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Hvad kan pasprotokoller 
bruges til?

- Følge en persons færden
- Hvor en person kommer fra
- Hvor en person rejser hen



  

Hvad vi skal se på

- Rejsepas
- Vandrebøger
- Skudsmålsbøger
- Opholdsbøger
- Amtspas



  

Hvad er et pas?

… et af en Øvrighedsperson udstædt Document, 
hvormed Ihændehaveren legitimerer sig paa 
Reiser. (H. P. Giessing, 1841)



  

Nogle typer af pas
- Rejsepas
- Sundheds- og 
  karantænepas
- Afskeds- eller 
  gårdmandspas
- Kopipas
- Frimandspas
- Frihedspas
- Vognpas
- Indladelsespas

- Udygtighedspas
- Fribefordringspas
- Kurerpas
- Permissionspas
- Markedspas
- Sessionspas
- Toldpas
- Besejlingspas
- Islandsk søpas
- Flyttepas 



  

Rejsepas

Udstedt af politimesteren, 
dvs. retsbetjenten



  

De ældste regler

”Om pas at tage. At alle de, som vil 
drage af byen, skulle tage pas med 
dem.” (Helsingør, 1555)

Passene indeholdt en bøn til den, 
der så passet: ”Forde, fremme og 
være behjælpelig til det bedste”



  



  



  



  



  

Udviklingen og årsagen til pas

- Middel for staten til at 
  kontrollere
- Statens sikkerhed, begrænse 
  rejseadfærd 
- Sikkerhed for den rejsende
- Bevis på nationalitet



  

Lov 26.01.1819: 
… alle saadanne omvandrende Personer anholdes og 
føres til nærmeste Politiøvrighed, som paa det 
Nøiagtigste har at anstille Undersøgelse om, hvo disse 
Personer ere, om de ere indlændiske eller udlændiske, 
hvad der er Hensigten af deres Reise, om de have fast 
Næringsvei eller Udsigt til at erholde Samme, og om de 
ere forsynede med tilbørlige Passe eller andre 
tilstrækkelige Beviser om, at de ikke ville falde det 
Offentlige til Byrde …

Eksempel på årsag til pas i 
1800-tallet



  

Hvem skulle bruge pas?

- Indtil 1846: Indlændinge og udlændinge
- 1846-1862: Udlændinge
- 1862-1875: Udlændinge bortset fra 
  svenskere, nordmænd og englændere
- 1875-1917: Ingen (dog opholdsbog)
- Efter 1917: Udlændinge



  

Hvilke indlændinge 
skulle bruge pas?

- Indtil 1846: Alle stænder

Bortset fra:

- Embedsmænd i tjeneste 
- Skippere, sømænd, lodser
- Personer bosat inden for 2 mil



  

Hvornår skulle man 
bruge pas?

Når man skulle krydse vand (fx færgested) 
eller rejse til udlandet

Lov 07.08.1846:
… Pas paa Reiser mellem forskiellige Steder i 
Kongeriget … ophæves, saa at Sø- og Landreiser i 
saa Henseende sættes under lige Vilkaar.



  

Kunne man selv vælge ruten?

- Kunne vælge destinationen
- Skulle altid tage den korteste vej

Lov 26.01.1819:
… om de ere forsynede med Passe, om de have 
taget nogen anden end den korteste Vei, for at 
komme til det i deres Passe bestemte Sted.



  

Hvad krævede det at få pas?

Bevis på at man lovligt kunne rejse

- Håndværkssvende: Attest fra mester
- Jøder: Attest fra ældste
- Fremmede: Attest fra gæstgiver



  



  

Passets gyldighed

- 3 dage fra udstedelsen 
- Indtil 1839: Til én rejse
- Efter 1839: Til flere rejser



  

Hvornår skulle 
passet forevises?

- Ved overnatning på rejse
- Ved bosættelse
- Ved overfart
- Muligvis også ved gennemrejse

Mercurius 1828-1857



  

Lov 29.12.1758:
… at deslige bortreisende Personer ikke tillades at 
passere Kjøbstæderne og Fæstningerne, eller ved 
Færgestederne overføres, uden at kunne forevise 
vedkommende Øvrigheds Pas paa det Sted, hvor de 
ere reiste fra.



  

H.P. Giessing 1841:

Enhver til en Kjøbstad ankommende Fremmed 
og ubekjendt Person, som agter nogen Nat at 
opholde sig sammesteds, skal anmelde sig for 
Byens Politiemester, der har at undersøge hans 
Passer og Beviisligheder; dog undtages herfra de 
Reisende, som indlogerer sig paa de offentlige 
Gjæstgiversteder, om hvilke, naar de ikke 
opholde sig længere end een nat, saadan 
Anmeldelse er ufornøden, saafremt Gjæstgiveren 
ikke finder deslige Reisende mistænkelige, men 
han i saa Henseende vil staae til Ansvar



  

Hvem skulle passet 
forevises til?

- Retsbetjenten
- Færgemanden
- Postvognskusken
- Gæstgiveren



  

Hvad er en pasprotokol?
Myndigheders registrering af:

- Udstedte pas og pasbøger 
- Foreviste pas og pasbøger



  

Hvad er der bevaret

København

- Pasprotokoller over udstedte pas 1788-
1850 (Københavnske pasregnskaber)

Provinsen

- Helsingør 1804-
- Korsør 1798-
- De fleste byfogeder først o.1820-



  

Nykøbing Falster: 1791-1896 (3 pk.)
Nakskov: 1839-1893 (1 pk.)
Maribo: 1830-1923 (3 pk.)
Rødby: 1812-1922 (1 pk.)
Stubbekøbing: 1825-1889 (3 pk.)
Nysted: 1828-1840 (1 pk.)
Sakskøbing: 1852-1884 (1 pk.)

Pasprotokoller fra købstæder
på Lolland-Falster



  

Hvad fortæller pasprotokoller 
over udstedte pas?

- Udstedelsesdato
- Navn
- Fødested
- Udseende
- Erhverv
- Destination
- Evt. kautionist



  

Hvad fortæller pasprotokoller 
over foreviste pas?

- Forevisningsdato
- Navn
- Erhverv
- Udrejsested og -dato
- Sidst forevist
- Destination



  

Udstedte pas



  

Foreviste pas før 1846



  

Foreviste pas efter 1846



  

Pasbøger

- Vandrebøger
- Skudsmålsbøger 
 - Opholdsbøger

Landrejser og sørejser



  

Vandrebøger

- Pasbøger for håndværkssvende 
- Perioden 1828-1886
- Forevises og underskrives
- Oplysninger i pasprotokollerne



  



  

Lov 10.12.1828:

Kongen har bragt i Erfaring, hvorledes i de senere 
Aar en Mængde Personer, for det meste under 
Navn af Haandværkssvende, have omstreifet i 
Danmark uden Beskiæftigelse og uden Midler til 
at ernære sig … hvorved slig skadelig Omstreifen 
kan forebygges og standses.

Årsag til vandrebøger



  



  

Skudsmålsbøger

- Pasbøger for tyende
- Perioden 1833-1924
- Forevises og underskrives



  



  

Hvor findes oplysningerne?

- I byerne indtil 1854: Til- og 
  afgangslister i kirkebøgerne
- I byerne efter 1854: 
  Tyendeprotokoller
- På landet indtil 1875: Til- og 
  afgangslister i kirkebøgerne
- På landet efter 1875: 
  Tyendeprotokoller



  

Opholdsbøger

- Pasbøger for udlændinge
- Perioden 1875-1928
- Forevises og underskrives
- Oplysninger i pasprotokollerne



  



  

Eksempel 1:

Undersøge hvor en person kommer 
fra?

- Problem: Ikke nævnt ved destination
- Får han udstedt pas?
- Har han afleveret pas til retsbetjenten?
- Fødested er nævnt



  

Eksempel 2:

Undersøge hvor en person rejser hen?

- Får han udstedt pas?
- I pasprotokollen nævnes hans destination



  

Hvordan bestiller 
man pasprotokoller?

- Retsbetjentregistraturerne, afd. G
- Specialregistratur (kun købstæder
  på Sjælland)
- Bestil materialet i Daisy via sa.dk

Arkivskaber: byfoged/herred/birk
Arkivserien: pas...



  

Amtspas

- Pas til værnepligtige
- Perioden 1788-1849
- Tilladelse til at flytte til et andet amt
- Oplysninger i amtets pasprotokoller



  

Amtspas, 
Holbæk 
Amt



  

Eksempel på lægdsrulle
Lee Sogn, tilgangsrulle 1801



  

Eksempel på amtspasprotokol


