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Á þeim tímamótum þegar hin einkennisklædda

lögregla er 200 ára þykir við hæfi að minnast þess

með ýmsum hætti. Löggæslan á Íslandi á sér þó

mun lengri sögu þar sem sýslumenn hafa frá

fornu fari haft með höndum lögreglustjórn og

notið aðstoðar hreppstjóra til skamms tíma.

Meðal annars hefur verið gefinn út minnispeningur

og frímerki í tilefni þessara tímamóta og opnuð

verður sögusýning lögreglunnar. Lögreglustjórar

og lögreglumenn um land allt taka þátt með ýmsu

móti.

Í þessu kynningarriti er leitast við að taka saman

stutt yfirlit um sögu, þróun og uppbyggingu

lögreglunnar á Íslandi. Sagan er sögð í máli og

myndum. Af miklu er að taka og því stiklað á stóru.

Um leið og ég óska lögreglustjórum og lögreglu-

mönnum til hamingju með afmælið vil ég færa

öllum þeim sem komið hafa að undirbúningi þess

mínar bestu þakkir.

Ríkisstjórn Íslands eru færðar þakkir fyrir hennar

stuðning.
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