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Multigenerationsregistret LITE
Hvad er Multigenerationsregistret (MGR LITE):
MGR-lite er et familieregister med familierelationer længere tilbage end de findes i CPR-registret. MGR-lite
indeholder næsten komplette familierelationer mellem forældre og deres børn, der var i live i 1968 og født fra
og med år 1953. I det officielle CPR-register er der kun relationer mellem forældre og børn født tilbage til
1960.
CPR-registret blev dannet den 2. april 1968. I registrets første 10 leveår var der ingen historik i registret, og
samtidig havde myndighederne den praksis at slette relationen mellem børn og forældre, når børnene fyldte
15 år. Det har medført, at oplysninger om slægtsskab er blevet slettet. I forbindelse med etableringen af den
digitale Kirkebog blev oplysninger om slægtsskab kvalificeret tilbage til børn født efter 1960. Ved at samkøre
og rense ældre versioner af CPR-registret, har KOR etableret et familieregister, der går endnu længere tilbage
end CPR-registret.
Formål:
Formålet med MGR-lite er at stille oplysninger til rådighed for forskningen angående familiære relationer
mellem forældre og børn, der er optaget i CPR-registret.
Indhold:
MGR-lite indeholder oplysninger om CPR-nummer for personer med bopæl i Danmark, der har været i live på
noget tidspunkt mellem den 2. april 1968 og 6. september 2013. For disse personer indeholder registret
oplysninger om CPR-nr. for hhv. mor og far, hvis de har haft bopæl i Danmark og været i live på noget
tidspunkt mellem den 2. april 1968 og 6. september 2013, og hvis der på et eller andet tidspunkt har været
registreret en relation mellem dem i CPR-registret.
MGR LITE indeholder variablerne:
• CPR nr.
• Fødselsdato
• Fødselsår
• Køn

CPR nr. mor1
CPR nr. far1
CPR nr. mor 19682
CPR nr. far 19682
CPR nr. mor 19693
CPR nr. far 19693
CPR nr. mor 20134
CPR nr. far 20134
Afleverende myndighed:
CPR-kontoret i Indenrigsministeriet har afleveret CPR-registret. KOR har renset og samkørt data.
Registeransvarlig:
Rigsarkivet
Tidsmæssig dækning:
Registret dækker personer med bopæl i Danmark, på et vilkårligt tidspunkt mellem 2. april 1968 og 6.
september 2013.
*OBS arkivalier med personfølsomme/fortrolige data, læs mere her https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/bestilarkivalier/soeg-tilladelse-se-arkivalier/
Hvorfor er MGR LITE spændende:
MGR-lite indeholder oplysninger om slægtsskab mellem forældre og børn 7 år længere tilbage i tid end CPRregistret.
Det skal du være opmærksom på, ved brugen af MGR LITE data:
For at lette anvendelsen af MGR-lite har KOR dannet den bedste version af relationen fra et individ til
forældrene. Dette er gjort efter følgende regel:
Nyeste registrering af forældrenes CPR nummer trumfer en ældre forældre registrering. Altså hvis der er CPR
nummer for en forælder i 2013 vælges denne, hvis der ikke er et forældre PNR i 2013 men et i 1969, så vælges
CPR nummer for forældre i 1969. Hvis der ikke er CPR numre for forældre i hverken 2013 eller 1969 men i
1968, så vælges forældres CPR nummer fra 1968.
Det sikres, at de personer, der henvises til som forældre, også findes i CPR, evt. som inaktive (døde,
udvandrede, forsvundne, gen- eller ny nummererede); i modsat fald fjernes henvisningen.
Det er et fåtal af individer, der har relationer til forskellige forældres CPR-numre i de forskellige versioner af
CPR-registret, der er arbejdet med.
MGR-lite indeholder alle CPR numre på personer, der har været angivet som forældre til et individ i CPRregistret, så det vil være muligt at lave andre regler, end den der er beskrevet ovenfor.

1

Personnummer der er tildelt af KOR ved oprettelsen af MGR-lite. Det er KORs vurdering af, hvad der er det bedste
personnummer valgt fra enten CPR 1968, 1969 eller 2013
2
Angiver personnummer på moderen eller faderen, som registreret i CPR-registret 1968.
3
Angiver personnummer på moderen eller faderen, som registreret i CPR-registret i år 1969.
4
Angiver personnummer på moderen eller faderen i CPR-registret i 2013.

2

Den valgte fremgangsmåde har forsøgt at tage hensyn til:
- At der er blevet rettet fejl i forbindelse med administrativ brug af CPR-registret. F.eks. kan et fejlagtigt
henvisningsnummer være blevet opdaget og korrigeret i forbindelse med melding af flytning på
Folkeregistret.
- I forbindelse med indføring af Den Nye Kirkebog i 00’erne foretog Kirkeministeriet en kvalitetssikring
og genopretning af relationer mellem forældre og børn, for børn født >1959.
- I 1968 og 1969 blev der registreret henvisningsnummer til plejeforældre (hvis barnet boede der) i
stedet for den biologiske familie. Flere af disse vil være blevet rettet med overgangen til Den Nye
Kirkebog.
- Kirkeministeriets kvalitetssikring blev foretaget ved opslag og indtastning fra kirkebøgerne. I
kirkebøgerne har man registreret den familiære relation mellem forældre og barn, ikke
husstandsfællesskab.
Find registret:
For at få adgang til registrets data skal, proceduren for anmodning af data til udlevering følges. Medsend
godkendelse eller sagsnummer fra Datatilsynet og en projektbeskrivelse sammen med ansøgningsskemaet.
MGR LITE findes på følgende link: Multigenerationsregistret ved Rigsarkivet
Kilder:
1. Arkiveringsversion af CPR registret 1968, Rigsarkivets arkiveringsversions ID: 00000010
2. Arkiveringsversion af CPR registret 1969, Rigsarkivets arkiveringsversions ID: 00000345
3. Arkiveringsversion af CPR registret 2013, Rigsarkivets arkiveringsversions ID: 00019392
Der er mere information om MGR-lite på KORs hjemmeside: http://www.registerforskning.dk/projekter/mgrlite/

NB! Dette er udarbejdet i samarbejde med KOR
Med venlig hilsen

Lindie Tessmer Andersen
IT-Arkivar
Brugerservice og Formidling
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