Underdanigst!
Foranlediget af Deres Højvelbaarenheds gunstbehagelige Skrivelse af 10. dennes, betræffende det
af mig under 6. f.M. indgivne Forslag, til en Færgetaxt for Færgemand Niels Iversen, med hensyn
til Overførelsen af Kreaturer og Korn, tillader jeg mig underdanigst at yttre: At da Færgetaxten ved
Færgestedet imellem Fejøe og Lolland, efter min Formening, er meget billig, og vedkommende
Færgemænd ere tilfreds med den Dem tilstaaede Betaling, troer jeg det rigtigst, at lade denne have
til Forblivende; thi nedsættelse i Taxten kan Færgemændene vist ikke taale, og Forhøjelse ville
muelig afstedkomme bryderier for Færgemændene, da de fleste Reisende, er Øens Beboere, der
endog finder nærværende Taxt temmelig høj. Hvad angaaer den af mig foreslaaede Taxt i
Henseeende til Kreaturers og Korns Overførelse, da ville efter det skeete Forslag, Betalingen blive i
det hele for en Hæst eller en Koe 3 Mk. om Sommeren og 4 Mk. om Vinteren; og for disse har
hidtil været betalt 1 Rbd. Naar tages Hensyn til at Færgemændene imellem Fejøe og Femøe, hvilken
Veie vel er lidet længere, erholder for en Hæst eller Koe at overføre, om Sommeren 4 Mk. og om
Vinteren 5 Mk. Sølv efter Taxten, saa synes jeg efter min Formening den foreslaaede Taxt
nogenledes passende. Deres Højvelbaarenhed vil og gunstig erfare af vedlagte Afskrivt, at
Færgemanden ved Guldborg, erholder for en Hæst at overføre 1 Mk. 9½ sk. foruden Broepenge der
vel er 3 sk. altsaa 1 Mk 12½ sk. Og Veien imellem Fejøe og Lolland er vel 4 a 6 Gange saa Lang
som imellem Falster og Lolland.

Jeg tillader mig endelig, underdanigst at bemærke: at da Færgestedet ved Fejøe er et vanskeligt Sted
for Færgefartøjerne, og derfor Vedligeholdelse medfører betydelig Bekostning for Færgemanden,
samt da Passagen ikke her, er betydelig, og Niels Iversen ikke allene stedse holder sine
Færgefartøjer i en fortræffelig Stand, men endog vedbliver at udvide Broen m.m. til de Reisendes
beqvemmelighed; saa er jeg saa frie underdanigst at indstille: om den ham forundte Taxt, maae
fremdeles vedblive, samt at han ligeledes maatte tilstaas Betaling for Overførelse af Kreaturer og
Korn efter mit underdanigste Forslag, med hvilken Taxt jeg er forvisset om, Beboerne vil være
tilfreds, i Forhold til hvad de hidtil herfor har akkorderet ham.
Fejøe d. 27. December 1825
underdanigst
Petersen

