
16 Fünes Broe 
 

Due -Brödre Hospital beliggende 

 Vesten for Fünes broen og Sÿnden 

 for Dom kirkens kirkegaard. Be 

staar af 18 fag til Fünesbroe, en  

Etage, Grund Muur i Længde fra  

Sönder til Nord 37 al, bred 21 al. 

og hoÿ fra Grunden mod Gaden 

 til taget 5 al, og ellers med steen 

 belagt, indrettet först til 2de  (tvende) 

Stuer med forstue og Dör til  

Cand.mag Per Steenholdt har i 2020 transkriberet teksten fra brandtaksationerne af Duebrødre Hospital i 1761 og 1830. 

Her vises teksten fra brandtaksationen 1761 med transskribtionen  indsat linie for linie , og  læst med nutidens øjne giver det 

hele god mening. 

Taksationen  fra 1830 fortæller i hovedtræk, at der er bygget en 1. sal  med 8 værelser og 2 køkkener på den oprindelige 

ejendom, og at der er sket en mindre udvidelse af bagbygningen—herunder et locum—og vippebrønden der blevet til en 

brønd med pumpeværk-  og  den samlede vurdering er vokset fra 2600  til  10.990 Rigsdaler. 



Gaden ved hver og 4re nagel 

faste dobbelte Sengestæder i  

hver Stue, begge til 16 lemmer.  

Nok 2de (tvende) værelser til Sÿge  

Lemmer, der udi er 6 nagel 

faste enkelt Senge, derved  

et Stort Kiökken med 2 de   

skorsteene fra Grunden,  

og üdgang til Gaarden, med  

videre er et Værelse og Kiök 

ken med üdgang til Gaarden,  

hvor og er en Skorsteen fra  

Gründen, og endelig en Stor Stue  

med ûdgang til Gaarden,  

som for nærværende Tid bru 

ges til en Matterial Stue, 

 for uden de 3de omtalte Skor 

stene i Bygningen er 4re Jern 

bilægger ovne, 13 fag enkelte  

Vinduer i 2de Rammer,  

der af de 6 fag med hænge Skodder    2400 



Nok et Sküuer Vesten i Gaarden  

18 fag med brædder beklædt og steen  

tage. Indrettet med afdelinger til  

Brændehüse for lemmerne           110 

I Gaarden omkring Hospitalshau 

gen er 47 fag Plankeværk, der  

udi en Port med  Laage til Ga 

den, en Laage fra Gaarden til 

haugen, og en Brönd med tøm 

merværk og Vippe                90 

Summa Bÿgningens Taxation             2600  


