Under samtalen

Karen og smeden
fejrer guldbryllup

tæller tØmrer Rostgaard.
- Ivlange af feriegæsterne i

sommerhusene

med et smil, og Karen blev
i Kra-

gerup ved Ruds Vedby.
De mødte hinanden i begyndelsen af 30'erne, da Karen
arbejdede i Skafterup Brugs-

I

t934 giftede de

sig, og straks efter flyttede de

til den nuværende
Bisserup, hvor

adresse i
Svend Ka-

strup overtog smedjen.

Smedeerhvervet

var
nemlig noget Svend KastruP
kendte til. t 1920 kom han i
lære hos Brodthagen i Spjellerup, og hans læretid tog
fem år. Men så var han også
udlært i to fag, nemlig inden
for vogne og beslag og inden
for vand o$ varme.

| 42 år drev

Karen

og

Svend Kastrup smedjen i Bis-

ssrup. Mens Svend kørte
rundt og lavede vand- og
varmeinstallationer, passede
Karen regnskabet og ikke at
forglemme det smukke lille
hus på Byvejen.

Karen og Svend Kastrup ses her i deres store, smukke have i
Bi.rserup. Vi er to til at drive haven, nemlig Svend Kastrup og mig,
siger - Svend

Kastiup.

BISSERUP

-

(Foto: John Hansenl.

oEt jævnt og

muntert, virksomt

liv

på

med naboer og bekendte,
men så sandelig også, når

jord".
Ordene er Grundtvigs, og

man aflægger de to hyggelige
mennesker et besfig. Og det
bliver der en god lejlighed til

alderslorskellen, skulle man
tro, at han havde skrevet dem
efter et møde med Karen og

søndag formiddag.

havde det ikke været for

Svend Kastrup

i

Bisserup.

Eller som de slet og ret

hedder til daglig: Smedens.
Om ikke udpræget jævnt,
så dog muntert og virksomt.
Det er ikke alene det indtryk,
man får, når man snakker

For

På

søndag har Karen og Svend
Kastrup været gift i 50 år, og
starten på guldbrylluPsdagen
lejres med kalfebord i
hjemmet på Byvejen 32.
Svend Kastrup blev født 2.
oktober 1905 i HYllested

klokken lire om eftermiddagen, som han selv siger

Og så er det endda lidt af

en

tilsnigelse

at

påstå, at

Svend Kastrup stoppede i

Fcr han. kan simpelt
i ro, og
utallige er de steder, han
1976.

hen ikke holde sig

stadig gør gavn med smede-

arbejdet. Han

har

blandt

andet stadig tilsynet

med

vandværket.
Da Næstved Tidende i går
var på besøg, var Svend Kastrup i det pæne løj. Men det
har han givet ikke beholdt på
hele dagen.

- Jeg kan bedst lide at gå i

arbejdst@jet.

Så EOt

det

nemlig ikke noget, at jeg
sviner mig rigtigt til, siger
Svend Kastrup.

har

deres

nggler liggende hos Karen og

født den 16. februar

forening.

kigger

tømrer Rostgaard indenfor.
- Det er utallige mennesker
her i sommerlandet, der
nyder godt af familien, for-

Svend. Så fører de tilsyn med
husene, når ejerne er hjemme
på deres bopæle.

-

Og jeg tror ikke, der

findes et sted

i

Sydsjælland,
meget
kaffe og vaskes så meget op

hvor der drikkes' så

som her. Alle skal nemlig
have en kop kaffe, når de
kommer på besPg. Og det er

mange, fortæller tømrer
Rostgaard, som masser af
steder har arbejdet sammen

med Svend Kastrup

på

arbejdspladser.
- Jeg har været meget giad

for mit arbejde, siger

Svend

Kastrup.

- Jeg er kommet i forbindelse med mange rare mennesker, og jeg har været så
heldig, at jeg kun har haft
.gode kunder. Og der har dog
været en del, når man Påtænker, at der stort set ikke

er en vandhane fra Mogen-

strup til Korsør, uden at jeg
har lagt den ind, siger Svend
Kastrup.
Ud over arbejdet har fami
lien Kastrup været involveret
i Indre Mission. Og her har
Karen Kastrup blandt andet
drevet' sØndagsskole i cirka

l5år.

Karen Kastrup har på det
seneste været igennem to

store operationer.

Blandt

andet har hun fået en nY
hofte, men det går allerede

fremad med helbreddet igen,
og de to skal nqk være Dpå

mærkerneo,

når der

skal

lestes på søndag.

Kåren og Svend Kastrup
har en s6n, som driver flere
osteforretninger på Sjælland.
Blandt andet åbnede han i
sidste uge en ny forretning På
Axeltorv i Næswed. -hajm-

