
Vedrørende L. P. Jørgensens ansøgning om gebyrfri eneret til færgefarten 1863 
 
 
Stiftamtet har den 11.te Dennes begjært mine Yttringer i Anledning af at Lars Peder Jørgensen 
hersteds i det vedlagt tilbagefølgende Andragende har ansøgt om, at den til ham udfærdigede 
Bevilling paa Færgefart fra Feiø til Kragnæs meddeles gratis. 
 
Jeg skal i den Anledning tillade mig at yttre, at ligesom det er mig bekjendt, at lignende Bevillinger 
til Færgemændene i de herværende Færgesteder ere givne gratis, saaledes er der formeentlig al 
Anledning til, ogsaa i nærværende Tilfælde at fritage Andrageren for at erlægge Gebyr baade fordi 
han ikke uden store Opofrelser med Udsigt til kun et daarligt Udkomme kan overtage et saa lidet 
benyttet Færgested, og fordi den som ved en slig Færgebevilling tilsagte Eneret ikke er ham sikkret. 
 
Det vil saaledes erindres, at Høiesteret i April f. A. har stadfæstet en Overretsdom af 26. Juni 1860 
/: Juridisk Ugeskrift 1869 Side 717-18:/ hvorved det er antaget, at Indgreb i Eneretten for Kragnæs-
Feiø Færgested ikke under en offentlig Sag kan belægges med nogen Straf, fordi der i Færgetaxten 
ikke findes nogen Mulct fastsat herfor, saaledes som i Placaten af 12.te August 1820 § 4 forudsat; 
men til privat at sagsøge dem, der gjøre Indgreb, som hyppig forefalde, har Færgemanden, naar han 
skal passe Færgefarten ordentligt, hverken Tid eller Leilighed. 
 
Det er endvidere i en Overretsdom af 2.de December 1859 statueret, at den Indskrænkning i 
Kragnæs Færgesteds Eneret, som indførtes ved Placat af 16.te Februar 1830 No. 10, idet dets 
Grændser har baglandet til at strække sig paa den vestre Side til Egholm og paa den østre til 
Ørebygaard, hvilket er ca. 1 Miil paa hver Side af Færgestedet /: i alt det for den ved Placaten  
af 12. te August 1820 bestemte Afstand af 1 Miil paa hver Side, ogsaa skal være gjældende for det 
ligeoverfor liggende Feiø Færgested, saaledes at Færgemanden kun har Eneret til at overføre 
Personer og Gods til Kragnæs Færgedistrict. 
 
Det er fremdeles ikke tydeligt, om Egholm, som af mig antaget, skal regnes med til dette 
Færgedistrict, eller dette kun strækker sig til den østre Grund af Egholm, hvorvel det skal være 
Tilfældet, at den af Kongen ved Resolution af 22.Januar 1830 /: som ligger til Grund for den anførte 
Placat af 15. Februar f. A. :/ pure approberede Indstilling gik ud paa at give Kragnæs Færgested en 
Udstrækning af ½ Miil paa hver Side af samme, hvilken ikke kan udkomme uden at regne Egholm 
By med. 
 
Idet jeg benytter denne Leilighed til at bringe disse præcise Omstændigheder paa Bane, og beder 
Stiftamtet virke til, at en større Garanti tilveiebringes for de Rettigheder, der tilsigtes givne med den 
paagjældende Bevilling, haaber jeg, at det af mig, saaledes Anførte, hvis Rigtighed jeg, der har 
conciperet samme, nøie kjender, vil bevirke, at Andrageren, der kun ved at holde sig i 
forholdsmæssig betydelig Gjæld kan overtage Færgestedet, faaer sit Ønske opfyldt. 
 
Vil han ikke modtage Bestillingen, er jeg ganske vis paa, at Ingen vil findes villig til at ansøge om 
denne saaledes som Vilkaarene for Tiden ere. 
 

Feiø den 14.te Marts 1863 
 

                                                                    ærbødigst 
                                                                   Rybsahm 


