
Til Redaktionen. 

Nu får Danmarks erhvervsliv endelig en chance for at 

være med til at pynte på Næstveds gadebillede - uden 

selv at skulle røre en finger. 

Blot ved at byde på og erhverve et praktfuldt kobber

spir - jfr. vedlagte pressemeddelelse - skaber køberen 

" Næs t ved Sp i r ka s s e ". Si d e n t.a g e r Be var i ngs f o r e n i n ge n 

Næstved Kommune slæbet med at administrere kassen. 

Da resultatet: et smukkere Næstved, kommer alle, som 

bruger og besøger Næstved til gode, appellerer vi til 

redaktionen om at give sagen her en så tilpas fremtræ

dende plads, at alle de mulige købere får en chance for 

at opdage aktionen og dermed byde på auktionen. 

Med venlig hilsen 

Karen Urth 

sekretær i 

Bevaringsforeningen i Næstved Kommune 

i 



Står De og mangler en særpræget postkasse, begyndelsen til 
et slot, eller ønsker De Dem et blikfang til haven, huset 
eller virksomheden, ja, så må dette flotte kobberbeklædte 
spir lige være sagen. 

Lanternespiret er fremstillet på Teknisk Skole i Næstved. 
Tømrerlærlinge fik til opgave at konstruere træskelettet med 
anvendelse af korrekte tømmersamlinger. Derefter fik en 
gruppe blikkenslagersvende fra hele landet til opgave at 
beklæde spiret med kobber. Opgaven var led i et efteruddan
nelseskursus, og dette spir viser til fulde, at blikkensla
gerne stadig mestrer kunsten at beklæde et tag med kobber, 
så det kan holde de næste 100 år. 

Nu skal spiret sælges til højstbydende ved en auktion, og 
pengene går ubeskåret til en nyoprettet "sp irkasse ll . IISpir
kassens" formål bliver at fremme bevaringen af detaljer på
bygninger, dels gennem støtte til privatpersoner, som ønsker 
at bevare gode bygningsdetaljer - vindfløje, kviste, spir, 
skorstenspiber m.m. -, og dels gennem oplysning om bygnings
bevaring. 

"Spirkassenil skal administreres af Bevaringsforeningen for 
Næstved kommune, og det er foreningens og Næstved Museums 
håb, at kassen kan blive suppleret med midler fra andre, der 
også kan se værdien af at bevare de smukke håndværksmæssige
detaljer på vore bygninger. 

Spiret kan nu ses i haven til Næstved Museum, Ringstedgade
4, 4700 Næstved. 

Auktionen over spiret holdes mandag den 18.juni 1990 
kl. 16.00 i museets have, Ringstedgade 4. 

Man kan indtil samme dag klo 14.00 enten sende sit bud på
spiret eller ringe sit bud til Næstved Museum, Ringstedgade 
4,4700 Næstved, tlf. 557708 11. 

På grund af genbrugspri sen på kobber er mi ndstepri sen sat 
til kr. 12.000. 



Teknisk Skole 

att. Palle Maibom 

Jernbanegade 10 

4700 Næstved 24.06.90. 

Ved auktionen mandag d. 18. juni blev lanternespiret solgt for 

25.000 kr. 

Disse penge vil blive indsat på en særlig konto, "Spirkassen", i 

Bevaringsforeningens regi, sammen med de penge, som indkommer via 

ansøgninger til fonds, foreninger m.v. 

på den måde er der på nuværende tidspunkt indkommet 2.500 kr fra 

foreningen Dansk Arbejde. 

Det er hensigten, at "Spirkassen" skal administreres af et mindre 

udvalg, bestående af repræsentanter fra Bevaringsforeningen, Næstved 

Kommunes byplanafdeling og Næstved Museum. 

~useet og Bevaringsforeningen er meget glade for, at det lod sig 

gøre at gennemføre denne· auktion, men uden din og Preben Lupnåvs 

velvillige indstilling havde det ikke været muligt, og vi er meget 

taknemmelige for, at I ville være med. 

Med venlig hilsen 

på vegne af Næstved Museum 

.og Bevaringsforeningen i Næstved Kommune 

Karen Urth 
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Foreningen Dansk Arbejde 

v. Regnar Sommer 

Assensvej 25 

4700 Næstved 24.06.90. 

på Bevaringsforeningens vegne skal jeg hermed takke for Deres 

bidrag til "Spirkassen". 

Beløbet er indsat på en særlig konto, "Spirkassen" i Bevaringsfor

eningens regi, og det er hensigten, at denne konto skal administre

res af et mindre udvalg, bestående af repræsentanter fra henholdsvis 

Bevaringsforeningen, Næstved Kommunes byplanafdeling og Næstved Museum. 

Med venlig hilsen 

på vegne af Bevaringsforeningen i Næstved Kommune 

~~~ 
Karen Urth 


