Vedr. Færgemand Hans Jørgensen Fejø – Femø 1836
Afskrift af Generalpostdirektionens Skrivelse af 7.de Juni 1836 til Stiftamtmand f. Lolland Falster
Efter at have modtaget behagelige Skrivelse af 28. f. M. skulle man ikke undlade, tjenstlig at
meddele, at Generalpostdirektionen indtil videre bevilger Hans Jørgensen paa Feiø udelukkende Ret
til Færgefarten fra bemeldte Ø til Femø dog paa følgende Vilkår:
1: at den udelukkende Færgerettighed for bemeldte Hans Jørgensen ikkun skal strække sig til
Færgefarten fra Feiø til Femø, men ikke tilbage, dog saaledes, at det er ham tilladt at befordre
dem, han har overført i Lov, tilbage naar saadant forlanges.
2: at de, som komme til Feiø med Færge eller egen Baad, bliver berettiget til at retournere med
samme, dog med den Bestemmelse, at han af de Reisende, som ankommer med Færgebaaden fra
Femø til Feiø, og som ønsker at retournere med samme, er berettiget til at oppebære halv
Taxtmæssig Betaling for Overfarten som Godtgjørelse herfor.
3: at Beboerne paa Feiø have Rettighed til at afbenytte deres egne Baade til egen Brug.
4: at Færgemanden til Færgefartens forsvarlige Bestridelse holder i god Stand en Jolle til 4 Personer
og en Seilbaad af den Størrelse, at den kan medtage 10 Personer.
5: det tillades Færgemanden at oppebære i Færgepenge følgende Betalinger:
a. for den større Baad eller Jolle om Sommeren med 4 Personer eller derunder
og for hver Person over 4
b. for det samme om Vinteren
og for hver Person over 4
c. for Kreaturer foruden anførte Betalinger:
for en Hest eller en Ko
for en Griis, Kalv, et Faar eller Føl
for en Tønde korn i Sæk

2 Mark
8 sk.
3 Mark
12 sk.
2 Mark
8 sk.
6 sk.

Sommertiden regnes fra 1.st April til Udgangen af September, og til Vinteren den øvrige Tid af
Aaret, men er der saa megen Iis i Farvandet, eller andre lignende Hindringer, at man ikke uden Fare
kan befare det, gjælder der ingen Taxt, hvorimod Betalingen bestemmes efter Omstændighederne
ved billig Forening eller Øvrighedens Kjendelse.
Afskriftens Rigtighed bekræftes
Rybsahm
(Birkedommer)

