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F o r s l a g  

til 

Lov  o m  i n d f ø d s r e t s  m e d d e l e l s e  m .  v. 

Fremsat den 3. oktober 1956 af indenrigsministeren. 

§ 1. 
Indfødsret meddeles til: 

1) Jacob Abramovitz, maskinarbejder og 
radiotekniker, af København, født i 
Sverige. 

2) Anny Christine Andersen, født Schnei- 
der, af København, født i Tyskland. 

3) Christiane Renate Andersen, født Lor- 
beer, af Pårup kommune under Odense 
amt, født i Tyskland. 

4) Gisela Marie Andersen, født Ehring, af 
Allesø-Næsbyho vedbroby kommune un- 
der Odense amt, født i Slesvig. 

5) Hedwig Andersen, født Jendraszylc, af 
Horne kommune under Svendborg amt, 
født i Tyskland. 

6) Ture Ingeman Andersson, af Frederiks- 
berg, født i Sverige. 

7) Hulda Helene Andresen, født Labitzke, 
af København, født i Tyskland. 

8) Agnes Balle, født Korn, af Karup kom- 
mune under Viborg amt, født i Tysk- 
land. 

9) Selma Martha Behrendt, født Cihlar, af 
Dronninglund kommune under Hjør- 
ring amt, født i Tyskland. 

10) Friedrich Dieter Walther Bergler, elek- 
trikerlærling, af Søllerød kommune un- 
der Københavns amt, født i Tyskland. 

11) Michal Bochenski, cementstøber, af 
Vojens kommune under Haderslev amt, 
født i Rødding sogn under samme amt. 

12) Mona Theodora Boysen, født Christian- 
sen, apoteksmedhjælper, af Gråsten, 
født i Slesvig. Indfødsretten omfatter 
ikke hendes umyndige børn Christian 
Friedrich Boysen, Günther Boysen og 
Willy Boysen, jfr. lov nr. 252 af 27. maj 
1950 § 6. 

13) Astried Edith Brodersen, født Hansen, 
af Abild kommune under Tønder amt, 
født i Slesvig. 

14) Søren Anton Marinus Buksti, (kaldet 
Sørrensen), rentier, af Hammel-Voldby- 
Søby kommune under Skanderborg 
amt, født i Ulsted sogn under Aalborg 
amt. 

15) Dora Frieda Christensen, født Nissen, 
sygeplejerske, af Sønderborg, født i 
Slesvig. 

16) Kaia Ingeborg Christensen, født Bunde, 
af Louns-Alstrup kommune under Ål- 
borg amt, født i Alstrup sogn under 
samme amt. 

17) Karla Christensen, født Paulsen, af 
Ulkebøl kommune under Åbenrå- 
Sønderborg amt, født i Slesvig. 

18) Marie Anna Meta Christensen, født 
Limbrecht, af Havdrup-Solrød kom- 
mune under Københavns amt, født i 
Tyskland. 

19) Thea Rose Christensen, født Kuhn, af 
København, født i Nederlandene. 

20) Hilda Helene Christiansen, født Freund, 
af Gentofte, født i Tyskland. 

2 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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21) Ruth Marence Clausen, født Lapp, af 
Kliplev kommune under Åbenrå-Søn- 
derborg amt, født i Slesvig. 

22) Ingrid Helga Olemensen, født Wulf, for- 
skolelærerinde, af Boddum-Ydby kom- 
mune under Thisted amt, født i Slesvig. 

23) Istvan Pal (Stefan Paul) Darko, bog- 
holder, af Præstø, født i Rumænien. 

24) Christian Petersen Degn, varmemester, 
af København, født i Tyrstrup sogn 
under Haderslev amt. 

25) Enno Deklcer, gartner, af Asminderød- 
Grønholt kommune under Frederiks- 
borg amt, født i Nederlandene. 

26-27) Francois Jeanette Constant Donati, 
cottonstrikker, født i Belgien, og hu- 
stru Karen Donati, født Pedersen, født 
i Sæby, begge af Lyngby-Tårbæk kom- 
mune. 

28) Johannes Fossgreen, læge, af Århus, 
født i Slesvig. 

29) Elsa Jenny Fürst, af København, født 
i Sverige. 

30) Bruno Hansen, skoleelev, af Køben- 
havn, født i Tyskland. 

31) Horst Hansen, maskinlærling, af Kø- 
benhavn, født i Tyskland. 

32) Klara Johanne Hansen, født Tuen, af 
København, født i Norge. 

33) Marianne Hansen, født Jürgensen, af 
Ålborg, født i Slesvig. 

34) Matthias Heinrich Hansen, kalkulator, 
af Odense, født i Slesvig. 

35) Nancy Hansen, født Johansen, af Kø- 
benhavn, født i Norge. Indfødsretten 
omfatter ikke hendes umyndige børn 
Peter Emil Frier og Ilse Zwana Frier, 
jfr. § 6 i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

36) Sophie Friederike Hansen, født Knie- 
riem, af Fredericia, født i Slesvig. 

37) Johan Fredrik Hauge, læge, af Kalund- 
borg, født i Norge. 

38) Anna Katharine Marie Herbst, født 
Manikus, af Hoptrup kommune under 
Haderslev amt, født i Slesvig. 

39) Anita Hermansen, født Aleschina, af 
København, født i Rusland. 

40) Marta Hladka, landbrugsmedhjælper- 
ske, af Hillested kommune under Maribo 
amt, født i Polen. 

41) Liselotte Hoffmann, damefrisørelev, af 
Århus, født i Kolding. 

42) Carl Peter Hughes, maskinlærling, af 
Farum kommune under Frederiksborg 
amt, født i Storbritannien. 

43) Hannelore Iversen, født Mommens, syge- 
plejeelev, af Godhavn i Grønland, født 
i Slesvig. 

44) Jorma Valdemar Jakobsen, barberlær- 
ling, af Hårslev kommune under Odense 
amt, født i Finland. 

45) Anneliese Elisabeth Jansen, født Rock- 
stein, af Odense, født i Tyskland. 

46) Hans Voldemar Jaska, landarbejder, af 
Dreslette kommune under Odense amt, 
født i Rusland. 

47) Frida Clara Jelwitzki, ordenssøster, af 
Horsens, født i Tyskland. 

48) Anni Marie Jensen, født Baumgarten, 
af København; født i Slesvig. 

49) August Jensen, diakonelev, af Frede- 
rikshavn, født i Slesvig. 

50) Christine Elisabeth Jensen, født Nissen, 
af Roskilde, født i Slesvig. 

51) Elly Maria Jensen, født Norbeck, af 
Frederiksberg, født i Sverige. 

52) Jeannine Jacqueline Simonne Jensen, 
født Gorju, af Stillinge kommune under 
Sorø amt, født i Frankrig. 

53) Per Rudolph Jensen, af Vejle, født i 
Haderslev. 

54) Else Johannsen, sygeplejerske, af Gen- 
tofte, født i Slesvig. 

55) Heinz Johansen, af Bov kommune un- 
der Åbenrå-Sønderborg amt, født i Ha- 
derslev. 

56) Christa Johnsen, født Jacobsen, af Viuf 
kommune under Vejle amt, født i 
Slesvig. 
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57) Perr Jung, skoleelev, af Helsingør, født 
i Holsten. 

58) Kaj Eigil Jønsson, maskintegner, af 
København, født sammesteds. 

59) Matylda Gertruda Kaczmarczylc, ordens- 
søster, af Thorshavn, født i Polen. 

60) Ritva Orvokki Kalila, tandteknikerelev, 
af København, født i Finland. 

61) Betty Kehlet, født Jons, af Haderslev, 
født i Slesvig. 

62) Adalbert Krüger, drogist, af Århus, født 
i Tyskland. 

63) Olga Krüger, ordenssøster, af Odense, 
født i Polen. 

64) Helmut Berthold Krümmel, kommis, af 
Gentofte, født i Slesvig. 

65) Heinrich Preben Lammers, kleinsmede- 
lærling, af Århus, født i Tyskland. 

66) Karin Elisabeth Lammers, medhjæl- 
perske, af Århus, født i Tyskland. 

67) Elisabeth Thea Larsen, født Jacobi, 
fysioterapeut, af København, født i 
Tyskland. 

68) Lieselotte Larsen, født Petersen, stry- 
gerske, af Tårnby kommune under Kø- 
benhavns amt, født i Slesvig. 

69) Ritva Irene Larsen, barneplejerske, af 
København, født i Finland. 

70) Gustaf Adolf Lindecrona, elektrikerlær- 
ling, af Skibby kommune under Fre- 
deriksborg amt, født i Finland. 

71) Karl Johan Elias Lindecrona, typograf- 
lærling, af Skibby kommune under Fre- 
deriksborg amt, født i Finland. 

72) Bendt Leif Majdecki, møbelpolstrerlær- 
ling, af Skive, født sammesteds. 

73) Edith Nielsine Majdecki, stuepige, af 
Skive, født sammesteds. 

74) Endla Makus, født Reest, hospitals- 
medhjælper, af Roskilde, født i Rus- 
land. 

75) Käthe Sophie Matschke, født Schneider, 
af Haderslev, født sammesteds. 

76) Eva Maria Nielsen, født Wiegers, fa- 
briksarbejderske, af Vorup kommune 
under Randers amt, født i Tyskland. 

77) Gisela Nielsen, født Betke, af Lyngby- 
Tårbæk kommune, født i Tyskland. 

78) Hildegard Marie Nielsen, født H önne- 
cke, af Karup kommune under Viborg 
amt, født i Slesvig. 

79) Irmgard Nielsen, født Schlichting, af 
Hørby kommune under Hjørring amt, 
født i Tyskland. 

80) Käthe Nielsen, født Schrøder, af Roslev 
kommune under Viborg amt, født i 
Slesvig. 

81) Liselotte Johanne Nielsen, født Werning, 
defektrice, af Gentofte, født i Slesvig. 

82) May Elly Nielsen, født Karlsen, af 
København, født i Norge. 

83) Stig Bertil Ingemar Nilsson, tapetserer- 
mester, af Roskilde, født i Sverige. 

84) Karen Angelika Nøhr, af Vordingborg, 
født i Slesvig. 

85) Anna Irmgard Pedersen, født Inger, af 
Brøndbyernes kommune under Køben- 
havns amt, født i Tyskland. 

86) Irmgard Christine Martha Pedersen, 
født Breuer, af Odense, født i Slesvig. 

87) Anna Johanna Petersen, født Worm, af 
København, født i Tyskland. 

88) Brigitte Pliszka, af Lyngby-Tårbæk 
kommune, født i Tyskland. 

89-90) Karol Pluzek, gårdbestyrer, og 
hustru Juliana Pluzek, født Janicka, 
begge af Snostrup kommune under 
Frederiksborg amt og født i Polen. 

91) Bronislaw Pracharczyk, gartner, af Kø- 
benhavn, født i Polen. 

92) Elfriede-Vilhelmine Pärn, født Frisch, 
porcelænsmalerinde, af Gentofte, født 
i Rusland. 

93) Antanas Ragauskas, fotograf, af Gen- 
tofte, født i Rusland. 
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94) Elisabeth Rasmussen, født Mertens, af 
Helsingør, født i Tyskland. 

95) Frieda Marie Rasmussen, født Rønne, 
af Åstrup kommune under Svendborg 
amt, født i Slesvig. 

96) Pauli Romppanen, elektriker, af Bjolde- 
rup kommune under Åbenrå-Sønder- 
borg amt, født i Finland. 

97) Heide-Lore Schallhorn, skoleelev, af 
København, født sammesteds. 

98) Gertrud Ragnhild Schmidt, født Stor- 
backa, kontorist, af Herlev kommune 
under Københavns amt, født i Finland. 

99) Heinz Christian Schneider, skoleelev, af 
Bov kommune under Åbenrå-Sønder- 
borg amt, født i Kolding. 

100) Maria Annunziata Schou, født Longo, af 
København, født sammesteds. 

101) Hertz Szmul Schwarz, fabrikant, af Kø- 
benhavn, født i Polen. 

1.02) Sigrid Maria Spøhr, født Sohlenius, af 
København, født i Sverige. 

103) Christel Emma Amalie Staack, født 
Hirthe, korrespondent, af Ballerup-Må- 
løv kommune under Københavns amt, 
født i Tyskland. 

104-105) Arturs Stoles, kontorassistent, og 
hustru Helje Stoles, født Heinsalu, 
begge af Ålborg og født i Rusland. 

106) Carline Olga Strauberg, kaldet Larsen, 
husbestyrerinde, af Rødovre kommune 
under Københavns amt, fød.t i Rusland. 

107) Elemer Szöcs, assurandør, af Hillerød, 
født i Rumænien. 

108) Elsa Eline Sophie J.1horgils, født Bohrs, 
af Nordby kommune under Ribe amt, 
født i Slesvig. 

109) Marie Dorotea Thulstrup, født Busch, af 
Tisted-Binderup-Durup kommune un- 
der Ålborg amt, født i Slesvig. 

110) Kristaps Tilibs, metalarbejder, af Kø- 
benhavn, født i Rusland. 

111) Seppo Jussi Timmermann, landvæsens- 
elev, af Strøby kommune under Præstø 
amt, født i Finland. 

112) Anne Marie Valentin, født Ehlers, af 
Rinkenæs kommune under Åbenrå- 
Sønderborg amt, født i Tyskland. 

113-114) Karol Waligorshi, arbejdsmand, 
og hustru Zofia Waligorski, født Wie- 
claw, begge af Glumsø-Bavelse kom- 
mune under Præstø amt, og født i 
Polen. 

115) Renate Ell riede Annelies Wegerdt, skole- 
elev, af Slagelse Set. Peders landsogns 
kommune under Sorø amt, født i Tysk- 
land. 

116) Anna Wilhelmine Weiffen, ordenssøster, 
af Odense, født i Tyskland. 

117) Ellen Margrethe Willumsen, født Lø- 
ding, af København, født i Norge. 

118) Egon Østergaard, af Dybe-Ramme kom- 
mune under Ringkøbing amt, født i 
Bøvling sogn under samme amt. 

Endvidere meddeles indfødsret til neden- 
nævnte, såfremt de senest den 30. april 
1959 for indenrigsministeriet godtgør at 
være løst fra deres undersåtlige eller stats- 
borgerlige forhold til vedkommende frem- 
mede stat: 

119) Cathrine Egholm, født Egholm, syerske, 
af København, født i Thorshavn,. 

120) Peter Hansen, malersvend, af Værløse 
kommune under Københavns amt, født 
i Storbritannien. 

121) Josephus Emilius Stäubli, præst, af 
Silkeborg, født i Schweiz. 

122) William Thomas Werner, murerarbejds- 
mand, af Middelfart, født i Storbritan- 
nien. 

§ 2. 
Uanset bestemmelserne i § 1 i lov nr. 379 

af 12. juli 1946 kommer reglerne i § 2, stk. 1, 
i lov nr. 123 af 18. april 1925 til anvendelse 
på nedennævnte: 

123) Otto Sørensen Fisker, fodermester, af 
Allested-Vejle kommune under Svend- 
borg amt, født i Moltrup sogn under 
Haderslev amt. 
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124) Bendy Irene Jørgensen, født Schmidt, af 
Hvidovre kommune under Københavns 
amt, født sammesteds. 

125) Jytte Elise Ramdal, født Fich, af 
Odense, født sammesteds. 

§ 3. 
Uanset bestemmelserne i § 2 i lov nr. 379 

af 12. juli 1946 kommer reglerne i § 3 i lov 
nr. 123 af 18. april 1925 til anvendelse på 
nedennævnte: 

126) Magda Ingeborg Bremer Knudsen, født 
Hansen, syerske, af Århus, født i 
Kollerup sogn under Vejle amt. 

§ 4. 
Indfødsretten i henhold til §§ 2 og 3 anses 

for erhvervet eller bevaret fra det tidspunkt, 
da betingelsen herfor efter loven af 18. april 
1925 forelå. 

§ 5. 
Denne lov træder straks i kraft. 

Bemærkninger til lovforslaget. 

Hvor intet andet er anført, er de pågældende 
det danske sprog mægtige, ligesom den skolegang, 
som de eller deres børn har haft her i landet, er 
foregået i danske skoler. 

Forsåvidt angår de personer, der søger om dis- 
pensation fra lov nr. 379 af 12. juli 1946, henviser 
man iøvrigt til de almindelige retningslinier, der 
er indeholdt i det den 11. december 1947 i lands- 
tinget fremsatte lovforslag, der senere blev gen- 
nemført som lov nr. 116 af 23. marts 1948 (rigs- 
dagstidende 1947-48, tillæg A. sp. 3245). 

ad § 1. 
(Uden betingelse). 

1) Abramovitz, Jacob, maskinarbejder og radio- 
tekniker, af København, født 1906 i Landskrona, 
kom 1912 her til landet, hvor han 홢 bortset fra op- 
hold som flygtning i Sverige 1943-45 홢 siden har 
opholdt sig; fra 1945 har han boet i København. 
Andrageren indgik 1932 ægteskab med en dansk 
kvinde; af ægteskabet er der 1 barn, der er over 
18 år. 

2) Andersen, Anny Christine, født Schneider, af 
København, født 1933 i Kiel, indgik 1954 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 
barn. Andragerinden kom 1952 her til landet; fra 
1954 har hun boet i København. 

3) Andersen, Christiane Renate, født Lorbeer, af 
Pårup kommune under Odense amt, født 1931 i 
Hamborg, kom 1943 her til landet; fra 1953 har hun 
boet i Pårup kommune. Andragerinden indgik 
1953 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 1 barn. 

Andragerindens moder er under løbe-nr. 74 op- 
taget på lov af 19. december 1949 om erhvervelse 

eller bevarelse af indfødsret uanset bestemmelserne 
i lov nr. 379 af 12. juli 1946. 

4) Andersen, Gisela Marie, født Ehring, af Allesø- 
Næsbyhovedbroby kommune under Odense amt, 
født 1933 i Flensborg, indgik 1954 ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 
Andragerinden kom 1954 her til landet og har siden 
boet i Allesø-Næsbyhovedbroby kommune. 

5) Andersen, Hedwig, født Jendraszyk, af Horne 
kommune under Svendborg amt, født 1907 i Lissa 
i Tyskland, indgik 1953 ægteskab med en dansk 
statsborger; ægteskabet er barnløst. Andragerinden 
kom 1953 her til landet og har siden boet i Horne 
kommune. 

6) Andersson, Ture Ingeman, af Frederiksberg, 
født 1937 i Göteborg af svensk fader og danskfødt 
moder, kom 1950 her til landet, hvor han siden har 
boet på Frederiksberg. 

7) Andresen, Hulda Helene, født Labitzke, af 
København, født 1909 i Posen i Tyskland, kom 1954 
her til landet og har siden boet i København. 
Andragerinden indgik 1937 ægteskab med en tysk 
statsborger, fra hvem hun 1949 er skilt; 1954 indgik 
hun påny ægteskab med en i Slesvig født mand, der 
under løbe-nr. 32 i lov af 13. april 1938 har erhvervet 
dansk indfødsret; begge ægteskaber er barnløse. 

8) Balle, Agnes, født Korn, af Karup kommune 
under Viborg amt, født 1922 i Nastätten i Tyskland, 
kom 1955 her til landet og har siden boet i Karup 
kommune. Andragerinden, der ikke er det danske 
sprog fuldt ud mægtig, indgik samme år ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 
barn. 

9) Behrendt, Selma Martha, født Cihlar, af 
Dronninglund kommune under Hjørring amt, født 
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1928 i Berne i Tyskland, indgik 1953 ægteskab med 
en dansk statsborger; ægteskabet er barnløst. An- 
dragerinden kom 1954 her til landet og har siden 
boet i Dronninglund kommune. 

10) Bergler, Friedrich Dieter Walther, elektriker- 
lærling, af Søllerød kommune under Københavns 
amt, født 11936 i Murnau i Tyskland, kom 1940 
her til landet; fra 1945 har han boet i Søllerød 
kommune. Andrageren, hvis fader 1941 er afgået 
ved døden, er opdraget i hjemmet hos moderen 
og dennes nuværende danske ægtefælle. 

Andragerens moder er under løbe-nr. 167 optaget 
på lov af 9. juni 1948 om erhvervelse eller bevarelse 
af indfødsret uanset bestemmelserne i lov nr. 379 
af 12. juli 1946. 

11) Bochenski, Michal, cementstøber, af Vojens 
kommune under Haderslev amt, født 1914 i Rød- 
ding sogn under samme amt som søn af polsk stats- 
borger, har 홢 bortset fra ophold i Tyskland februar 
홢august 1941 홢 altid opholdt sig inden for konge- 
rigets nuværende grænser; fra 1955 har han boet i 
Vojens kommune. Andrageren er ugift. 

12) Boysen, Mona Theodora, født Christiansen, 
apoteksmedhjælper, af Gråsten, født 1919 i Flens- 
borg, kom 1933 til de sønderjyske landsdele; fra 
1939 har hun boet i Gråsten. Andragerinden ind- 
gik 1943 ægteskab med en tysk statsborger, fra 
hvem hun1950 er skilt; af ægteskabet er der 3 børn. 

Da andragerindens fraskilte ægtefælle ikke har 
meddelt samtykke til børnenes naturalisation, og 
formynderrettens samtykke ikke har kunnet frem- 
skaffes, har man ment, at indfødsretten ikke bør 
omfatte de umyndige fællesbørn. 

13) Brodersen, Astried Edith, født Hansen, af 
Abild kommune under Tønder amt, født 1930 i 
Niebüll i Slesvig, indgik 1952 ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 
Andragerinden kom 1954 her til landet og har siden 
boet i Abild kommune. 

14) Buksti, kaldet Sørensen, Søren Anton Mari- 
nus, rentier, af Hammel-Voldby-Søby kommune 
under Skanderborg amt, født 1884 i Ulsted sogn 
under Ålborg amt. Andrageren har mistet sin ved 
fødslen erhvervede danske indfødsret ved 1917 at 
erhverve statsborgerret i Amerikas forenede Stater, 
hvortil han 1903 var udvandret. 1952 vendte han 
tilbage her til landet og har 홢 bortset fra ophold i 
Amerikas forenede Stater juni-juli 1955 홢 siden 
boet i Hammel-Voldby-Søby kommune. Andrageren 
er ugift. 

15) Christensen, Dora Frieda, født Nissen, syge- 
plejerske, af Sønderborg, født 1926 i Flensborg, ind- 
gik 1953 ægteskab med en dansk statsborger; ægte- 
skabet er barnløst. Andragerinden kom 1948 her til 
landet; fra 1952 har hun boet i Sønderborg. 

16) Christensen, Kaia Ingeborg, født Bunde, af 
Louns-Alstrup kommune under Ålborg amt, født 
1920 i Alstrup sogn under samme amt, har mistet 
dansk indfødsret ved 1946 at indgå ægteskab med en 
tysk statsborger, fra hvem hun 1953 er skilt; ægte- 
skabet var barnløst. Andragerinden indgik novem- 
ber 1955 ægteskab med en dansk statsborger; af 
dette ægteskab er der 1 barn. Andragerinden har 홢 
홢 bortset fra ophold i Tyskland 1944-54 홢 altid 
opholdt sig her i landet; fra 1955 har hun boet i 
Louns-Alstrup kommune. 

17) Christensen, Karla, født Paulsen, af Ulkebøl 
kommune under Åbenrå-Sønderborg amt, født 
1929 i Flensborg, indgik 1953 ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 
Andragerinden kom 홢 efter også maj홢oktober 
1950 og maj 1951-oktober 1952 at have haft op- 
hold her i landet 홢 1953 påny hertil og har siden 
boet i Ulkebøl kommune. 

18) Christensen, Marie Anna Meta, født Lim- 
brecht, af Havdrup-Solrød kommune under Køben- 
havns amt, født 1933 i Bassum i Tyskland, indgik 
1954 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 1 barn. Andragerinden kom 홢 efter 
også 1952-53 at have haft ophold her i landet 홢 
1954 påny hertil og har siden boet i Havdrup-Solrød 
kommune. 

19) Christensen, Thea Rose, født Kuhn, af Kø- 
benhavn, født 1928 i Amsterdam, indgik 1952 ægte. 
skab med en dansk statsborger; af ægteskabet er 
der 1 barn. Andragerinden kom 1950 her til landet, 
hvor hun 홢 bortset fra ophold i Nederlandene 
juni홢august 1951, november 1951홢januar 1952 
og juni 1952-maj 1953 홢 siden har opholdt sig; 
fra 1953 har hun boet i København. 

20) Christiansen, Hilda Helene, født Freund, af 
Gentofte, født 1933 i Waldorf i Tyskland, indgik 
1953 ægteskab med en dansk statsborger; ægte- 
skabet er barnløst. Andragerinden kom 1953 her 
til landet og har siden boet i Gentofte. 

21) Clausen, Ruth Marence, født Lapp, af Klip- 
lev kommune under Åbenrå-Sønderborg amt, født 
1921 i Flensborg som datter af tysk fader og dansk- 
født moder, kom 홢 efter også 1929 og 1938 samt 
fra 1948-53 at have opholdt sig her i landet 홢 
april 1955 påny hertil og har siden boet i Kliplev 
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kommune. Andragerinden indgik 1953 ægteskab 
med en dansk statsborger; ægteskabet er barnløst. 

22) Clemensen, Ingrid Helga, født Wulf, for- 
skolelærerinde, af Boddum-Ydby kommune under 
Thisted amt, født 1927 i Rendsborg i Slesvig, indgik 
juni 1955 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 1 barn. Andragerinden kom 홢 
efter også tidligere at have haft ophold her i landet 
홢 oktober 1955 påny hertil og har siden boet i 
Boddum-Ydby kommune. 

23) Darko, Istvan Pal (Stefan Paul), bogholder, 
af Præstø, født 1926 i Turda i Rumænien, kom 
marts 1945 her til landet; fra 1949 har han boet i 
Præstø. Andrageren indgik 1947 ægteskab med en 
dansk kvinde; af ægteskabet er der 4 børn. 

24) Degn, Christian Petersen, varmemester, af 
København, født 1892 i Tyrstrup sogn under 
Haderslev amt, har altid opholdt sig inden for konge- 
rigets nuværende grænser; fra 1946 har han boet i 
København. Andrageren indgik 1934 ægteskab med 
en dansk kvinde; ægteskabet er barnløst. 

25) Dekker, Enno, gartner, af Asminderød- 
Grønholt kommune under Frederiksborg amt, født 
1927 i Sijbekarspel i Nederlandene, kom 1946 her 
til landet; fra 1949 har han boet i Asminderød- 
Grønholt kommune. Andrageren indgik 1949 i 
København ægteskab med en dansk kvinde; af 
ægteskabet er der 2 børn. 

26-27) Donati, Francois Jeanette Constant, 
cottonstrikker, født 1920 i Antwerpen i Belgien, 
og hustru Karen Donati, født Pedersen, født 1922 
i Sæby. Andragerinden har mistet dansk indfødsret 
ved 1946 i Belgien at indgå ægteskab med andrage- 
ren; af ægteskabet er der 3 børn. Andragerne kom 
her til landet 1946 og har siden 1947 boet i Lyngby- 
Tårbæk kommune. 

28) Fossgreen, Johannes, læge, af Århus, født 
1927 i Flensborg, kom 홢 efter også 1947-48 at 
have haft ophold her i landet 홢 1948 påny hertil og 
har siden boet i Århus. Andrageren er ugift. 

29) Fürst, Elsa Jenny, af København, født 
1879 i Göteborg, kom 1905 her til landet og har 
홢 bortset fra ophold som flygtning i Sverige 
oktober 1943홢maj 1945 홢 siden boet i Køben- 
havn. Andragerinden er ugift. 

30) Hansen, Bruno, skoleelev, af København, 
født 1940 i Immenstadt i Tyskland, kom 1945 
sammen med moderen her til landet; fra 1947 har 
han boet i København. Barnet opdrages i hjemmet 
hos moderen og dennes nuværende danske ægtefælle. 

Barnets moder er under løbe-nr. 283 optaget på 
lov af 12. april 1949 om erhvervelse eller bevarelse 
af indfødsret uanset bestemmelserne i lov nr. 379 
af 12. juli 1946. 

31) Hansen, Horst, maskinlærling, af Køben- 
havn, født 1938 i Hamborg, kom april 1945 her til 
landet og har siden boet i København. Andrageren 
er opdraget i hjenimet hos moderen og dennes nu- 
værende danske ægtefælle. 

Andragerens moder er under løbe-nr. 162 optaget 
på lov af 23. marts 1948 om erhvervelse eller be- 
varelse af indfødsret uanset bestemmelserne i lov 
nr. 379 af 12. juli 1946. 

32) Hansen, Klara Johanne, født Tuen, af Køben- 
havn, født 1921 i Davik i Norge, indgik 1954 ægte- 
skab med en dansk statsborger; ægteskabet er 
barnløst. Andragerinden kom 1946 her til landet; 
fra 1952 har hun boet i København. 

33) Hansen, Marianne, født Jürgensen, af Ål- 
borg, født 1933 i Husby sogn i Slesvig, indgik 1954 
ægteskab med en dansk statsborger; ægteskabet er 
barnløst. Andragerinden kom 홢 efter også 1949 at 
have haft ophold her i landet 홢 1954 påny hertil 
og har siden boet i Ålborg. 

34) Hansen, Matthias Heinrich, kalkulator, af 
Odense, født 1916 i Flensborg, kom 1945 her til lan- 
det; fra 1949 har han boet i Odense. Andrageren 
indgik 1940 ægteskab med en dansk kvinde; af 
ægteskabet er der 3 børn. 

Andragerens hustru er under løbe-nr. 407 optaget 
på lov af 9. juni 1948 om erhvervelse eller bevarelse 
af indfødsret uanset bestemmelserne i lov nr. 379 
af 12. juli 1946. 

35) Hansen, Nancy, født Johansen, af Køben- 
havn, født 1913 i Oslo som datter af tysk fader og 
norsk moder, kom 홢 efter også 1927-28 og 1935 
-37 at have haft ophold her i landet, 1952 påny 
hertil og har siden boet i København. Andrager- 
inden har været gift med en tysk statsborger, der 
1944 er afgået ved døden; af ægteskabet er der 2 
børn, som andragerinden har forældremyndigheden 
over. Andragerinden indgik 1952 ægteskab med en 
dansk statsborger; dette ægteskab er barnløst. 

Andragerindens 2 børn af første ægteskab ønskes 
ikke omfattet af andragendet, jfr. § 6 i lov nr. 252 
af 27. maj 1950. 

36) Hansen, Sophie Friederike, født Knieriem, af 
Fredericia, født 1899 i Flensborg, indgik 홢 efter 
tidligere at have været gift med en tysk statsborger, 
der 1950 er afgået ved døden 홢 1954 ægteskab med 
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en dansk statsborger; begge ægteskaber er barnløse. 
Andragerinden kom 1954 her til landet og har siden 
boet i Fredericia. 

37) Hauge, Johan Fredrik, læge, af Kalundborg, 
født 1924 i Bergen, kom 1945 her til landet, hvor 
han 홢 bortset fra ophold i Norge 1947홢48 홢 
siden har opholdt sig; fra 1955 har han boet i Ka- 
lundborg. Andrageren indgik 1952 ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

38) Herbst, Anna Katharine Marie, født Mani- 
kus, af Hoptrup kommune under Haderslev amt, 
født 1927 i Ellund sogn i Slesvig, indgik 1954 ægte- 
skab med en dansk statsborger; ægteskabet er 
barnløst. Andragerinden, der endnu ikke er det 
danske sprog mægtig, kom 1954 her til landet og har 
siden boet i Hoptrup kommune. 

39) Hermansen, Anita, født Aleschina, af Køben- 
havn, født 1924 i Katschkova i Rusland, indgik 
1954 ægteskab med en dansk statsborger; ægte- 
skabet er barnløst. Andragerinden kom maj 1945 
som flygtning ved tysk foranstaltning her til landet; 
fra 1955 har hun boet i København. 

40) Hladka, Marta, landbrugsmedhjælperske, af 
Hillested kommune under Maribo amt, født 1896 i 
Novosiotka Koropiecka i Polen, kom 1915 her til 
landet; fra 1945 har hun boet i Hillested kommune. 
Andragerinden er ugift. 

41) Hoffmann, Liselotte, damefrisørelev, af År- 
hus, født 1936 i Kolding som datter af tysk fader og 
danskfødt moder, har 홢 bortset fra ophold i Tysk- 
land 1950-53 홢 altid opholdt sig her i landet; fra 
1953 har hun boet i Århus. Andragerinden er ugift. 

Andragerindens moder har 1951 generhvervet 
dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring i hen- 
hold til § 13 i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

Andragerindens søster er under løbe-nr. 57 op- 
taget på lov af 23. marts 1948 om erhvervelse eller 
bevarelse af indfødsret uanset bestemmelserne i lov 
nr. 379 af 12. juli 1946. 

42) Hughes, Carl Peter, maskinlærling, af Farum 
kommune under Frederiksborg amt, født 1936 i 
London som søn af britisk fader og danskfødt moder; 
kom. 1939 her til landet og har siden boet i Farum 
kommune. 

43) Iversen, Hannelore, født Mommens, syge- 
plejeelev, af Godhavn i Grønland, født 1928 i Brede- 
gatt i Slesvig, indgik 1952 ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. Andrager- 
inden kom 1949 her til landet; fra 1956 har hun boet 
i Godhavn. ; 

44) Jakobsen, Jorma Valdemar, barberlærling, 
af Hårslev kommune under Odense amt, født 1938 
i Borgå i Finland, kom 1943 her til landet; fra 1956 
har han boet i Hårslev kommune. Andrageren er 
1949 adopteret af et dansk ægtepar; hans forældre er 
henholdsvis 1941 og 1944 afgået ved døden. 

45) Jansen, Anneliese Elisabeth, født Rockstein, 
af Odense, født 1928 i Leobschütz i Tyskland, indgik 
홢 efter tidligere at have været gift med en tysk 
mand, fra hvem hun 1950 er skilt 홢 1953 ægteskab 
med en dansk statsborger; begge ægteskaber er 
barnløse. Andragerinden kom 1952 her til landet; 
fra 1954 har hun boet i Odense. 

46) Jaska, Hans Voldemar, landarbejder, af 
Dreslette kommune under Odense amt, født 1925 
i Wiljandti i Estland, kom 1945 som flygtning ved 
tysk foranstaltning her til landet; fra 1954 har han 
boet i Dreslette kommune. Andrageren indgik 1951 
ægteskab med en dansk kvinde; af ægteskabet er der 
1 barn. 

47) Jelwitzki, Frida Clara, ordenssøster, af Hor- 
sens, født 1895 i Broesen i Tyskland, kom 1916 her 
til landet, hvor hun 홢 bortset fra ophold i Island 
1924-32 홢 siden har opholdt sig; fra 1948 har hun 
boet i Horsens. 

48) Jensen, Anni Marie, født Baumgarten, af 
København, født 1908 i Flensborg, indgik 1954 
ægteskab med en dansk statsborger; ægteskabet er 
barnløst. Andragerinden kom 홢 efter også 1920-30 
og 1932-38 at have haft ophold her i landet - 
1954 påny hertil og har siden boet i København. 

49) Jensen, August, diakonelev, af Frederiks- 
havn, født 1933 i Husum i Slesvig, kom 1950 her til 
landet; fra 1956 har han boet i Frederikshavn. 

50) Jensen, Christine Elisabeth, født Nissen, af 
Roskilde, født 1932 i Wiemoos i Slesvig, indgik 1953 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 2 børn. Andragerinden kom 1951 her til lan- 
det; fra 1954 har hun boet i Roskilde. 

51) Jensen, Elly Maria, født Norbeck, af Frede- 
riksberg, født 1930 i Stockholm, kom 1948 her til 
landet, hvor hun siden har boet på Frederiksberg. 
Andragerinden indgik 1953 ægteskab med en dansk 
statsborger; ægteskabet er barnløst. 

52) Jensen, Jeannine Jacqueline Simonne, født 
Gorju, af Stillinge kommune under Sorø amt, født 
1934 i le Havre i Frankrig, indgik 1953 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 
barn. Andragerinden kom 홢 efter også 1945 og 
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1947-48 at have haft ophold her i landet 홢 1949 
påny hertil og har siden boet i Stillinge kommune. 

53) Jensen, Per Rudolph, af Vejle, født 1947 i 
Haderslev som søn af tysk statsborger, har altid 
opholdt sig her i landet; fra 1949 har han boet i 
Vejle. Barnet er 1953 adopteret af et dansk ægte- 
par. 

54) Johannsen, Else, sygeplejerske, af Gentofte, 
født 1896 i Engelsby i Slesvig, kom 1920 her til 
landet, hvor hun 홢 bortset fra ophold i Sverige 
maj홢august 1928 og i Tyskland juni 1942홢 
december 1943 홢 siden har opholdt sig; fra 1951 
har hun boet i Gentofte. Andragerinden er ugift. 

55) Johansen, Heinz, af Bov kommune under 
Åbenrå-Sønderborg amt, født 1941 i Haderslev som 
søn af tysk fader og i de sønderjyske landsdele født 
moder, har altid opholdt sig her i landet; fra 1944 
har han boet i Bov kommune. 

56) Johnsen, Christa, født Jacobsen, af Viuf 
kommune under Vejle amt, født 1936 i Flensborg, 
indgik 1954 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 1 barn. Andragerinden kom 홢 
efter også tidligere at have haft ophold her i landet 
홢 1954 påny hertil og har siden boet i Viuf kom- 
mune. 

57) Jung, Perr, skoleelev, af Helsingør, født 1939 
i Kiel som søn af tysk fader og danskfødt moder, 
kom 1947 her til landet og har siden boet i Helsingør. 
Faderen er 1942 meldt savnet ved østfronten, og 
barnet opdrages i hjemmet hos moderen, der 1952 
har generhvervet dansk indfødsret ved afgivelse af 
erklæring i henhold til § 13 i lov nr. 252 af 27. maj 
1950. 

58) Jønsson, Kaj Ejgil, maskintegner, af Køben- 
havn, født 1925 sammesteds som søn af svensk 
statsborger, kom 홢 efter også fra fødselen til 1928 
at have haft ophold her i landet 홢 1947 påny 
hertil og har siden boet i København. Andrageren 
indgik 1950 ægteskab med en dansk kvinde; ægte- 
skabet er barnløst. 

59) Kaczmarczyk, Matylda Gertruda, ordens- 
søster, af Thorshavn, født 1901 i Przegedzy i Polen, 
kom 1931 her til landet og har siden boet i Thors- 
havn. 

60) Kalila, Ritva Orvokki, tandteknikerelev, af 
København, født 1934 i Helsingfors, kom 1942 her 
til landet; fra 1952 har hun boet i København. 
Andragerinden, der er ugift, er 1956 adopteret af 
sin danske plejemoder. 

61) Kehlet, Betty, født Jons, af Haderslev, født 
1934 i Slesvig by som datter af tysk fader og i de 
sønderjyske landsdele født moder, kom 1952 her 
til landet; fra 1954 har hun boet i Haderslev. An- 
dragerinden indgik 1953 ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 2 børn. 

62) Krüger, Adalbert, drogist, af Århus, født 
1915 i Hamborg, kom 1947 her til landet og har 
siden boet i Århus. Andrageren indgik 1948 ægte- 
skab med en dansk kvinde; ægteskabet er barnløst. 

63) Krüger, Olga, ordenssøster, af Odense, født 
1897 i Lodz i Polen, kom 1930 her til landet; fra 
1941 har hun boet i Odense. 

64) Krümmel, Helmut Berthold, kommis, af 
Gentofte, født 1929 i Flensborg, kom 1945 her til 
landet; fra 1952 har han boet i Gentofte. Andrage- 
ren er ugift. 

65) Lammers, Heinrich Preben, kleinsmedelær- 
ling, af Århus, født 1937 i Hamborg som søn af i de 
sønderjyske landsdele født fader og danskfødt 
moder, kom 1939 her til landet; fra 1948 har han 
boet i Århus. Andragerens fader er afgået ved døden 
under krigen, og han er opdraget i hjemmet hos 
moderen og dennes nuværende danske ægtefælle. 
. Andragerens søster er optaget på nærværende for- 
slag, løbe-nr. 66. 

66) Lammers, Karin Elisabeth, medhjælperske, 
af Århus, født 1939 i Hamborg som datter af i de 
sønderjyske landsdele født fader og danskfødt 
moder, kom samme år her til landet; fra 1948 har 
hun boet i Århus. Andragerindens fader er afgået 
ved døden under krigen, og hun er opdraget i hjem- 
met hos moderen og dennes nuværende danske 
ægtefælle. 

Andragerindens broder er optaget på nærværende 
forslag, løbe-nr. 65. 

67) Larsen, Elisabeth Thea, født Jacobi, fysio- 
terapeut, af København, født 1931 i Görlitz i Tysk- 
land som datter af tysk fader og danskfødt moder, 
indgik 1954 ægteskab med en dansk statsborger; 
ægteskabet er barnløst. Andragerinden kom 1953 
her til landet; fra 1954 har hun boet i Køben- 
havn. 

68) Larsen, Lieselotte, født Petersen, strygerske, 
af Tårnby kommune under Københavns amt, født 
1932 i Braderup sogn i Slesvig, kom 1951 her til lan- 
det; fra 1954 har hun boet i Tårnby kommune. 
Andragerinden indgik 1952 ægteskab med en dansk 
statsborger; ægteskabet er barnløst. 

3 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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69) Larsen, Ritva Irene, barneplejerske, af Køben- 
havn, født 1938 i Helsingfors, kom 1942 her til lan- 
det og har 홢 bortset fra ophold i Finland juni홢 
november 1945 홢 fra samme år boet i København. 
Andragerinden, der er ugift, er 1947 adopteret af et 
dansk ægtepar; hendes forældre bor stadig i Finland. 

70) Lindecrona, Gustaf Adolf, elektrikerlærling, 
af Skibby kommune under Frederiksborg amt, født 
1938 i Helsingfors, kom 1942 her til landet og har 
siden 1943 boet i Skibby kommune. 

Andragerens tvillingbroder er optaget på nær- 
værende forslag, løbe-nr. 71. 

71) Lindecrona, Karl Johan Elias, typograflær- 
ling, af Skibby kommune under Frederiksborg amt, 
født 1938 i Helsingfors, kom 1942 her til landet og 
har siden 1943 boet i Skibby kommune. 

Andragerens tvillingbroder er optaget på nær- 
værende forslag, løbe-nr. 70. 

72) Majdecki, Bendt Leif, møbelpolstrerlærling, 
af Skive, født 1937 sammesteds som søn af polsk 
fader og dansk moder, har altid boet i Skive. 

En søster til andrageren er optaget på nærvæ- 
rende forslag, løbe-nr. 73. 

73) Majdecki, Edith Nielsine, stuepige, af Skive, 
født 1935 sammesteds som datter af polsk fader og 
dansk moder, har altid opholdt sig her i landet; fra 
1952 har hun boet i Skive. Andragerinden er ugift. 

En broder til andragerinden er optaget på nær- 
værende forslag, løbe-nr. 72. 

74) Makus, Endla, født Reest, hospitalsmedhjæl- 
per, af Roskilde, født 1921 i Iisaku i Estland, kom 
1945 som flygtning ved tysk foranstaltning her til 
landet; fra 1947 har hun boet i Roskilde. Andrager- 
inden har været gift med en estnisk mand, der 1941 
er afgået ved døden; ægteskabet var barnløst. 

75) Matschke, Käthe Sophie, født Schneider, af 
홢 Haderslev, født 1922 sammesteds, har 홢 bortset 

fra ophold i Slesvig august홢oktober 1939 홢 altid 
opholdt sig her i landet; fra 1947 har hun boet i 
Haderslev. Andragerinden har mistet sin ved føds- 
len erhvervede danske indfødsret ved 1943 at indgå 
ægteskab med en tysk mand, fra hvem hun 1949 
er skilt; af ægteskabet er der 1 barn, der er under- 
givet andragerindens forældremyndighed. Hun ind- 
gik 1950 ægteskab med en dansk statsborger; af 
dette ægteskab er der 2 børn. 

76) Nielsen, Eva Maria, født Wiegers, fabriks- 
arbejderske, af Vorup kommune under .Randers 

amt, født 1932 i Hamborg, kom april 1945 sammen 
med moderen her til landet og har siden boet i Vorup 
kommune. Andragerinden indgik 1954 ægteskab med 
en dansk statsborger; ægteskabet er barnløst. 

77) Nielsen, Gisela, født Betke, af Lyngby-Tår- 
bæk kommune, født 1927 i Ruhlsdorf i Tyskland, 
kom 1954 her til landet; fra samme år har hun 
boet i Lyngby-Tårbæk kommune. Andragerinden 
indgik samme år ægteskab med en dansk statsbor- 
ger; af ægteskabet er der 1 barn. 

78) Nielsen, Hildegard Marie, født Hönnecke, af 
Karup kommune under Viborg amt, født 1930 i 
Flensborg, indgik 1952 ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. Andrager- 
inden kom 1952 her til landet og har siden boet i 
Karup kommune. 

79) Nielsen, Irmgard, født Schlichting, af Hørby 
kommune under Hjørring amt, født 1933 i Eden- 
dorf i Tyskland, kom 1954 her til landet og har siden 
boet i Hørby kommune. Andragerinden indgik 1954 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 1 barn. 

80) Nielsen, Käthe, født Schrøder, af Roslev 
kommune under Viborg amt, født 1935 i Flensborg, 
indgik 1953 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 1 barn. Andragerinden kom 홢 
efter tidligere at have haft ophold her i landet i 
sommerferier og november 1951홢april 1952 홢 1953 
påny hertil og har siden boet i Roslev kommune. 

81) Nielsen, Liselotte Johanne, født Werning, 
defektrice, af Gentofte, født 1932 i Flensborg, ind- 
gik 1953 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 1 barn. Andragerinden kom 1952 
her til landet; fra 1953 har hun boet i Gentofte. 

82) Nielsen, May Elly, født Karlsen, af Køben- 
havn, født 1933 i Eidsberg i Norge, indgik 1953 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 1 barn. Andragerinden kom 1953 her til landet 
og har siden boet i København. 

83) Nilsson, Stig Bertil Ingemar, tapetsererme- 
ster, af Roskilde, født 1923 i Grönby sogn i Sverige, 
kom 1948 her til landet og har fra samme år boet i 
Roskilde. Andrageren indgik 1948 ægteskab med en 
dansk kvinde; af ægteskabet er der 1 barn. 

84) Nøhr, Karen Angelika, af Vordingborg, født 
1949 i Flensborg, kom 1950 her til landet og har 홢 
bortset fra ophold i Slesvig april홢maj 1952 홢 siden 
boet i Vordingborg. 
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85) Pedersen, Anna Irmgard, født Inger, af 
Brøndbyernes kommune under Københavns amt, 
født 1926 i Niederorschel i Tyskland, indgik 1953 
ægteskab med en dansk statsborger og kom samme 
år her til landet; fra 1953 har andragerinden boet i 
Brøndbyernes kommune. Ægteskabet er barnløst. 

86) Pedersen, Irmgard Christine Martha, født 
Breuer, af Odense, født 1915 i Flensborg, kom 1954 
her til landet og har siden boet i Odense. Andrager- 
inden indgik samme år ægteskab med en dansk 
statsborger; ægteskabet er barnløst. 

87) Petersen, Anna Johanna, født Worm, af 
København, født 1898 i Görlitz i Tyskland, indgik 
1951 ægteskab med en dansk statsborger; ægte- 
skabet er barnløst. Andragerinden kom 홢 efter også 
1945-46 at have haft ophold her i landet 홢 1951 
påny hertil og har siden boet i København. 

88) Pliszka, Brigitte, af Lyngby-Tårbæk kom- 
mune, født 1948 i Berlin som datter af tysk fader og 
danskfødt moder, kom 홢 efter også 1949 og septem- 
ber 1950-maj 1952 at have haft ophold her i landet 
홢 1952 påny hertil og har siden boet i Lyngby- 
Tårbæk kommune. 

Barnets moder har 1951 generhvervet dansk ind- 
fødsret ved afgivelse af erklæring i henhold til § 13 
i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

89-90) Pluzek, Karol, gårdbestyrer, født 1886 
i Slemien i Polen, og hustru Juliana Pluzek, født 
Janicka, født 1894 i Nowo Korczyn i Polen, begge 
af Snostrup kommune under Frederiksborg amt. 
Andragerne kom henholdsvis 1906 og 1910 her til 
landet; fra 1947 har de boet i Snostrup kommune. 
Andragerne indgik ægteskab 1913; af deres ægteskab 
er der 5 børn. 

91) Pracharczyk, Bronislaw, gartner, af Køben- 
havn, født 1907 i Poznanin i Polen, kom 1945 som 
flygtning ved tysk foranstaltning her til landet; 
fra 1947 har han boet i København. Andrageren 
indgik 1949 ægteskab med en dansk kvinde; ægte- 
skabet er barnløst. 

92) Pårn, Elfriede-Vilhelmine, født Frisch, por- 
celænsmalerinde, af Gentofte, født 1901 i Dorpat i 
Estland, kom 1944 her til landet; fra 1953 har hun 
boet i Gentofte. Andragerinden indgik 1923 ægte- 
skab med en estnisk statsborger, der siden 1940 
har været forsvundet; ægteskabet var barnløst. 

93) Ragauskas, Antanas, fotograf, af Gentofte, 
født 1897 i Traskunau i Litauen, kom april 1945 som 

flygtning ved tysk foranstaltning her til landet og 
har fra samme år boet i Gentofte. Andrageren indgik 
1930 ægteskab med en litauisk kvinde, med hvem 
han ikke siden 1944 har samlevet; af ægteskabet er 
der 1 barn, der formodes at have bopæl i Litauen. 

94) Rasmussen, Elisabeth, født Mertens, af Hel- 
singør, født 1931 i Ratzeburg i Tyskland, kom 1953 
her til landet og har siden boet i Helsingør. Andra- 
gerinden indgik samme år ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

95) Rasmussen, Frieda Marie, født Rønne, af 
Åstrup kommune under Svendborg amt, født 1931 
i Wagersrott i Slesvig, indgik 1953 ægteskab med 
en dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 
Andragerinden kom 홢 efter også 1950-51 at have 
haft ophold her i landet 홢 1952 påny hertil; fra 
1954 har hun boet i Åstrup kommune. 

96) Romppanen, Pauli, elektriker, af Bjolderup 
kommune under Åbenrå-Sønderborg amt, født 1936 
i Eno i Finland, kom 1941 her til landet; fra 1955 
har han boet i Bjolderup kommune. 

97) Schallhorn, Heide-Lore, skoleelev, af Køben- 
havn, født 1941 sammesteds som datter af tysk 
fader og dansk moder, har altid boet i København. 
Andragerindens fader er 1955 afgået ved døden. 

98) Schmidt, Gertrud Ragnhild, født Storbacka, 
kontorist, af Herlev kommune under Københavns 
amt, født 1921 i Lappfors i Finland, indgik 1952 
ægteskab med en dansk statsborger; ægteskabet er 
barnløst. Andragerinden kom 1952 her til landet 
og har siden boet i Herlev kommune. 

99) Schneider, Heinz Christian, skoleelev, af Bov 
kommune under Åbenrå-Sønderborg amt, født 1942 
i Kolding som søn af tysk fader og danskfødt moder. 
Barnet har altid opholdt sig her i landet, fra 1949 
har det boet i Bov kommune. 

Barnets moder er under løbe-nr. 340 optaget på 
lov af 11. maj 1954 om erhvervelse eller bevarelse af 
indfødsret uanset bestemmelserne i lov nr. 379 af 
12. juli 1946. 

100) Schou, Maria Annunziata, født Longo, af 
København, født 1929 sammesteds som datter ai 
italienske statsborgere, har 홢 bortset fra tiden 
maj 1934-maj 1939 홢 altid opholdt sig her i lan- 
det; fra 1954 har hun boet i København. Andrager- 
inden indgik 1954 ægteskab med en dansk statsbor- 
ger; af ægteskabet er der 1 barn. Andragerinden har 
ikke nydt dansk skoleundervisning. 
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101) Schwarz, Hertz Szmul, fabrikant, af Kø- 
benhavn, født 1927 i Piotrkow Tryb i Polen, kom 
1946 her til landet og har siden boet i København. 
Andrageren indgik 1951 ægteskab med en her i lan- 
det af russiske forældre født dansk kvinde; af ægte- 
skabet er der 1 barn. 

102) Spøhr, Sigrid Maria, født Sohlenius, af 
København, født 1901 i Stockholm, indgik 홢 efter 
tidligere at have været gift med en svensk stats- 
borger, fra hvem hun 1951 er skilt, og med hvem 
hun har 2 børn, der begge er over 18 år 홢 1955 
ægteskab med en dansk statsborger; dette ægteskab 
er barnløst. Andragerinden kom 1951 her til landet; 
fra 1952 har hun boet i København. 

103) Staack, Christel Emma Amalie, født Hirthe, 
korrespondent, af Ballerup-Måløv kommune under 
Københavns amt, født 1937 i Berlin, indgik februar 
1955 ægteskab med en dansk statsborger; ægteska- 
bet er barnløst. Andragerinden kom 1954 her til 
landet, og har siden boet i Ballerup-Måløv kommune. 

104-105) Stoles, Arturs, kontorassistent, født 
1918 i Vitebsk i Rusland, og hustru Helje Stoles, 
født Hemsalu, født 1915 i Reval i Estland, begge 
af Ålborg, kom 1945 ved tysk foranstaltning her til 
landet og har fra samme år boet i Ålborg. Andra- 
gerne indgik ægteskab 1946; ægteskabet er barn- 
løst. 

106) Straubérg, kaldet Larsen, Carline Olga, 
husbestyrerinde, af Rødovre kommune under Kø- 
benhavns amt, født 1888 i Riga i Letland, kom 1909 
her til landet; fra 1927 har hun boet i Rødovre 
kommune. Andragerinden er ugift. 

107) Szöcs, Elemer, assurandør, af Hillerød, født 
1912 i Beclean i Ungarn, kom 1945 her til landet; 
fra december 1951 har han boet i Hillerød. Andra- 
geren indgik 1940 ægteskab med en ungarsk kvinde, 
fra hvem han 1944 blev skilt; af ægteskabet er 
der 2 børn, som moderen har forældremyndigheden 
over. 1955 indgik han ægteskab med en dansk 
kvinde; af dette ægteskab er der 2 børn. 

108) Thorgils, Elsa Eline Sophie, født Bahrs, af 
Nordby kommune under Ribe amt, født 1903 i 
Flensborg, kom 홢 efter også tidligere at have haft 
ophold her i landet 홢 1954 påny hertil; fra 1955 har 
hun boet i Nordby kommune. Andragerinden har 
været gift med en tysk statsborger, fra hvem hun 
1939 er skilt. Hun indgik 1954 ægteskab : med en 
dansk statsborger; begge ægteskaber er barnløse. 

109) Thulstrup, Marie Dorotea, født Busch, af 
Tisted-Binderup-Durup kommune under Ålborg 
amt, født 1932 i Mohrkirchwesterholz i Slesvig, ind- 
gik 1953 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 1 barn. Andragerinden kom 홢 
efter også 1948, 1951-52 og 1953 at have haft op- 
hold her i landet 홢 1953 påny hertil; fra 1955 har 
hun boet i Tisted-Binderup-Durup kommune. 

110) Tilibs, Kristaps, metalarbejder, af Køben- 
havn, født 1893 i Riga i Letland, kom 홢 efter også 
tidligere at have haft ophold her i landet 홢 1944 
påny hertil og har 홢 bortset fra ophold i Sverige 
april홢september 1946 홢 siden boet i København. 
Andrageren har været gift med en østrigsk kvinde, 
fra hvem han 1946 er skilt; af ægteskabet er der 2 
børn, der begge er over 18 år. 

111) Timmermann, Seppo Jussi, landvæsens- 
elev, af Strøby kommune under Præstø amt, født 
1937 i Rääkkylä i Finland, kom 1941 her til landet; 
fra 1955 har han boet i Strøby kommune. Andrage- 
ren er 1949 adopteret af et dansk ægtepar. 

112) Valentin, Anne Marie, født Ehlers, af 
Rìnkenæs kommune under Åbenrå-Sønderborg amt, 
født 1930 i Amrum i Tyskland, indgik 1952 ægte- 
skab med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 
1 barn. Andragerinden kom 1952 til de sønderjyske 
landsdele og har siden boet i Rinkenæs kommune. 

113-114) Waligorski, Karol, arbejdsmand, født 
1894 i Luborzyea i Polen, og hustru Zofia Waligor- 
ski, født Wieclaw, født 1901 i Grabno i Polen, begge 
af Glumsø-Bavelse kommune under Præstø amt. 
Andragerne kom henholdsvis 1913 og 1914 her til 
landet; fra 1942 har de boet i Glumsø-Bavelse kom- 
mune. Andragerne indgik 1918 ægteskab; af ægte- 
skabet er der 7 børn, der alle er over 18 år. 

115) Wegerdt, Renate Elfriede Annelies, skole- 
elev, af Slagelse Set. Peders landsogns kommune 
under Sorø amt, født 1941 i Dresden, kom 1942 
her til landet; fra 1947 har hun boet i Slagelse 
Set. Peders landsogns kommune. Barnets fader 
er 1945 afgået ved døden, og det opdrages i hjem- 
met hos moderen og dennes nuværende danske 
ægtefælle. 

Barnets moder er under løbe-nr. 288 optaget på 
lov af 23. marts 1948 om erhvervelse eller bevarelse 
af indfødsret uanset bestemmelserne i lov nr. 379 
af 12. juli 1946. 

116) Weiffen, Anna Wilhelmine, ordenssøster, af ' 
Odense, født 1907 i Stadtlohn i Tyskland, kom 1935 
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her til landet, hvor hun 홢 bortset fra ophold i 
Tyskland august 1948홢april 1949 홢 siden har op- 
holdt sig. Fra 1949 har hun boet i Odense. 

117) Willumsen, Ellen Margrethe, født Løding, 
af København, født 1923 i Rjukan i Norge, indgik 
1954 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 1 barn. Andragerinden kom 1953 her 
til landet; fra 1954 har hun boet i København. 

118) Østergaard, Egon, af Dybe-Ramme kom- 
mune under Ringkøbing amt, født 1944 i Bøvling 
sogn under samme amt som søn af tysk fader og 
danskfødt moder har altid opholdt sig her i landet; 
fra 1945 har han boet i Dybe-Ramme kommune. 
Barnets moder er nu gift med en dansk statsborger. 

Barnets moder er under løbe-nr. 395 optaget på 
lov af 9. juni 1948 om erhvervelse eller bevarelse af 
indfødsret uanset bestemmelserne i lov nr. 379 af 
12. juli 1946. 

(Med betingelse). 
119) Egholm, Cathrine, født Egholm, syerske, af 

København, født 1924 i Thorshavn, har mistet sin 
ved fødslen erhvervede danske statsborgerret ved 
1943 at indgå ægteskab med en britisk statsborger, 
fra hvem hun 1949 er skilt; af ægteskabet er der 1 
barn, over hvem andragerinden har forældremyndig- 
heden. 1946 vendte andragerinden, som efter ægte- 
skabets indgåelse havde taget ophold i Storbritan- 
nien, tilbage her til landet; fra 1954 har hun boet i 
København. 

120) Hansen, Peter, malersvend, af Værløse 
kommune under Københavns amt, født 1934 i 
Grimsby i Storbritannien, kom 1947 her til landet; 
fra 1955 har han boet i Værløse kommune. Andrage- 
ren er 1937 adopteret af et danskfødt ægtepar, der 
1933 havde erhvervet statsborgerret i Storbritan- 
nien. Adoptivfaderen har under løbe-nr. 662 er- 
hvervet dansk indfødsret ved lov af 19. december 
1949, medens adoptivmoderen har generhvervet 
dansk indfødsret ved 1951 at afgive erklæring i hen- 
hold til § 4 i lov nr. 252 af 27. maj 1950. Andra- 
geren er ugift. 

121) Stäubli, Josephus Emilius, præst, af Silke- 
borg, født 1893 i Schönenbuch i Schweiz, kom 홢 
efter også 1916-20 og 1926-27 at have haft ophold 
her i landet 홢 1928 påny hertil; fra 1950 har han 
boet i Silkeborg. 

122) Weaver, William Thomas, murerarbejds- 
mand, af Middelfart, født 1909 i Millbrook i Stor- 
britannien, kom 1946 her til landet og har siden 
boet i Middelfart. Andrageren indgik samme år 
ægteskab med en dansk kvinde; af ægteskabet er 
der 2 børn. 

ad § 2. 
123) Fisker, Otto Sørensen, fodermester, af Alle- 

sted-Vejle kommune under Svendborg amt, født 
1923 i Moltrup sogn under Haderslev amt som søn 
af tysk fader og i de sønderjyske landsdele født 
moder, der under løbe-nr. 91 har generhvervet 
dansk indfødsret ved lov af 13. juni 1941. Andrage- 
ren, der altid har opholdt sig her i landet, indgik 
1950 ægteskab med en dansk kvinde; ægteskabet er 
barnløst. Fra 1954 har han boet i Allested-Vejle 
kommune. 

124) Jørgensen, Bendy Irene, født Schmidt, af 
Hvidovre kommune under Københavns amt, født 
1928 sammesteds som datter af tysk fader og dansk 
moder, har altid boet i Hvidovre kommune. An- 
dragerinden indgik 1951 ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 2 børn. 

Andragerindens fader har under løbe-nr. 260 
erhvervet dansk indfødsret ved lov af 31. marts 
1953. 

125) Ramdal, Jytte Elise, født Fick, af Odense, 
født 1927 sammesteds som datter af tysk fader og 
dansk moder, har altid boet i Odense. Andrager- 
inden indgik 1949 ægteskab med en dansk stats- 
borger; af ægteskabet er der 2 børn. 

Andragerindens fader har under løbe-nr. 72 er- 
hvervet dansk indfødsret ved lov af 28. marts 1951. 

ad § 3. 
126) Knudsen, Magda Ingeborg Bremer, født 

Hansen, syerske, af Århus, født 1924 i Kollerup sogn 
under Vejle amt som datter af tysk fader og dansk- 
født moder. Andragerinden, der 1926 sammen med 
forældrene udvandrede til Tyskland, indgik 1942 
ægteskab med en dansk statsborger, fra hvem hun 
1948 er skilt; af ægteskabet er der 1 barn, som mode- 
ren har forældremyndigheden over. 1944 vendte 
andragerinden tilbage her til landet og indgik 1948 
påny ægteskab med en dansk statsborger; af dette 
ægteskab er der 2 børn. Andragerinden har fra 
1955 boet i Århus. 


