Den Kongelige udnævnelse af Hans Jørgen Jensen til færgemand
Vi Christian den Ottende af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug
udi Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg gjøre herved
vitterligt:
At det efter derom indkommet aller underdanigst Ansøgning er under 1.st December 1837
allernaadigst bevilget og tilladt; ligesom Vi og hermed bevilge og tillade, at Matros Hans Jørgen
Jensen paa Feiø maa være eneberettiget til med sine egne Baade og Folk, at transportere fremmede
Reisende over Vandet fra Feiøe til Kragernæs paa Laaland ligesom det hans Formand under 2. de
Januar 1829 allernaadigst har været forundt, og han maa derfor nyde de med allerhøieste Resolution
af 23. de December 1818 fastsatte Færgepenge, og af Reisende til eller fra Øen de med allerhøieste
Resolution af 12.te Februar 1819 bestemte Bropenge, imod at han holder Færgebroen samme
Steds, Færgebaadene og det, som ellers udfordres til Færgefartens Bestridelse saaledes redlige, at
ingen grundet Klage derom kan føres, samt imod at han svarer til Befordringsvæsenets Fond en
Aarlig Afgift af 2 Rdl. Sølv.
Thi skal førnævnte Færgemand under denne Bevillings fortabelse, ei alene holde sig de
Bestemmelser og Forskrifter, som for Færgemænd i Almindelighed, eller Feiøe Færgested især ere
givne eller i Fremtiden maatte være givne, og den Taxt for Færgefarten og Afbenyttelsen af
Færgebroen, som for tiden er, eller siden maatte blive gældende, nøie efterrettelig, men endog for
øvrigt sig saaledes skikke og forholde, som det en brav og fornuftig Færgemand og tro Undersaat
vel egner og anstaaer, og han agter at forsvare.
Forbydende Alle og Enhver mod det, som i nærværende Bevilling, der bør læses ved
Vedkommende Værneting, foreskrevet staar, Hinder eller Forfang at giøre undeer Vorr Hyldest og
Naade.
Givet i det kongelige Residentsstad i Kjøbenhavn den 9.de Januar 1841.
Under vort Kongelige Segl

Lyst under Feiøe Birketingsret den 11.te Juni 1841 og indført i Panteprotokollen Fol: 137 og 138
Petersen

