i Middelfart med autorisation under de kommunale værker. Firmaadressen var
dengang Jernbanegade 3, opg. 6 st. th. Værksted og lager (25 m2) befandt sig på
Søndergade 22 med indgang fra Gasværksvej. Værksted og lager + garage flytter i
1953 til Jernbanegade 4.
1. november 1954 blev Sven Trap Christensen antaget som firmaets første lærling
14½ år gammel. Firmaets arbejdsopgaver var alm. lys og kraft installation, centralvarme og badeværelser, demontering af gas installationer mv. Omlægning af
byens elinstallationer fra jævn til vekselstrøm var et stort arbejde, der sluttede i
1957. Nu kunne folk få elkomfur og el vandvarmere, som kun forhandles af aut. El
installatører.

Karl og Sven Trap. Karl holder
Sven i benene mens Sven udfører
arbejdet. Heldigvis er arbejdsforholdene forbedret noget siden.

Sven Trap Christensen blev udlært den 31/10-59 med karakteren” Vel udført”. I
1960 blev firmaets autorisation udvidet til også at omfatte Fredericia Elforsyning.
Samme år blev Erik Jørgensen (Skærbæk værket) ny lærling.
1961 flytter værkstedet og lager til Østergade 8 i baggården. Arbejdsområdet blev
udvidet til også at omfatte montering af styretavler og el på store lakeringsanlæg,
som blev opstillet på mange fabrikker over hele landet.
1965 blev Sven Trap Christensen, efter at have taget installatøreksamen på Håndværkerskolen i Sønderborg, kompagnon, hvorefter firmanavnet blev ændret til
Trap Christensen & Søn. Samme år blev Knud Erik Jensen (Safe-Light) antaget som
lærling.
1967 blev ejendommen Behrendtsvej 3 købt, da der var brug for mere værkstedsplads til tavlemontering, som nu var arbejde nok til 2 mand.
1969 blev Per Posselt ny lærling. De tidligere lærlinge fratrådte ved udløb af læretiden pga. militærtjeneste.

Lidt forskellige firmabiler gennem
tiderne.

Ved udgangen af 1969 vælger Karl Trap Christensen at stoppe som El-installatør og
fik arbejde på NKT som elektriker. Sven Trap Christensen blev eneejer af firmaet.
Autorisationen som gas og vandmester blev opsagt, således at det fremover kun
var El-installationer, der blev udført.
1970-1975 blev der indgået aftale med autorisation under E.F.L.A og Brænde Mølle
Elværk, samt Nørre Aaby elforsyning. Senere blev autorisationer landsdækkende.
1976 ændres firmanavnet til Trap-El. 1979 blev familienavnet Christensen slettet.
1970 – 2005 blev 17 lærlinge udlært. Det var dygtige unge, de fleste med svendeprøvekarakteren: ”Vel udført”. Nogle med ”Særdeles vel udført”, samt 2 lærlinge
med ”bronze medalje”. Det var nu almindeligt at blive i firmaet som svend en tid,
indtil andet job eller videregående uddannelse var et ønske. Ud af de 17 lærlinge er
der 5, der tog Installatøreksamen og 1 blev maskinmester. Alle har gode job og stillinger indenfor faget. Dog er der en der har læst teologi, men han var også doven
som lærling.
15/1-2005 overtager El-installatør Jesper B. Sørensen firmaet.
(Skrevet af Sven Trap.)
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