




Underdanigst! 

Deres Højvelbaarenhed har i gunstbehagelige Skrivelse af 22. f. M., begiært min Betænkning 
over een fra Østerbye-Beboere paa Fejøe til Deres Højvelbaarenhed indgiven Klage over 
Færgemand Niels Iversen; denne giver jeg mig herved den underdanige Frihed at meddele:  
I min Embedstid har Færgemand Niels Iversen ingen klage ført over at Beboerne paa Fejøe har ved 
egne eller Leiede Baade fremført Brænde eller deslige Ting; men vel over at adskillige Baadeiere 
naar de gaae til Lolland medtage andre dem uvedkommende Personer, hvorved Niels Iversen 
fornærmes i sin Færgerettighed, og kuns herfor ere enkelte bleven mulcteret, og navnligen Klageren 
Ole Jensen, hvem der flere Gange skal have overført Reisende. Jeg har og erfaret at Baadeierne paa 
Feiøe stedse om Sommeren udlaaner og udleier deres Baade til alle og enhver, som vil afbenytte 
disse, og derimod om Vinteren søger Færgemanden som den der er pligtig at overføre, og naar de 
andres Baade er draget paa Land.  
 
Dette er ikke alene ubilligt, thi naar Færgemanden skal have Byrden, uden pligtig til alle Aarets 
tider at overføre, og holde sine Fartøjer i vedbørlig Stand, maae han naturligviis gives de Fordele 
der tilhører Færgestedet, saavel Sommer som Vinter; Men en Sag efter min Formening stridende 
mod Anordningerne, særdeles Placaten af 12. August 1820, hvor Grænsen for Færgestedernes 
Eneret er fastsat til 1 Miil paa hver side af Færgestedet. Og da der fra Færgestedet paa Fejøe til 
Dybet, hvor Baadene i Almindelighed ligger, ikke er som Klagerne anfører 1 Miil, men kuns 
omtrent ½ Miil, vil ingen kunde overføre Reisende herfra og til Lolland uden at giøre Indgreb i 
Færgemandens Rettigheder. 
 
Omendskiønt nu dette Lovbud som forbyder enhver Baadeier at udlaane eller udleie sin Baad til 
andre, eller paa bemeldte Baade at medtage andres Kreaturer eller Gods etc., efter min formening, 
hiemler Færgemanden Ret til, endog at transportere Brænde m.v. naar det indtages inden for den 
bestemte Grændse 1 Miil, for de der ikke selv eier Baade; saa har Niels Iversen dog aldrig herpaa 
giort Paastand, saasom det ifølge Øens Locale, undertiden kan XXX Beboerne især i Østerbye, at 
faae deres Brænde eller sligt transporteret til Dybet, hvortil de altsaa helst afbenytter de der værende 
Baade. Men at disse ved slig Leilighed medtager andre Reisende, eller særskildt overfører saadanne, 
deerved har Niels Iversen som meldt ført Klage. 
 
Uagtet Østerbye Beboeres Klage saaledes er uden Grund, og alene hidrører fra Misundelse mod 
Færgemanden, saa er jeg dog saa frie ved denne leilighed underdanigst at indstille: om Færgemand 
Niels Iversen matte vorde fastsadt en Taxt, hvorefter han var pligtig at overføre Heste, Qvæg, og 
andre Kreaturer, samt Korn i Sække, hvilken Taxt fortiden mangler ved Færgestedet, og som naar 
den erholdes vil hemme mange Tvistigheder, som under nærværende Omstændigheder lettelig 
opstaar. 
 
Den mig tilstillede Skrivelse giver jeg mig herved den underdanige Frihed at remittere. 
 
                                                           Fejøe den 2. Novber 1825 
                                                                                                                                  underdanigst 
 
                                                                                                                                         Petersen 
Højvelbaarne 
Herr Kammerherre og Stiftamtmand 
          v. Jessen 
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