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Skåne 

Skånes släktforskarförbund (Vår förening är medlem)
https://www.sgfm.se/

Demografisk Databas Södra Sverige (mål att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda
för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt 
sökbara på internet.) Har många länkar.
http://www.ddss.nu/

Landsarkivet Lund
https://riksarkivet.se/oppettider-lund

Malmö Stadsarkiv
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmo-Stadsarkiv
DDSS ortnamnsregister (ortnamn i Skåne och Blekinge)
http://www.ddss.nu/statistics/places

Skånes arkivförbund. Skånes Arkivförbund bildades 1993 som regionalt lokalhistoriskt 
arkiv för Skåne. Arkivet är en ideell organisation som arbetar för att Skånes lokalhistoria, 
särskilt dess rika föreningsliv, bevaras och görs tillgängligt för amatör och professionell 
forskning. 
https://www.skanearkiv.se/

https://www.skanearkiv.se/
http://www.ddss.nu/statistics/places
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmo-Stadsarkiv.html
https://riksarkivet.se/oppettider-lund
http://www.ddss.nu/
https://www.sgfm.se/
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Scangen – Skånsk Släktforskning 
http://www.scangen.se/

Skånes Hembygdsförbund. Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för 
den skånska hembygdsrörelsen.
https://www.hembygd.se/skane

Skånebilder – Kyrkor i Skåne (med utflyktskarta och länkar till annat i Skåne)
http://www.mior.se/skane/kyrkor/

Arkiv digital – vigselregister Skåne
https://www.arkivdigital.se/register/vigslar

DIS-Syd (regionförening till DIS) Datorhjälp i Släktforskningen, Många länkar.
https://dis-syd.se/

Andra föreningars länkar

Malmö släktforskarförening. Här finns massor av släktforskningss länkar.
https://www.msff.se/lankar/

Söderslätts Släkt & Hembygdsdorskarförening. Många släktforsknings länkar.
https://sshff.se/invitation/l%C3%A4nkar.html

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare 
https://www.aasbo-gen.com/blogg/?page_id=707

Sverige
Sveriges Släktforskarförbund. Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande 
organet för den svenska släktforskarrörelsen. Vår förening är medlem. 
https://www.rotter.se/

Sveriges Släktforskarförbunds länkar. Många länkar för släktforskning.
https://www.rotter.se/faktabanken/links

Begravningar och gravar
https://gravar.se/
http://www.svenskagravar.se/
https://grav.rotter.se/Gravsoklist.php

Minnessidor
https://minnessidor.fonus.se/
https://www.familjesidan.se/pages/minnesrum

Genealogiska Föreningen. Riksförening för släktforskning sedan 1933.
https://www.genealogi.net/

https://www.genealogi.net/
https://minnessidor.fonus.se/
http://www.svenskagravar.se/
https://gravar.se/
https://www.rotter.se/faktabanken/links
https://www.rotter.se/
https://www.aasbo-gen.com/blogg/?page_id=707
https://sshff.se/invitation/l%C3%A4nkar.html
https://www.msff.se/lankar/
https://dis-syd.se/
https://www.arkivdigital.se/register/vigslar
http://www.mior.se/skane/kyrkor/
https://www.hembygd.se/skane
http://www.scangen.se/


Länkar-2021-06-14.docx                                                                                         BT 3 / 11

Ortnamnsregistret. Hela Sverige hos Institutet för språk och folkminnen.
https://ortnamnsregistret.isof.se/place-names

Lantmäteriet, historiska kartor, tänk på att det ofta finns flera sidor som hör till kartorna.
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/search.html

Arkivkopia  (Arkiv, Böcker, Kartor, Multimedia, Museer) Arkiv över svensk kulturell 
allmäning.
https://arkivkopia.se/

Digitalt museum. Ingång till ett 80-tal svenska museers samlingar.
https://digitaltmuseum.se/

Ekonomiska museet – Kungliga Myntkabinettet. Vår mynthistoria och en prisomräknare
från medeltiden till idag.
https://ekonomiskamuseet.se/

Prisomräknare från medeltiden till 2100 
http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm

SCB prisomräknare 1917 och framåt
https://www.scb.se/prisomraknaren

Sveriges Hembygdsförbund, Bygdeband. Välkommen att utforska Sveriges mångfald av
platser! Här hittar du bilder, texter, personer, bildgallerier och filer som beskriver bygdens 
platser, miljöer, händelser och människor. 
https://www.hembygd.se/shf/utforska-platsen

Historjesaijten. Framför allt svensk historia, krig och freder som vi varit med i, regenter, 
läkekonstens historia och mycket, mycket mera. Mycket intressant svår att lämna.
https://historiesajten.se/

Fornsök Riksantikvarieämbetet. Fornsök är Riksantikvarieämbetets webbaserade 
söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. 
https://app.raa.se/open/fornsok/

Kalender över de kyrkliga högtiderna i Sverige. Från 900 och framåt
https://xn--dinslkt-9wa.se/helligdager.php

SCB – Historisk Statistik. Innehåller längre tidsserier av äldre statistik från 1700-talet och
framåt inom olika ämnesområden, såsom till exempel befolkning, väderlek, lantmäteri, 
jordbruk och utrikeshandel. 
https://www.scb.se/hitta-statistik/aldre-statistik/innehall/serien-historisk-statistik-for-sverige/

Brandförsäkringar. Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.
http://www.brandverket.se/
Branförsäkringsverkets, sök byggnadsvärderingar och kartor
http://cfnonline.se/sv/soksidor/sok-byggnadsvarderingar-och-kartor/?hide=1

http://cfnonline.se/sv/soksidor/sok-byggnadsvarderingar-och-kartor/?hide=1
https://www.scb.se/hitta-statistik/aldre-statistik/innehall/serien-historisk-statistik-for-sverige/
https://xn--dinslkt-9wa.se/helligdager.php
https://app.raa.se/open/fornsok/
https://historiesajten.se/
https://www.hembygd.se/shf/utforska-platsen
https://www.scb.se/prisomraknaren
http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm
https://ekonomiskamuseet.se/
https://digitaltmuseum.se/
https://arkivkopia.se/
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/search.html
https://ortnamnsregistret.isof.se/place-names
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Gammla sjukdomar. DDSS Hjälpmedel – dödsorsaker och sjukdomsnamn – förr och nu
http://www.ddss.nu/means/causeOfDeath?stat=1

Lokalt
Eslövs stadsmuseum, Eslöfs museiförening
https://www.hembygd.se/eslof

Leksaksmuseet Eslöv. roar såväl gammal som ung. Gå en upptäcktsfärd genom våra 
lokaler och finn de leksaker du själva minns från din barndom, oavsett när den inföll.
http://eslovsleksaksmuseum.se/

Gamlegårds hembygdsmuseum Billinge och Industrimuseet i Stockamöllan
Gamlegårds hembygdsmuseum består av en stuglänga från 1739 med bevarad inredning, 
en stallbyggnad från 1804 med olika hantverksföremål, gästgiveribyggnad med bland 
mycket en komplett handelsbod, ett skolmuseum, ett skomakeri och ett vagnsmuseum.... 
Industrimuseet Stockamöllan Sedan medeltiden har här legat en kvarn och år 1684 kallas 
den för första gången Stockamöllan. Här valkades tyg. En kvarnbyggnad blev färdig 1852. 
Efter några år sattes en cirkelsåg upp och Stockamöllans Kvarn & Sågverk bildades. År 
1897 installerades vattenturbiner och elljuset kom till Stockamöllan. En smedja inrättades 
och 1906 bildar företaget ett aktiebolag under namnet Stockamöllans AB. 
https://www.hembygd.se/gamlegardbillinge

Haga Kvarn. Haga Kvarn är en väderkvarn av holländsk typ, som ligger några kilometer 
söder om Stehag. 
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/haga-
kvarn/

Olstorps Reslövs Mölla
http://www.olstorpscafe.se/

Hammarlunda Mölla
https://www.hembygd.se/hammarlunda

Harlösa donationshus. Harlösa Donationshus är inrett för att visa boendemiljön i ett 
fattighus från 1800-talet.
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/harlosa-
donationshus/

Mölleriket. Runt Stockamöllan ligger Mölleriket. Här har ett flertal vattenkvarnar varit i drift 
under flera århundraden, från 1385 fram till 1996. 
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/
molleriket/

Stockamöllan. Industrimuseet Stockamöllan visar bygdens och Stockamöllan AB:s 
historia och utveckling. 
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/
stockamollan/

https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/stockamollan/
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/stockamollan/
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/molleriket/
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/molleriket/
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/harlosa-donationshus/
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/harlosa-donationshus/
https://www.hembygd.se/hammarlunda
http://www.olstorpscafe.se/
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/haga-kvarn/
https://eslov.se/uppleva-gora/kultur/museer-konstutstallningar-skulpturer/museer/haga-kvarn/
https://www.hembygd.se/gamlegardbillinge
http://eslovsleksaksmuseum.se/
https://www.hembygd.se/eslof
http://www.ddss.nu/means/causeOfDeath?stat=1
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Trumpetarbostället Billinge. Ett hem, en gårdsamling, en verksamhet, en livsstil, en 
historia och en identitet. Huvudgården i Hissbro by. Gårdens rötter kan spåras ända 
tillbaka till tidigt 1200-tal. Då ägdes gården av ärkebiskop Jacob Erlandsson. 
https://trumpetarbostallet.se/

Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskarförening. Vårt huvudsakliga 
forskningsområde är Mellanskåne. Omfattar framförallt de tidigare häraderna Frosta och 
Färs.
http://www.mellanskanegenealogi.se/

Södra Ringsjöortens Bygdeförening
http://www.ringsjo.se/

Frosta Härads Hembygdsförening. Har sin verksamhet i tre kommuner, Hörby, Höör och
södra delen av Eslövs kommun. 
https://www.hembygd.se/frosta-harad

Hurva byförening. Hurva Byförening är en ideell förening som arbetar för ett levande 
Hurva. 
https://www.hurvabyforening.se/WordPress/

Eslövs kommun. Eslövs kommuns hemsida.
https://eslov.se/

Eslövs kommunarkiv
https://eslov.se/kommun-politik/arenden-och-handlingar/kommunarkivet/#item-44605-1

Eslöv Historiska bilder. 2 miljoner bilder från främst Eslöv och övriga mellanskåne. 
Bilderna kommer från Föjers fotoarkiv och KG Pressfoto.
https://eslov.se/uppleva-gora/bildarkiv/

Höörs kommun. Höörs kommuns hemsida.
https://www.hoor.se/

Höörs Kommuns arkiv
https://www.hoor.se/uppleva-gora/arkiv-och-slaktforskning/

Hörby kommun. Hörby kommuns hemsida.
https://www.horby.se/

Hörby kommunarkiv
https://www.horby.se/kommun-och-politik/kommunarkiv/

Gammalstorp. En historisk sajt om Hörby kommun, nästan mitt i Skåne 
https://gammalstorp.se/index.htm

Gamla bilder från Hörby, 28 000 bilder från Hörby kommun.
https://gammalstorp.se/gamla-bilder.htm

https://gammalstorp.se/gamla-bilder.htm
https://gammalstorp.se/index.htm
https://www.horby.se/kommun-och-politik/kommunarkiv/
https://www.horby.se/
https://www.hoor.se/uppleva-gora/arkiv-och-slaktforskning/
https://www.hoor.se/
https://eslov.se/uppleva-gora/bildarkiv/
https://eslov.se/kommun-politik/arenden-och-handlingar/kommunarkivet/#item-44605-1
https://eslov.se/
https://www.hurvabyforening.se/WordPress/
https://www.hembygd.se/frosta-harad
http://www.ringsjo.se/
http://www.mellanskanegenealogi.se/
https://trumpetarbostallet.se/
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Tjörnarps sockengille. Hemsida för Tjörnarps historia.
http://www.tjornarpshistoria.se/

Skånska slott. Slottsguiden
https://slottsguiden.info/slottlandskap.asp?landskap=4

Databaser /Arkiv

Nationella Arkivdatabsen (NAD)
Här kan Du söka information om arkiv i Sverige. NAD publicerar information om arkiv och 
samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, 
näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera.
https://sok.riksarkivet.se/nad

Arkiv Digital (kommersiellt företag, abonnemang krävs). Introduktion till släktforskning, 
många register (abonnemang krävs)
https://www.arkivdigital.se/

Ancestry (kommersiellt företag, abonnemang krävs)
https://www.ancestry.se/

Riksarkivet, Digitala forskarsalen (gratis)
https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

Släktdata. Föreningen Släktdata  är en ideell förening som har som huvudmål att göra så 
många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för 
släktforskning.  
https://www.slaktdata.org/

Böcker Tidningar

Projekt Gutenberg (se också Arkiv kopia) Digitaliserade böcker gratis att ladda ner.
https://www.gutenberg.org/
https://www.gutenberg.org/browse/languages/sv

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek.
Kungl. biblioteket ansvarar för drift och utveckling av tjänsten.
http://libris.kb.se/

Svenska tidningar. Digitaliserade svenska dagstidningar 1734-1906
https://tidningar.kb.se/

Internet Aerchive (free books, movies, software…)
https://archive.org/index.php

https://archive.org/index.php
https://tidningar.kb.se/
http://libris.kb.se/
https://www.gutenberg.org/
https://www.slaktdata.org/
https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen
https://www.ancestry.se/
https://www.arkivdigital.se/
https://sok.riksarkivet.se/nad
https://slottsguiden.info/slottlandskap.asp?landskap=4
http://www.tjornarpshistoria.se/
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Stockholm

Stockholms stad, Stockholmskällan är stockholmarnas historia i ord, bild och ljud
https://stockholmskallan.stockholm.se/

Stockholms stad, Stadsarkivet. Här kan du följa Stockholms invånare och stadens 
utveckling från medeltiden fram till idag. Det är möjligt tack vare arkiven från 
folkbokföringen, byggnadsnämnden, domstolarna, skolorna, polisen, idrottsföreningarna, 
de politiska partierna och många andra arkiv. 
https://stadsarkivet.stockholm/

Militärt

Centrala Soldatregistret. Centrala Soldatregistret (CS) är ett nationellt projekt som 
samordnar alla lokala soldatregister i Sverige.  
http://www.soldatreg.se/

Militaria. Hans Högman. Svensk militärhistoria
http://www.hhogman.se/militaria.htm

Skånes knektregister. Skånes Knektregister (SKr) är, liksom övriga soldatregister i 
landet, primärt ett register över uppgifter från militära handlingar och inget 
släktforskarregister. Trots detta innehåller Skånes Knektregister familjeuppgifter om flera 
tusen skånska knektar. 
https://www.sgfm.se/projekt/skanes-knektregister/

Emigration

Svenska Emigrantinstitutet. Syfte att samla in och bevara arkiv, litteratur och minnen
från den svenska emigrationsepoken 1846-1930 då närmare 1,3 miljoner svenskar 
utvandrade till USA och Kanada. 
https://kulturparkensmaland.se/besok-oss/vara-besoksmal/utvandrarnas-hus/svenska-
emigrantinstitutet/

Utvandrarnas hus. Nordens största institut med fokus på emigrationen till Nordamerika. I 
Utvandrarnas hus finns utställningar, arkiv, bibliotek och forskningsverksamhet. 
https://kulturparkensmaland.se/besok-oss/vara-besoksmal/utvandrarnas-hus/

Danmark

Rigsarkivet  Danmark
https://www.sa.dk/en/
https://www.sa.dk/da/
https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/

https://www.sa.dk/da/
https://www.sa.dk/en/
https://kulturparkensmaland.se/besok-oss/vara-besoksmal/utvandrarnas-hus/
https://kulturparkensmaland.se/besok-oss/vara-besoksmal/utvandrarnas-hus/svenska-emigrantinstitutet/
https://kulturparkensmaland.se/besok-oss/vara-besoksmal/utvandrarnas-hus/svenska-emigrantinstitutet/
https://www.sgfm.se/projekt/skanes-knektregister/
http://www.hhogman.se/militaria.htm
http://www.soldatreg.se/
https://stadsarkivet.stockholm/
https://stockholmskallan.stockholm.se/
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Samfundet för  dansk genealogi. Samfundet er en forening, hvis formål det er at vække 
og vedligeholde interessen for det genealogiske og personalhistoriske studium. 
https://www.genealogi.dk/

Det danska utvandrararkivet. Det Danske Udvandrerarkiv har siden 2011 arbejdet med 
at digitalisere de mange tusinder af breve og billeder 
http://www.udvandrerarkivet.dk/forside/

Danska politiets registerblade
https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/politiets-registerblade/

Dansk Demografisk Database. I (DDD) kan du søge efter oplysninger i en lang række 
forskellige kilder. 
https://www.ddd.dda.dk/ddd.htm

Register över döda i Danmark. Registret indeholder samtlige dødsfald i Danmark i 
perioden 1943-1969
https://dodsregister.dk/default.aspx

Norge

Norska digitalarkivet. Digitalarkivet presenterer arkivmateriale i digital form. Du kan søkje
i strukturerte data og digitaliserte fotografi, lese fulltekstavskrifter, bla i skanna bilete, sjå 
videoar og/eller høyre digitalisert lyd. Digitalarkivet er ope for alle og gratis å ta i bruk. 
https://www.digitalarkivet.no/

Nationalarkivet i Norge. The National Archives Services of Norway is an independent 
government authority under the Ministry of Culture, and comprehend the National 
Archives, eight regional state archives (statsarkivene), the Sámi Archives and the 
Norwegian Health Archives. 
https://www.arkivverket.no/en

Norway Heritage, passagerarlistor och emigrant båtar
http://www.norwayheritage.com/

Finland

Genealogiska samfundet i Finland. Samfundet strävar efter att trygga förutsättningarna 
för släktforskning i Finland och utveckla släktforskarnas kunskaper. 
http://www.genealogia.fi/

Släktforskning i Finland. Tips om släktforskning i Finland, många länkar.
https://www.genealogi.net/om-slaktforskning-2/utlandska-sidor/slaktforskning-i-finland/

Finska Riksarkivet
https://arkisto.fi/sv/framsida

https://arkisto.fi/sv/framsida
https://www.genealogi.net/om-slaktforskning-2/utlandska-sidor/slaktforskning-i-finland/
http://www.genealogia.fi/
http://www.norwayheritage.com/
https://www.arkivverket.no/en
https://www.digitalarkivet.no/
https://dodsregister.dk/default.aspx
https://www.ddd.dda.dk/ddd.htm
https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/politiets-registerblade/
http://www.udvandrerarkivet.dk/forside/
https://www.genealogi.dk/
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Australien

National Archives of Australia
Home page | naa.gov.au 

Nya Zeeland
Nya Zeeland ds nationella arkiv
https://archives.govt.nz/

USA

Cyndis list. A comprehensive, categorized & cross-referenced list of links that point you to
genealogical research sites online. Mer än 300.000 länkar
https://www.cyndislist.com/

Family Search. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ger tillgång till FamilySearch 
kostnadsfritt för alla oavsett tradition, kultur eller religiös tillhörighet. FamilySearch hjälper 
miljontals människor världen över att upptäcka sitt arv och knyta an till sina släktingar. 
https://www.familysearch.org/sv/

Rootsweb. Finding our roots together. 1000-tals länkar till olika amerikanska sidor. Startat 
av Ancestry.
https://home.rootsweb.com/
https://home.rootsweb.com/sites/siteDirectory
https://sites.rootsweb.com/~rootswebsiteindex/

USA National Archives. Här hittar du bl.a. Amerikansa folkräkningar (census) från 1790 
till 1940.
https://www.archives.gov/
https://www.archives.gov/research/genealogy/census  ?  

Whitepages. Telefonnummer, bakgrunds kontroll, brottsregister, adresser, släktingar
https://www.whitepages.com/

Amerikanska gravar, världens största gravplatssamling, > 190 miljoner äreminnen
https://sv.findagrave.com/

New York Passenger Lists 1820-1891 (Castle Garden), 13 miljoner immigranter som 
kom till New York 1820 – 1891. Passagerarlistor mellan 1820 -1897.
https://www.familysearch.org/search/collection/1849782?collectionNameFilter=false

New York Passenger Arrival List 1892-1924 (Ellis Island). 25 miljoner personer som 
anlände till Ellis Islands, New York.
https://www.familysearch.org/search/collection/1368704?collectionNameFilter=false

https://www.familysearch.org/search/collection/1368704?collectionNameFilter=false
https://www.familysearch.org/search/collection/1849782?collectionNameFilter=false
https://sv.findagrave.com/
https://www.whitepages.com/
https://www.archives.gov/research/genealogy/census?
https://www.archives.gov/research/genealogy/census
https://www.archives.gov/
https://www.familysearch.org/sv/
https://www.cyndislist.com/
https://archives.govt.nz/
https://www.naa.gov.au/
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New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1927. Passagerar som anlände till 
New York Harbour, inkluderar flygpassagerare.
https://www.familysearch.org/search/collection/1923888?collectionNameFilter=false

Ellis Ilands svenska immigranter. Cirka 1,3 miljoner emigrerade från Sverige 1821 – 
1930, 200.000 återvände och ca 1 miljon stannade i America. 
http://www.ellisisland.se/english/sv_emigration1.asp
Länkar till databaser
http://www.ellisisland.se/english/sv_emigration_databases.asp

Castle Garden. Amerikas första immigrations center. 1820 – 1892.
http://www.castlegarden.org/

The American Family Immigration History Center and The history of Ellis Island
https://www.statueofliberty.org/ellis-island/

Kanada

Canada, Library and Archives
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx

Europa

Europa - Genealogy and Family Heritage. What do we offer? Although we offer links to 
large portals and the obvious genealogy guides on the Web, we focus on posting links to 
those little genealogy gems that don't always pop up on the search engines or never make
their way to the commercial directories. 
http://www.cyberpursuits.com/gen/

G-gruppen gränslös genealogi över Östersjön (Tyskland, Estland, Finland), Lettland, 
Polen)
https://www.g-gruppen.net/

Tyskland

Tyskland, Computergenealogi. Ideell förening för datorgenealogi e. V. (CompGen) och 
har gjort den till den största släktforskningsföreningen i Tyskland. 
https://www.compgen.de/

Diverse
Murphys släktforskningslagar. Allt som kan gå fel, gör det.
http://www.landskrona.sgfm.se/?page_id=132

Bröllopsdagar. Namnen för antalet gifta år, från Bomull till Järn.
https://www.sgfm.se/landskrona/weddingdays.htm

https://www.sgfm.se/landskrona/weddingdays.htm
http://www.landskrona.sgfm.se/?page_id=132
http://www.landskrona.sgfm.se/?page_id=132
https://www.compgen.de/
https://www.compgen.de/der_compgen_verein/
https://www.g-gruppen.net/
http://www.cyberpursuits.com/gen/
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx
https://www.statueofliberty.org/ellis-island/
http://www.castlegarden.org/
http://www.ellisisland.se/english/sv_emigration_databases.asp
https://www.familysearch.org/search/collection/1923888?collectionNameFilter=false
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