
 

Læserbrev 

Nedlæggelse af Næssundfærgen burde være en ikke-eksisterende tanke for en ansvarlig 

kommunalbestyrelse! Det burde ganske simpelt være indiskutabelt!  

Vi har lige haft besøg af dronningen og prinsgemalen. Et flot besøg, som har kostet Morsø Kommune en 

pæn sum penge. Mon nogen har sat spørgsmålstegn ved, om der nu var råd til det? Forhåbentlig ikke. Det 

er en del af vores kultur. Der er heller ingen tvivl om, at Mors får en vis reklame/turistmæssig værdi  ud af 

sådan et besøg. 

 Med samme selvfølgelighed burde  Næssundfærgen bevares. Den har været en del af vores kultur i 450 år. 

Det er den eneste igangværende træfærge i landet, og den er endda bygget på øens eget skibsværft. - og 

den har stor turistmæssig værdi! 

Kunne man måske tænke sig at rage det gamle rådhus i Nykøbing ned? Jamen hvorfor ikke? Giver det 

måske overskud? Det figurerer med garanti ikke på så mange fotos og YouTube-klip, som Næssundfærgen 

gør! 

Nej, selvfølgelig bevares rådhuset. Vi siger også med glæde TAK, når dronningen vil aflægge besøg - og 

betaler regningen. Sådan er det bare, når det gælder kulturarv, og sådan skal det  være! 

Kommunalbestyrelsen har pligt til at værne om vores kulturarv. Lad os håbe, den revurderer sagen og 

viser sig vores tillid og deres opgave værdig. 

Johannes Lillelund  

7960 Karby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Røgter kommunalbestyrelsen deres hverv godt nok, når den nedlægger Næssundfærgen? 

Har den slet ikke forståelse for, at den også skal varetage vores kulturarv? For der er vitterlig tale om 

kulturarv. Der har været færgeri på stedet i 450 år. Det er den eneste igangværende træfærge i landet, og 

den er endda bygget på øens eget skibsværft. 

Kunne man også tænke sig at rage det gamle rådhus i Nykøbing ned? Jamen hvorfor ikke? Giver det 

overskud? Det figurerer med garanti ikke på så mange fotos og YouTube-klip, som Næssundfærgen gør? 

Nej, selvfølgelig bevares rådhuset. Vi siger også med glæde TAK, når dronningen vil aflægge besøg - og 

betaler regningen. Sådan er det bare, når det gælder kulturarv, og sådan skal det  være! 

Er man opgaven voksen? 

 

 

På samme måde har vi et helt unikt færgeri på Næssund som har været en del af vores kultur i over 450 år. 

Det burde vi heller ikke spørge os selv om vi har råd til. 

De 15-20.000 turister der hvert år tager færgen over til/fra Mors synes endda det er værd at betale penge 

for at benytte. De tager ikke færgen fordi det er en kortere eller billigere vej. Uden færge er jeg sikker på at 

både Nykøbing og Jesperhus vil mangle disse turisters omsætning. 

Jeg tror ikke Nykøbing har nogen turistattraktioner der er så fotograferedes som Næssund færge. 

 

Hvis medlemmerne af kommunalbestyrelsen tænker lidt over hvilken kulturskat de fjerner fra øen for altid 

tror jeg at de vil få nogle urolige nattesøvne. 

 

Johannes Lillelund Sørensen 

Grønvej 5 

7960 Karby 
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