
 
 
Veiledning  
 
Listene med underskrifter fra kvinnenes underskriftsaksjon i 1905 er nå digitalisert og 
presenteres her på Stortingets nettsted. Samtidig vil Riksarkivet digitalisere de listene som 
ble levert regjeringen. 
 
Dette er en oversikt over hvordan materialet er organisert på nett. Listene er ikke 
transkribert, og det er derfor ikke mulig å søke digitalt i dokumentene. I stortingsarkivet 
ligger listene fortsatt slik de ble levert i 1905.   
 
Organisering av materialet 
Listene var ordnet etter amt da de ble overlevert Stortinget. Innenfor hvert amt var det 
ingen videre sortering. På nett er amtene delt inn i herredskommuner og bykommuner der 
det har vært mulig å identifisere disse. I noen få tilfeller er det også benyttet 
landskapsområder som kategori, slik som Hadeland, Sola og Innherred. Materiale som ikke 
har opplysninger om lokalisering, er kategorisert som «uidentifiserte». 
 
Kommunene har gjennomgått flere endringer siden 1905. Det kan være navneskifter, 
nedleggelser, sammenslåinger, nyopprettelser og grenseendringer. Her er det 1905 som er 
utgangspunktet for inndelingen. Det er også skrivemåten i 1905 som er brukt. Amtsgrensene 
i 1905 følger i hovedsak dagens fylkesgrenser. 
 
Spredte lister 
Sammen med listene fra de enkelte amt ble det levert en pakke med «spredte lister».  
Denne betegnelsen er beholdt på nettet, ettersom den inneholder lister fra steder utenfor 
Norge. Lister i denne pakken som entydig lar seg plassere i en herredskommune eller 
bykommune, er flyttet.  
 
Aker og Kristiania   
Mange lister i materialet fra Kristiania har navn både fra Aker og Kristiania. Listene fra Aker 
er derfor ikke skilt ut som egen kategori. Dette materialet er svært omfattende og delt i flere 
bolker. 
 
Drammensaksjonen 
Pakken fra Drammens kvinneråd inneholdt foruten lister fra Drammen by også lister fra et 
stort oppland. Under Drammensaksjonen finnes derfor lister både fra Drammen by og en 
rekke omkringliggende kommuner i amtene Buskerud og Jarlsberg og Larvik. 
 
Naboamt 
I noen tilfeller ble lister fra ett amt pakket sammen med listene til naboamtet. Der hvor 
listene entydig lar seg plassere, er disse flyttet.  
 
 
 
 
 


