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Under 31te October 1866 var til Communalbestyrelsen indkommen et Forslag fra
Borgmesteren og Mørk om at sammensmelte de forskjellige Samlinger der findes i Byen:
Oldkammeret, Malerisamlingen etc. til eet Musæum. Der blev i dne Anledning i Mødet den
8de Novmber nedsat et Udvlag (Borgmesteren, Liisberg, Aagaard, Ørum og Gamst), som
efter at have døftet Sagen i Forening med Stiftamtmand Dahl, Professor
Ingerslev,_Stiftsphysicus Weis og Overlærer Erslev, under 6te Marts indstillede, at
Communen til Locale for det eventuelle Musæum skulde kjøbe Gaarden Nr. 1 d paa
Kannikkegade, der kunde erholdes med en ringe contant Udbetaling og omtrent vilde
kunne indbringe Renterne af Kjøbesummen, naar nederste Etage udleiedes og ikkun den
øverste anvendtes til Samlingerne. De til Musæets Oprettelse og Vedligeholdelse fornødne
Pengemidler burde efter Comitteens Formening søges tilvejebragte deels ved frivillige
Bidrag fra Byens og Omegnens Beboere, deels ved et bestemt aarligt Tilskud fra
Communen, der skulde være Eier af Musæet. Under Sagens Behandling i
Communalbestyrelsen blev det næsten eenstemmigt erkjendt, at det vilde være meget
ønskeligt, om der her i Byen kunde blive oprettet et Musæum, der ikek blot skulde optage
de allerede forhaandenværende Samlinger, men ogsaa indeholde Industrigjenstande,
Prøver af Landvæsensporducter o. s. v.; derimod havde nogle Medlemmer Betænkelighed
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ved paa en Tid, da store nye Anlæg stillede betydelige Fordringer til Communens Kasse, at
begynde paa et Foretagende, dr ikke blot vilde medføre en Udgift i Øjeblikket, men
formeentlig siden stadig føre til nye Bekostninger, om hvis Størrelse der nu ikke kunde
haves nogen begrundet Mening, og som det vilde være vanskeligt at komme bort fra, naar
man først havde stillet sig i det af Comitteen foreslaaede Forhold til Musæet, det maatte
desuden befrygtes, at de Pengemidler, man vilde kunne raade over til Musæet, ikke vilde
blive tilstrækkelige til at Foretagendet kunde faae nogen virkelig Betydning; skulde
Samlingerne for en væsentligere Deel søges dannede ved hvad der kunde overlades fra
Hovedstadens Musæer, vilde man rimeligvis kun erholde mindre værdifulde Sager. Andre
Medlemmer formeente, at da Eierne af Bygningen, der i sin Tid havde kjøbt den for uden
Avance at overlade Communen den til et nyttigt Øjemed, ikke vilde beholde den længere og
kunne faae Mere for den af Andre, end de forlange af Communen, burde man gribe den
givne Leilighed og ikke vente til Samlingerne blev større saameget mere som de snarere
kunde forventes forøgede, naar Bygningen først var erhvervet og Communen derved havde
taget Sagen i sin Haand; da det foreløbig kun var PLanen at kjøbe Gaarden, men
Spørgsmaalet om Communens aarlige Tilskud først vilde voreligge, naar Budgettet for
1868 skulde behandles, kunde man, hvis Sagen til den Tid ingen Fremgang havde havt
trække sig tilbage uden noget Tab, og da det ikke var Maningen, atCommunen fremtidig
skulde yde Musæet andet end et een Gang for alle fastsat aarligt Tilskud, vilde den ikke
komme til at udrede Mere, end man kunde oversee; Transporten af Sager fra Kjøbenhavn
vilde ikke blive saa bekostelig som man frygtede, og det havde allerede vist sig, at det,
man kunde erholde fra de kjøbenhavnske Musæer ikek blot var værdiløse Ting. Under den i
Mødet den 14de Marts fortsatte Discussion blev det fra Modstandernes Side ytret, at hele
Planen til Musæets Oprettelse var altfor lidt gjennemarbeidet til at man derefter kunde
indlade sig paa et saa storartet Foretagende, der laae de communale Øjemed fjernt; andre
Foretagender, som Communen nødvendig maatte gjennemføre, vilde gjøre det fornødent at
paalægge Skatteyderne saa store Byrder, at man ikke nu burde forspilde deres Tillid ved at
bevilge Penge i et Øjemed som det omspurgte. Efterat det var bleven oplyst, at man ikke
kunde vente, at Amtsraadet vilde være Medeier af Musæet, blev det af Forslagets
Forsvarere paany fremhævet, hvad Betydning Musæet vilde kunne faae, og hvilket
ubetyderlige Offre der krævedes af Communen, hvorefter der først afstemtes over et
Ændringsforslag, som gik ud paa, at Communen skulde kjøbe Gaarden Nr. 1 d og i et Aar
holde den disponibel for Musæumscomitteen, men atter afhænde den, naar Comitteen efter
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Fristens udløb ikek var i Besiddelse af Midler til at oprette og ved en rimelig aarlig
Understøttelse af Byen at vedligeholde et Musæum. Dette Forslag blev forkastet, hvorefter
det nedsatte Udvalgs Forslag blev sat under Afstemning og ligeledes forkastet med 15
Stemmer mod 7.
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