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Formáli 
 

„Við gátum ferðazt hvert á land sem við vildum án vegabréfs 

og fararleyfis, enginn spurði um skoðanir okkar, uppruna, 

kynstofn eða trúarbrögð.“1 

 
ér talar rithöfundurinn Stefan Zweig um það frelsi sem hann bjó við sem ungur 

maður fyrir heimsstyrjöldina fyrri, sem breytti svo miklu, en við skrif þessa texta 

var hann að horfa til baka frá róstursömum árum millistríðsáranna og seinni 

heimstyrjaldarinnar. Staðhæfingar hans voru ekki alrangar en áratugirnir fyrir stríð höfðu 

einkennst af auknum hreyfanleika fólks og minnkandi hindrana á ferðum fólks um heiminn.2 

Hins vegar var það aðeins um tíma sem ferðir á milli landa voru hindrunarlitlar. Þegar þjóðríkin 

voru að mótast var einn þáttur í skipulagningu þeirra að fólk þurfti að hafa með sér 

auðkennisskjöl, ekki aðeins vegna flutninga milli landa eins og þekkist í dag heldur einnig á 

milli héraða. Það kann að þykja nútímafólki sérkennilegt að leyfi þurfi til flutninga innan 

þjóðríkis, en fyrir þessu lágu þó skiljanlegar ástæður. 

 Frá lokum miðalda til árnýaldar átti sér stað stórfelld endurskipulagning á yfirráðum 

yfir landssvæðum í Evrópu. Á miðöldum, fyrir tíma nútíma ríkisvalds, voru innbyrðis 

landamæri innan konungsríkja vel þekkt fyrirbæri og mikill munur gat verið á stjórnarfari milli 

héraða, borga og landsbyggðar. Þessi innbyrðis landamæri voru mikilvægur þáttur í því að 

takmarka flakk fátækari stétta. Þá lá rétturinn til þess að takmarka ferðir fólks ekki í höndum 

ríkisvaldsins sjálfs heldur ákveðinna stétta. Einstaklingar fóru með pólitísk yfirráð á sínu landi, 

eins og t.d. lénsmenn sem höfðu mikið vald yfir bændum á landi sínu.3 Með tímanum urðu til 

ríki og þau tóku til sín vald til að heimila ferðir fólks og tryggja öryggi á landamærum. 

Víðsvegar um Evrópu var eftirlit með flutningi fólks byggt upp og það kristallaðist í síauknu 

eftirliti með auðkennisskjölum.4 

 Á 18. öld má einkum sjá aukna viðleitni ríkisvaldsins til þess að skrásetja upplýsingar 

um þegnanna, allt frá fæðingu til dauða. Á sama tíma efldist skrifræði, sem var nytsamlegt tæki 

til að stjórna þegnunum. Samhliða því voru nýir hugmyndastraumar að breiðast yfir Evrópu og 

voru drifkraftar í þessari þróun. Í því samhengi var hugmyndaheimur kameralismans, sem var 

                                                      
1 Zweig, Stefan, Veröld sem var, bls. 86. 
2 Torpey, John, The Invention of the Passport, bls. 91–92. 
3 Gulddal, Jesper, „The Novel and the Passport“, bls. 3; Torpey, „Coming and Going“, bls. 242.  
4 Gulddal, Jesper, „Henry Fielding's Proposals for an Internal British Passport System“, bls. 1. 
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ríkjandi meðal hinnar menntuðu elítu álfunar, mikivægur. Hann snerist um aukna miðstýringu 

og miðaði að skipulagningu samfélaga í þeim tilgangi að auka mátt ríkisins.5 Lykilhugtak í 

hugmyndastefnu kamaralismans var hugtakið lögregla eða Polizei, sem þá hafði mun víðtækari 

merkingu en nú á dögum og lék stórt hlutverk í að stækka og þróa skrifræði ríkja.6 Eitt einkenni 

18. aldarinnar var þannig styrking ríkisvalds og breytt samband þess við þegnanna, sem til 

dæmis fram í aukinni upplýsingaöflun og birtist í tilraunum til að hafa eftirlit með ferðum fólks. 

Ísland var ekki undanskilið í þessari þróun enda hluti af danska konungsríkinu þar sem kerfið 

var mjög strangt og viðhélst lengur en annars staðar. H. P. Giessing starfsmaður við 

vegabréfaeftirlit Kaupmannahafnarlögreglunnar orðaði þetta þannig árið 1841: „i andre stater 

landets indvaanere ikke behøve noget pas for at reise fra den ene provinds til den anden.“7 Til 

samanburðar voru hömlur á ferðum innanlands í Prússlandi að mestu afnumdar árið 1817.8 

 Í þessari grein verður kannað hvernig lög um takmarkanir á ferðum og landfræðilegum 

hreyfanleika fólks var háttað. Horft verður einkum til laga sem takmörkuðu ferðir innanlands 

en einnig þeirra sem tóku til utanlandsferða. Litið verður til þeirra heimilda sem varðveittar eru 

um þetta tímabil til að rannsaka framkvæmd passaútgáfu og -eftirlits hér á landi. Markmið 

þessarar greinar er að hún verði nytsamlegur inngangur fyrir þá sem vilja kynna sér þennan 

heimildarflokk. Hún verði þannig leiðarvísir fyrir þá sem ætla að nýta sér hliðarafurð 

verkefnisins, sem er skrá yfir vegabréf, er finna má á vefsvæði Þjóðskjalasafns:  

www.heimildir.is/vegabref .  

En hvað er vegabréf/passi? Ein skilgreining er sú að það sé skjal gefið út af yfirvaldi 

sem staðfestir lögmæti ferðalags handhafans.9 Hugatakanotkun hefur þó valdið nokkrum 

höfuðverk þar sem í samtímaheimildum eru notuð mörg mismunandi hugtök yfir sama 

fyrirbærið. Mörg hugtök voru í umferð á mismunandi tímum og má þar nefna dæmi eins og 

seðil, vegseðill, prestsseðil, passa, reisupassa, sýslupassa, vegapassa, sjóróðarpassa, 

sýsluattest, prestsattest, leiðarbréf, vegabréf o.s.frv. Sum þessara hugtaka þýða það sama og er 

sama orðið stundum notað í heimildum yfir sama fyrirbærið. Til að forðast rugling þá verður 

hér notast við orðið sýslupassi eða passi til styttingar fyrir ferðir innan Íslands og vegabréf fyrir 

                                                      
5 Torpey, John, The Invention of the Passport, bls. 18. 
6 Hrefna Róbertsdóttir, Wool and Society, bls. 151. 
7 Giessing, H.P., Systematisk fremstilling af den danske lovgivnings bestæmmelser om pasvœsenet, 
bls. 1. H. P. Giessing var starfsmaður vegabréfaeftirlits Kaupmannahafnarlögreglunar. Hann skrifaði 
árið 1841 bók sem fjallaði um danska vegabréfakerfið og bar saman við prússneska kerfið. Hann ritar 
einnig um íslenska sjópassa.  
8 Torpey, John, The Invention of the Passport, bls. 63. 
9 Giessing, H.P., Systematisk fremstilling af den danske lovgivnings bestæmmelser om pasvœsenet, 
bls. 1.  

http://www.heimildir.is/vegabref
http://www.heimildir.is/vegabref
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ferðir á sjó til annarra landa. Talað verður um prestsattest eða vitnisburð þegar kemur að 

vitnisburðum presta, eftir því hvað hentar hverju sinni en prestsattest voru mikilvægur hluti af 

passakerfinu. Þegar talað er um reisupassa er átt við skjal sem innheldur bæði sýslupassa og 

prestsattest en slíkt fyrirkomulag var lögfest með konungstilskipun árið 1781. 

Þá ber að nefna að þessi grein er ein af afurðum verkefnisins Sína leið siglir hver. 

Rannsókn á 19. aldar vegabréfum í skjalasafni Bæjarfógeta Reykjavíkur. Verkefnið var styrkt 

af Nýsköpunarsjóði námsmanna og Þjóðskjalasafni Íslands og var unnið sumarið 2019. 

Verkefnið var unnið af Emil Gunnlaugssyni BA-nema í sagnfræði og skjalfræði með aðstoð 

Unnars Rafns Ingvarssonar, umsjónarmanns verkefnisins og Gísla Baldurs Róbertssonar, en 

þeir eru starfsmenn Þjóðskjalasafns Íslands. Þá hafði höfundur not af óbirtri grein Bjarkar 

Ingimundardóttur, fyrrverandi skjalaverði á safninu, um lögreglueftirlit presta sem vísaði 

veginn á gagnlegar heimildir.  
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Uppruni auðkennisskjala á Íslandi 
kylda til þess að bera á sér auðkennisskjöl á Íslandi á sér nokkuð langa sögu. Þegar á 

16. öld má sjá að notkun skriflegra vitnisburða, kynningabréfa og annarra 

auðkennisbréfa var hafin. Áttu kirkjunnar menn og hreppstjórar að sjá um útgáfu þeirra 

í umboði sýslumanna. Tilgangur auðkennisbréfa var fyrst og fremst, að gera yfirvöldum kleyft 

að greina á milli þeirra sem áttu rétt á að því að ferðast og þeirra sem talið var að óheppilegt 

væri færu milli landssvæða.10 Yfirvöldum var þannig umhugað um að hefta flakk fólks. Í 

alþingissamþykkt, undir lok 17. aldar, var öllu utansveitarfólki og umhleypingum, bannað að 

ferðast um framandi héruð og ítrekað að fátækt fólk ætti umönnun í sínu heimahéraði, ef til 

þess kæmi, en ekki annars staðar. Þess vegna var einnig mikilvægt að fólk færi ekki á flakk um 

sýslurnar „kynningarlaust“, það er án skriflegra vottorða.11  

 Kirkjan lék stórt hlutverk í því að hafa eftirlit með almenningi. Eftir siðaskipti var 

kirkjunni mörkuð staða innan stjórnsýslu ríkisins. Það var í samræmi við einingu ríkis og kirkju 

sem átti aðeins eftir að eflast með tímanum.12 Kirkjan hafði þannig víðtækt eftirlit með fólki 

og lét sig hátterni þess og fyrirætlanir varða. Dæmi um þetta er prestsstefnusamþykkt frá árinu 

1641 þar sem aðkomufólki var bannað að taka sakramenti13 án þess að hafa vitnisburð prests 

úr þeirri sókn sem það síðast vék úr. Þá var kvartað yfir því að: „einhleypar persónur, eða og 

þó með öðrum séu, úr einni sókn hlaupa í aðra, einu héraði og fjórðungi í annan án allra 

vitnisburða“14 

 Í fyrstu allsherjarlögreglutilskipun fyrir Ísland, svonefndum Bessastaðapóstum frá 

árinu 1685, var enn skerpt á notkun auðkennisskjala þar sem  segir að, veikir og félausir 

einstaklingar, sem þyrftu að leita sér ölmusu innan héraðs, ættu að bera á sér skriflegan 

vitnisburð með innsigli prests og tveggja hreppstjóra. Sömuleiðis áttu vinnuhjú að hafa með 

                                                      
10 Alþingisbækur Íslands II, bls. 223. Heinrich Krag höfuðsmaður lagði fram konungsbréf 1. júlí 1591 
um að gefa ætti þeim sem þóttu sannar ölmususkepnur til„vitnisburdar huar þeir fram kiæme eitt brief 
eda annad vijst teikn.“ 
11 Alþingisbækur Íslands VII, bls. 472−473. 
12 Harald Gustafsson, „Stjórnsýsla“, bls. 44. 
13 Að takast til sakramentis eða altarisganga var athöfn sem lengi vel fór fram u.þ.b. tvisvar á ári og var 
skylda. Athöfnin fólst í leynilegum skriftum og viðtöku líkama Krists, brauði og víni. Skilyrði til hennar 
var grunnþekking í kristnum fræðum. Þeim sem vanræktu þessa skyldu í meira en heilt ár var gert að 
sæta opinberum skriftum og fólki sem fór á móti reglum kirkjunnar gat verið meinað að ganga til altaris. 
Gefnir voru vitnisburðir eða attest til fólks um að það hefði sinnt þessari skyldu. Lengi vel var það 
skylda að bera með sér skriflegan vitnisburð um altarisgöngu til þess að geta tekist til altaris í annarri 
sókn, sbr. Einar Arnórsson, Íslenzkur kirkjuréttur, bls. 128–132 
14 Guðs dýrð og sálnanna velferð, bls. 70. 
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sér skriflegan vitnisburð til næstu vistar við vistarskipti. Kynningarlausu fólki, sem færi um 

flakkandi og betlandi skyldi refsað og því tafarlaust vísað til áttahaga sinna ef sannaðist að það 

væri hraust og vinnufært. Sendimenn áttu einnig að hafa með sér „vegseðill“ svo þeir gætu 

sannað að þeir væru ekki flakkarar.15 Einn tilgangur Bessastaðapósta var að hægt væri að fara 

í lögmætum erindagjörðum um landið án þess að eiga í hættu á að vera ranglega tekinn fyrir 

flakk. Hins vegar var aðal tilgangur lögreglutilskipunarinnar að koma í veg fyrir flakk fátækari 

stétta og þannig hindra að það riðlaði framfærslukerfi sveitanna og því viðkvæma jafnvægi 

sem ríkti. Í þessu samhengi má benda á að á Englandi sáu yfirvöld sig knúin að setja ný lög 

árið 1662 þar sem settar voru verulegar takmarkanir á ferðir fólks með passaeftirliti því öreigar 

áttu til að fara til þeirra héraða þar sem fátækraaðstoð þótti rausnarlegust. Bent hefur verið á, í 

erlendu samhengi, að samfélagsleg skylda fólks til að veita fátæktaraðstoð til annarra í 

nærsamfélaginu, það er innan lítilla eininga eins og sókna og héraða, hafi verið mikilvæg 

ástæða þess að reynt var að hafa eftirlit með ferðum fólks.16  

 Frá upphafi 18. aldar má merkja aukna umræðu og jafnvel gremju meðal valdsmanna 

um flakk og þá galla sem voru á eftirlitinu með því. Árið 1721 ávítaði stiftamtmaður á Íslandi 

sýslumenn fyrir flakk fólks um sveitir landsins án passa og minnti sýslumenn á að þeir væru 

skyldugir að refsa þeim einstaklingum sem þannig yrðu brotlegir við lög.17 Með 

húsagatilskipuninni árið 1746 var ítrekað að þær manneskjur sem ekki gátu aflað sér 

lífsviðurværis, hvort sem það væri vegna elli eða annarra kvilla, væri stranglega bannað að fara 

milli hreppa, hvað þá sýslna án vitnisburðs hreppstjóra eða sýslumanns. Þá skyldi fólk án allra 

vitnisburða vera refsað með sama hætti og flökkurum.18 Árið 1745 lét Johan Pingel amtmaður 

(1713–1779) lesa upp skjal á Alþingi þar sem hann kvartaði yfir umgangi lausamanna og 

vinnufólks og ávítaði menn fyrir að hýsa flakkara og vinnufólk sem „løb fra eet Syssel i det 

andet“ án passa. Sýslumönnum var skipað að brýna fyrir hreppstjórum og íbúum sinna sýslna, 

að stranglega bannað væri að hýsa passalaust fólk og þeim skyldi vísað skilyrðislaust til átthaga 

sinna.19 Rúmlega áratug síðar sakaði Pétur sýslumaður Þorsteinsson (1720–1795) Hans 

Jensson Wium (1715–1788) sýslumann um að vanrækja embættisskyldur sínar því hann hafði 

útvegað Fjalla–Eyvindi Jónssyni og Höllu Eyjólfsdóttur konu hans passa árið 1764.20 

                                                      
15 Lovsamling I, bls. 432−436. Sjá einnig Hrefnu Róbertsdóttur, Wool and Society, bls. 157. 
16 Torpey, John, The Invention of the Passport, bls. 8 og 18–19. Enska löggjöfin hét "Act for the better 
Reliefe of the Poore of this Kingdom."  
17 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Snæfellssýslu. GA/1-2. Dóma- og þingbók. (1714−1721), bls. 316−318. 
18 Lovsamling II, bls. 618–619. 
19 Alþingisbækur Íslands XIII, bls. 253−254. 
20 Annálar 1400–1800 IV, bls. 398. 
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Löggjöfin 

)iginlegt upphaf skipulegs passakerfis á Íslandi, með mjög skýrum reglum, má rekja 

til konungstilskipunar frá 11. apríl 1781. Vilhelm Vilhelmsson sagnfræðingur hefur 

bent á að skoða verði þessa tilskipun í samhengi við tilskipun um lausamenn árið 

1783 og stofnskrá tukthússins á Arnarhóli árið 1784.21 Forsaga tilskipunarinnar frá 1781 var 

sú að margir sýslumenn á Íslandi höfðu kvartað yfir misnotkun á vitnisburðum og hversu 

auðfengir þeir voru. Gat þar ráðið tengsl einstaklinga eða að ekkert var um það skeytt hvort sá 

sem gaf vitnisburðinn og handhafi þekktust og jafnvel voru dæmi þess að einstaklingum hafi 

verið leyft að semja sinn eigin passa.22 Tveir sýslumenn, þeir Magnús Ketilsson (1732–1803) 

og Guðmundur Pétursson (1748–1811), kvörtuðu sérstaklega undan sjálfræði vinnufólks og 

yfir því að bæði búandi fólk og flakkarar færu yfir mörk sýslna og skeyttu ekki um að fá til 

þess passa frá sýslumanni heldur létu duga að verða sér úti um auðfengin vottorð presta. Þetta 

varð auðvitað til þess að fólk gat komið sér undan skuldum og annarri ábyrgð. Vísaði annar 

þeirra í bréfi sínu til eldri laga máli sínu til stuðnings.23 Skrif sýslumanna, auk tillagna 

stiftamtmanns, urðu til þess að stjórnvöld í Danmörku tóku þessi mál til skoðunar og má þannig  
 

 

 

                                                      
21 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 170. 
22 ÞÍ. Hið danska kansellí. 1928-KA/27-43. Bréfasafn (1779–1780). Nokkrir sýslumenn á Íslandi skrifa 
konungi um þá misnotkun, sem á sér stað varðandi vitnisburði og meðmæli, sem gefin eru á 
Íslandi. Dagsett þann 22. júlí 1779. 
23 ÞÍ. Hið danska kansellí. 1928-KA/28-5. Bréfasafn (1779−1781) Guðmundur Pétursson sýslumaður í 
Múlasýslu ber sig upp undan lausafólki, sem fari milli héraða, oft frá skuldum og án annarra skilríkja 
en vottorðs frá prestinum. Dagsett þann 18. ágúst 1779. Sjá einnig Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Saga og 
samfélag, bls. 114−119. 

E 

Reisupassi fyrir ferð frá Árnessýslu til Reykjavíkur frá árinu 1812. ÞÍ. 
Bæjarfógetinn í Reykjavík. JD/1. 
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sjá töluvert frumkvæði íslenskra valdsmanna að koma á betra passaeftirliti innanlands. 

 Konungsbréf um reisupassa sem fylgdi í kjölfarið hefst á þessum orðum: „Óreiða í 

landinu okkar Íslandi“. Með konungsbréfinu átti að skylda alla að bera með sér reisupassa, það 

er auðkennisskjal með vitnisburði bæði sýslumanns (sýslupassa) og prests. Á reisupassanum 

átti að koma fram leyfi sýslumanns fyrir ferðinni auk ástæðu hennar. Einnig átti prestur að skrá 

á hann vitnisburð sinn eða attest, og svo skyldi allt staðfest með innsigli prests og sýslumanns. 

Þannig varð til einhvers konar tvíhliða kerfi sem átti að varna því að fólk gæti hvorki flúið 

undan veraldlegum skuldbindingum né andlegum. Gildistími reisupassa var aðeins hálft ár og 

var hann aðeins gildur fyrir þá ferð sem gefið var leyfi fyrir á passanum. Líta átti einstaklinga 

með útrunna passa sömu augum og þá sem engan passa höfðu. Þá var einnig refsivert að hýsa 

passalaust fólk gegn sekt en upphæð hennar réðst af því hve lengi sá passalausi hafði verið 

hýstur. Tilgangur laganna var afar skýr en hann var að hreppstjórar og sýslumenn gætu haft 

yfirsýn með hverskonar fólki það sem héldi sig í hreppum og sýslum.24 Árið 1808 var því bætt 

við að mannlýsing skyldi einnig fylgja á passa til þess að fyrirbyggja misnotkun á þeim.25 

Einhverja hluta vegna virðist sem að ekki hafi mikið verið farið efir þessari reglu í sambandi 

við konur því afar fáar mannlýsingar eru til af konum fyrst um sinn eftir að þessi kvöð var 

lögfest en það breytist er líður á öldina.26  

 Eins og nefnt var léku prestar mikilvægt hlutverk þar sem skylda þeirra í passakerfinu 

var að sinna lögreglueftirliti í sinni sókn. Vitnisburðir, sem prestar höfðu lengi gefið út, voru 

gamalt fyrirbæri en með tilskipunni frá 1781 var það gert að skilyrði að þeir mættu ekki gefa 

þá fyrr en sýslumaður hafði fyrst gefið sinn passa. Lögreglueftirlit þeirra fólst svo sérstaklega 

í því að þegar utansveitarmann bar að garði var það skylda prestsins að taka hann tali og krefjast 

að sjá passa. Ef grunur lék á að utansveitarmaður hefði ekki löggiltan passa bar presti að 

tilkynna það til veraldlegra yfirvalda. Sömuleiðis átti prestur að gefa fólki sem hugðist fara 

vistaskiptum eða búferlum vitnisburð um altarisgöngur.27  

 Lög um reisupassa má einnig setja í samhengi við víðtækar breytingar á stjórnkerfi 

landsins á sama tímabili.28 Breytingarnar voru leiddar til lykta árið 1809 en sagnfræðingurinn 

                                                      
24 Alþingisbækur Íslands XVI, bls. 8−11. 
25 Lovsamling VII, bls. 225. 
26 ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. JD/1. Vegabréf. (1802–1870). Það eru þó einhverjar undantekningar. 
27 Einar Arnórsson, Íslenzkur kirkjuréttur, bls. 154. 
28 Harald Gustafsson, „Stjórnsýsla“, bls. 49−50. Víðtækar breytingar urðu á stjórnsýslu landsins á 
árunum 1770−1808 og sér í lagi á sambandi héraðsstjórnar við konungsvaldið. 
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Harald Gustafsson segir að þá hafi verið: „rekinn loka naglinn í byggingu nýs miðstýrðs 

stjórnkerfis.“ Þessi þróun hafði verið í mótun í áratugi með ýmsum ráðstöfunum sem hófst með 

flutningi stiftamtmannsembættisins til landsins árið 1770 og svo mörgum konungstilskipunum 

fram til ársins 1809.29 Loka naglinn svonefndi var hreppstjórainstrúxið. Upphaf þess má rekja 

til tillagna sem Magnús Stephensen (1762–1833), þá háyfirdómari, sendi konungi.30 

Tillögurnar vörðuðu ráðstafanir til að bæta úr þeirri neyð sem myndast hafði í landinu vegna 

ófriðarbálsins í Evrópu á þeim tíma en það hafði haft áhrif á siglingar til landsins og þar með 

flutninga á nauðsynjum.31  

 Örlítið óvænt hliðarskref í sögunni, og hluti af téðum ófriði, var þó tekið árið 1809 

þegar Jörgen Jörgensen (1780–1841) eða Jörundur hundadagakóngur gerði byltingu á Íslandi 

og tók löggjafarvaldið í sínar hendur. Hann afnam passaskyldu með yfirlýsingu frá 26. júní 

1809. Sautjánda grein yfirlýsingarinnar hljómar svo: "að eirn og sérhver íslenskur, getur án 

passa frá amtmönnum eða öðrum fyrirráðendum, farið fram og aftur í landinu hvar hann æskir, 

og höndlað þar honum sýnist.“32 Í bókinni Historical Account of a Revolution on the Island of 

Iceland in the year 1809 segir að þessi lagabreyting hafi verið tilkomin vegna þess að 

sýslumenn hefðu verið gjarnir á að gefa 

fólki aðeins passa til verslunarferða ef 

það lofaði versla hjá einhverjum 

ákveðnum kaupmanni sem var óhagstætt 

fyrir handhafa passans.33  

 Nokkrum mánuðum eftir 

misheppnaða byltingu Jörundar var 

áðurnefndu hreppstjórainstrúxi komið á 

og með þeirri skipan varð mikil breyting 

á hlutverki hreppstjóra. Þá urðu þeir 

formlega embættismenn konungs auk 

þess sem þeim voru lagðar ýmsar 

skyldur á herðar en þeir urðu nokkurs 

                                                      
29 Harald Gustafsson, „Stjórnsýsla“, bls. 52. 
30 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi I, bls. 153. 
31 Þórður Eyjólfsson, Alþingi og héraðsstjórn, bls. 23. 
32 Helgi P. Briem, Byltingin 1809, bls. 243; Helgi P. Briem, Sjálfstæði Íslands 1809, bls. 524 og  
33 Jörgen Jörgensen, Historical Account of a Revolution on the Island of Iceland in the year 1809, bls. 
55. 
 

Passi undirritaður af Jörundi hundadagakonungi. Hann var 
undirritaður tveimur dögum eftir að Jörundur hafði afnumið 
passaskyldu. ÞÍ. Hið danska kansellí 1928. KA/70-20 
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konar lögreglustjórar í hreppunum.34 Þeir áttu að krefja alla aðkomumenn um passa við 

komuna í hreppinn og að dagsetja passann daginn sem þeir skoðuðu hann og fyrir ómakið áttu 

þeir að fá greitt tvo skildinga fyrir hvern passa. Hreppstjórar áttu sérstaklega að hafa eftirlit 

með því að passalögunum frá 11. apríl 1781 væri framfylgt, eða eins og segir í instrúxinu: 

„[Með] tilliti til aðkomandi og ókunnugs fólks haldi þeir sérhverjum húsföður allstaðar 

strengilega til að hlýðnast nákvæmlega og tafarlaust kóngsbréfinu um passa- og attestis-lausa, 

útgefnu 11. apríl 1781, lögsæki hirðulausa hér um, án hlífðar.“ Hreppstjórum var þó algjörlega 

fyrirboðið að gefa sjálfir út passa.35 Þó má benda á tvö dæmi þar sem sýslumaður var beðinn 

um að gefa hreppstjóra leyfi til að gefa út passa til skyndiferða eða til ferða til ákveðna hreppa 

enda væri hann þess fullviss að þeir væru frjálsir að för sinni.36 Þá tíðkaðist einnig í einhverjum 

mæli að lögsagnarar sýslumanna gæfu út passa fyrir þeirra hönd eins og sjá má á undirskriftum 

á pössum.37 

 Í instrúxinu var skerpt á ýmsum fyrri reglum um passa og vitnisburði og eldri reglur 

ítrekaðar. Þar var þó einnig kveðið á um að ekki þurfti passa til allra ferða. Ferðir eins og 

skyndiferðir til kaupstaðar eða til verslunar innan verslunarumdæmis mátti fara án passa og 

sömuleiðis þurfti ekki passa til ferða innan sýslu. Ef maður ætlaði til vertíðar innan eigin sýslu 

eða næstu sýslu við átti passi einnig að vera ónauðsynlegur.38 Hins vegar hefur passi og 

vitnisburður verið nauðsynlegur vegna búferla og við vistarskipti þegar farið var milli héraða. 

Ekki virðast hafa verið gerðar miklar breytingar á passalöggjöfinni næstu áratugina. 

Upp úr fimmta áratug 19. aldar fór gamla passakerfið í Evrópu að úreldast vegna nýrra 

hugmynda um pólitískt og efnahagslegt frjálslyndi og tilheyrandi pólitískum hræringum í 

Evrópu á 5. áratug aldarinnar auk þess sem tækniframfarir höfðu mikil áhrif.39 Eimreiðar og 

gufuskip byltu samgöngum í álfunni og átti sinn þátt í að rífa niður innbyrðis landamæri þar 

sem hraði nýrra samgöngumáta gerði eftilit með pössum næstum óframkvæmanlegt.40 Danski 

sagnfræðingurinn Karl Peder Pedersen segir um þetta varðandi gufuskip árið 1819 í Danmörku 

                                                      
34 Lovsamling for Island VII, bls. 305–340. 
35 Lovsamling for Island VII, bls. 328–329. Liðir XXIX. Um vitnisburði og passa og XXX. Um 
húsmenn og aðkomufólk. 
36 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Skagafjarðarsýslu. GA/4–2. Dóma- og þingbók (1811–1814), bls. 8. og ÞÍ. 
Sýslumaðurinn í Þingeyjarsýslu. GA/1. Dóma- og þingbók (1804–1818), bls. 245–246. Í seinna dæminu 
er það leyft. en óvíst er með málalyktir í hinu dæminu. 
37 ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. JD/1. Vegabréf. (1802–1870). 
38 Lovsamling for Island VII, bls. 328–329. Liður XXIX. 
39 Gulddal, Jesper, „The Novel and the Passport“, bls. 23–24; Torpey, John, The Invention of the 
Passport, bls. 56. 
40 Torpey, John, The Invention of the Passport, bls. 77–78. 
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að: „De nye rejsemuligheder udløste snart irritation over det gamle passystem, for der krævedes 

fortsat pas til alle sørejser.“ Nokkrum árum síðar tók passakerfið í Danmörku að leysast upp 

því að danska kansellíið ákvað að það væri einkar æskilegt, næstum nauðsynlegt og tímabært 

að geta aðlagað passakerfið að breyttum aðstæðum og kröfum nútímans. Þann 7. ágúst 1846 

skrifaði Kristján VIII. undir lög sem námu úr gildi þá kvöð um að taka passa til ferða innan 

danska konungsríkisins.41 

 Passakerfið á Íslandi var þó ekki við það að leysast upp undan þunga tækni-, og 

hugmyndaframfara eins og á meginlandi Evrópu. Í Reykjavík a.m.k., var það frekar að styrkjast 

fremur en að veikjast. Árið 1837 fór bæjarfógetinn í Reykjavík að halda sérstaka passabók þar 

sem skráðir voru allir þeir sem fengu passa og afhentu passa hjá skrifstofu embættisins. Í 

upphafi passabókarinnar má finna afrit af bréfi frá Carl Emil Bardenfleth (1807–1857) 

stiftamtmanns til Stefáns Gunnlaugssonar (1802–1883) bæjarfógeta þar sem hann talar um það 

hættulega ástand sem myndast hafði með fjölgun tómthúsmanna í bænum í hlutfalli við aðra 

íbúa. Auk þess var greint frá því að farið yrði í eftirlitsferðir reglulega til þess að rannsaka 

ólöglega veru fólks í bænunum. Í bréfinu var vísað til fátækralaganna 1834, sem náði einnig til 

flakks, og tilskipun um reisupassa frá 1781, sem sagt var að ætti að framfylgja með: „storste 

strænghed“.42  

 Stefán Gunnlaugsson bæjarfógeti var einnig á móti því að afnema passaskyldu á Íslandi. 

Í bréfi hans til kansellís, 21. febrúar 1848, biðlaði hann til stiftamtmannsins, Matthias Hans 

Rosenørn (1814–1902), að hin nýja tilskipun um passa yrði ekki látin ná til Íslands. Stefán hélt 

því fram að eldri löggjöf hefði gegnt mikilvægu hlutverki við að hemja og koma í veg fyrir 

flakk betlara, lausamanna og annarra sem væru landinu til mikils skaða. Máli sínu til stuðnings 

vísaði hann til gamalla annála þar sem mikið hefði verið kvartað undan flakki í ákveðnum 

sýslum landsins.43 Málið virðist hafa skapað lagalega óvissu í skamman tíma því í áðurnefndri 

passabók sem nær frá 1840–1875 var aðeins einn passi færður inn í bókina á árunum 1848–

1849. Til samanburðar voru þeir u.þ.b. 60 bæði árin 1846 og 1851.44 

 Árið 1862 komust lögin frá árinu 1781 á ný til umræðu en ástæðan var sem áður 

fyrirhugaðar breytingar í Danmörku á löggjöf um vegabréf. Lögin þóttu ekki hægt að yfirfæra 

yfir Ísland vegna löggjafar sem hér var enn í gildi og jafnframt var spurt hvort ekki væri ástæða 

                                                      
41 Pedersen, Karl Peder, Kontrol over København, bls. 201 og 203–204. 
42 ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. JD/2. Vegabréfabók (1837−1874), án blaðsíðutals. 
43 ÞÍ. Hið danska kansellí 1928. KA/180-24 Bréfasafn (1848–1848). Rosenörn stiftamtmaður skrifar 
kansellíinu varðandi þá tillögu frá Stefáni Gunnlaugssyni fyrrum landfógeta að tilskipunin um vegabréf 
frá 7. ágúst 1846 verði ekki látin ná til Íslands. Dagsett þann 21. febrúar 1848. 
44 ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. JD/2. Vegabréfbók (1837−1874), án blaðsíðutals. 
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til að gera breytingar á þeim lögum sem voru við gildi á Íslandi. Málið var tekið til efnislegrar 

umræðu innan stjórnsýslunar á Íslandi. Pétur Havstein (1812–1875) amtmaður í Norður- og 

Austuramti gagnrýndi gildandi ákvæði um reisupassa frá árinu 1781 vera úrhelt og óhagkvæm. 

Pétur tefldi því fram tillögu þess efnis að tekið væri upp kerfi þar sem hverjum einstaklingi 

væri útvegað einhverskonar passabók við fermingu þar sem allir vitnisburðir, búsetu saga o.fl. 

þess háttar væri skráð að fyrirmynd danskra skudsmålsbøger. Þessa bók myndi fólk svo ávalt 

bera á sér milli staða. Tillögur hans fengu misgóðar viðtökur en stjórnvöld leituðu eftir 

skoðunum  íslenskra sýslumanna á málinu. Á móti því að breyta eða afnema lögin frá 1781 

voru stiftamtmaður auk flestra sýslumanna í Suðuramti. Hins vegar var meirihluti fyrir afnámi 

þeirra í Vestursamti auk þess að amtmaður Vesturamts stutti tillögur Péturs.45  

 Fram kom í umræðum stjórnvalda að það væri orðið sjaldgæft að fólk tæki yfirhöfuð 

passa, undantekningin væri þó kaupafólk, vermenn og fólk sem væri að flytja búferlum.46 Þrátt 

fyrir ýmsar tillögur til breytinga og umræður um gildi laganna sem stóðu yfir til ársins 1867 

verður ekki séð að nokkuð hafi verið gert heldur virðist passakerfið einfaldlega hafa horfið í 

fyllingu tímans og fallið í gleymskunnar dá. Talið hefur verið að lögin hafi í raun og veru verið 

afnumin með afnámi vistarskyldu í lögum nr. 60, 16. nóv. 1907 enda þá löngu orðin úrelt og 

væntanlega hvergi verið fylgt lengi vel.47 Í passabók frá Snæfellsýslu má til dæmis sjá að útgáfa 

passa var enn í gangi árið 1879 þótt að fáir passar væru gefnir út.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
45 Björk Ingimundardóttir. Óprentuð grein um Lögregluyfirlit presta, fengin hjá höfundi. 
46 Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands II, bls. 233–235. 
47 Einar Arnórsson, Íslenzkur kirkjuréttur, bls. 154–155 
48 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Snæfellssýslu. JE/17. Passabók (1856–1879), án blaðsíðutals. 
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„Andskotans reisupassi“ – Framfylgd laganna 
 

Bölvaður að elífu sé 

andskotans reisupassi, 

og hengdur upp í helvíti, 

sem hildir úr merar rassi! 

bíði hann þar til bölvunar 

báls í elífu veini! 

allt þángað til um aldirnar 

áranna verður skeini.49 

 

Ólafur stiftamtmaður Stefánsson (1731–1812) 

 

ð hvaða leyti tilskipun um reisupassa, frá 11. apríl 1781, var framfylgt á Íslandi er 

verðugt rannsóknarefni. Eitt er að setja reglur en annað að fara eftir þeim. Ljóst er 

að munur hefur verið á milli metnaðar stjórnvalda og raunverulegrar framkvæmdar 

laganna enda getur verið skekkja milli lögheima og raunheima og margt haft áhrif á það. 

Aðstæður í nærsamfélagi gátu verið breytilegar og staðsetning sýslumanns hafði eflaust mikil 

áhrif, enda samgöngur oft erfiðar. Í þessum kafla verður leitast við það skoða og kanna þessa 

þætti.  

 Fátt er um heimildir um passakerfið innanlands á upphafsárum þess og ekki hefur leit 

að eiginlegum passa frá allra fyrstu árum þess borið árangur. Ein fyrsta heimildin sem fjallar 

um innlenda passakerfið er bréf frá fimm sýslumönnum árið eftir að lög um reisupassa voru 

sett þar sem þeir báðu konunginn um að fá að taka 8 skildinga í gjald fyrir hvern útgefinn passa. 

Bréf sýslumannanna gefa vísbendingu um að passar hafi verið útgefnir í magni rétt eftir 

setningu laganna. Ástæða skrifanna var vegna hinna nýju „combinerede attester“, sem 

sýslumenn og prestar væru farnir að gefa út vegna tilskipunarinnar frá 11. apríl 1781. Það þýddi 

að á fardögum eða þegar vermenn komu fyrir vetrarvertíðina gat verið mikil ónæði af 

ferðamönnum á heimilum sýslumanna. Þetta skapaði helst vandamál á veturna vegna þess hve 

strjálbýlt og hrjóstugt landið var. Samkvæmt sýslumönnunum gátu vermenn, sem komu til að 

                                                      
49 Jón Þorláksson, Íslenzk ljóðabók Jóns Þorlákssonar prests á Bægisá II, bls. 436–437. „Jón Þorláksson 
skrifaði tvívegis rangt vegabréf fyrir Ólaf stiftamtmann Stefánsson; honum varð þá skapbrátt, og ritaði 
þetta í bræði sinni á þann sem ónýttist“  
 

A 
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fá passa, verið allt að 10–20 á dag og urðu oft að fá húsaskjól og næturgistingu vegna veðurs. 

Þetta þótti sýslumönnunum óþolandi byrði og voru helstu rökin fyrir gjaldtökunni.50  

  Veðurfar gat vissulega haft áhrif á vegabréfaeftirlit en náttúruhamfarir höfðu einnig 

áhrif. Tveimur árum eftir að passalögin voru sett urðu gríðarlegar náttúruhamfarir á Íslandi, 

Skaftáreldar og í kjölfarið Móðuharðindi. Í kjölfarið voru miklir fólksflutningar um landið frá 

þeim landssvæðum sem verst urðu úti. Í bókinni Með álfum setur Yngvi Leifsson fram þá 

fullyrðingu um passalögin og bann við lausamennsku 1783 að vegna gosins hefði ekki verið 

hægt að framfylgja lögunum þeirra upprunalegu mynd. Þau hefðu nánast orðið úrelt um leið 

og gjósa fór í Lakagígum.“51 Fullyrðing Yngva virðist sennileg. Framfærslukerfi sveitanna 

riðlaðist og sveitfesti manna varð óljós með tilheyrandi ringulreið og hreppstjórum var 

harðbannað að gefa út passa. Lýður Björnsson hefur bent á að ástæðan kunni að hafa verið ótti 

við misnotkun hreppstjóra á pössum í kjölfar harðinda Skaftárelda.52  

 Þrátt fyrir það eru þó dæmi um að lögunum hafi verið framfylgt og að menn hafi verið 

meðvitaðir um tilvist þeirra. Í bréfi Steindórs Finnssonar (1743-1819) sýslumanns í Árnessýslu, 

frá 27. ágúst 1785 má sjá að hann rak mann að nafni Hákon Hákonarson, burt úr sýslunni en 

hann hafði komið þangað á útrunnum passa. Hákon hafði verið á leið úr Gullbringusýslu til 

Skaftafellssýslu en verið stoppaður. Passinn var dagsettur 21. júní 1784 og hafði því runnið út 

fyrir u.þ.b. hálfu ári. Að öðru leyti var passinn fullkomlega löglegur og bar auk uppáskriftar 

sýslumanns,  vottorð sóknarprestsins frá þeim stað sem Hákon kom frá.53  

Annað dæmi má sjá í bréfi Kjartans Ólafssonar vinnumanns til biskups frá 15. 

september 1801. Kjartan hafði farið suður til sjóróðra frá húsbónda sínum í Skagafirði árið 

1800 með það í huga að vistráða sig hjá bónda í Húnavatnssýslu eftir vertíðina. Af einhverjum 

ástæðum gekk það ekki upp svo Kjartan fór ekki aftur norður heldur vistaði sig til helminga 

hjá bændunum Ormi Jónssyni á Arnarhóli og Jóni Erlendssyni á Gegnishóli í 

Gaulverjabæjarprestkalli í Árnessýslu. Þar sem Kjartan hafði hvorki sýslupassa né prestsattest, 

aðeins útrunnin sjóróðrapassa54 höfðu bændurnir ekki þorað að ráða hann í fulla vist heldur 

fékk hann hálfa vist hjá hvorum um sig. Árið eftir endaði Kjartan í Reykjavík þar sem prestur 

                                                      
50 ÞÍ. Hið danska kansellí. 1928 KA/30-24. Bréfasafn (1782−1784). Fimm sýslumenn á Íslandi sækja 
um leyfi til konungs að mega taka 8 skildinga fyrir hvert vegabréf, sem þeir gefa út. Dagsett 29. júlí 
1782. 
51 Yngvi Leifsson, Með álfum, bls. 76. 
52 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi I, bls. 173 og Alþingisbækur Íslands XVI, bls. 196. 
53 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Árnessýslu. C/1. Bréfabók (1778–1788). 
54 Sjóróðrarpassi var í raun sýslupassi. Þeir voru gjarnan smærri í sniðum og oftast ekki vitnisburður 
prests á þeim enda voru þeir ætlaðir til styttri dvalar.  
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hafði hjálpaði honum að senda bréf norður til 

sýslumannsins Jónasar Scheving  (1770–

1831) til að biðja han um sýslupassa með 

prestsattesti en ekkert svar hafði boris. Í lok 

bréfsins spurði Kjartan biskup um hvar hann 

ætti helst að ganga til altaris þar sem hann 

hafði ekki fengið úrlausn á sínum málum hjá 

sýslumanni.55 Í bréfinu má greinilega sjá að 

þessir bændur voru meðvitaðir um 

lagabókstafinn en einnig gefa þau vísbendingu 

um hvernig lögunum var framfylgt og með 

hvaða hætti yfirvöld reyndu að leita leiða til að aðstoða Kjartan. Enda fékk hann eins og sjá má 

í fylgiskjölum með bréfinu ávallt góða vitnisburði hjá þeim sem hann leitaði til. Líklegt er að 

yfirvöld hafi verið mun strangari við þá einstaklinga sem þau töldu að væru líklegri til þess að 

verða þeim til ama og byrði á héruðunum. 

 Nokkrum árum eftir setningu laganna, og á milli fyrrnefndra dæma í tíma, upphófst mál 

er varðaði framfylgni passalaganna. Árið 1786 skrifaði séra Magnús Magnússon á Álftanesi í 

Gullbringusýslu til stiftamtmanns að útróðrarmenn á Suðurnesjum tæku ekki sýslupassa sem 

skyldi og því gæti þeim verið neitað um altarisgöngu. Magnús kom með tillögur til þess að 

bæta fyrirkomulagið. Í stuttu máli lagði hann til að sýslumaður gæfi út passa handa vermönnum 

og við komuna í verið skyldu þeir fá viðeigandi sóknarpresti passann til vörslu. Þannig gætu 

þeir ekki fært sig á milli sókna á meðan á dvölinni stóð. Þá var þeim sem tók á móti vermönnum 

falið að krefja þá um passa og beina þeim svo til viðeigandi sóknarprests. Loks lagði séra 

Magnús til að sýslumenn gæfu út einn passa fyrir hvern einstakling en tíðkast hafði að 

sýslumenn gæfu út passa fyrir allt að tíu menn í einu. Það fyrirkomulag hafi verið til vandræða 

þar sem þessir vermenn dreifðust svo til mismunandi verstöðva. Skrif séra Magnúsar urðu til 

þess að yfirvöldum á svæðinu var skipað að heimta passa af vermönnum. Það kom flatt upp á 

suma vermenn því þeir höfðu, að eigin sögn, beðið sýslumann um passa en fengið það svar að 

þess þyrfti ekki. Sýslumaður hafi sagt að: „við værum vissir menn og væntanlegir aftur hver til 

síns heimils“.56 

                                                      
55 ÞÍ. Biskupsskjalasafn. A. IV. 55b, Bréf til Skálholtsbiskups úr Kjalarnesþingi (1753-1801). 
Reykjavík dagsett þann 15. september 1801.  
56 Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir II, bls. 393. 
 

Sjóróðrapassi úr safni Borgarfógetans í Reykjavík. 
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 Þegar nær dregur aldamótunum 1800 verða heimildir mun auðfundnari. Dæmi voru um 

að fólki hafi verið neitað um passa vegna skulda á seinustu árum 18. aldar.57 Einnig má sjá má 

orðalag í bréfum þar sem talað er um að maður hafi verið: „útbúinn með rigtugum sýslupassa, 

prestsatteste og öðrum góðum vitnisburðum“.58 Það kann að benda til almennari notkunar á 

slíkum auðkennisskjölum. Það þarf þó ekki að hafa verð veruleikinn allsstaðar eins og 

sjálfsævisaga Gísla Konráðssonar (1787–1877) bónda og alþýðufræðimanns vitnar um. Gísli 

fór reglulega suður til sjóróðra en heyrði fyrst um sýslupassa árið 1808. Sendi hann þá 

sóknarpresti sínum beðni um attest til þess að fara í verið. Presturinn svaraði um hæl að hann 

myndi ekki gefa Gísla attest nema hann fengi fyrst sendan sýslupassa sem var samkvæmt 

lögum. Gísli fór þá og fann Jón Espólín sýslumann sem fannst: „kátleg krafa sú prests, og 

kallaðist ei slíkt vita, að viðgangist ætti hér á landi.“ Jón gaf honum þó sýslupassa og Gísli fór 

með hann í verið. Þessi orð Jóns Espólín eru afar áhugaverð og sýna að a.m.k á hans tíð í 

Skagafjarðarsýslu hafi útgáfa sýslupassa til verferða varla tíðkast. Þetta er enn frekar staðfest í 

dómabók Jóns Espólín, þar sem segir: „að fólk hefur enga orsök haft hingað til að óttast 

forordring af 11. apríl 1781“ og að margir hafi ekki þekkt til laganna.59 Út frá þessu öllu má 

álykta að þekking manna á lögunum og framfylgd þeirra gat verið mismunandi eftir svæðum, 

einstaklingum og tíma. 

 Nokkrum árum eftir þetta atvík þ.e. árið 1813 minnist Gísli Konráðsson á að vegna 

hinnar nýju „hreppstjórn[ar]“, og á þar vafalaust við hreppstjórnarinstrúxið 1809, skyldu allir 

vermenn hafa með sér sýslupassa. Seinna í áðurnefndri sjálfsævisögu Gísla Konráðssonar má 

sjá hvernig notkun passa varð almennari á næstu árum og áratugum. Gísli var á sumum ferðum 

beðinn um að sýna passa. Hann nefnir einnig í ævisögu sinni dæmi um það hvernig einn maður 

var rekinn frá verstöðvunum vegna passaleysis.60 Það virðist þó sem að fáir hafi komist í kast 

við lögin vegna passaleysis en um það vitnar dómabókagrunnur Þjóðskjalasafns. Þar má aðeins 

finna u.þ.b 1–3 dæmi á hverjum áratug sem varða passalausa einstaklinga alla 19. öldina.61  

                                                      
57 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Dalasýslu. GA/3–2. Dóma og þingbók (1770–1804). Án blaðsíðutals en dagsett 
30. mars. 1796 og ÞÍ. Biskupsskjalasafn. A. IV. 54a, Bréf til Skálholtsbiskups úr Árnessýslu (1769–
1801). Laugdælum dagsett þann 24. september 1794.  
58 ÞÍ. Biskupsskjalasafn. A V, 77. Bréf til biskups úr Kjalarnesprófastsdæmi (1801–1815). Staður í 
Grindavík dagsett þann 13. október 1807. Þar er vísað til þess að umræddur einstaklingur hafi komið 
til sóknarinnar árið 1797.  
59 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Skagafjarðarsýslu GA/4–1. Dóma- og þingbók (1799–1811), bls. 487; Vilhelm 
Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, bls. 176. 
60 Gísli Konráðsson, Ævisaga Gísla Konráðssonar ens fróða. bls. 72–73. og 94.  
61 Vef. Dómabókagrunnur Þjóðskjalasafns Íslands. Þess skal þó geta að grunnurinn er ókláraður og nær 
því ekki yfir allt landið. Notast var við innanhúsútgáfu.  
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 Heimildir um passakerfið margfaldast eftir innleiðingu hreppstjórainstrúxsins. Einkum 

má finna heimildir í skjalasöfnum sýslumanna og bæjarfógetans í Reykjavík. Þar eru til a.m.k. 

fimm passa- og vegabréfsbækur og samanlagt ná þær yfir tímabilið 1837–1879.62 Auk þess má 

oft finna afrit af útgefnum pössum í bréfabókum sýslumanna og bæjarfógeta.63 Sömuleiðis má 

finna mikið magn reisupassa og vegabréfa í skjalasafni Bæjarfógeta Reykjavíkur og sérstaklega 

í sumum skjalasöfnum einstakra kirkna. Í því síðarnefnda er að finna mörg hundruð reisupassa 

og vitnisburði presta frá 19. öld auk tveggja vitnisburðabóka sem geyma einnig afrit af 

reisupössum.64 Flest þessi gögn urðu til eftir að hreppstjórainstrúxið kom til. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
62 ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. JD/2. Vegabréf (1837–1874); ÞÍ. Sýslumaður Strandasýslu. RC/1. 
Passabók (1856–1863); ÞÍ. Sýslumaðurinn í Barðastrandarsýslu. OB/1. Passabók (1847–1859); ÞÍ. 
Sýslumaðurinn í Snæfellssýslu. JE/17. Passabók (1856–1879);  ÞÍ. Sýslumaðurinn í Skagafjarðarsýslu. 
OA/1. Vottorðabók (1826–1843) 
63 ÞÍ. Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri. C/2. Bréfabók (1812–1819); ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. 
C/1. Bréfabók (1803–1806); ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. C/1. Bréfabók (1806–1807); ÞÍ. 
Sýslumaðurinn í Húnavatnssýslu. C/2–2. Bréfabók (1820–1823). Ekki var gerð umfangsmikil athugun 
á bréfabókum en gera má ráð fyrir því að afritaðir passar leynist þar mjög víða. 
64 ÞÍ. Keldnaþing á Rangárvöllum BD/1. Prestsseðlar 1859–1878; Reykholt í Reykholtsdal BD/1. 
Vottorð og prestsseðlar 1842–1885; Hvammur í Norðurárdal BD/1. Vottorðabók 1837–1848 og BD/2. 
Prestsseðlar 1819–1857; Nesþing BD/1 Vottorð, prestsseðlar og vegabréf 1834–1871; Hvammur í 
Hvammssveit BD/1. Passar og prestsseðlar 1857–1882; Skarðsþing BD/1. Prestsseðlabók 1830–1860 
og BD/2. Prestsseðlar 1843–1875; Melur í Miðfirði BD/1. Prestsseðlar o.fl. 1826–1868; 
Möðruvallaklaustur BD/1. Prestsseðlar, passar og bóluvottorð 1837–1866; Hruni BD/1. Vottorð 
innkominna 1846–1873; Í öllum þessum öskjum má finna sýslupassa og vitnisburði presta, mögulega 
hafa fleiri varðveist og einnig má finna öskjur með aðeins vitnisburðum presta. 
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Afritaðir passar í bréfabók Bæjarfógetans í 
Reykjavík. ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. C/1. 
Bréfabók (1806–1807) . 
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Yfir hafið  
egabréf til ferða á milli landa var í öndverðu ætlað að vernda handhafa þess. 

Ferðalangar voru berskjaldaðir og vegabréf gat því hugsanlega verndað þá.65 Hins 

vegar var þeim einnig ætlað að vera háttsettum einstaklingum einhverskonar 

kynning inn í samfélag fyrirmenna þar sem ferðast var um en einnig til að greiða götu 

ferðalangsins.66 Seinna hófu ríki að krefjast skjallegra sannana fyrir lögmæti ferðafólks af 

ýmsum ástæðum. Það sem gerir sögu íslenskra vegabréfa og reisupassa frábrugðna öðrum er 

sú margnefnda staðreynd að á Íslandi er engin landfræðileg tenging við annan landmassa. Því 

var engin umgangur milli landamæra ríkja eins og  á meginlandinu. Vegabréf til utanfara fram 

á 20. öld vörðuðu að mestu aðra hópa en innanlandspassar og voru oftast gefin út vegna ferða 

embættismanna, kaupmanna, Hafnarstúdenta og iðnnema, auk stöku ferða fjölskyldna og 

þjónustufólks. Enda var ekki á færi allra að ferðast milli landa. 

 Í heimildum má sjá að yfirvöld á Íslandi hófu snemma afskipti af ferðum Íslendinga frá 

landinu. Í bréfi konungs frá 9. maí 1593 var Íslendingum sagt að þeir skuli ekki fara til 

Danmerkur án þess að hafa umboðsbréf, vegabréf og skilríki með innsigli og án vitundar 

umboðsmanns konungs.67 Næstum öld síðar, eða árið 1674, var konungsbréf lesið upp í 

Lögréttu sem kvað á um að enginn skyldi fara frá Íslandi án þess að fá fyrst vegabréf hjá 

amtmanni, umboðsmanni hans eða landfógeta.68 Nokkrum árum seinna eða 1677, á öðrum stað 

í konungsríkinu, var samskonar tilskipun lesin upp í Malmö um að engin mætti sigla frá landinu 

án réttra skilríkja.69 Eftir konungsbréfið 1674 kom stöku sinni fyrir að mál rötuðu fyrir dóm 

vegna utanferða íslenskra manna án passa eða árin 1683, 1689, 1698 og 1725 svo dæmi séu 

nefnd.70 Ítrekað var í einum þeirra árið 1677 að enginn skyldi dirfast af landinu sigla, sem ei 

hafi sinn tilbærilegan passa með landsins innsigli undir.71 Yfirvöld sáu ástæðu til að ítreka þessi 

lög. Vildu þau minna sýslumenn á þær skyldur sínar að koma í veg fyrir að kaupmenn flyttu 

                                                      
65 Denis, Vincent, „The control of mobility in France, 1680−1780“, bls. 7–8. 
66 Lloyd, Martin, Fighting the Forgerer: The Secrets of your Passport, mín. 1:35–1:50. „But the 
powerful and mighty people who were travelling, they, in their turn wanted some form of introduction 
into the right level of the society which they were visiting.“ Martein er höfundur bókarinnar The 
Passport: The History of Man's most Travelled Document og áhugasömum um efnið er bent á 
áhugaverðan fyrirlestur hans sem er á netinu en hlekk má finna í heimildarskrá. 
67 Alþingisbækur Íslands II, bls. 357.  
68 Alþingisbækur Íslands VII, bls. 316. 
69 Giessing, H.P., Systematisk fremstilling af den danske lovgivnings bestæmmelser om pasvœsenet, 
bls. 1. 
70 Annálar 1400–1800 I, bls. 632; II, bls. 282; III, bls. 328. og Alþingisbækur Íslands IX, bls. 53. 
71 Alþingisbækur Íslands VII, bls. 375. 
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passalaust fólk frá landi. Var kaupmönnum hótað 4 ríkisdala sektum árið 1765 ef þeir flyttu 

passalaust fólk af landi brott.72 Árið 1805 var lögunum breytt á þann hátt að í stað þess að 

aðeins stiftamtmaður og amtmenn mættu gefa út vegabréf þá væri lægra settum yfirvöldum 

einnig leyft að gefa út vegabréf, þ.e. viðeigandi sýslumanni eða bæjarfógeta.73 Það var enda 

rökrétt því það hefur líklega leyst marga undan þeirri kvöð að þurfa að ferðast langa leið til 

þess að nálgast vegabréf. 

 Lög um vegabréfaskyldu náðu ekki aðeins til almúgans heldur til allra og þ. á m. 

háttsettra embættismanna konungs. Þrátt fyrir að þeir væru háttsettir innan 

embættismannakerfisins gat stiftamtmaður neitað þeim um vegabréf. Ólafur Stefánsson (1731–

1812) neitaði t.d. Oddi Vídalín (1759–1804) sýslumanni um slíkt bréf árið 1794 vegna 

ógreiddra skulda og vanrækslu við að útvega einhvern til að gegna embætti í fjarveru hans. 

Ólafur neitaði reyndar fleiri sýslumönnum um vegabréf á sínum tíma í embætti.74 

 Þar sem að í Evrópu var nær óslitið stríðsástand fram til ársins 1814 þá styrktist 

vegabréfaeftirlit milli landa til muna 

vegna stríðsráðstafanna. Þegar leið á 

öldina tók kerfið þó að liðast í sundur 

eins og eins og komið hefur fram var 

passaskylda innan danska ríkisins 

alfarið afnumin árið 1846 og árið 

1862 var vegabréfaskylda fyrir flesta 

útlendinga afnumin einnig.75 Eins og 

fram hefur komið var mikið rætt um 

hvort innleiða ætti lögin frá 1862 á 

                                                      
72 Alþingisbækur Íslands XIV, bls. 184, 310–311, 393 og 555. 
73 Lovsamling VI, bls. 775–776. 
74 ÞÍ. Rentukammer. B13/12–16. Bréfasafn (1794). Ólafur Stefánsson stiftamtm. segist hafa heitið Oddi 
Vídalín vegabréfi til Kaupmannahafnar ef hann borgi skuld sína og afgjaldið af sýslunni og fái einhvern 
til að gegna störfum sýslumanns á meðan. Dagsett þann 4. janúar 1794; ÞÍ. Rentukammer. B13/11–26. 
Bréfasafn (1793). Sigurður Sigurðsson sýslum. biður um að hlutast verði til um það við stiftamtmann 
að hann fái vegabréf til að geta siglt til Kaupmannahafnar til að gæta réttar síns. Svo stóð á að 
stiftamtmaður hafði neitað honum um vegabréf. Dagsett þann 4. september 1773 og ÞÍ. Rentukammer. 
B12/24–24. (1791). Kansellíið sendir bréf frá Halldóri Jakobssyni sýslumanni, þar sem hann kvartar 
undan Ólafi Stefánssyni stiftamtmanni og biður um vegabréf til Kaupmannahafnar. Dagsett þann 29. 
október 1791. 
75 Pedersen, Karl Peder, Kontrol over København, bls. 157–158. 
 

Dæmigert vegabréf útgefið í Kaupmannahöfn á 19. öld. ÞÍ. 
Bæjarfógetinn í Reykjavík. JD/1. Vegabréf. (1802–1870). 
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Íslandi, þó Danir væru í raun hættir að kefjast vegabréfa og í umræðum um lögin á Alþingi var 

sagt m.a. að:  

 

Aftur á móti eiga þeir, sem fara frá iÍslandi til Danmerkur eða útlanda, eftir lögunum að hafa 

vegabréf; en eftir að menn nú eru hættir í Danmörku að krefjast þess, að ferðamenn, sem koma 

frá Íslandi, skuli sýna vegabréf sín, má ætla, að menn séu að mestu leyti hættir að fá sér vegabréf, 

þegar þeir fara frá Íslandi.76 

 

Slíkt þýddi auðvitað að tilgagnslaust væri að krefja fólk um vegabréf til þess að ferðast á 

áfangastað þar sem þau hefðu enga merkingu. Lögin voru þó ekki innleidd á Íslandi. Allstaðar 

í Evrópu var vegabréfaskylda, og passaskylda að hverfa hratt. Þörf hinna nýju og vaxandi 

kapítalísku hagkerfa á vinnuafli var mikill drifkraftur og minnkandi bændaánauð og nýir 

samgöngumátar höfðu áhrif. Takmarkanir á ferðum milli þýsku ríkjanna, þ.á m. Hollands og 

til og frá Englandi, Frakklandi, Belgíu og skandinavísku löndunum voru á 7. áratug 19. aldar 

alfarið eða að mestu afnumdar. Seinna á sama áratug var vegabréfaskyldan afnumin í 

Þýskalandi.77 

 Með aðeins nokkrum undantekningum var þannig mun auðveldara að ferðast um 

álfuna, fyrir utan einstaka ríki í Austur–Evrópu og á Balkanskaga. Það ástand hélst nokkurn 

veginn fram til ársins 1914 þegar ástandið breyttist ört er Evrópa logaði á svipstundu vegna 

stríðsátaka. Ríki tóku fljótt upp á því að krefjast skilríkja fyrir þá sem hugðust fara inn fyrir 

landamæri þeirra, en þó það væri aðeins verið hugsað sem stríðsráðstöfun varð breytingin 

varanleg og vegabréfið eins og við þekkjum það í dag fór að taka á sig mynd. Vegabréf og 

passar höfðu á miðöldum og fram til miðbiks 19. aldar verið ætluð sem félagslegt stjórntæki 

eins og t.d. til þess að hafa hemil á óæskilegum einstaklingum innan ríkisins. Eftir fyrri 

heimstyrjöld og með því kerfi sem í dag þekkist hefur það hins vegar aðal markmiðið orðið að 

að tryggja alþjóðleg landamæri ríkja og öryggi þeirra.78 

 Heimildir um vegabréf á Íslandi og útgáfu þeirra má finna í nokkrum skjalasöfnum. Í 

skjalasafni Bæjarfógetans í Reykjavík má finna bæði afhent og útgefin vegabréf frá árunum 

1812–1842. Auk þess er í passabók hans einnig þó nokkur fjöldi af skráðum  

                                                      
76 Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands II, bls. 233–235.  
77 Torpey, John, The Invention of the Passport, bls. 57-58, 77–78. og 88–89. 
78 Gulddal Jesper og Payne, Charlton „Passports.“ bls. 5–6. 
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vegabréfum. Auðveldlega er hægt að finna í bréfabókum frá Stiftamtmanni færslur sem varða 

útgáfu vegabréfa.79 Einnig leynast stök vegabréf í mörgum skjalasöfnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
79 ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. JD/1. Vegabréf (1802−1870); ÞÍ. Amtmaður yfir landinu öllu. A/19. 
Bréfabók (1768–1769) „Reisepass“ í „Register over denne protocole“ aftast í bókinni, þar má finna 
nöfn þeirra sem fengu passa. 

Vegabréf í bréfabók Amtmanns. ÞÍ. Amtmaður yfir landinu 
öllu. A/19. Bréfabók. (1768–1769). 
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Samantekt 
otkun ýmissa auðkennisskjala eins og vitnisburðabréfa, kynningarbréfa, vegabréfa 

o.fl. eiga sér langa sögu hér á landi sem og annars staðar. Þróun þeirra og aukin 

notkun varpar ljósi á aukin afskipti yfirvalda af hegðun þegnanna og vitnar um 

styrkingu skrifræðis og hvernig umboðsmenn ríkisins leituðu leiða til þess að framlengja vald 

sitt í gegnum skriflega auðkennisseðla.  

 Samhliða styrkingu ríkisvaldsins á Íslandi á árunum 1770–1809 má sjá að stjórnvöld 

reyndu ítrekað að ráða bót á ýmsum vanköntum á því kerfi sem sett hafði verið upp til að 

takmarka hreyfanleika fólks á milli landshluta. En svo virðist sem ríkisvaldið hafi þó ekki verið 

þess megnugt að framfylgja lögum og reglum af festu. Þá virðist sem framfylgd laganna hafi 

getað verið mismunandi eftir landsvæðum og einstaklingum sem fóru þar með vald konungs 

hverju sinni. Það var ekki fyrr en með hreppstjórainstrúxinu 1809 sem stjórnvöldum 

raunverulega tókst að koma á almennri notkun passa innanlands og eftir það virðist hafa orðið 

nokkuð víðtekið að lögin væru virt. Það sést einfaldlega á sprengingu í heimildum stuttu eftir 

að instrúxið kemur til sögunar. Svo virðist af heimildum að dæma að passar innanlands hafi 

aðlega verið gefnir út til fólks sem var búlaust, þ.e. vinnuhjúa og tómthúsfólks. Það kann að 

stafa af því að það eru þeir hópar sem voru hvað mest á ferðinni. Á Íslandi var þessi þróun 

innlends passakerfis með sambærilegum hætti og á mörgum stöðum á meginlandi Evrópu en 

hefur þó í einhverjum mæli verið seinna á ferðinni og varað lengur en í flestum löndum. 

Samfélagsbreytingar á meginlandi Evrópu gerðu út af við passakerfin að mestu leyti en það 

sama er ekki hægt að segja um Ísland. Þó Ísland hafi verið hluti af danska konungsríkinu höfðu 

breytingar á passakerfinu ekki sömu áhrif á Íslandi þar sem hið gamla kerfi var nokkuð lengur 

við lýði en í Danmörku og annars staðar á meginlandinu.  

 Varðandi ferðir Íslendinga út fyrir landsteinana, þá var reglum komið mjög snemma á 

sem skylduðu fólk til að verða sér úti um vegabréf. Þó þurftu yfirvöld varla að hafa miklar 

áhyggjur af miklum mannflutningum úr landinu og hvað þá til landsins. Í heimildunum má sjá 

að þeir hópar sem fóru út fyrir landsteinanna voru yfirleitt úr hópi betur settra landsmanna.  

 Fótspor þeirra sem báru með sér passa eða vegabréf eru fyrir löngu horfin. En eftir 

standa marvíslegar upplýsingar sem finna má í skjalasöfnum. Í ýmsum skjalasöfnum má finna 

áhugaverðar heimildir um fólk og í vegabréfum og reisupössum er hægt að finna upplýsingar 

sem er nánast útilokað að finna annars staðar.  Þar má til dæmis nefna mannlýsingar sem eru 

þó ekki ítarlegar. Þar má þó finna einfaldar lýsingar á vaxtarlagi fólks, hár, augnlit og því um 

N 
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líkt sem er einstakt. Stundum bregða fyrir aðrar áhugaverðar upplýsingar á pössum eins og 

lýsing á högum fólks og búsetu.   

Eins og áður hefur verið nefnt má finna fjölmargar passabækur í skjalasöfnum 

sýslumanna og í þessari ritgerð hefur aðeins verið bent á hluta þeirra. Vel hugsanlegt er að 

fleiri passabækur séu til vanskráðar t.d. í skjalasöfnum sýslumanna. Þá hefur aðeins verið bent 

á lítið sýnishorn er varðar bréfabækur sýslumanna og amtmanna sem geyma afrit af pössum og 

vegabréfum en sjálfsagt má finna slíkt mun víðar. Af því sögðu eru það passarnir sjálfir sem 

geyma mestu upplýsingarnar og eru mikilvægastir í þessu sambandi.  

Saga íslenskra passa og vegabréfa er á margan hátt merkileg og hægt er að rannsaka 

ýmsa þætti þeirrar sögu, sem aðeins hefur verið tæpt á hér. Á vissan hátt er það merkilegt 

hversu litla athygli þessi heimildaflokkur hefur fengið af þjóð sem hefur lengi verið heilluð af 

ættfræði, því vissulega geta passarnir bætt þar miklu við og gefið okkur fyllri mynd af þjóð 

sem átti í harðri lífsbaráttu á 18. og 19. öld.  
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	En hvað er vegabréf/passi? Ein skilgreining er sú að það sé skjal gefið út af yfirvaldi sem staðfestir lögmæti ferðalags handhafans. Hugatakanotkun hefur þó valdið nokkrum höfuðverk þar sem í samtímaheimildum eru notuð mörg mismunandi hugtök yfir sama fyrirbærið. Mörg hugtök voru í umferð á mismunandi tímum og má þar nefna dæmi eins og seðil, vegseðill, prestsseðil, passa, reisupassa, sýslupassa, vegapassa, sjóróðarpassa, sýsluattest, prestsattest, leiðarbréf, vegabréf o.s.frv. Sum þessara hugtaka þýða það sama og er sama orðið stundum notað í heimildum yfir sama fyrirbærið. Til að forðast rugling þá verður hér notast við orðið sýslupassi eða passi til styttingar fyrir ferðir innan Íslands og vegabréf fyrir ferðir á sjó til annarra landa. Talað verður um prestsattest eða vitnisburð þegar kemur að vitnisburðum presta, eftir því hvað hentar hverju sinni en prestsattest voru mikilvægur hluti af passakerfinu. Þegar talað er um reisupassa er átt við skjal sem innheldur bæði sýslupassa og prestsattest en slíkt fyrirkomulag var lögfest með konungstilskipun árið 1781.
	15BUppruni auðkennisskjala á Íslandi
	Þá ber að nefna að þessi grein er ein af afurðum verkefnisins Sína leið siglir hver. Rannsókn á 19. aldar vegabréfum í skjalasafni Bæjarfógeta Reykjavíkur. Verkefnið var styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna og Þjóðskjalasafni Íslands og var unnið sumarið 2019. Verkefnið var unnið af Emil Gunnlaugssyni BA-nema í sagnfræði og skjalfræði með aðstoð Unnars Rafns Ingvarssonar, umsjónarmanns verkefnisins og Gísla Baldurs Róbertssonar, en þeir eru starfsmenn Þjóðskjalasafns Íslands. Þá hafði höfundur not af óbirtri grein Bjarkar Ingimundardóttur, fyrrverandi skjalaverði á safninu, um lögreglueftirlit presta sem vísaði veginn á gagnlegar heimildir. 
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	kylda til þess að bera á sér auðkennisskjöl á Íslandi á sér nokkuð langa sögu. Þegar á 16. öld má sjá að notkun skriflegra vitnisburða, kynningabréfa og annarra auðkennisbréfa var hafin. Áttu kirkjunnar menn og hreppstjórar að sjá um útgáfu þeirra í umboði sýslumanna. Tilgangur auðkennisbréfa var fyrst og fremst, að gera yfirvöldum kleyft að greina á milli þeirra sem áttu rétt á að því að ferðast og þeirra sem talið var að óheppilegt væri færu milli landssvæða. Yfirvöldum var þannig umhugað um að hefta flakk fólks. Í alþingissamþykkt, undir lok 17. aldar, var öllu utansveitarfólki og umhleypingum, bannað að ferðast um framandi héruð og ítrekað að fátækt fólk ætti umönnun í sínu heimahéraði, ef til þess kæmi, en ekki annars staðar. Þess vegna var einnig mikilvægt að fólk færi ekki á flakk um sýslurnar „kynningarlaust“, það er án skriflegra vottorða. 
	 Kirkjan lék stórt hlutverk í því að hafa eftirlit með almenningi. Eftir siðaskipti var kirkjunni mörkuð staða innan stjórnsýslu ríkisins. Það var í samræmi við einingu ríkis og kirkju sem átti aðeins eftir að eflast með tímanum. Kirkjan hafði þannig víðtækt eftirlit með fólki og lét sig hátterni þess og fyrirætlanir varða. Dæmi um þetta er prestsstefnusamþykkt frá árinu 1641 þar sem aðkomufólki var bannað að taka sakramenti án þess að hafa vitnisburð prests úr þeirri sókn sem það síðast vék úr. Þá var kvartað yfir því að: „einhleypar persónur, eða og þó með öðrum séu, úr einni sókn hlaupa í aðra, einu héraði og fjórðungi í annan án allra vitnisburða“
	 Í fyrstu allsherjarlögreglutilskipun fyrir Ísland, svonefndum Bessastaðapóstum frá árinu 1685, var enn skerpt á notkun auðkennisskjala þar sem  segir að, veikir og félausir einstaklingar, sem þyrftu að leita sér ölmusu innan héraðs, ættu að bera á sér skriflegan vitnisburð með innsigli prests og tveggja hreppstjóra. Sömuleiðis áttu vinnuhjú að hafa með sér skriflegan vitnisburð til næstu vistar við vistarskipti. Kynningarlausu fólki, sem færi um flakkandi og betlandi skyldi refsað og því tafarlaust vísað til áttahaga sinna ef sannaðist að það væri hraust og vinnufært. Sendimenn áttu einnig að hafa með sér „vegseðill“ svo þeir gætu sannað að þeir væru ekki flakkarar. Einn tilgangur Bessastaðapósta var að hægt væri að fara í lögmætum erindagjörðum um landið án þess að eiga í hættu á að vera ranglega tekinn fyrir flakk. Hins vegar var aðal tilgangur lögreglutilskipunarinnar að koma í veg fyrir flakk fátækari stétta og þannig hindra að það riðlaði framfærslukerfi sveitanna og því viðkvæma jafnvægi sem ríkti. Í þessu samhengi má benda á að á Englandi sáu yfirvöld sig knúin að setja ný lög árið 1662 þar sem settar voru verulegar takmarkanir á ferðir fólks með passaeftirliti því öreigar áttu til að fara til þeirra héraða þar sem fátækraaðstoð þótti rausnarlegust. Bent hefur verið á, í erlendu samhengi, að samfélagsleg skylda fólks til að veita fátæktaraðstoð til annarra í nærsamfélaginu, það er innan lítilla eininga eins og sókna og héraða, hafi verið mikilvæg ástæða þess að reynt var að hafa eftirlit með ferðum fólks. 
	 Frá upphafi 18. aldar má merkja aukna umræðu og jafnvel gremju meðal valdsmanna um flakk og þá galla sem voru á eftirlitinu með því. Árið 1721 ávítaði stiftamtmaður á Íslandi sýslumenn fyrir flakk fólks um sveitir landsins án passa og minnti sýslumenn á að þeir væru skyldugir að refsa þeim einstaklingum sem þannig yrðu brotlegir við lög. Með húsagatilskipuninni árið 1746 var ítrekað að þær manneskjur sem ekki gátu aflað sér lífsviðurværis, hvort sem það væri vegna elli eða annarra kvilla, væri stranglega bannað að fara milli hreppa, hvað þá sýslna án vitnisburðs hreppstjóra eða sýslumanns. Þá skyldi fólk án allra vitnisburða vera refsað með sama hætti og flökkurum. Árið 1745 lét Johan Pingel amtmaður (1713–1779) lesa upp skjal á Alþingi þar sem hann kvartaði yfir umgangi lausamanna og vinnufólks og ávítaði menn fyrir að hýsa flakkara og vinnufólk sem „løb fra eet Syssel i det andet“ án passa. Sýslumönnum var skipað að brýna fyrir hreppstjórum og íbúum sinna sýslna, að stranglega bannað væri að hýsa passalaust fólk og þeim skyldi vísað skilyrðislaust til átthaga sinna. Rúmlega áratug síðar sakaði Pétur sýslumaður Þorsteinsson (1720–1795) Hans Jensson Wium (1715–1788) sýslumann um að vanrækja embættisskyldur sínar því hann hafði útvegað Fjalla–Eyvindi Jónssyni og Höllu Eyjólfsdóttur konu hans passa árið 1764.
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	)iginlegt upphaf skipulegs passakerfis á Íslandi, með mjög skýrum reglum, má rekja til konungstilskipunar frá 11. apríl 1781. Vilhelm Vilhelmsson sagnfræðingur hefur bent á að skoða verði þessa tilskipun í samhengi við tilskipun um lausamenn árið 1783 og stofnskrá tukthússins á Arnarhóli árið 1784. Forsaga tilskipunarinnar frá 1781 var sú að margir sýslumenn á Íslandi höfðu kvartað yfir misnotkun á vitnisburðum og hversu auðfengir þeir voru. Gat þar ráðið tengsl einstaklinga eða að ekkert var um það skeytt hvort sá sem gaf vitnisburðinn og handhafi þekktust og jafnvel voru dæmi þess að einstaklingum hafi verið leyft að semja sinn eigin passa. Tveir sýslumenn, þeir Magnús Ketilsson (1732–1803) og Guðmundur Pétursson (1748–1811), kvörtuðu sérstaklega undan sjálfræði vinnufólks og yfir því að bæði búandi fólk og flakkarar færu yfir mörk sýslna og skeyttu ekki um að fá til þess passa frá sýslumanni heldur létu duga að verða sér úti um auðfengin vottorð presta. Þetta varð auðvitað til þess að fólk gat komið sér undan skuldum og annarri ábyrgð. Vísaði annar þeirra í bréfi sínu til eldri laga máli sínu til stuðnings. Skrif sýslumanna, auk tillagna stiftamtmanns, urðu til þess að stjórnvöld í Danmörku tóku þessi mál til skoðunar og má þannig 
	sjá töluvert frumkvæði íslenskra valdsmanna að koma á betra passaeftirliti innanlands.  Konungsbréf um reisupassa sem fylgdi í kjölfarið hefst á þessum orðum: „Óreiða í landinu okkar Íslandi“. Með konungsbréfinu átti að skylda alla að bera með sér reisupassa, það er auðkennisskjal með vitnisburði bæði sýslumanns (sýslupassa) og prests. Á reisupassanum átti að koma fram leyfi sýslumanns fyrir ferðinni auk ástæðu hennar. Einnig átti prestur að skrá á hann vitnisburð sinn eða attest, og svo skyldi allt staðfest með innsigli prests og sýslumanns. Þannig varð til einhvers konar tvíhliða kerfi sem átti að varna því að fólk gæti hvorki flúið undan veraldlegum skuldbindingum né andlegum. Gildistími reisupassa var aðeins hálft ár og var hann aðeins gildur fyrir þá ferð sem gefið var leyfi fyrir á passanum. Líta átti einstaklinga með útrunna passa sömu augum og þá sem engan passa höfðu. Þá var einnig refsivert að hýsa passalaust fólk gegn sekt en upphæð hennar réðst af því hve lengi sá passalausi hafði verið hýstur. Tilgangur laganna var afar skýr en hann var að hreppstjórar og sýslumenn gætu haft yfirsýn með hverskonar fólki það sem héldi sig í hreppum og sýslum. Árið 1808 var því bætt við að mannlýsing skyldi einnig fylgja á passa til þess að fyrirbyggja misnotkun á þeim. Einhverja hluta vegna virðist sem að ekki hafi mikið verið farið efir þessari reglu í sambandi við konur því afar fáar mannlýsingar eru til af konum fyrst um sinn eftir að þessi kvöð var lögfest en það breytist er líður á öldina. 
	 Eins og nefnt var léku prestar mikilvægt hlutverk þar sem skylda þeirra í passakerfinu var að sinna lögreglueftirliti í sinni sókn. Vitnisburðir, sem prestar höfðu lengi gefið út, voru gamalt fyrirbæri en með tilskipunni frá 1781 var það gert að skilyrði að þeir mættu ekki gefa þá fyrr en sýslumaður hafði fyrst gefið sinn passa. Lögreglueftirlit þeirra fólst svo sérstaklega í því að þegar utansveitarmann bar að garði var það skylda prestsins að taka hann tali og krefjast að sjá passa. Ef grunur lék á að utansveitarmaður hefði ekki löggiltan passa bar presti að tilkynna það til veraldlegra yfirvalda. Sömuleiðis átti prestur að gefa fólki sem hugðist fara vistaskiptum eða búferlum vitnisburð um altarisgöngur. 
	 Lög um reisupassa má einnig setja í samhengi við víðtækar breytingar á stjórnkerfi landsins á sama tímabili. Breytingarnar voru leiddar til lykta árið 1809 en sagnfræðingurinn Harald Gustafsson segir að þá hafi verið: „rekinn loka naglinn í byggingu nýs miðstýrðs stjórnkerfis.“ Þessi þróun hafði verið í mótun í áratugi með ýmsum ráðstöfunum sem hófst með flutningi stiftamtmannsembættisins til landsins árið 1770 og svo mörgum konungstilskipunum fram til ársins 1809. Loka naglinn svonefndi var hreppstjórainstrúxið. Upphaf þess má rekja til tillagna sem Magnús Stephensen (1762–1833), þá háyfirdómari, sendi konungi. Tillögurnar vörðuðu ráðstafanir til að bæta úr þeirri neyð sem myndast hafði í landinu vegna ófriðarbálsins í Evrópu á þeim tíma en það hafði haft áhrif á siglingar til landsins og þar með flutninga á nauðsynjum. 
	 Örlítið óvænt hliðarskref í sögunni, og hluti af téðum ófriði, var þó tekið árið 1809 þegar Jörgen Jörgensen (1780–1841) eða Jörundur hundadagakóngur gerði byltingu á Íslandi og tók löggjafarvaldið í sínar hendur. Hann afnam passaskyldu með yfirlýsingu frá 26. júní 1809. Sautjánda grein yfirlýsingarinnar hljómar svo: "að eirn og sérhver íslenskur, getur án passa frá amtmönnum eða öðrum fyrirráðendum, farið fram og aftur í landinu hvar hann æskir, og höndlað þar honum sýnist.“ Í bókinni Historical Account of a Revolution on the Island of Iceland in the year 1809 segir að þessi lagabreyting hafi verið tilkomin vegna þess að sýslumenn hefðu verið gjarnir á að gefa fólki aðeins passa til verslunarferða ef það lofaði versla hjá einhverjum ákveðnum kaupmanni sem var óhagstætt fyrir handhafa passans. 
	 Nokkrum mánuðum eftir misheppnaða byltingu Jörundar var áðurnefndu hreppstjórainstrúxi komið á og með þeirri skipan varð mikil breyting á hlutverki hreppstjóra. Þá urðu þeir formlega embættismenn konungs auk þess sem þeim voru lagðar ýmsar skyldur á herðar en þeir urðu nokkurs konar lögreglustjórar í hreppunum. Þeir áttu að krefja alla aðkomumenn um passa við komuna í hreppinn og að dagsetja passann daginn sem þeir skoðuðu hann og fyrir ómakið áttu þeir að fá greitt tvo skildinga fyrir hvern passa. Hreppstjórar áttu sérstaklega að hafa eftirlit með því að passalögunum frá 11. apríl 1781 væri framfylgt, eða eins og segir í instrúxinu: „[Með] tilliti til aðkomandi og ókunnugs fólks haldi þeir sérhverjum húsföður allstaðar strengilega til að hlýðnast nákvæmlega og tafarlaust kóngsbréfinu um passa- og attestis-lausa, útgefnu 11. apríl 1781, lögsæki hirðulausa hér um, án hlífðar.“ Hreppstjórum var þó algjörlega fyrirboðið að gefa sjálfir út passa. Þó má benda á tvö dæmi þar sem sýslumaður var beðinn um að gefa hreppstjóra leyfi til að gefa út passa til skyndiferða eða til ferða til ákveðna hreppa enda væri hann þess fullviss að þeir væru frjálsir að för sinni. Þá tíðkaðist einnig í einhverjum mæli að lögsagnarar sýslumanna gæfu út passa fyrir þeirra hönd eins og sjá má á undirskriftum á pössum.
	 Í instrúxinu var skerpt á ýmsum fyrri reglum um passa og vitnisburði og eldri reglur ítrekaðar. Þar var þó einnig kveðið á um að ekki þurfti passa til allra ferða. Ferðir eins og skyndiferðir til kaupstaðar eða til verslunar innan verslunarumdæmis mátti fara án passa og sömuleiðis þurfti ekki passa til ferða innan sýslu. Ef maður ætlaði til vertíðar innan eigin sýslu eða næstu sýslu við átti passi einnig að vera ónauðsynlegur. Hins vegar hefur passi og vitnisburður verið nauðsynlegur vegna búferla og við vistarskipti þegar farið var milli héraða.
	Ekki virðast hafa verið gerðar miklar breytingar á passalöggjöfinni næstu áratugina. Upp úr fimmta áratug 19. aldar fór gamla passakerfið í Evrópu að úreldast vegna nýrra hugmynda um pólitískt og efnahagslegt frjálslyndi og tilheyrandi pólitískum hræringum í Evrópu á 5. áratug aldarinnar auk þess sem tækniframfarir höfðu mikil áhrif. Eimreiðar og gufuskip byltu samgöngum í álfunni og átti sinn þátt í að rífa niður innbyrðis landamæri þar sem hraði nýrra samgöngumáta gerði eftilit með pössum næstum óframkvæmanlegt. Danski sagnfræðingurinn Karl Peder Pedersen segir um þetta varðandi gufuskip árið 1819 í Danmörku að: „De nye rejsemuligheder udløste snart irritation over det gamle passystem, for der krævedes fortsat pas til alle sørejser.“ Nokkrum árum síðar tók passakerfið í Danmörku að leysast upp því að danska kansellíið ákvað að það væri einkar æskilegt, næstum nauðsynlegt og tímabært að geta aðlagað passakerfið að breyttum aðstæðum og kröfum nútímans. Þann 7. ágúst 1846 skrifaði Kristján VIII. undir lög sem námu úr gildi þá kvöð um að taka passa til ferða innan danska konungsríkisins.
	 Passakerfið á Íslandi var þó ekki við það að leysast upp undan þunga tækni-, og hugmyndaframfara eins og á meginlandi Evrópu. Í Reykjavík a.m.k., var það frekar að styrkjast fremur en að veikjast. Árið 1837 fór bæjarfógetinn í Reykjavík að halda sérstaka passabók þar sem skráðir voru allir þeir sem fengu passa og afhentu passa hjá skrifstofu embættisins. Í upphafi passabókarinnar má finna afrit af bréfi frá Carl Emil Bardenfleth (1807–1857) stiftamtmanns til Stefáns Gunnlaugssonar (1802–1883) bæjarfógeta þar sem hann talar um það hættulega ástand sem myndast hafði með fjölgun tómthúsmanna í bænum í hlutfalli við aðra íbúa. Auk þess var greint frá því að farið yrði í eftirlitsferðir reglulega til þess að rannsaka ólöglega veru fólks í bænunum. Í bréfinu var vísað til fátækralaganna 1834, sem náði einnig til flakks, og tilskipun um reisupassa frá 1781, sem sagt var að ætti að framfylgja með: „storste strænghed“. 
	 Stefán Gunnlaugsson bæjarfógeti var einnig á móti því að afnema passaskyldu á Íslandi. Í bréfi hans til kansellís, 21. febrúar 1848, biðlaði hann til stiftamtmannsins, Matthias Hans Rosenørn (1814–1902), að hin nýja tilskipun um passa yrði ekki látin ná til Íslands. Stefán hélt því fram að eldri löggjöf hefði gegnt mikilvægu hlutverki við að hemja og koma í veg fyrir flakk betlara, lausamanna og annarra sem væru landinu til mikils skaða. Máli sínu til stuðnings vísaði hann til gamalla annála þar sem mikið hefði verið kvartað undan flakki í ákveðnum sýslum landsins. Málið virðist hafa skapað lagalega óvissu í skamman tíma því í áðurnefndri passabók sem nær frá 1840–1875 var aðeins einn passi færður inn í bókina á árunum 1848–1849. Til samanburðar voru þeir u.þ.b. 60 bæði árin 1846 og 1851.
	 Árið 1862 komust lögin frá árinu 1781 á ný til umræðu en ástæðan var sem áður fyrirhugaðar breytingar í Danmörku á löggjöf um vegabréf. Lögin þóttu ekki hægt að yfirfæra yfir Ísland vegna löggjafar sem hér var enn í gildi og jafnframt var spurt hvort ekki væri ástæða til að gera breytingar á þeim lögum sem voru við gildi á Íslandi. Málið var tekið til efnislegrar umræðu innan stjórnsýslunar á Íslandi. Pétur Havstein (1812–1875) amtmaður í Norður- og Austuramti gagnrýndi gildandi ákvæði um reisupassa frá árinu 1781 vera úrhelt og óhagkvæm. Pétur tefldi því fram tillögu þess efnis að tekið væri upp kerfi þar sem hverjum einstaklingi væri útvegað einhverskonar passabók við fermingu þar sem allir vitnisburðir, búsetu saga o.fl. þess háttar væri skráð að fyrirmynd danskra skudsmålsbøger. Þessa bók myndi fólk svo ávalt bera á sér milli staða. Tillögur hans fengu misgóðar viðtökur en stjórnvöld leituðu eftir skoðunum  íslenskra sýslumanna á málinu. Á móti því að breyta eða afnema lögin frá 1781 voru stiftamtmaður auk flestra sýslumanna í Suðuramti. Hins vegar var meirihluti fyrir afnámi þeirra í Vestursamti auk þess að amtmaður Vesturamts stutti tillögur Péturs. 
	35B„Andskotans reisupassi“ – Framfylgd laganna
	36BBölvaður að elífu sé
	 Fram kom í umræðum stjórnvalda að það væri orðið sjaldgæft að fólk tæki yfirhöfuð passa, undantekningin væri þó kaupafólk, vermenn og fólk sem væri að flytja búferlum. Þrátt fyrir ýmsar tillögur til breytinga og umræður um gildi laganna sem stóðu yfir til ársins 1867 verður ekki séð að nokkuð hafi verið gert heldur virðist passakerfið einfaldlega hafa horfið í fyllingu tímans og fallið í gleymskunnar dá. Talið hefur verið að lögin hafi í raun og veru verið afnumin með afnámi vistarskyldu í lögum nr. 60, 16. nóv. 1907 enda þá löngu orðin úrelt og væntanlega hvergi verið fylgt lengi vel. Í passabók frá Snæfellsýslu má til dæmis sjá að útgáfa passa var enn í gangi árið 1879 þótt að fáir passar væru gefnir út.
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	og hengdur upp í helvíti,
	sem hildir úr merar rassi!
	bíði hann þar til bölvunar
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	ð hvaða leyti tilskipun um reisupassa, frá 11. apríl 1781, var framfylgt á Íslandi er verðugt rannsóknarefni. Eitt er að setja reglur en annað að fara eftir þeim. Ljóst er að munur hefur verið á milli metnaðar stjórnvalda og raunverulegrar framkvæmdar laganna enda getur verið skekkja milli lögheima og raunheima og margt haft áhrif á það. Aðstæður í nærsamfélagi gátu verið breytilegar og staðsetning sýslumanns hafði eflaust mikil áhrif, enda samgöngur oft erfiðar. Í þessum kafla verður leitast við það skoða og kanna þessa þætti. 
	 Fátt er um heimildir um passakerfið innanlands á upphafsárum þess og ekki hefur leit að eiginlegum passa frá allra fyrstu árum þess borið árangur. Ein fyrsta heimildin sem fjallar um innlenda passakerfið er bréf frá fimm sýslumönnum árið eftir að lög um reisupassa voru sett þar sem þeir báðu konunginn um að fá að taka 8 skildinga í gjald fyrir hvern útgefinn passa. Bréf sýslumannanna gefa vísbendingu um að passar hafi verið útgefnir í magni rétt eftir setningu laganna. Ástæða skrifanna var vegna hinna nýju „combinerede attester“, sem sýslumenn og prestar væru farnir að gefa út vegna tilskipunarinnar frá 11. apríl 1781. Það þýddi að á fardögum eða þegar vermenn komu fyrir vetrarvertíðina gat verið mikil ónæði af ferðamönnum á heimilum sýslumanna. Þetta skapaði helst vandamál á veturna vegna þess hve strjálbýlt og hrjóstugt landið var. Samkvæmt sýslumönnunum gátu vermenn, sem komu til að fá passa, verið allt að 10–20 á dag og urðu oft að fá húsaskjól og næturgistingu vegna veðurs. Þetta þótti sýslumönnunum óþolandi byrði og voru helstu rökin fyrir gjaldtökunni. 
	  Veðurfar gat vissulega haft áhrif á vegabréfaeftirlit en náttúruhamfarir höfðu einnig áhrif. Tveimur árum eftir að passalögin voru sett urðu gríðarlegar náttúruhamfarir á Íslandi, Skaftáreldar og í kjölfarið Móðuharðindi. Í kjölfarið voru miklir fólksflutningar um landið frá þeim landssvæðum sem verst urðu úti. Í bókinni Með álfum setur Yngvi Leifsson fram þá fullyrðingu um passalögin og bann við lausamennsku 1783 að vegna gosins hefði ekki verið hægt að framfylgja lögunum þeirra upprunalegu mynd. Þau hefðu nánast orðið úrelt um leið og gjósa fór í Lakagígum.“ Fullyrðing Yngva virðist sennileg. Framfærslukerfi sveitanna riðlaðist og sveitfesti manna varð óljós með tilheyrandi ringulreið og hreppstjórum var harðbannað að gefa út passa. Lýður Björnsson hefur bent á að ástæðan kunni að hafa verið ótti við misnotkun hreppstjóra á pössum í kjölfar harðinda Skaftárelda. 
	 Þrátt fyrir það eru þó dæmi um að lögunum hafi verið framfylgt og að menn hafi verið meðvitaðir um tilvist þeirra. Í bréfi Steindórs Finnssonar (1743-1819) sýslumanns í Árnessýslu, frá 27. ágúst 1785 má sjá að hann rak mann að nafni Hákon Hákonarson, burt úr sýslunni en hann hafði komið þangað á útrunnum passa. Hákon hafði verið á leið úr Gullbringusýslu til Skaftafellssýslu en verið stoppaður. Passinn var dagsettur 21. júní 1784 og hafði því runnið út fyrir u.þ.b. hálfu ári. Að öðru leyti var passinn fullkomlega löglegur og bar auk uppáskriftar sýslumanns,  vottorð sóknarprestsins frá þeim stað sem Hákon kom frá. 
	Annað dæmi má sjá í bréfi Kjartans Ólafssonar vinnumanns til biskups frá 15. september 1801. Kjartan hafði farið suður til sjóróðra frá húsbónda sínum í Skagafirði árið 1800 með það í huga að vistráða sig hjá bónda í Húnavatnssýslu eftir vertíðina. Af einhverjum ástæðum gekk það ekki upp svo Kjartan fór ekki aftur norður heldur vistaði sig til helminga hjá bændunum Ormi Jónssyni á Arnarhóli og Jóni Erlendssyni á Gegnishóli í Gaulverjabæjarprestkalli í Árnessýslu. Þar sem Kjartan hafði hvorki sýslupassa né prestsattest, aðeins útrunnin sjóróðrapassa höfðu bændurnir ekki þorað að ráða hann í fulla vist heldur fékk hann hálfa vist hjá hvorum um sig. Árið eftir endaði Kjartan í Reykjavík þar sem prestur hafði hjálpaði honum að senda bréf norður til sýslumannsins Jónasar Scheving  (1770–1831) til að biðja han um sýslupassa með prestsattesti en ekkert svar hafði boris. Í lok bréfsins spurði Kjartan biskup um hvar hann ætti helst að ganga til altaris þar sem hann hafði ekki fengið úrlausn á sínum málum hjá sýslumanni. Í bréfinu má greinilega sjá að þessir bændur voru meðvitaðir um lagabókstafinn en einnig gefa þau vísbendingu um hvernig lögunum var framfylgt og með hvaða hætti yfirvöld reyndu að leita leiða til að aðstoða Kjartan. Enda fékk hann eins og sjá má í fylgiskjölum með bréfinu ávallt góða vitnisburði hjá þeim sem hann leitaði til. Líklegt er að yfirvöld hafi verið mun strangari við þá einstaklinga sem þau töldu að væru líklegri til þess að verða þeim til ama og byrði á héruðunum.
	 Nokkrum árum eftir setningu laganna, og á milli fyrrnefndra dæma í tíma, upphófst mál er varðaði framfylgni passalaganna. Árið 1786 skrifaði séra Magnús Magnússon á Álftanesi í Gullbringusýslu til stiftamtmanns að útróðrarmenn á Suðurnesjum tæku ekki sýslupassa sem skyldi og því gæti þeim verið neitað um altarisgöngu. Magnús kom með tillögur til þess að bæta fyrirkomulagið. Í stuttu máli lagði hann til að sýslumaður gæfi út passa handa vermönnum og við komuna í verið skyldu þeir fá viðeigandi sóknarpresti passann til vörslu. Þannig gætu þeir ekki fært sig á milli sókna á meðan á dvölinni stóð. Þá var þeim sem tók á móti vermönnum falið að krefja þá um passa og beina þeim svo til viðeigandi sóknarprests. Loks lagði séra Magnús til að sýslumenn gæfu út einn passa fyrir hvern einstakling en tíðkast hafði að sýslumenn gæfu út passa fyrir allt að tíu menn í einu. Það fyrirkomulag hafi verið til vandræða þar sem þessir vermenn dreifðust svo til mismunandi verstöðva. Skrif séra Magnúsar urðu til þess að yfirvöldum á svæðinu var skipað að heimta passa af vermönnum. Það kom flatt upp á suma vermenn því þeir höfðu, að eigin sögn, beðið sýslumann um passa en fengið það svar að þess þyrfti ekki. Sýslumaður hafi sagt að: „við værum vissir menn og væntanlegir aftur hver til síns heimils“.
	 Þegar nær dregur aldamótunum 1800 verða heimildir mun auðfundnari. Dæmi voru um að fólki hafi verið neitað um passa vegna skulda á seinustu árum 18. aldar. Einnig má sjá má orðalag í bréfum þar sem talað er um að maður hafi verið: „útbúinn með rigtugum sýslupassa, prestsatteste og öðrum góðum vitnisburðum“. Það kann að benda til almennari notkunar á slíkum auðkennisskjölum. Það þarf þó ekki að hafa verð veruleikinn allsstaðar eins og sjálfsævisaga Gísla Konráðssonar (1787–1877) bónda og alþýðufræðimanns vitnar um. Gísli fór reglulega suður til sjóróðra en heyrði fyrst um sýslupassa árið 1808. Sendi hann þá sóknarpresti sínum beðni um attest til þess að fara í verið. Presturinn svaraði um hæl að hann myndi ekki gefa Gísla attest nema hann fengi fyrst sendan sýslupassa sem var samkvæmt lögum. Gísli fór þá og fann Jón Espólín sýslumann sem fannst: „kátleg krafa sú prests, og kallaðist ei slíkt vita, að viðgangist ætti hér á landi.“ Jón gaf honum þó sýslupassa og Gísli fór með hann í verið. Þessi orð Jóns Espólín eru afar áhugaverð og sýna að a.m.k á hans tíð í Skagafjarðarsýslu hafi útgáfa sýslupassa til verferða varla tíðkast. Þetta er enn frekar staðfest í dómabók Jóns Espólín, þar sem segir: „að fólk hefur enga orsök haft hingað til að óttast forordring af 11. apríl 1781“ og að margir hafi ekki þekkt til laganna. Út frá þessu öllu má álykta að þekking manna á lögunum og framfylgd þeirra gat verið mismunandi eftir svæðum, einstaklingum og tíma.
	 Nokkrum árum eftir þetta atvík þ.e. árið 1813 minnist Gísli Konráðsson á að vegna hinnar nýju „hreppstjórn[ar]“, og á þar vafalaust við hreppstjórnarinstrúxið 1809, skyldu allir vermenn hafa með sér sýslupassa. Seinna í áðurnefndri sjálfsævisögu Gísla Konráðssonar má sjá hvernig notkun passa varð almennari á næstu árum og áratugum. Gísli var á sumum ferðum beðinn um að sýna passa. Hann nefnir einnig í ævisögu sinni dæmi um það hvernig einn maður var rekinn frá verstöðvunum vegna passaleysis. Það virðist þó sem að fáir hafi komist í kast við lögin vegna passaleysis en um það vitnar dómabókagrunnur Þjóðskjalasafns. Þar má aðeins finna u.þ.b 1–3 dæmi á hverjum áratug sem varða passalausa einstaklinga alla 19. öldina. 
	 Heimildir um passakerfið margfaldast eftir innleiðingu hreppstjórainstrúxsins. Einkum má finna heimildir í skjalasöfnum sýslumanna og bæjarfógetans í Reykjavík. Þar eru til a.m.k. fimm passa- og vegabréfsbækur og samanlagt ná þær yfir tímabilið 1837–1879. Auk þess má oft finna afrit af útgefnum pössum í bréfabókum sýslumanna og bæjarfógeta. Sömuleiðis má finna mikið magn reisupassa og vegabréfa í skjalasafni Bæjarfógeta Reykjavíkur og sérstaklega í sumum skjalasöfnum einstakra kirkna. Í því síðarnefnda er að finna mörg hundruð reisupassa og vitnisburði presta frá 19. öld auk tveggja vitnisburðabóka sem geyma einnig afrit af reisupössum. Flest þessi gögn urðu til eftir að hreppstjórainstrúxið kom til.
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	egabréf til ferða á milli landa var í öndverðu ætlað að vernda handhafa þess. Ferðalangar voru berskjaldaðir og vegabréf gat því hugsanlega verndað þá. Hins vegar var þeim einnig ætlað að vera háttsettum einstaklingum einhverskonar kynning inn í samfélag fyrirmenna þar sem ferðast var um en einnig til að greiða götu ferðalangsins. Seinna hófu ríki að krefjast skjallegra sannana fyrir lögmæti ferðafólks af ýmsum ástæðum. Það sem gerir sögu íslenskra vegabréfa og reisupassa frábrugðna öðrum er sú margnefnda staðreynd að á Íslandi er engin landfræðileg tenging við annan landmassa. Því var engin umgangur milli landamæra ríkja eins og  á meginlandinu. Vegabréf til utanfara fram á 20. öld vörðuðu að mestu aðra hópa en innanlandspassar og voru oftast gefin út vegna ferða embættismanna, kaupmanna, Hafnarstúdenta og iðnnema, auk stöku ferða fjölskyldna og þjónustufólks. Enda var ekki á færi allra að ferðast milli landa.
	 Í heimildum má sjá að yfirvöld á Íslandi hófu snemma afskipti af ferðum Íslendinga frá landinu. Í bréfi konungs frá 9. maí 1593 var Íslendingum sagt að þeir skuli ekki fara til Danmerkur án þess að hafa umboðsbréf, vegabréf og skilríki með innsigli og án vitundar umboðsmanns konungs. Næstum öld síðar, eða árið 1674, var konungsbréf lesið upp í Lögréttu sem kvað á um að enginn skyldi fara frá Íslandi án þess að fá fyrst vegabréf hjá amtmanni, umboðsmanni hans eða landfógeta. Nokkrum árum seinna eða 1677, á öðrum stað í konungsríkinu, var samskonar tilskipun lesin upp í Malmö um að engin mætti sigla frá landinu án réttra skilríkja. Eftir konungsbréfið 1674 kom stöku sinni fyrir að mál rötuðu fyrir dóm vegna utanferða íslenskra manna án passa eða árin 1683, 1689, 1698 og 1725 svo dæmi séu nefnd. Ítrekað var í einum þeirra árið 1677 að enginn skyldi dirfast af landinu sigla, sem ei hafi sinn tilbærilegan passa með landsins innsigli undir. Yfirvöld sáu ástæðu til að ítreka þessi lög. Vildu þau minna sýslumenn á þær skyldur sínar að koma í veg fyrir að kaupmenn flyttu passalaust fólk frá landi. Var kaupmönnum hótað 4 ríkisdala sektum árið 1765 ef þeir flyttu passalaust fólk af landi brott. Árið 1805 var lögunum breytt á þann hátt að í stað þess að aðeins stiftamtmaður og amtmenn mættu gefa út vegabréf þá væri lægra settum yfirvöldum einnig leyft að gefa út vegabréf, þ.e. viðeigandi sýslumanni eða bæjarfógeta. Það var enda rökrétt því það hefur líklega leyst marga undan þeirri kvöð að þurfa að ferðast langa leið til þess að nálgast vegabréf.
	 Lög um vegabréfaskyldu náðu ekki aðeins til almúgans heldur til allra og þ. á m. háttsettra embættismanna konungs. Þrátt fyrir að þeir væru háttsettir innan embættismannakerfisins gat stiftamtmaður neitað þeim um vegabréf. Ólafur Stefánsson (1731–1812) neitaði t.d. Oddi Vídalín (1759–1804) sýslumanni um slíkt bréf árið 1794 vegna ógreiddra skulda og vanrækslu við að útvega einhvern til að gegna embætti í fjarveru hans. Ólafur neitaði reyndar fleiri sýslumönnum um vegabréf á sínum tíma í embætti.
	 Þar sem að í Evrópu var nær óslitið stríðsástand fram til ársins 1814 þá styrktist vegabréfaeftirlit milli landa til muna vegna stríðsráðstafanna. Þegar leið á öldina tók kerfið þó að liðast í sundur eins og eins og komið hefur fram var passaskylda innan danska ríkisins alfarið afnumin árið 1846 og árið 1862 var vegabréfaskylda fyrir flesta útlendinga afnumin einnig. Eins og fram hefur komið var mikið rætt um hvort innleiða ætti lögin frá 1862 á Íslandi, þó Danir væru í raun hættir að kefjast vegabréfa og í umræðum um lögin á Alþingi var sagt m.a. að: 
	Aftur á móti eiga þeir, sem fara frá iÍslandi til Danmerkur eða útlanda, eftir lögunum að hafa vegabréf; en eftir að menn nú eru hættir í Danmörku að krefjast þess, að ferðamenn, sem koma frá Íslandi, skuli sýna vegabréf sín, má ætla, að menn séu að mestu leyti hættir að fá sér vegabréf, þegar þeir fara frá Íslandi.
	Slíkt þýddi auðvitað að tilgagnslaust væri að krefja fólk um vegabréf til þess að ferðast á áfangastað þar sem þau hefðu enga merkingu. Lögin voru þó ekki innleidd á Íslandi. Allstaðar í Evrópu var vegabréfaskylda, og passaskylda að hverfa hratt. Þörf hinna nýju og vaxandi kapítalísku hagkerfa á vinnuafli var mikill drifkraftur og minnkandi bændaánauð og nýir samgöngumátar höfðu áhrif. Takmarkanir á ferðum milli þýsku ríkjanna, þ.á m. Hollands og til og frá Englandi, Frakklandi, Belgíu og skandinavísku löndunum voru á 7. áratug 19. aldar alfarið eða að mestu afnumdar. Seinna á sama áratug var vegabréfaskyldan afnumin í Þýskalandi.
	 Með aðeins nokkrum undantekningum var þannig mun auðveldara að ferðast um álfuna, fyrir utan einstaka ríki í Austur–Evrópu og á Balkanskaga. Það ástand hélst nokkurn veginn fram til ársins 1914 þegar ástandið breyttist ört er Evrópa logaði á svipstundu vegna stríðsátaka. Ríki tóku fljótt upp á því að krefjast skilríkja fyrir þá sem hugðust fara inn fyrir landamæri þeirra, en þó það væri aðeins verið hugsað sem stríðsráðstöfun varð breytingin varanleg og vegabréfið eins og við þekkjum það í dag fór að taka á sig mynd. Vegabréf og passar höfðu á miðöldum og fram til miðbiks 19. aldar verið ætluð sem félagslegt stjórntæki eins og t.d. til þess að hafa hemil á óæskilegum einstaklingum innan ríkisins. Eftir fyrri heimstyrjöld og með því kerfi sem í dag þekkist hefur það hins vegar aðal markmiðið orðið að að tryggja alþjóðleg landamæri ríkja og öryggi þeirra.
	 Heimildir um vegabréf á Íslandi og útgáfu þeirra má finna í nokkrum skjalasöfnum. Í skjalasafni Bæjarfógetans í Reykjavík má finna bæði afhent og útgefin vegabréf frá árunum 1812–1842. Auk þess er í passabók hans einnig þó nokkur fjöldi af skráðum 
	vegabréfum. Auðveldlega er hægt að finna í bréfabókum frá Stiftamtmanni færslur sem varða útgáfu vegabréfa. Einnig leynast stök vegabréf í mörgum skjalasöfnum.
	Samantekt
	66BSamantekt
	66BSamantekt
	N
	otkun ýmissa auðkennisskjala eins og vitnisburðabréfa, kynningarbréfa, vegabréfa o.fl. eiga sér langa sögu hér á landi sem og annars staðar. Þróun þeirra og aukin notkun varpar ljósi á aukin afskipti yfirvalda af hegðun þegnanna og vitnar um styrkingu skrifræðis og hvernig umboðsmenn ríkisins leituðu leiða til þess að framlengja vald sitt í gegnum skriflega auðkennisseðla. 
	68Botkun ýmissa auðkennisskjala eins og vitnisburðabréfa, kynningarbréfa, vegabréfa o.fl. eiga sér langa sögu hér á landi sem og annars staðar. Þróun þeirra og aukin notkun varpar ljósi á aukin afskipti yfirvalda af hegðun þegnanna og vitnar um styrki...
	68Botkun ýmissa auðkennisskjala eins og vitnisburðabréfa, kynningarbréfa, vegabréfa o.fl. eiga sér langa sögu hér á landi sem og annars staðar. Þróun þeirra og aukin notkun varpar ljósi á aukin afskipti yfirvalda af hegðun þegnanna og vitnar um styrki...
	 Samhliða styrkingu ríkisvaldsins á Íslandi á árunum 1770–1809 má sjá að stjórnvöld reyndu ítrekað að ráða bót á ýmsum vanköntum á því kerfi sem sett hafði verið upp til að takmarka hreyfanleika fólks á milli landshluta. En svo virðist sem ríkisvaldið hafi þó ekki verið þess megnugt að framfylgja lögum og reglum af festu. Þá virðist sem framfylgd laganna hafi getað verið mismunandi eftir landsvæðum og einstaklingum sem fóru þar með vald konungs hverju sinni. Það var ekki fyrr en með hreppstjórainstrúxinu 1809 sem stjórnvöldum raunverulega tókst að koma á almennri notkun passa innanlands og eftir það virðist hafa orðið nokkuð víðtekið að lögin væru virt. Það sést einfaldlega á sprengingu í heimildum stuttu eftir að instrúxið kemur til sögunar. Svo virðist af heimildum að dæma að passar innanlands hafi aðlega verið gefnir út til fólks sem var búlaust, þ.e. vinnuhjúa og tómthúsfólks. Það kann að stafa af því að það eru þeir hópar sem voru hvað mest á ferðinni. Á Íslandi var þessi þróun innlends passakerfis með sambærilegum hætti og á mörgum stöðum á meginlandi Evrópu en hefur þó í einhverjum mæli verið seinna á ferðinni og varað lengur en í flestum löndum. Samfélagsbreytingar á meginlandi Evrópu gerðu út af við passakerfin að mestu leyti en það sama er ekki hægt að segja um Ísland. Þó Ísland hafi verið hluti af danska konungsríkinu höfðu breytingar á passakerfinu ekki sömu áhrif á Íslandi þar sem hið gamla kerfi var nokkuð lengur við lýði en í Danmörku og annars staðar á meginlandinu. 
	 Varðandi ferðir Íslendinga út fyrir landsteinana, þá var reglum komið mjög snemma á sem skylduðu fólk til að verða sér úti um vegabréf. Þó þurftu yfirvöld varla að hafa miklar áhyggjur af miklum mannflutningum úr landinu og hvað þá til landsins. Í heimildunum má sjá að þeir hópar sem fóru út fyrir landsteinanna voru yfirleitt úr hópi betur settra landsmanna. 
	 Fótspor þeirra sem báru með sér passa eða vegabréf eru fyrir löngu horfin. En eftir standa marvíslegar upplýsingar sem finna má í skjalasöfnum. Í ýmsum skjalasöfnum má finna áhugaverðar heimildir um fólk og í vegabréfum og reisupössum er hægt að finna upplýsingar sem er nánast útilokað að finna annars staðar.  Þar má til dæmis nefna mannlýsingar sem eru þó ekki ítarlegar. Þar má þó finna einfaldar lýsingar á vaxtarlagi fólks, hár, augnlit og því um líkt sem er einstakt. Stundum bregða fyrir aðrar áhugaverðar upplýsingar á pössum eins og lýsing á högum fólks og búsetu.  
	74BHeimildaskrá
	Eins og áður hefur verið nefnt má finna fjölmargar passabækur í skjalasöfnum sýslumanna og í þessari ritgerð hefur aðeins verið bent á hluta þeirra. Vel hugsanlegt er að fleiri passabækur séu til vanskráðar t.d. í skjalasöfnum sýslumanna. Þá hefur aðeins verið bent á lítið sýnishorn er varðar bréfabækur sýslumanna og amtmanna sem geyma afrit af pössum og vegabréfum en sjálfsagt má finna slíkt mun víðar. Af því sögðu eru það passarnir sjálfir sem geyma mestu upplýsingarnar og eru mikilvægastir í þessu sambandi. 
	Saga íslenskra passa og vegabréfa er á margan hátt merkileg og hægt er að rannsaka ýmsa þætti þeirrar sögu, sem aðeins hefur verið tæpt á hér. Á vissan hátt er það merkilegt hversu litla athygli þessi heimildaflokkur hefur fengið af þjóð sem hefur lengi verið heilluð af ættfræði, því vissulega geta passarnir bætt þar miklu við og gefið okkur fyllri mynd af þjóð sem átti í harðri lífsbaráttu á 18. og 19. öld. 
	Heimildaskrá 
	74BHeimildaskrá
	74BHeimildaskrá
	Óprentaðar heimildir
	75BÓprentaðar heimildir
	75BÓprentaðar heimildir
	Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ.)
	76BÞjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ.)
	76BÞjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ.)
	Biskupskjalasafn
	77BBiskupskjalasafn
	77BBiskupskjalasafn
	ÞÍ. Biskupsskjalasafn. A. IV. 55b, Bréf til Skálholts úr Kjalarnesþingi (1753–1801).
	ÞÍ. Biskupsskjalasafn. A. IV. 54a, Bréf til Skálholtsbiskups úr Árnessýslu (1769–1801).
	ÞÍ. Biskupsskjalasafn. A V. 77. Bréf til biskups úr Kjalarnesprófastsdæmi (1801–1815).
	Skjalasafn hið danska kansellís
	81BSkjalasafn hið danska kansellís
	81BSkjalasafn hið danska kansellís
	ÞÍ. Hið danska kansellí. KA/27-43 Bréfasafn (1779(1780).
	82BÞÍ. Hið danska kansellí. KA/27-43 Bréfasafn (1779(1780).
	82BÞÍ. Hið danska kansellí. KA/27-43 Bréfasafn (1779(1780).
	ÞÍ. Hið danska kansellí. KA/28-5 Bréfasafn (1779(1781).
	83BÞÍ. Hið danska kansellí. KA/28-5 Bréfasafn (1779(1781).
	83BÞÍ. Hið danska kansellí. KA/28-5 Bréfasafn (1779(1781).
	ÞÍ. Hið danska kansellí. KA/30-24 Bréfasafn (1782(1784).
	84BÞÍ. Hið danska kansellí. KA/30-24 Bréfasafn (1782(1784).
	84BÞÍ. Hið danska kansellí. KA/30-24 Bréfasafn (1782(1784).
	ÞÍ. Hið danska kansellí. KA/180-24 Bréfasafn (1848–1848).
	Skjalasafn rentukammers
	86BSkjalasafn rentukammers
	86BSkjalasafn rentukammers
	ÞÍ. Rentukammer. B12/24–24. Bréfasafn (1791).
	87BÞÍ. Rentukammer. B12/24–24. Bréfasafn (1791).
	87BÞÍ. Rentukammer. B12/24–24. Bréfasafn (1791).
	ÞÍ. Rentukammer. B13/11–26. Bréfasafn (1793).
	88BÞÍ. Rentukammer. B13/11–26. Bréfasafn (1793).
	88BÞÍ. Rentukammer. B13/11–26. Bréfasafn (1793).
	ÞÍ. Rentukammer. B13/12–16. Bréfasafn (1794).
	89BÞÍ. Rentukammer. B13/12–16. Bréfasafn (1794).
	89BÞÍ. Rentukammer. B13/12–16. Bréfasafn (1794).
	Kirknasafn
	90BKirknasafn
	90BKirknasafn
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