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Pas 
 
Pas har været anvendt så langt tilbage som i 1500tallet, 
men skulle bruges ved forskellige former for grænser. 
 
Hvis man kort skal karakterisere, hvad et pas er, så er 

det et personligt dokument, som en person skal bruge til 

at identificere sig med på rejser. 

I dag er et pas et lille hæfte, der er udstedt af politiet. 
Tidligere bestod det blot af et stykke papir, og udstede-
ren kunne være mange forskellige myndigheder af-
hængig af passets karakter og brug, bl.a. byfoged, råd-
stue og amt.  
I dag skal der bruge pas når man rejser uden for Europa, 
for få år tilbage var det uden for Norden og før da var 
det når man krydsede en landegrænse.  Går vi længere 
tilbage, der hvor vi har vores interesse var det meget 
mere restriktivt hvor der skulle anvendes pas. 
I 1500tallet måtte udlændinger ikke rejse rundt i Dan-
mark uden pas. I 1600årene blev der stillet krav om at 
danskere skulle have pas ved indenlandske rejser. Man 
kunne altså ikke færdes frit rundt i landet uden at have et 
pas. I slutningen af 1700 og i 1800årene blev der ført 
pas protokoller ved overfarts byerne. 
I disse protokoller blev de rejsende indskrevet med 
navn, stilling, hjemsted, signalement og rejsens mål. 
For bøndernes vedkommende var det godsejeren der ud-
stedte passene. 
Trekantområdets slægtshistoriske forening har udgivet 
et lille hæfte om Pasprotokoller. Som vist på næste side.  
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Pasprotokoller er beskrevet i følgende tre bøger: 
 
Gunnar Olsen i ”Håndbog for lokalhistoriker”, 
DHF 1965. 
 
Hans H.Worsøe i ”Find dine Rødder”, Politikens 
Forlag 1987. 
 
Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen i 
”Find din slægt—og gør den levende”, Bondero-
sen 2003 
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Når man ikke ved, hvor en person kommer fra eller 

rejser hen, vil pas protokollerne i mange tilfælde være et 

godt sted at begynde. I 1800-tallet skulle man nemlig 

bruge pas til inden landsrejser, og via pas protokollerne 

kan man følge en persons rejsefærd. 

 

Alle indlændinge - dvs. adelige, gejstlige, borgere og 

bønder - skulle være forsynede med gyldigt pas, når de 

rejste over vand; både mænd som kvinder. Det betyder, 

at en Ålborg borger der skulle til Vendsyssel skulle have 

pas for at rejse over Limfjorden, rejse fra Fyn til Jylland 

eller udlandet skulle medbringe Pas. Man skulle holde 

sig til den korteste rejserute; men hvis man alligevel 

blev nødt til at forlade den, skulle man straks henvende 

sig til den lokale pas myndighed og her forklare sig. 

Man kan f.eks. forestille sig håndværkere, der fik tilbudt 

arbejde uden for deres planlagte rejserute. 

 

Et udstedt pas var et ark papir med forskellige data om 

pashaveren. Fra 1808 skulle der på de udstedte pas frem-

gå ansøgerens navn, føde-sted, højde, udseende, hvor 

han skulle rejse hen mm. Disse punkter vil de fleste ste-

der ogsa fin-des noteret i pasprotokollerne. De skulle 

sikre, at en myndighed på ste-det skulle kunne afgøre - 

så godt det var muligt - om det virkelig var den rejsen-

des eget pas. Der lader ikke til at have været helt klare 

regler for, hvornår en person skulle forevise sit pas, når 

han rejste over land.  
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I pasprotokollerne over foreviste pas findes bl.a. op-

lysninger om hvor og hvornår, det er udstedt, hvornår 

passet sidst er påtegnet, hvornår man er ankommet, og 

hvor man skal hen. Pa den made kan man følge en per-

sons rejse. 

Når man ankom til et sted, hvor passet skulle vises, 

skulle det opbevares hos politimyndigheden indtil rej-

sens fortsættelse. Årsagen har vel været den, at øvrighe-

den på den måde har haft større kontrol med den rejsen-

de og vidst, hvornår han rejste videre. Derfor finder man 

i dag afleverede pas i retsbetjentarkiverne. Hvis man 

ikke ved, hvor en person kommer fra, så er det et godt 

sted at begynde. I mange retsbetjentarkiver vil de afleve-

rede pas dog være kasserede. 

Fra 1828 skulle alle rejsende håndværkssvende anskaf-

fe sig en „vandrebog". Myndighederne ønskede på den 

måde at hindre håndværkeres omflakken i landet. I alle 

de købstæder, som de passerede på deres rejse, skulle 

bogen forevises hos byfogeden. Forevisninger af van-

drebøger vil de fleste steder være nævnt i pasprotokol-

lerne. Allerede før 1828 ses håndværkssvende dog at 

være blevet noteret, når de forlod en retskreds og ikke 

kun, når de rejste over vand. 

Når man som håndværker ønskede at rejse, skulle man 

desuden forevise en attest fra sin mester eller lavets ol- 

dermand på, at man måtte rejse og ikke skyldte noget.  
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Hvad gør vi når vi vil søge efter pasprotokollerne. 
 
Pasprotokollerne findes på landsarkiverne. Derfor går vi 
ind på Daisy og søger. 
Jeg skriver Pas i Arkivserie: og årstals interval i Periode: 
Det giver en bred søgning, nu får jeg både pasprotokol-
ler og pasjournaler samt rejsepas, vandrepas m.m. 
 
Der er nu mange muligheder, måske mange hundrede. 
Derfor trykker jeg på ”Ctrl.  f” for at få et søge felt hvor 
jeg kan søge efter den by, herred eller færgeoverfart som 
jeg tror vedkommende er rejst forbi. Der kan være man-
ge muligheder så det er bare med at lede de rigtig proto-
koller frem, bestille dem og komme ud på arkivet. 
 
Vi skal også have fat i retsbetjentens arkiv, for det her-
red hvor rejsen går til. Det kan jo godt være at vi kan 
være heldig og finde selve passet som vedkommende 
har gået med. 

En side i en vandrebog 
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John Rasmussen 

Her en kopi af et rejsepas 


