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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 .  

Fremsat den 18. november 1965 af indenrigsministeren. 

§ 1. Indfødsret meddeles: ' 

1) Norbert Paul Altmann, maskinarbejder, 
af Frederiksberg, født i Polen. 

2) Mihdly (kaldet Michael) Endre Kdraly 
Ambrus, finmekaniker, af Horsens, født 
i Ungarn. 

3) Dirkje Johanna Andersen, født van 
Mastrigt, af Tommerup kommune un- 
der Odense amt, født i Nederlandene. 

4) Wai Man Andersen, født Chang, ste- 
wardesse, af Åbenrå, født i Kina. 

5) Wanda Andersen, født Najwert, teknisk 
tegnerske, af Frederiksberg, født i 
Polen. 

6) Palle Reinhard Andersson, blikkensla- 
germester, af Horsens, født i Vejle. 

7-8) Uwe Prahl Andresen, lagerforvalter, 
født i Slesvig, og hustru Ingrid Andresen, 
født Olles, født i Tyskland, begge af 
Åbenrå. 

9) Imre Ferencz Bancsi, skomager, af 
Hvidovre, født i Ungarn. 

10-11) Albert Banfi, handelsagent, født i 
Tyskland, og hustru Ilona Banfi, født 
Reiner, kontorassistent, født i Ungarn, 
begge af København. 

12) Egils Bechsteters, laborant, af Herlev, 
født i Rusland. 

13) Natalija Bechsteters, født Valdmanis, 
syerske, af Herlev, født i Rusland. 

14) Berta Maria Bengaard, født Meister, 
korrespondent, af Frederiksberg, født i 
Tyskland. 

15) Jerzy Leon Emil Bernatzik, dyrepasser, 
af Tårnby, født i Polen. 

16) Kim Blicher, af Sæby-Hallenslev kom- 
mune under Holbæk amt, født i 
Tyskland. 

17) Lone Blicher, af Sæby-Hallenslev kom- 
mune under Holbæk amt, født i 
Tyskland. 

18) Edvin Blomqvist, kontorassistent, af 
Halsted-Avnede kommune under Mari- 
bo amt, født sammesteds. 

19) Esthela (Ellen) Margrete Andersen Boje, 
af Quito i Ecuador, født sammesteds. 

20) Jens Francisco Xavier Andersen Boje, 
af Quito i Ecuador, født sammesteds. 

21) Marijanna Boldans, født Dzerens, af 
Herlev, født i Rusland. 

22) Brigitte Ingeborg Borcher, født Gronau, 
af København, født i Rusland. 

23-24) Mikaly Boros, værktøjsmager, og 
hustru Mihalyne Maria Boros, født 
Toth, begge af Odense og født i Ungarn. 

25) Helga Boysen, født Witt, af Fredericia, 
født i Slesvig. 

26) Josef Bradlwarter, landmand, af Lille 
Lyngby kommune under Frederiksborg 
amt, født i Østrig. 

27) Lothar Ernst Brockmann, musikpæda- 
gog og højskolelærer, af Helsingør, 
født i Tyskland. 

28) Ruth Brøndum, født Holm, af Ålborg, 
født i Norge. 

29) Elisabeth (kaldet Ilse) Bock, oldfrue- 
assistent, af Odense, født i Østrig. 

30) Klara Böck, oldfrueassistent, af Ny- 
købing S., født i Østrig. 

31) Carina Hvam Christensen, af Køben- 
havn, født i Sverige. 
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32) Carmen Christensen, født Esteve Rey, 
af København, født i Spanien. 

33) Hedi Christensen, af Gladsaxe, født i 
Tyskland. 

34) Ingeborg Margarethe Christensen, født 
Bartels, fabrikarbejderske, af Egen kom- 
mune under Åbenrå-Sønderborg amt, 
født i Slesvig. 

35) Sianette Christensen, født Kwee, stud. 
scient., af Linå kommune under Skan- 
derborg amt, født i Indonesien. 

36) Thomas Christensen, af Lyngby-Tårbæk, 
født i Tyskland. 

37) Holger Clausen, af Haderslev, født i 
Slesvig. 

38) Ohrista Wilhelmine Conradsen, født Ja- 
cobsen, af Kværs kommune under Åben- 
rå-Sønderborg amt, født i Slesvig. 

39) Erwin Cordsen, pladesmed, af Rødovre, 
født i Slesvig. 

40-41) Jozsef Cser, maskiningeniør, og hus- 
tru Klara Cser, født Kovacs, teknisk 
tegner, begge af Odense og født i 
Ungarn. 

42) Géza Csuvdri, stud. techn., af Frederiks- 
berg, født i Ungarn. 

43-44) Otto Derdau, mekaniker, født i Tyr- 
strup sogn under Haderslev amt, 
og hustru Marichen Vilhelmine Derdau, 
født Stein, født i Sommersted sogn 
under Haderslev amt, begge af Kolding. 

45) Stanislaw Dombrowski, fhv. gartner, 
af Roskilde, født i Rusland. 

46) Anna Ida Drejer, født Anderson, af 
Lyngby-Tårbæk, født i Vestenskov 
sogn under Maribo amt. 

47) Eduard Bohumeil Durdis, chauffør, af 
Gentofte, født i Czekoslovakiet. 

48) Jozef Dybezah, arbejdsmand, af Vest- 
manhavn kommune på Færøerne, født 
i Polen. 

49) Margareta Edit Eghoff, født Zeigermann, 
af Birkerød, født i Tyskland. 

50) Margit Eilersen, født Jurkovies, kontor- 
assistent, af Ballerup-Måløv, født i 
Østrig. 

51) Otto Eisler, mag. scient., af Århus, 
født i Ungarn. 

52) Allan Selim Enean, af København, 
født sammesteds. 

53) Suzan Nilüfer Encan, af København, 
født på Frederiksberg. 

54) Annelise Martina Erichsen, af Emmer- 
lev kommune under Tønder amt, født i 
Slesvig. 

55) Gilbert Marius Ivor Jagello Fayl, stud. 
polyt., af Tårnby, født i Ungarn. 

56) Anne Nine Sene Fej ler, af Hjørring, 
født på Frederiksberg. 

57) Elise Andrea Ferlov, født Jürgensen, 
af Kirkeby kommune under Svendborg 
amt, født i Slesvig. 

58) Anne Findsen, af Thurø kommune 
under Svendborg amt, født i Køben- 
havn. 

59-60) Jozsel Fodor, specialarbejder, og hu- 
stru Maria (kaldet Margit) Fodor, født 
Csösz, tobaksarbejderske, begge af År- 
hus og født i Ungarn. 

61) Anna Frederiksen, født Mitko, af Valle- 
kilde-Hørve kommune under Holbæk 
amt, født i Slesvig. 

62) Annemarie Frederiksen, født Carstens, 
af Gunderup-Nøvling kommune under 
Ålborg amt, født i Slesvig. 

63) Brigitte Friedrichsen, husassistent, af 
Varde, født i Slesvig. 

64) Gizela Frydkjær, født Szántó, af Binds- 
lev kommune under Hjørring amt, født 
i Ungarn. 

65) Peter Ragnar Garrett, af Gentofte, født 
i Australien. 

66) Jozsef Gelu, papirarbejder, af Herlufs- 
holm kommune under Sorø amt, født 
i Ungarn. 

67) Bettina Lou Gongliewski, af New York, 
født på Frederiksberg. 

68) Michael Kenneth Gongliewski, af New 
York, født i USA. 

69) Inge Margarete Grønvold, født Weichert, 
sekretær, af København, født i Tysk- 
land. 

70) Gyula Györi, metaldrejer, af Birkerød, 
født i Ungarn. 

71) Christine Halberg, født Marx, af Balle- 
rup-Måløv, født i Tyskland. 

72) Edith Dorothea Hansen, født Thomsen, 
af Gelsted kommune under Odense amt, 
født i Slesvig. 
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73) Gisela Hansen, født Schütte, af Tikøb 
kommune under Frederiksborg amt, 
født i Tyskland. 

74) Ilse Margarete Hansen, født Hantsch, 
af Egvad kommune under Ringkøbing 
amt, født i Polen. 

75) Joannes (kaldet Johannes) Jurianus 
't Hart, kunstmaler, af Bregninge kom- 
mune under Svendborg amt, født i 
Nederlandene. 

76) Jozsef Gusztáv Hegedüs, landinspektør- 
studerende, af Frederiksberg, født i 
Ungarn. 

77) Maria Antonietta Anna Immacolata 
Hjortsø, født Guarna, af Viskinge-Aun- 
sø kommune under Holbæk amt, født 
i Italien. 

78) Helga Holm, født Brodersen, af Oversø 
i Slesvig, født i Slesvig. 

79) Anita Christine Holt, født Ingwersen, 
af Højst kommune under Tønder amt, 
født i Slesvig. 

80) Daniel Horvåth, af Ålborg, født i 
Hasseris sogn under Ålborg amt. 

81) Ferene Horvåth, teknisk tegner, af 
København, født i Ungarn. 

82) Istvdn Horvåth, fabrikarbejder, af Oden- 
se, født i Ungarn. 

83) Istvdn Horvåth, finérarbejder, af Nørre 
Alslev-Nørre Kirkeby kommune under 
Maribo amt, født i Ungarn. 

84-85) Chang Yu Hsu, køkkenchef, født i 
Kina, og hustru Alessandra Giselda 
Maria Giuliana Hsu, født Petri, født 
i Østrig, begge af København. 

86) Istvdn Béla Huszår, anlægsgartner, af 
København, født i Ungarn. 

87-88) Ferene Jakab, vulkanisør, og hustru 
Maria Ferenene Jakab, født Pothanszky, 
fabrikarbejderske, begge af Århus og 
født i Ungarn. 

89) Wenche Karin Jakobsen, født Lind- 
qvist, af Rørvig kommune under Hol- 
bæk amt, født i Norge. 

90) Tibor Jåmbor, konstruktør, af Gladsaxe, 
født i Ungarn. 

91) Anna Elisabeth Yvonne von Janson, 
ordenssøster, af Gentofte, født på 
Frederiksberg. 

92) Franz Jendrysik, fhv. instrumentmager, 
af København, født i Polen..  

93) Christine Marie Jensen, født Christian- 
sen, af Øster Velling-Helstrup-Grensten 
kommune under Viborg amt, født i 
Slesvig. 

94) Dora Renate Ingeborg Jensen, født 
Remien, af Hjerting kommune under 
Haderslev amt, født i Slesvig. 

95) Patrocinia de Lourdes Alvarez Jensen, 
født Sajai, af Ålborg, født i Chile. 

96) Uwe Johannsen, styrmand, af Odense, 
født i Slesvig. 

97) Anita Johansen, født Pioch, af Køben- 
havn, født i Slesvig. 

98) Hertha Johansen, født Puls, af Balle- 
rup-Måløv, født i Tyskland. 

99) Kari Aurora Johansen, født Rushfeldt, 
af Glostrup, født i Norge. 

100) Elisabeth Maria Jørgensen, født Hät- 
scher, af Rødovre, født i Czekoslovakiet. 

101) Hans Rainer Jørgensen, af Broager kom- 
mune under Åbenrå-Sønderborg amt, 
født i Slesvig. 

102) Margarita Jørgensen, født Gil Garcia, 
af København, født i Spanien. 

103) Sigrid Jørgensen, født Lang, af Roskilde, 
født i Czekoslovakiet. 

104) Bjarne Jatten, specialarbejder, af Alle- 
sø-Næsbyhovedbroby kommune under 
Odense amt, født i Norge. 

105) Kirsten Keller, af Bjolderup kommune 
under Åbenrå-Sønderborg amt, født 
sammesteds. 

106) Janos Kirkovits, teknisk tegner, af 
Roskilde, født i Ungarn. 

107) Julia Kiy, skoleelev, af Søllerød, født 
i Tyskland. 

108-109) Jørn Heinrich Kiy, prokurist, født 
i København, og hustru Margarete Ilse 
Ruth Kiy, født Rannacher, født i Tysk- 
land, begge af Søllerød. 

110) Oløf Bjarney Kjeldgaard, født Einars- 
dóttir, af Hyllested-Rosmus kommune 
under Randers amt, født i Island. 

111) Maria Antonia Kjærsgaard, født Ko- 
necny, stud. mag., af Birkerød, født i 
Østrig. 

112) Katalin Paula Knudsen, født Pålvolgyi, 
fabrikarbejderske, af Glostrup, født i 
Ungarn. 
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113) Irmgard Knutzen, født Marten, af 
Kliplev kommune under Åbenrå-Søn- 
derborg amt, født i Slesvig. 

114) Elisabeth Käthe Koenraadt, af Århus, 
født sammesteds. 

115) Karel Cornelis Koenraadt, lærling, af 
Århus, født i Nederlandene. 

116) Elke Helene Hildegard Koggersböl, født 
Reiff, af Dragør, født i Rusland. 

117) Wolfgang Kurt Kohn, værktøjsmager, 
af København, født i Polen. 

118) Ferene Gåbor Kornes, klinisk børne- 
psykolog, af Roskilde, født i Ungarn. 

119-120) Istvan Jozsef Kornes, arbejdsmand, 
og hustru Maria Istvdnné Kovacs, født 
Molnar, begge af København og født i 
Ungarn. 

121) Karoly György Kovacs, overassistent, af 
København, født i Ungarn. 

122) Tatjana Ivanovna Kriajeva, født Kria- 
jeva, af København, født i Rusland. 

123) Ilse Marie Kristensen, født Jürgensen, 
af Løsning kommune under Vejle amt, 
født i Slesvig. 

124) Karin Ingrid Kristiansen, født Bauer, 
af Holbæk, født i Tyskland. 

125) Veronica Elisabet Kron, kontorassistent, 
af Gentofte, født i Sverige. 

126) Peter Kruse, arbejdsmand, af Moltrup 
kommune under Haderslev amt, født 
i Slesvig. 

127) Machiel (kaldet Michel) Albert Lacor, 
korrespondent, af Hvidovre, født i 
Nederlandene. 

128) Ilona Laczko, af Nr. Galten-Vissing 
kommune under Randers amt, født i 
Ungarn. 

129) Lea Esteri Langfeldt, født Rantanen, af 
Århus, født i Finland. 

130) Gertrud Poula Margarete Larsen, født 
Schmidt, af Kegnæs kommune under 
Åbenrå-Sønderborg amt, født i Tysk- 
land. 

131) Gisela Frieda Emma Larsen, født Wiesel, 
syerske, af Vejlby-Strib kommune un- 
der Odense amt, født i Tyskland. 

132) Ingeburg Luise Annemarie Larsen, født 
Karg, af Kolding, født i Tyskland, dog 
uden virkning for andragerindens dat- 
ter,S født den 10. juli 1949, jfr. § 6 i lov 
nr. 252 af 27. maj 1950. 

133) Dieter Peter Johannes Lass, lærer, af 
Kolding, født i Slesvig. 

134) Lucia Gertrud Lewanczih (kaldet søster 
Louise Berchmans), ordenssøster, af 
Odense, født i Polen. 

135) Pier o Luciani, lærer, af Esbjerg, født i 
Italien. 

136) Nis Christensen Lund, fabrikarbejder, 
af Grindsted kommune under Ribe amt, 
født i Hejnsvig sogn under samme amt. 

137) Kar ol Jan Lyduch, arbejdsformand, af 
Tårnby, født i Polen. 

138) Helga Marie Madsen, sygemedhjælper- 
ske, af København, født i Tyskland. 

139-140) Ferene Miklós Maróti, ingeniør, og 
hustru Erzsébet Maróti, født Gebhardt, 
damefrisør, begge af Silkeborg og født 
i Ungarn. 

141-142) Miklós Ldjos Maroti, arkitekt, og 
hustru Maria Judit Maroti, født Czirok, 
kontorassistent, begge af Rønne og 
født i Ungarn. 

143) Monika Johanna Marie van Mastrigt, 
kontorelev, af Tommerup kommune 
under Odense amt, født i Tyskland. 

144) Friederike Claudine Matthiesen, født 
Friedrichs, af Esbjerg, født i Tyskland. 

145) Rodoljo Medina Mendiola, typograf, af 
København, født på Philippinerne. 

146) Werner Metzler, maskinarbejder, af 
Ullerup kommune under Åbenrå-Søn- 
derborg amt, født i Tyskland. 

147) Clara Elisabeth Meyer, kaldet søster 
Marie Ursula, ordenssøster, af Odense, 
født i Tyskland. 

148) Istvdn Mezöfi, maskinarbejder, af Ska- 
gen, født i Ungarn. 

149) Elzbieta Michalska, født Frydrych, ren- 
gøringsassistent, af København, født i 
Polen. 

150) Magdolna (kaldet Magda) Mihalovics, 
født Erös, af Horsens, født i Ungarn. 

151) Dorte Mikkelsen, født Backens, lærer- 
inde, af Låstrup-Skals kommune under 
Viborg amt, født i Slesvig. 

152) Magrit Mikkelsen, født Peters, af Es- 
bjerg, født i Tyskland. 

153) Ester Teresia Munch, født Andersson, 
af Lyngby-Tårbæk, født i Sverige. 

154) Claudia Møller, af Ribe, født i Tysk- 
land. 
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155) Zoltan Istvan Nddor, salgschef, af 
Rødovre, født i Ungarn. 

156) Gudrun Johanna Franziska Nielsen, 
født Thomann, bogholderske, af Høje 
Tåstrup, født i Østrig. 

157) Maria Regina Nielsen, født Kwella, 
af Silkeborg, født i Tyskland. 

158) Thomas Allan Nielsen, af København, 
født i Tyskland. 

159-160) Tibor Béla Nogradi, reklameteg- 
ner, født i Ungarn, og hustru Eva 
Judith Nogradi, født Maros, født i 
Czekoslovakiet, begge af Viby kommu- 
ne under Århus amt. 

161) Käte Hella Olesen, korrespondent, af 
Gentofte, født i Tyskland. 

162) Sigfred Herbert Olinsson, specialarbej- 
der, af Frederiksberg, født i Odense. 

163) Jan  Gregers Olsen, af Lyngby-Tårbæk, 
født i København. 

164) Ella Esther Oszlak, ekspeditrice, af Gen- 
tofte, født på Frederiksberg. 

165) Dimitry OussatroU, af Assens, født i 
Rusland. 

166) Helga Pedersen, født Clasen, af Nord- 
borg, født i Slesvig. 

167) Toshiko Pedersen, født Shimora, af 
Ålborg, født i Japan. 

168) Heinrich Petersen, fritidshjemslærer, 
af Gladsaxe, født i Slesvig. 

169) Jørgen Ingvard Petersen, af Store Mag- 
leby, født i Tyskland. 

170) Niels Schack Petersen, gårdejer, af 
Venge kommune under Skanderborg 
amt, født i USA. 

171) Giorgio Petrivelli, lagerarbejder, af År- 
hus, født i Italien. 

172) Istvan Pinezits, laborant, af Roskilde, 
født i Ungarn. 

173) Irene Dorothea Pultz, født Reimers, af 
Esbjerg, født i Tyskland. 

174) Michael Raft, af Egvad kommune un- 
der Ringkøbing amt, født i Tyskland. 

175) Thomas Raft, af Egvad kommune un- 
der Ringkøbing amt, født i Tyskland. 

176) Nadia Raissouni, af København, født i 
Kolding. I 

177) Eugenie Maria Rasmussen, født van. 
Engelen, sekretær, af København, født 
i Nederlandene. 

178) Klaus Arboe Rasmussen, af Horsens, 
født i Tyskland. 

179) Elisabeth Amalie Ravn, født Wittig, 
af Lading kommune under Århus amt, 
født i Slesvig. 

180) Hildur Refby, fabrikarbejderske, af 
København, født i Sverige. 

181) Hermann Wilhelm Reinhardt, korre- 
spondent, af København, født i Tysk- 
land. 

182) Christine Margaretha Rerup, korrespon- 
dent, af Gentofte, født i Slesvig. 

183) Engeltje Dagny Rødebæk, født Zantman, 
af Esbjerg, født i Nederlandene. 

184) Hermine Emilija Henriete Sadurskìs, 
født Nigolass, af København, født i 
Rusland. 

185) Annelise Sonja Sauerberg, født Katzej, 
af Tårnby, født sammesteds. 

186) Meta Dorothea Schmidt, født Schröder, 
af Højrup kommune under Tønder amt, 
født i Slesvig. 

187) Paul Karl Friedrich Schmidt, købmand, 
af Ålborg, født i Polen. 

188) Emil Rudolf Schröder, lærer, af Veerst- 
Bække kommune under Ribe amt, født 
i Slesvig. 

189) Christina Schröter, af Hørsholm, født i 
Gentofte. 

190) Johannes Paul Seelig, arbejdsmand, af 
Sakskøbing, født i Tyskland. 

191) Pelle Sejby, af Lillerød kommune under 
Frederiksborg amt, født i Sverige. 

192) Harry Ernst Skursch, murer, af Grå- 
sten kommune under Åbenrå-Sønder- 
borg amt, født i Slesvig. 

193) Ilse Slumstrup, født Laudi, af Jyllinge- 
Gundsømagle kommune under Køben- 
havns amt, født i Tyskland. 

194) Ludmila Maria Stasta, af København, 
født i Czekoslovakiet. 

195) Max-Friedrich Stempel, sætteskipper, 
af Thurø kommune under Svendborg 
amt, født i Slesvig. 

196) Hannelore Stiels, fodplejer, af Køben- 
havn, født sammesteds. 
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197) Paul Rudolf Stimpel, maskinarbejder, 
af Helsingør, født i Tyskland. 

198) Tove Stoker, født Rohde, af Fredericia, 
født i Hammelev sogn under Haderslev 
amt. 

199) Marianne Elizabeth Storgaard, af Bogo- 
ta i Colombia, født sammesteds. 

200) Kjeld Strack, landbrugselev, af Them 
kommune under Skanderborg amt, 
født i København. 

201) Ulla Strand, af Frederiksberg, født 
sammesteds. 

202) Ingrid Gunthild Stuhr, født Hoefs, af 
København, født i Tyskland. 

203) Arthur Hagbart Sundøy, styrmand, af 
København, født i Norge. 

204) Benny Richard Johan Svensson, fjern- 
synstekniker, af København, født sam- 
mesteds. 

205) Arpad Szabo, radiotekniker, af Glostrup, 
født i Ungarn. 

206) Janos (Johann) Szabó, tilskærer, af 
Alling- Tulstrup kommune under Skan- 
derborg amt, født i Rumænien. 

207) Endre György Dezsö Széchy, civilinge- 
niør, af Gentofte, født i Ungarn. 

208) Suzsanna Szipli, af Frederiksberg, født 
sammesteds. 

209) Gudrun Christa Sørensen, født Wien- 
ziers, vaskeriindehaver, af Ulkebøl kom- 
mune under Åbenrå-Sønderborg amt, 
født i Tyskland. 

210) Anna Elfriede Tams, medhjælperske, 
af Gentofte, født i Polen. 

211) Ulla Terp, født Puck, lærerinde, af 
Sønderborg, født i Bylderup sogn under 
Tønder amt. 

212) La jos Ferene Frigyes Imre Tersztyan- 
szky, rideskoleejer, af Lyngby-Tårbæk, 
født i Ungarn, 

213) Ursula Rose Tiedemann, født Wild, af 
Torslunde-Ishøj kommune under Kø- 
benhavns amt, født i Tyskland. 

214-215) Tibor Toth, teknisk tegner, og hu- 
stru Aranlca Toth, født Mikuldsik, labo- 
rant, begge af Odense og født i Ungarn. 

216) Sandor Istvdn Kdlmdn Tunyogi, maskin- 
arbejder, af København, født i Ungarn. 

217) Finn Jan  Tångberg, assistent, af Lyng- 
by-Tårbæk, født sammesteds. 

218) Emilia Uhlig, født Gerent, af Tilsted 
kommune under Thisted amt, født i 
Rusland. 

219) Jan  Stefan Uhlig, af Tilsted kommune 
under Thisted amt, født i Ålborg. 

220) Johannes Cornelia Videler, gulvbelæg- 
ger, af Horsens, født i Nederlandene. 

221) Janos Tibor Vidolovies, sømand, af 
Holstebro, født i Ungarn. 

222) Kristiane Hessellund Wiedicke, kontor- 
assistent, af Ryslinge kommune under 
Svendborg amt, født i Ringe sogn un- 
der samme amt. 

223) Gunnar Olav Wold, maskinmester, af 
Varde, født i Norge. 

224) Friedrich Johann Zeilmann, lærer, af 
Egtved kommune under Vejle amt, 
født i Tyskland. 

Endvidere meddeles indfødsret til neden- 
nævnte, såfremt det senest den 30. april 1968 
for indenrigsministeriet godtgøres, at de på- 
gældende er løst fra deres undersåtlige eller 
statsborgerlige forhold til vedkommende 
fremmede stater: 

225) Elsbeth Bonnor, født Steven, kontorassi- 
stent, af Søllerød, født i Tyskland. 

226) Serge Jean Léon Doumenq, inspektør, 
af København, født i Frankrig. 

227) Michael George Edwards, bankfuldmæg- 
tig, af København, født i Storbritan- 
nien. 

228) Renata Egede-Jensen, født Majewska, 
af Damaskus i Syrien, født i Polen. 

229) Thora Adamine Johanne Glover, født 
Christiansen, af Kalundborg, født sam- 
mesteds. 

230) Karen Graham, født Dalgaard, boghol- 
derske, af København, født i Herning. 

231) Hatice Selma Jakobsen, født Ozan, af 
Frederiksberg, født i Tyrkiet, dog uden 
virkning for andragerindens 2 børn, 
født henholdsvis 12. april 1949 og 21. 
juli 1953, jfr. § 6 i lov nr. 252 af 27. maj 
1950. 

232) Samuel Duus Jensen, matros, af Frede- 
rikshavn, født i Storbritannien. 

233) Olga Justesen, født Karapandzic, af 
København, født i Jugoslavien. 
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234) Fradia (kaldet Flora) Madsen, født 
Rosen, korrespondent, af København, 
født i Polen. 

235) Gwenneth Mary Nielsen, født Ruppen, af 
Princeton i USA, født i Storbritannien. 

236) Zita Olesen, født Pavelics, af Århus, 
født i Ungarn. 

237) Peter Preis, stud. jur., af København, 
født i Storbritannien. 

238) Pavel Zeimer, direktør, af Havdrup- 
Solrød kommune under Københavns 
amt, født i Czekoslovaket. 

Bemærkninger  til lovforslaget. 

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

ad § 1. 
(Uden betingelse). 

1) Altmann, Norbert Paul, maskinarbejder, af 
Frederiksberg, født 1944 i Liebau i Polen som søn af 
tysk fader og i de sønderjyske landsdele født moder, 
kom 1948 her til landet; fra 1964 har han boet på 
Frederiksberg. Andrageren, der delvis har nydt 
dansk skoleundervisning, er ugift. 

2) Ambrus, Mihåly (kaldet Michael) Endre 
Kåraly, finmekaniker, af Horsens, født 1937 i Kør- 
mend i Ungarn, kom 1957 her til landet og har siden 
boet i Horsens. Andrageren indgik 1962 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 
1 barn. 

3) Andersen, Dirkje Johanna, født van Mastrigt, 
af Tommerup kommune under Odense amt, født 
1922 i Haag, indgik 홢 efter tidligere at have været 
gift med en nederlandsk statsborger, fra hvem hun 
er skilt 홢 1952 ægteskab med en dansk statsborger; 
førstnævnte ægteskab er barnløst; af nuværende 
ægteskab er der 1 barn. Andragerinden kom 1952 
her til landet; fra 1963 har hun boet i Tommerup 
kommune. 

4) Andersen, Wai Man, født Chang, stewardesse, 
af Åbenrå, født 1932 i Kwangtung i Kina, indgik 
1960 ægteskab med en dansk statsborger; ægteska- 
bet er barnløst. Andragerinden, der sammen med 
ægtefællen er forhyret med danske skibe i udenrigs- 
fart, har fra august 1963-maj 1964 og oktober-de- 
cember 1964 midlertidigt boet i Åbenrå. 

Andragerinden er ikke det danske sprog mægtig 

5) Andersen, Wanda, født Naj wert, teknisk teg- 
nerske, af Frederiksberg, født 1938 i Pruszkow i 
Polen, kom 1961 her til landet; fra 1965 har hun 
boet på Frederiksberg. Andragerinden indgik 1963 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 1 barn. 

6) Andersson, Palle Reinhard, blikkenslager- 
mester, af Horsens, født 1935 i Vejle som søn af 
svensk fader og dansk moder, har altid opholdt sig 
her i landet; fra 1960 har han boet i Horsens. An- 
drageren indgik 1957 ægteskab med en dansk stats- 
borger; af ægteskabet er der 2 børn. 

7-8) Andresen, Uwe Prahl, lagerforvalter, født 
1927 i Flensborg som søn af danske forældre, og 
hustru Ingrid Andresen, født Olles, født 1937 i 
Wuppertal i Tyskland. Andrageren mistede sin ved 
fødslen erhvervede danske indfødsret, da han 1933 
erhvervede tysk statsborgerret sammen med sine 
forældre. Han kom 홢 efter også november 1945-april 
1946 og november 1947-april 1948 samt 1949-1950 
at have opholdt sig her i landet 홢 1961 på ny hertil 
sammen med sin ægtefælle, og de har siden boet i 
Åbenrå. Andragerne indgik 1958 ægteskab; af ægte- 
skabet er der 3 børn. 

9) Banesi, Imre Ferencz, skomager, af Hvidovre, 
født 1930 i Szabolcs i Ungarn, kom som flygtning 
1956 her til landet; fra 1958 har han boet i Hvidovre. 
Andrageren, der har været gift med en ungarsk 
statsborger, fra hvem han 1955 er skilt, indgik 1957 
ægteskab med en dansk statsborger; af førstnævnte 
ægteskab er der l barn, som moderen har forældre- 
myndigheden over; af nuværende ægteskab er der 2 
børn. 

10-11) Banfi, Albert, handelsagent, født 1905 i 
Berlin som søn af ungarske forældre, og hustru 
Ilona Banfi, født Reiner, kontorassistent, født 1914 
i Kispest i Ungarn. Andragerne indgik 1934 ægte- 
skab; af ægteskabet er der 2 børn, der er over 18 år. 
Andrageren kom 홢 efter også 1954 og 1955 at have 
haft ophold her i landet 홢 1956 på ny hertil. Ægte- 
fællen kom 1957 her til landet; de har begge siden 
ankomsten boet i København. 

Andragernes søn har under løbe-nr. 16 erhvervet 
dansk indfødsret ved lov af 12. maj 1965. 

12) Bechsteters, Egils, laborant, af Herlev, født 
1930 i Libau i Letland, kom 1945 som flygtning her 
til landet; fra 1952 har han boet i Herlev. Andrage- 
ren er ugift. 
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Andragerens moder er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 13. 

13) Bechsteters, Natalija, født Valdmanis, syer- 
ske, af Herlev, født 1903 i Libau i Letland, kom 
1945 som flygtning her til landet; fra 1952 har hun 
boet i Herlev. Andragerinden har været gift med 
en lettisk statsborger, der 1951 er afgået ved døden; 
af ægteskabet er der 1 søn, som er optaget på nær- 
værende lovforslag, løbe-nr. 12. 

14) Bengaard, Berta Maria, født Meister, kor- 
respondent, af Frederiksberg, født 1924 i München, 
indgik 1952 ægteskab med en dansk statsborger; 
af ægteskabet er der 1 barn. Andragerinden kom 
1953 her til landet; fra 1954 har hun boet på Frede- 
riksberg. 

15) Bernatzik, Jerzy Leon Emil, dyrepasser, af 
Tårnby, født 1914 i Krakow i Polen, indgik 1954 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 1 barn. Andrageren kom 1956 her til landet; 
fra 1961 har han boet i Tårnby. 

16) Blicher, Kim, af Sæby-Hallenslev kommune 
under Holbæk amt, født 1960 i Kiel, kom 1962 her 
til landet; fra 1963 har han boet i Sæby-Hallenslev 
kommune. Barnet opdrages i hjemmet hos danske 
plejeforældre, der 1964 har adopteret det. 

Barnets adoptivsøster er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 17. 

17) Blicher, Lone, af Sæby-Hallenslev kommune 
under Holbæk amt, født 1962 i Wesenstedt i Tysk- 
land, kom samme år her til landet; fra 1963 har hun 
boet i Sæby-Hallenslev kommune. Barnet opdrages 
i hjemmet hos danske plejeforældre, der 1964 har 
adopteret det. 

Barnets adoptivbroder er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 16. 

18) Blomqvist, Edvin, kontorassistent, af Hal- 
sted-Avnede kommune under Maribo amt, født 
1939 sammesteds som søn af finsk fader og dansk- 
født moder, har 홢 bortset fra ophold i USA 1963-64 
홢 altid opholdt sig her i landet; fra 1964 har han 
boet i Halsted-Avnede kommune. Andrageren er 
ugift. 

Andragerens forældre har erhvervet dansk ind- 
fødsret ved lov af 18. december 1964, løbe-nr. 19 
og 20. 

19) Boje, Esthela (Ellen) Margrete Andersen, af 
Quito i Ecuador, født 1962 sammesteds, har altid 
boet i Ecuador. Barnet opdrages i hjemmet hos 
danske plejeforældre, der 1964 har adopteret det. 
- Barnets adoptivbroder er optaget på nærværen- 
de lovforslag, løbe-nr. 20. 

20) Boje, Jens Francisco Xavier Andersen, af 
Quito, i Ecuador, født 1961 sammesteds, har altid 
boet i Ecuador. Barnet opdrages i hjemmet hos 
danske plejeforældre, der 1962 har adopteret det. 

Barnets adoptivsøster er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 19. 

21) Boldans, Marijanna, født Dzerens, af Herlev, 
født 1900 i Jasmuizas i Letland, indgik 1925 ægte- 
skab med en lettisk statsborger, der 1959 er afgået 
ved døden; af ægteskabet er der 1 barn, der er over 
18 år. Andragerinden kom 1945 som flygtning her 
til landet; fra 1951 har hun boet i Herlev. 

Andragerinden er ikke det danske sprog mægtig. 

22) Borcher, Brigitte Ingeborg, født Gronau, 
af København, født 1926 i Pogegen i Rusland, kom 
1952 her til landet og har siden boet i København. 
Andragerinden indgik samme år ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 2 børn. 

23-24) Boros, Mikaly, værktøjsmager, født 1929 
i Budapest, og hustru Mihalyne Maria Boros, født 
Toth, født 1929 i Vily i Ungarn, begge af Odense, 
kom 1956 her til landet; fra 1958 har de boet i 
Odense. Andragerne indgik 1952 ægteskab; af ægte- 
skabet er der 2 børn. 

25) Boysen, Helga, født Witt, af Fredericia, født 
1937 i Svans sogn i Slesvig, kom 1954 her til landet, 
hvor hun -  bortset fra ophold i. Tyskland april- 
juli 1956 og september 1961-marts 1962 홢 siden 
har opholdt sig; fra 1962 har hun boet i Fredericia. 
Andragerinden, der har nydt dansk skoleundervis- 
ning, indgik 1956 ægteskab med en dansk statsbor- 
ger; af ægteskabet er der 3 børn. 

26) Bradlwarter, Josef, landmand, af Lille Lyng- 
by kommune under Frederiksborg amt, født 1905 i 
Landeck i Østrig, kom 1949 her til landet; fra 1960 
har han boet i Lille Lyngby kommune. Andrageren 
der er italiensk statsborger, indgik 1939 ægteskab 
med en dansk statsborger; ægteskabet er barnløst. 

Andragerens hustru har 1951 generhvervet dansk 
indfødsret ved afgivelse af erklæring i henhold til 
§ 13, stk. 3, i lov n£. 252 af 27. maj 1950. 

27) Brockmann, Lothar Ernst, musikpædagog og 
højskolelærer, af Helsingør, født 1928 i Berlin, kom 
1955 her til landet og har siden boet i Helsingør. 
Andrageren indgik samme år ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 2 børn. 

28) Brøndum, Ruth, født Holm, af Ålborg, født 
1930 i Oslo, kom 1957 her til landet og har siden 
boet i Ålborg. Andragerinden indgik 1958 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 2 
børn. 
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29) Böck, Elisabeth (kaldet Ilse), oldfrueassi- 
stent, af Odense, født 1940 i Neudorf bei Parndorf i 
Østrig, kom 홢 efter også 1956-57 at have haft op- 
hold her i landet 홢 1958 på ny hertil; fra 1964 har 
hun boet i Odense. Andragerinden er ugift. 

En søster til andragerinden er optaget på nærvæ- 
rende lovforslag, løbe-nr 30. 

30) Böck, Klara, oldfrueassistent, af Nykøbing S., 
født 1946 i Neudorf bei Parndorf i Østrig, kom 홢 
efter også 1956-57 at have haft ophold her i landet 
홢 1958 på ny hertil; fra 1962 har hun boet i Nykø- 
bing S. Andragerinden er ugift. 

En søster til andragerinden er optaget på nær- 
værende lovforslag, løbe-nr. 29. 

31) Christensen, Carina Hvam, af København, 
født 1960 i Malmø, kom samme år her til landet; 
fra 1963 har hun boet i København. Barnet er 1965 
adopteret af et dansk ægtepar. 

32) Christensen, Carmen, født Esteve Rey, af 
København, født 1934 i Mogente i Spanien, kom 
1960 her til landet og har siden boet i København. 
Andragerinden indgik samme år ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

33) Christensen, Hedi, af Gladsaxe, født 1955 
i Bamberg i Tyskland, kom 1961 her til landet og 
har siden boet i Gladsaxe. Barnet er 1963 adopteret 
af et dansk ægtepar. 

34) Christensen, Ingeborg Margarethe, født Bar- 
tels, fabrikarbejderske, af Egen kommune under 
Åbenrå-Sønderborg amt, født 1929 i Treia sogn i 
Slesvig, indgik 홢 efter tidligere at have været gift 
med en tysk statsborger, fra hvem hun 1959 er 
skilt 홢 samme år ægteskab med en dansk statsbor- 
ger; af førstnævnte ægteskab er der 2 børn, som 
andragerinden har forældremyndigheden over, og 
som nyder tysk skoleundervisning; nuværende æg- 
teskab er barnløst. Andragerinden kom 1959 her til 
landet og har siden boet i Egen kommune. 

35) Christensen, Sianette, født Kwee, stud. 
scient., af Linå kommune under Skanderborg amt, 
født 1935 i Surabaia i Indonesien, kom-1960 her 
til landet; fra 1962 har hun boet i Linå kommune. 
Andragerinden indgik 홢 efter tidligere at have væ- 
ret gift med en indonesisk statsborger, fra hvem 
hun 1963 er skilt 홢 samme år ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

36) Christensen, Thomas, af Lyngby-Tårbæk, 
født 1962 i Karlsruhe i Tyskland, kom samme år 
her til landet og har siden boet i Lyngby-Tårbæk. 

Barnet opdrages i hjemmet hos danske plejefor- 
ældre, der 1964 har adopteret det. 

Adoptivmoderen har erhvervet dansk indfødsret 
ved lov af 17. maj 1961, løbe-nr. 55. 

37) Clausen, Holger, af Haderslev, født 1960 i 
Kværn sogn i Slesvig, kom samme år her til landet 
og har siden boet i Haderslev. Barnet er 1964 adop- 
teret af et dansk ægtespar. 

38) Conradsen, Christa Wilhelmine, født Jacob- 
sen, af Kværs kommune under Åbenrå-Sønderborg 
amt, født 1940 i Fjelstrup sogn i Slesvig, kom 홢 efter 
også 1960 at have opholdt sig her i landet 홢 1961 på 
ny hertil og har siden boet i Kværs kommune. An- 
dragerinden indgik samme år ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 2 børn. 

39) Cordsen, Erwin, pladesmed, af Rødovre, født 
1935 i Flensborg, kom 1958 her til landet; fra 1960 
har han boet i Rødovre. Andrageren indgik samme 
år ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
ér der 2 børn. 

40-41) Cser, Jozsef, maskiningeniør, født 1931 i 
Aszar i Ungarn, og hustru Klara Cser, født Kovacs, 
teknisk tegner, født 1934 i Kiskunfelegyhaza i 
Ungarn, begge af Odense, kom 1956 her til landet; 
fra 1957 har de boet i Odense. Andragerne indgik 
1954 ægteskab; af ægteskabet er der 1 barn. 

42) Csuvåri, Géza, stud. techn., af Frederiksberg, 
født 1942 i Budapest, kom 1957 som flygtning her 
til landet; fra 1963 har han boet på Frederiksberg. 
Andrageren, der har nydt dansk skoleundervisning, 
har 1958-60 sejlet med danske skibe i udenrigsfart. 
Han indgik 1963 ægteskab med en dansk statsborger; 
af ægteskabet er der 1 barn. 

43-44) Derdau, Otto, mekaniker, født 1921 i 
Tyrstrup sogn under Haderslev amt som søn af 
russiskfødte forældre, og hustru Marichen Vilhelmine 
Derdau, født Stein, født 1927 i Sommersted sogn 
under Haderslev amt som datter af tyske forældre, 
begge af Kolding. Andrageren har 홢 bortset fra 
tysk militærtjeneste 1942-45 홢 altid opholdt sig her 
i landet. Andragerinden har altid opholdt sig her i 
landet; fra 1956 har andragerne boet i Kolding. 
Ægtefællerne, der har nydt tysk skoleundervisning, 
indgik 1956 ægteskab; ægteskabet er barnløst. 

45) Dombrowski, Stanislaw, fhv. gartner, af 
Roskilde, født 1914 i Letland som søn af polske 
forældre, kom 1945 her til landet; fra 1964 har han 
boet i Roskilde. Andrageren er ugift. 

46) Drejer, Anna Ida, født Anderson, af Lyngby- 
Tårbæk, født 1932 i Vestenskov sogn under Maribo 

58 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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amt som datter af svenskfødt fader og polskfødt 
moder, har altid opholdt sig her i landet; fra 1961 
har hun boet i Lyngby-Tårbæk. Andragerinden ind- 
gik 1953 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 2 børn. 

Andragerindens moder har erhvervet dansk ind- 
fødsret ved lov af 19. december 1951, løbe-nr. 155. 

47) Durdis, Eduard Bohumeil, chauffør, af Gen- 
tofte, født 1904 i Samsina i Czekoslovakiet, kom 
1954 som flygtning her til landet; fra 1956 har han 
boet i Gentofte. Andrageren har været gift med en 
czekisk statsborger, fra hvem han 1942 er skilt; af 
ægteskabet er der 2 børn. 

48) Dybczak, Jozef, arbejdsmand, af Vestman- 
havn kommune på Færøerne, født 1920 i Koberwitz 
i Polen, kom 1945 her til landet; fra 1950 har han 
boet på Færøerne. Andrageren indgik 1951 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 3 
børn. 

49) Eghoff, Margareta Edit, født Zeigermaim, 
af Birkerød, født 1915 i Altenburg i Tyskland, kom 
1955 her til landet og har siden boet i Birkerød. An- 
dragerinden indgik 홢 efter tidligere at have været 
gift med en tysk statsborger, fra hvem hun 1950 er 
skilt 홢 1956 ægteskab med en dansk statsborger; 
af førstnævnte ægteskab er der 2 børn, der er over 
18 år; sidstnævnte ægteskab er barnløst. 

50) Eilersen, Margit, født Jurkovics, kontor- 
assistent, af Ballerup-Måløv, født 1942 i Schwechat 
i Østrig, kom 1951 her til landet; fra 1963 har hun 
boet i Ballerup-Måløv. Andragerinden indgik samme 
år ægteskab med en dansk statsborger; ægteskabet 
er barnløst. 

51) Eisler, Otto, mag. scient., af Århus, født 1932 
i Budapest, kom 1956 her til landet; fra 1964 har 
han boet i Århus. Andrageren indgik 1959 ægte- 
skab med en dansk statsborger; af ægteskabet er 
der 2 børn. 

52) Encan, Allan Selim, af København, født 1958 
sammesteds som søn af tyrkisk fader og dansk 
moder, har altid boet i København. Barnets for- 
ældre er 1961 skilt og forældremyndigheden tillagt 
moderen. Barnet opdrages hos moderen og dennes 
nuværende danske ægtefælle. 

En søster til barnet er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 53. 

53) Encan, Suzan Nilüfer, af København, født 
1959 på Frederiksberg som datter af tyrkisk fader 
og dansk moder, har altid opholdt sig her i landet; 
fra 1959 har hun boet i København. Barnets for- 

ældre er 1961 skilt og forældremyndigheden tillagt 
moderen. Barnet opdrages hos moderen og dennes 
nuværende danske ægtefælle. 

En broder til barnet er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 52. 

54) Erichsen, Annelise Martina, af Emmerlev 
kommune under Tønder amt, født 1958 i Slesvig by, 
kom samme år her til landet og har siden boet i 
Emmerlev kommune. Barnet opdrages i hjemmet hos 
danske plejeforældre, der 1961 har adopteret det. 

55) Fayl, Gilbert Marius Ivor Jagello, stud. polyt., 
af Tårnby, født 1937 i Budapest, kom 1957 her til 
landet; fra 1964 har han boet i Tårnby. Andrageren 
indgik 1959 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 1 barn. 

56) Fejfer, Anne Nine Sene, af Hjørring, født 
1958 på Frederiksberg som datter af laotisk fader 
og dansk moder, har 홢 bortset fra ophold i Laos 
april-august 1959 홢 altid opholdt sig her i landet; 
fra 1965 har hun boet i Hjørring. Barnet, hvis 
fader 1960 er afgået ved døden, har ophold hos 
moderen og dennes nuværende danske ægtefælle, 
der 1965 har adopteret hende. 

57) Ferlov, Elise Andrea, født Jürgensen, af 
Kirkeby kommune under Svendborg amt, født 1934 
i Flensborg, kom 1958 her til landet; fra 1964 har 
hun boet i Kirkeby kommune. Andragerinden ind- 
gik 1959 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 1 barn. 

58) Findsen, Anne, af Thurø kommune under 
Svendborg amt, født 1964 i København som datter 
af en amerikansk statsborger, har altid opholdt sig 
her i landet; fra 1965 har hun boet i Thurø kommune. 
Barnet er 1965 adopteret af et dansk ægtepar. 

59-60) Fodor, Jozsef, specialarbejder, født 1928 i 
Vasad i Ungarn, og hustru Maria (kaldet Margit) 
Fodor, født Csösz, tobäksarbejderske, født 1935 i 
Kerekegyhaza i Ungarn, begge af Århus. Andragerne 
kom 1956 som flygtninge her til landet; fra 1960 har 
de boet i Århus. Andragerne indgik 1963 ægteskab; 
af ægteskabet er der 3 børn. Andrageren har tid- 
ligere været gift med en ungarsk statsborger, fra 
hvem han 1960 er skilt; af dette ægteskab er der 
2 børn, som moderen har forældremyndigheden over. 

61) Frederiksen, Anna, født Mitko, af Vallekilde- 
Hørve kommune under Holbæk amt, født 1939 i 
Flensborg, kom 홢 efter også 1957-58 at have haft 
ophold her i landet 홢 1959 på ny her til og har siden 
boet i Vallekilde-Hørve kommune. Andragerinden 
indgik 1960 ægteskab med en dansk statsborger; 
af ægteskabet er der 2 børn. 
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62) Frederiksen, Annemarie, født Carstens, af 
Gunderup-Nøvling kommune under Ålborg amt, 
født 1937 i Sørup sogn i Slesvig, kom 홢 efter også 
1956-58 at have haft ophold her i landet 홢 1959 
på ny hertil og har siden boet i Gunderup-Nøvling 
kommune. Andragerinden indgik 1959 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 
2 børn. 

63) Friedrichsen, Brigitte, husassistent, af Varde, 
født 1946 i Husum i Slesvig, kom 1962 her til lan- 
det og har siden boet i Varde. Andragerinden er 
ugift. 

64) Frydkjær, Gizela, født Szántó, af Bindslev 
kommune under Hjørring amt, født 1934 i Mezözah 
i Ungarn, kom 1956 som flygtning her til landet; 
fra 1964 har hun boet i Bindslev kommune. Andra- 
gerinden indtik 1959 ægteskab med en dansk stats- 
borger; af ægteskabet er der 2 børn. 

65) Garrett, Peter Ragnar, af Gentofte, født 1959 
i Melbourne i Australien som søn af britisk fader 
og dansk moder, kom 1960 her til landet og har 
siden boet i Gentofte. Barnets forældre er 1964 
skilt og forældremyndigheden tillagt moderen, hos 
hvem barnet opdrages. 

66) Gelu, Jozsef, papirarbejder, af Herlufsholm 
kommune under Sorø amt, født 1931 i Sáránd i 
Ungarn, kom 1956 som flygtning her til landet, hvor 
han 홢 bortset fra ophold i USA oktober 1959 홢 
marts 1960 홢 siden har opholdt sig; fra 1960 har 
han boet i Herlufsholm kommune. Andrageren, der 
har været gift med en ungarsk statsborger, fra hvem 
han 1959 er skilt, indgik samme år ægteskab med 
en dansk statsborger; førstnævnte ægteskab var 
barnløst, af nuværende ægteskab er der 3 børn. 

67) Gongliewski, Bettina Lou, af New York, 
født 1961 på Frederiksberg som datter af ameri- 
kansk fader og dansk moder, har 홢 bortset fra 
ophold i Tyskland 1961-62 홢 opholdt sig her i 
landet fra sin fødsel og indtil november 1964. 
Barnets forældre er 1964 skilt og forældremyndig- 
heden tillagt moderen. Barnet har nu ophold i 
New York hos moderen og dennes nuværende 
danske ægtefælle. 

Andragerindens broder er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 68. 

68) Gongliewski, Michael Kenneth, af New York, 
født 1959 i Sioux City i USA som søn af amerikansk 
fader og dansk moder, kom 1960 her til landet, hvor 
han 홢 bortset fra ophold i Tyskland 1961-62 홢 
har opholdt sig indtil november 1964. Barnets for- 
ældre er 1964 skilt og forældremyndigheden tillagt 

moderen. Barnet har nu ophold i New York hos 
moderen og dennes nuværende danske ægtefælle. 

Andragerens søster er optaget på nærværende lov- 
forslag, løbe-nr. 67. 

69) Grønvold, Inge Margarete, født Weiohert, 
sekretær, af København, født 1938 i München, kom 
1963 her til landet og har siden boet i København. 
Andragerinden indgik samme år ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

70) Györi, Gyula, metaldrejer, af Birkerød, født 
1934 i Budapest, kom 1956 som flygtning her til 
landet; fra 1957 har han boet i Birkerød. Andrage- 
ren indgik 1959 ægteskab med en dansk statsborger; 
af ægteskabet er der 3 børn. 

71) Halberg, Christine, født Marx, af Ballerup- 
Måløv, født 1896 i Stoppenberg i Tyskland, kom 
1961 her til landet; fra samme år har hun boet i 
Ballerup-Måløv. Andragerinden indgik 홢 efter 
tidligere at have været gift med en tysk statsborger, 
fra hvem hun 1927 er skilt 홢 1940 ægteskab med 
en dansk statsborger; begge ægteskaber er barnløse. 

Andragerinden er ikke det danske sprog mægtig. 

72) Hansen, Edith Dorothea, født Thomsen, af 
Gelsted kommune under Odense amt, født 1939 i 
Hatsted sogn i Slesvig, indgik 1961 ægteskab med 
en dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 
Andragerinden, der har nydt dansk skoleundervis- 
ning, kom samme år her til landet og har siden boet 
i Gelsted kommune. 

73) Hansen, Gisela, født Schütte, af Tikøb kom- 
mune under Frederiksborg amt, født 1939 i Gross- 
Gusborn i Tyskland, indgik 1963 ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 
Andragerinden kom samme år her til landet og har 
siden boet i Tikøb kommune. 

74) Hansen, Ilse Margarete, født Hantsch, af 
Egvad kommune under Ringkøbing amt, født 1913 
i Breslau i Polen, kom 1962 her til landet og har 
siden boet i Egvad kommune. Andragerinden. ind- 
gik 홢 efter tidligere at have været gift med en tysk 
statsborger, fra hvem hun 1951 er skilt 홢 1962 
ægteskab med en dansk statsborger; begge ægte- 
skaber er barnløse. 

75) 't Hart, Joannes (kaldet Johannes) Jurianus, 
kunstmaler, af Bregninge kommune under Svend- 
borg amt, født 1933 i Haag, kom 1954 her til landet; 
fra 1960 har han boet i Bregninge kommune. Andra- 
geren indgik 1960 ægteskab med en dansk statsbor- 
ger; af ægteskabet er der 2 børn. 

76) Hegedüs, József Gusztåv, landinspektørstu- 
derende, af Frederiksberg, født 1938 i Demecser i 
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Ungarn, kom 1956 som flygtning her til landet; fra 
1962 har han boet på Frederiksberg. Andrageren er 
ugift. 

77) Hjortsø, Maria Antonietta Anna Immacolata, 
født Guarna, af Viskinge-Aunsø kommune under 
Holbæk amt, født 1937 i San Lorenzo i Italien, ind- 
gik 1962 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 2 børn. Andragerinden kom 1962 
her til landet og har fra samme år boet i Viskinge- 
Aunsø kommune. 

78) Holm, Helga, født Brodersen, af Oversø i 
Slesvig, født 1928 i Isted i Slesvig, indgik 1956 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 4 børn, af hvilke de to ældste nyder dansk 
skoleundervisning. Andragerinden, der altid har 
boet i Slesvig, har ikke haft ophold her i landet. 

Ved lov af 12. maj 1965 blev der under løbe-nr. 
275 meddelt andragerinden dansk indfødsret på 
betingelse af, at hun senest den 30. april 1967 for 
indenrigsministeriet godtgjorde at være løst fra 
sit hidtidige statsborgerlige forhold. Da denne 
betingelse ikke kan opfyldes, har man optaget an- 
dragerinden på ny på nærværende forslag. 

79) Holt, Anita Christine, født Ingwersen, af 
Højst kommune under Tønder amt, født 1932 i 
Bjerrum sogn i Slesvig, kom 1955 her til landet og 
har siden boet i Højst kommune. Andragerinden 
indgik samme år ægteskab med en dansk statsbor- 
ger; af ægteskabet er der 3 børn. 

80) Horvåth, Daniél, af Ålborg, født 1963 i 
Hasseris sogn under Ålborg amt som søn af ungarsk 
fader og dansk moder, har altid opholdt sig her i 
landet; fra 1965 har han boet i Ålborg. Barnets for- 
ældre er 1965 skilt og forældremyndigheden tillagt 
moderen. 

81) Horvåth, Fereno, teknisk tegner, af Køben- 
havn, født 1935 i Pereszteg i Ungarn, kom 1956 
her til landet; fra 1960 har han boet i København. 
Andrageren indgik 1962 ægteskab med en dansk 
statsborger; ægteskabet er barnløst. 

82) Horvåth, Istvån, fabrikarbejder, af Odense, 
født 1936 i Ostffyarszonyfa i Ungarn, kom 1956 som 
flygtning her til landet; fra 1958 har han boet i 
Odense. Andrageren indgik 1961 ægteskab med en 
dansk statsborger; ægteskabet er barnløst. 

83) Horvåth, Istvån, finérarbejder, af Nørre 
Alslev-Nørre Kirkeby kommune under Maribo 
amt, født 1933 i Pereszteg i Ungarn, kom 1956 som 
flygtning her til landet; fra 1961 har han boet i 
Nørre Alslev-Nørre Kirkeby kommune. Andrageren 
indgik 1958 ægteskab med en dansk statsborger, 
fra hvem han 1962 er skilt; af ægteskabet er der 

1 barn, som moderen fik tillagt forældremyndigheden 
over. 

Ved lov af 28. oktober 1961, løbe-nr. 70, er der 
meddelt barnet dansk indfødsret. 

84-85) Hsu, Chang Yu, køkkenchef, født 1913 i 
Tchekiang i Kina, og hustru Alessandra Giselda 
Maria Giuliana Hsu, født Petri, født 1922 i Baden i 
Østrig, begge af København, kom henholdsvis 1954 
og 1958 her til landet og har siden boet i København. 
Andrageren indgik 1946 ægteskab; af ægteskabet er 
der 4 børn, hvoraf de to er over 18 år. 

Andragerne er kun delvis det danske sprog mægtig. 
2 af andragernes døtre er optaget på det den 6. 

oktober 1965 fremsatte lovforslag under løbe-nr. 72 
og 73. 

86) Huszår, Istvån Béla, anlægsgartner, af Kø- 
benhavn, født 1930 i AIszopor i Ungarn, kom 1957 
som flygtning her til landet; fra 1962 har han boet 
i København. Andrageren indgik 1963 ægteskab med 
en dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

87-88) Jakab, Ferenc, vulkanisør, og hustru 
Maria Ferencne Jakab, født Pothanszky, fabrik- 
arbejderske, født henholdsvis 1915 og 1911 i 
Budapest, begge af Århus, kom henholdsvis 1956 
og 1958 her til landet; fra 1964 har de boet i Århus. 
Andragerne indgik ægteskab 1954; ægteskabet er 
barnløst. 

89) Jakobsen, Wenche Karin, født Lmdqvist, at 
Rørvig kommune under Holbæk amt, født 1924 i 
Notodden i Norge som datter af svensk fader og 
norsk moder, kom 1952 her til landet og har siden 
boet i Rørvig kommune. Andragerinden, der har 
været gift med en schweizisk statsborger, fra hvem 
hun 1951 er skilt, indgik 1955 ægteskab med en 
dansk statsborger. Første ægteskab var barnløst; 
af nuværende ægteskab er der 1 barn. 

90) Jåmbor, Tibor, konstruktør, af Gladsaxe, 
født 1931 i Gyula i Ungarn, kom 1956 som flygtning 
her til landet; fra 1964 har han boet i Gladsaxe. 
Andrageren er ugift. 

91) von Janson, Anna Elisabeth Yvonne, ordens- 
søster, af Gentofte, født 1934 på Frederiksberg som 
datter af tysk fader og danskfødt moder, udrejste 
samme år med sin móder til Tyskland. Andrager- 
inden vendte 1944 tilbage her til landet, hvor hun 
siden 홢 bortset fra ophold i Tyskland, Belgien og 
Frankrig 1952-60 홢 har opholdt sig; fra 1960 har 
hun boet i Gentofte. 

92) Jendrysik, Franz, fhv. instrumentmager, af 
København, født 1899 i Königshütte i Polen, kom 
1903 her til landet, hvor han 홢 bortset fra sejlads 
med danske skibe i udenrigsfart, britisk krigsfan- 
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genskab 1915-19 samt ophold i Norge i årene 1941, 
1942 og 1943 og i Tyskland 1944-45 홢 siden har 
opholdt sig; fra 1950 har han boet i København. 
Andrageren har været gift med en britisk statsbor- 
ger, fra hvem han 1946 er skilt; af ægteskabet er der 
3 børn, der er over 18 år. 

Ved lov af 1. juli 1927, løbe-nr. 829, blev der med- 
delt andrageren dansk indfødsret på betingelse af, 
at han inden for en vis frist godtgjorde at være 
løst fra sit tidligere undersåtlige eller statsborgerlige 
forhold, hvilken betingelse han ikke har opfyldt. 

93) Jensen, Christine Marie, født Christiansen, af 
Øster Velling-Helstrup-Grensten kommune under 
Viborg amt, født 1935 i Ladelund sogn i Slesvig, 
kom 1955 her til landet og har siden boet i Øster 
Velling-Helstrup-Grensten kommune. Andrager- 
inden indgik 1957 ægteskab med en dansk stats- 
borger; af ægteskabet er der 2 børn. 

94) Jensen, Dora Renate Ingeborg, født Remien, 
af Hjerting kommune under Haderslev amt, født 
1932 i Flensborg, kom 1958 her til landet; fra 1961 
har hun boet i Hjerting kommune. Andragerinden 
indgik 1959 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 2 børn. 

95) Jensen, Patrocinia de Lourdes Alvarez, født 
Sajai, af Ålborg, født 1928 i Huasco i Chile, kom 
1962 her til landet og har siden boet i Ålborg. 
Andragerinden indgik 1964 ægteskab med en dansk 
statsborger; ægteskabet er barnløst. 

96) Johannsen, Uwe, styrmand, af Odense, født 
1940 i Flensborg, har 1955-59 sejlet med danske 
skibe i udenrigsfart og har fra 1960 haft ophold her 
i landet; siden 1963 har han boet i Odense. Andrage- 
ren, der delvis har nydt dansk skoleundervisning, 
indgik 1961 ægteskab med en dansk statsborger; 
af ægteskabet er der 1 barn. 

97) Johansen, Anita, født Pioch, af København, 
født 1935 i Flensborg, kom 1955 her til landet og 
har siden boet i København. Andragerinden indgik 
1956 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 1 barn. 

98) Johansen, Hertha, født Puls, af Ballerup- 
Måløv, født 1940 i Altenhagen i Tyskland, kom 
1959 her til landet; fra 1964 har hun boet i Ballerup- 
Måløv. Andragerinden indgik 1962 ægteskab med 
en dansk statsborger; af ægteskabet er der 2 børn. 

99) Johansen, Kari Aurora, født Rushfeldt, af 
Glostrup, født 1934 i Vadsø i Norge, kom 1958 her 
til landet og har siden boet i Glostrup. Andrager- 
inden indgik samme år ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 2 børn. 

100) Jørgensen, Elisabeth Maria, født Rätsoher, 
af Rødovre, født 1937 i Czekoslovakiet som datter 
af tyske forældre, kom 1957 her til landet; fra 
1958 har hun boet i Rødovre. Andragerinden indgik 
1958 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 2 børn. 

101) Jørgensen, Hans Rainer, af Broager kom- 
mune under Åbenrå-Sønderborg amt, født 1959 i 
Krop sogn i Slesvig, kom 1961 her til landet og har 
siden boet i Broager kommune. Barnet er 1964 adop- 
teret af et dansk ægtepar. 

102) Jørgensen, Margarita, født Gil Garcia, af 
København, født 1940 i Madrid, indgik 1963 ægte- 
skab med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 
1 barn. Andragerinden kom samme år her til landet 
og har siden boet i København. 

Andragerinden er kun delvis det danske sprog 
mægtig. 

103) Jørgensen, Sigrid, født Lang, af Roskilde, 
født 1941 i Eger i Czekoslovakiet som datter af 
tyske forældre, kom 1963 her til landet; fra 1964 
har hun boet i Roskilde. Andragerinden indgik 홢 
efter tidligere at have været gift med en tysk stats- 
borger, fra hvem hun 1963 er skilt 홢 1964 ægteskab 
med en dansk statsborger; førstnævnte ægteskab var 
barnløst; af nuværende ægteskab er der 1 barn. 

104) Jåtten, Bjarne, specialarbejder, af Allesø- 
Næsbyhovedbroby kommune under Odense amt, 
født 1940 i Klep sogn i Norge, kom 1960 her til lan- 
det; fra 1962 har han boet i Allesø-Næsbyhoved- 
broby kommune. Andrageren indgik 1960 ægteskab 
med en dansk statsborger; ægteskabet er barnløst. 

105) Keller, Kirsten, af Bjolderup kommune 
under Åbenrå-Sønderborg amt, født 1963 samme- 
steds som datter af tysk statsborger, har altid boet 
i Bjolderup kommune. Barnet opdrages i hjemmet 
hos danske plejeforældre, der 1964 har adopteret 
hende. 

106) Kirkovits, Janos, teknisk tegner, af Roskilde, 
født 1933 i Pereszteg i Ungarn, kom 1956 her til 
landet; fra 1957 har han boet i Roskilde. Andrageren 
indgik 1962 ægteskab med en dansk statsborger; 
af ægteskabet er der 2 børn. 

107) Kiy, Julia, skoleelev, af Søllerød, født 1947 
i Neumünster i Tyskland, kom 1954 her til landet; 
fra samme år har hun boet i Søllerød. Andragerinden 
er ugift. 

Andragerindens forældre er optaget på nærvæ- 
rende lovforslag, løbe-nr. 108 og 109. 

108-109) Kiy, Jørn Heinrich, prokurist, født 
1922 i København, og hustru Margarete Ilse Ruth 
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Kiy, født Rannacher, født 1926 i Altona i Tyskland, 
begge af Søllerød. Andrageren, der delvis har nydt 
tysk skoleundervisning, har 홢 bortset fra tysk 
militærtjeneste 1941-45 og ophold i Tyskland 
1945-54 홢 altid opholdt sig her i landet; hustruen 
kom 1954 her til landet, og andragerne har fra sam- 
me år boet i Søllerød. De indgik 1946 ægteskab, i 
hvilket der er 2 børn, hvoraf det ældste er over 
18 år. 

En datter af andragerne er optaget på nærvæ- 
rende lovforslag, løbe-nr. 107. 

110) Kjeldgaard, Oløf Bjarney, født Einarsdót- 
tir, af Hyllested-Rosmus kommune under Randers 
amt, født 1943 i Siglufjörðar sogn i Island, kom 
1949 her til landet; fra 1962 har hun boet i Hylle- 
sted-Rosmus kommune. Andragerinden indgik 1962 
ægteskab med en dansk statsborger; ægteskabet er 
barnløst. 

111) Kjærsgaard, Maria Antonia, født Konecny, 
stud. mag., af Birkerød, født 1938 i Wien, kom 1963 
her til landet og har fra samme år boet i Birkerød. 
Andragerinden indgik 1963 ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

112) Knudsen, Katalin Paula, født Pálvölgyi, 
fabrikarbejderske, af Glostrup, født 1940 i Buda- 
pest, indgik 1963 ægteskab med en dansk stats- 
borger; af ægteskabet er der 1 barn. Andragerinden 
kom samme år her til landet; fra 1964 har hun boet 
i Glostrup. 

113) Knutzen, Irmgard, født Marten, af Kliplev 
kommune under Åbenrå-Sønderborg amt, født 
1930 i Koldenbyttel sogn i Slesvig, indgik 1959 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 1 barn. Andragerinden kom samme år her til 
landet og har siden boet i Kliplev kommune. 

114) Koenraadt, Elisabeth Käthe, af Århus, født 
1950 sammesteds som datter af nederlandsk fader 
og danskfødt moder, har bortset fra ophold i 
Nederlandene 1950-52 홢 altid boet i Århus. An- 
dragerindens forældre er 1954 skilt og forældre- 
myndigheden tillagt moderen; hun opdrages hos 
moderen og dennes nuværende danske ægtefælle. 

Andragerindens moder har 1952 generhvervet 
dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring i henhold 
til § 13, stk. 3, i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

Andragerindens broder er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 115. 

115) Koenraadt, Karel Cornelis, lærling, af 
Århus, født 1949 i Bergen op Zoom i Nederlandene 
som søn af nederlandsk fader og danskfødt moder, 
kom samme år her til landet, hvor han 홢 bortset 
fra ophold i Nederlandene 1950-52 홢 siden har 

boet i Århus. Andragerens forældre er 1954 skilt og 
forældremyndigheden tillagt moderen; han opdrages 
hos moderen og dennes nuværende danske ægte- 
fælle. 

Andragerens moder har 1952 generhvervet dansk 
indfødsret ved afgivelse af erklæring i henhold til 
§ 13, stk. 3, i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

Andragerens søster er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 114. 

116) Koggersböl, Elke Helene Hildegard, født 
Reiff, af Dragør, født 1935 i Riga i Letland som 
datter af østrigske forældre, kom 1963 her til landet 
og har siden boet i Dragør. Andragerinden indgik 
samme år ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 1 barn. 

117) Kohn, Wolfgang Kurt, værktøjsmager, af 
København, født 1942 i Ly ok i Polen, kom 1957 her 
til landet; fra 1965 har han boet i København. An- 
drageren indgik 1965 ægteskab med en dansk stats- 
borger; af ægteskabet er der 1 barn. 

118) Kovåcs, Ferene Gåbor, klinisk børnepsyko- 
log, af Roskilde, født 1924 i Somogyszentpal i Un- 
garn, kom 1956 som flygtning her til landet; fra 
1964 har han boet i Roskilde. Andrageren indgik 홢 
efter tidligere at have været gift med en ungarsk 
statsborger, som 1959 er afgået ved døden 홢 1964 
ægteskab med en dansk statsborger; af førstnævnte 
ægteskab er der 2 børn, hvoraf det ene er over 18 år 
og har ophold i Ungarn; nuværende ægteskab er 
barnløst. 

119-120) Kovåes, Istvån József, arbejdsmand, 
og hustru Maria Istvånné Kovåcs, født Molnar, 
født henholdsvis 1898 i Mezökövesd og 1899 i Elesd 
i Ungarn, indgik 1955 ægteskab. Andragerinden har 
tidligere 2 gange været gift med ungarske stats- 
borgere, fra hvem hun henholdsvis 1927 og 1949 er 
skilt; af første ægteskab er der 2 børn; andet ægte- 
skab var barnløst. Andragerne kom 1956 her til 
landet; fra 1963 har de boet i København. 

121) Kovacs, Karoly György, overassistent, af 
København, født 1931 i Miskolc i Ungarn, kom 1956 
her til landet, hvor han 홢 bortset fra ophold i 
Sverige 1959-61 홢 siden har opholdt sig; fra 1961 
har han boet i København. Andrageren indgik 1961 
ægteskab med en dansk kvinde; af ægteskabet er 
der 1 barn. 

122) Kriajeva, Tatjana Ivanovna, født Kriajeva, 
af København, født 1903 i Ekaterinburg i Rusland, 
kom 1956 ved den internationale flygtningeorganisa- 
tions foranstaltning her til landet; fra 1963 har hun 
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boet i København. Andragerinden har været gift 
med en russisk statsborger, der 1926 er afgået ved 
døden; ægteskabet var barnløst. 

Andragerinden er ikke det danske sprog mægtig. 

123) Kristensen, Ilse Marie, født Jürgensen, af 
Løsning kommune under Vejle amt, født 1937 i 
Slesvig by, kom 홢 efter også 1957-58 at have haft 
ophold her i landet 홢 1960 på ny hertil og har siden 
boet i Løsning kommune. Andragerinden, der har 
nydt dansk skoleundervisning, indgik samme år 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 2 børn. 

124) Kristiansen, Karin Ingrid, født Bauer, af 
Holbæk, født 1936 i Hamborg, kom 1961 her til 
landet og har siden boet i Holbæk. Andragerinden 
indgik samme år ægteskab med en dansk statsborger; 
af ægteskabet er der 2 børn. 

125) Kron, Veronica Elisabet, kontorassistent, 
af Gentofte, født 1943 i Solna i Sverige som datter af 
østrigsk fader og svenskfødt moder, kom 1948 her 
til landet, hvor hun 홢 bortset fra ophold i Stor- 
britannien 1962, Frankrig 1963 og Sverige 1963-64 
홢 siden har opholdt sig; fra 1965 har hun boet i 
Gentofte. Andragerinden er ugift. 

126) Kruse, Peter, arbejdsmand, af Moltrup kom- 
mune under Haderslev amt, født 1940 i Fokbæk i 
Slesvig, kom 홢 efter også 1957-59 at have haft 
ophold her i landet 홢 1960 på ny hertil; fra 1961 
har han boet i Moltrup kommune. Andrageren, der 
delvis har nydt dansk skoleundervisning, indgik 
1961 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 2 børn. 

127) Lacor, Machiel (kaldet Michel) Albert, kor- 
respondent, af Hvidovre, født 1917 i Bergen op 
Zoom i Nederlandene, kom 1948 her til landet; fra 
1964 har han boet i Hvidovre. Andrageren indgik 
홢 efter tidligere at have været gift med en dansk 
statsborger, fra hvem han 1963 er skilt 홢 1964 
ægteskab med en russisk statsborger; af førstnævnte 
ægteskab er der 3 børn, som moderen har forældre- 
myndigheden over; nuværende ægteskab er barnløst. 

128) Laczko, Ilona, af Nr. Galten-Vissing kom- 
mune under Randers amt, født 1947 i Hercegszantö 
i Ungarn, kom 1957 som flygtning her til landet; fra 
1961 har hun boet i Nr. Galten-Vissing kommune. 
Andragerinden er ugift. 

129) Langfeldt, Lea Esteri, født Rantanen, af 
Århus, født 1934 i Asikkala i Finland, indgik 1953 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 3 børn. Andragerinden kom samme år her 
til landet; fra 1956 har hun boet i Århus. 

130) Larsen, Gertrud Poula Margarete, født 
Schmidt, af Kegnæs kommune under Åbenrå- 
Sønderborg amt, født 1922 i Kiel, indgik 1944 ægte- 
skab med en dansk statsborger; af ægteskabet er 
der 5 børn. Andragerinden kom samme år her til 
landet; fra 1950 har hun bort i Kegnæs kommune. 

131) Larsen, Gisela Frieda Emma, født Wiesel, 
syerske, af Vejlby-Strib kommune under Odense 
amt, født 1939 i Berlin, kom 1958 her til landet 
og har siden boet i Vejlby-Strib kommune. Andra- 
gerinden indgik 1960 ægteskab med en dansk stats- 
borger; af ægteskabet er der 1 barn. 

132) Larsen, Ingeburg Luise Annemarie, født 
Karg, af Kolding, født 1927 i Lübeck, kom 1955 
her til landet, hvor hun 홢 bortset fra ophold i 
Sverige 1956-57 홢 siden har opholdt sig; fra 1964 
har hun boet i Kolding. Andragerinden indgik 홢 
efter tidligere at have været gift med en tysk stats- 
borger, fra hvem hun 1947 er skilt 홢 1956 ægteskab 
med en dansk statsborger; førstnævnte ægteskab er 
barnløst, af nuværende ægteskab er der 1 barn. 

Andragerindens datter, født den 10. juli 1949, 
ønskes ikke omfattet af andragendet, jfr. § 6 i lov 
nr. 252 af 27. maj 1950. 

133) Lass, Dieter Peter Johannes, lærer, af Kol- 
ding, født 1936 i Flensborg, kom 1956 her til landet; 
fra 1964 har han boet i Kolding. Andrageren ind- 
gik 1960 ægteskab med en dansk statsborger; ægte- 
skabet er barnløst. 

134) Lewanczik, Lucia Gertrud (kaldet søster 
Louise Berchmans), ordenssøster, af Odense, født 
1914 i Oliva i Polen, kom 1939 her til landet, hvor 
hun 홢 bortset fra ophold i Island 1.949-54 홢 siden 
har opholdt sig; fra 1954 har hun boet i Odense. 
Andragerinden er ugift. 

135) Luciani, Piero, lærer, af Esbjerg, født 1927 
i Servigliano i Italien, kom 1954 her til landet og 
har siden boet i Esbjerg. Andrageren indgik 1953 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 2 børn. 

136) Lund, Nis Christensen, fabrikarbejder, af 
Grindsted kommune under Ribe amt, født 1921 i 
Hejnsvig sogn under samme amt som søn af tysk 
fader og danskfødt moder, har altid opholdt sig 
her i landet; fra 1953 har han boet i Grindsted 
kommune. Andrageren indgik 홢 efter tidligere at 
have været gift med en dansk statsborger, fra hvem 
han 1958 er skilt 홢 samme år på ny ægteskab med 
en dansk statsborger; første ægteskab var barnløst; 
af nuværende ægteskab er der 3 børn. 
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Andragerens forældre har under løbe-nr. 268 og 
269 erhvervet dansk indfødsret ved lov af 22. de- 
cember 1954. 

137) Lyduch, Karol Jan, arbejdsforniand, af 
Tårnby, født 1924 i Krakow i Polen, kom 1945 til 
Sverige, hvor han 1958 erhvervede svensk med- 
borgerskab. 1959 kom han her til landet og har 
siden boet i Tårnby. Andrageren indgik 1949 ægte- 
skab med en dansk statsborger; af ægteskabet er 
der 3 børn. 

Andragerens hustru, som mistede sin ved fødslen 
erhvervede danske indfødsret ved 1958 at erhverve 
svensk medborgerskab, har 1965 generhvervet dansk 
indfødsret ved afgivelse af erklæring i henhold til 
§ 10 C i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

138) Madsen, Helga Marie, sygemedhjælperske, 
af København, født 1939 i Hamborg, kom 1942 
her til landet; fra 1962 har hun boet i København. 
Andragerinden er ugift. 

Andragerindens moder har under løbe-nr. 115 er- 
hvervet dansk indfødsret ved lov af 27. maj 1950 
uanset bestemmelserne i lov nr. 379 af 12. juli 1946. 

139-140) Maróti, Ferene Mikl6s, ingeniør, og 
hustru Erzsébet Maroti, født Gebhardt, damefrisør, 
begge af Silkeborg og født henholdsvis 1928 i 
Sámsonháza i Ungarn og 1927 i Sümeg i Ungarn. 
Andragerne, som 1954 indgik ægteskab, kom 1956 
her til landet; fra 1964 har de boet i Silkeborg. 
Ægteskabet er barnløst. 

Andragerens moder er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 150. 

En broder til andrageren har under løbe-nr. 276 
erhvervet dansk indfødsret ved lov af 22. december 
1954. 

141-142) Maroti, Miklés Lájos, arkitekt, født 
1927 i Parád i Ungarn, og hustru Maria Judit 
Maroti, født Czirok, kontorassistent, født 1934 i 
Budapest, begge af Rønne, indgik 1951 ægteskab; 
af ægteskabet er der 2 børn. Andragerne kom 1956 
her til landet; fra 1959 har de boet i Rønne. 

143) van Mastrigt, Monika Johanna Marie, kon- 
torelev, af Tommerup kommune under Odense amt, 
født 1947 i Buchholz i Tyskland som datter af 
nederlandsk statsborger, kom 1952 her til landet, 
hvor hun er opdraget i hjemmet hos sin moder og 
dennes nuværende danske ægtefælle; fra 1963 har 
hun boet i Tommerup kommune. Andragerinden er 
ugift. 

144) Matthiesen, Friederike Claudine, født Fried- 
richs, af Esbjerg, født 1899 på Helgoland i Tysk- 
land, kom 1945 her til landet - og har siden boet i 

Esbjerg. Andragerinden indgik 홢: efter tidligere at 
have været gift med en tysk statsborger, fra hvem 
hun 1942 er skilt 홢 1963 ægteskab med en dansk 
statsborger; begge ægteskaber er barnløse. 

145) Mendiola, Rodolfo Medina, typograf, af 
København, født 1929 i Manila på Philippinerne, 
kom 1952 her til landet; fra 1959 har han boet i 
København. Andrageren er ugift. 

146) Metzler, Werner, maskinarbejder, af illle. 
rup kommune under Åbenrå-Sønderborg amt, født 
1940 i Bochum i Tyskland, kom 1943 her til landet; 
fra 1965 har han boet i Ullerup kommune. Andrageren 
indgik 1963 ægteskab med en dansk statsborger, fra 
hvem han 1965 er skilt; ægteskabet er barnløst. 

Andragerens moder har under løbe-nr. 193 i lov 
af 12. april 1949 erhvervet dansk indfødsret uanset 
bestemmelserne i lov nr. 379 af 12. juli 1946. 

147) Meyer, Clara Elisabeth, kaldet søster Marie 
Ursula, ordenssøster, af Odense, født 1909 i Holdorf 
i Tyskland, kom 1933 her til landet; fra 1964 har 
hun boet i Odense. Andragerinden er ugift. 

148) Mezöfi, Istvån, maskinarbejder, af Skagen, 
født 1933 i Budapest, kom 1956 som flygtning her til 
landet; fra 1960 har han boet i Skagen. Andrageren 
indgik 1959 ægteskab med en dansk statsborger; 
ægteskabet er barnløst. 

149) Michalska, Elzbieta, født Frydrych, ren- 
gøringsassistent, af København, født 1928 i Lodz i 
Polen, kom 1957 her til landet og har fra samme 
år boet i København. Andragerinden indgik 1948 
ægteskab med en polsk statsborger, fra hvem hun 
1963 er separeret; af ægteskabet er der 2 børn, 
som andragerinden har forældremyndigheden over. 

150) Mihalovics, Magdolna (kaldet Magda), født 
Erös, af Horsens, født 1899 i Jaszberény i Ungarn, 
kom 1956 som flygtning her til landet og har siden 
boet i Horsens. Andragerinden har været gift med 
en ungarsk statsborger, der 1948 er afgået ved 
døden; af ægteskabet er der 3 børn, der er over 
18 år. 

En søn af andragerinden har under løbe-nr. 276 
erhvervet dansk indfødsret ved lov af 22. december 
1954. 

En anden af andragerindens sønner er optaget på 
nærværende lovforslag, løbe-nr. 139. 

151) Mikkelsen, Dörte, født Backens, lærerinde, 
af Låstrup-Skals kommune under Viborg amt, født 
1940 i Slesvig by, kom 1959 her til landet; fra 1964 
har hun boet i Låstrup-Skals kommune. Andrager- 
inden indgik 1964 ægteskab med en dansk stats- 
borger; ægteskabet er barnløst. 
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152) Mikkelsen, Magrit, født Peters, af Esbjerg, 
født 1939 i Wilster i Tyskland, kom 홢 efter også 
1958 og 1959-61 at have haft ophold her i landet 홢 
1962 på ny hertil og har siden boet i Esbjerg. An- 
dragerinden, der har nydt dansk skoleundervis- 
ning, indgik samme år ægteskab med en dansk 
statsborger; ægteskabet er barnløst. 

153) Munch, Ester Teresia, født Andersson, af 
Lyngby-Tårbæk, født 1901 i Åhus sogn i Sverige, 
kom 1917 her til landet; fra 1957 har hun boet i 
Lyngby-Tårbæk. Andragerinden indgik 1933 ægte- 
skab med en danskfødt mand; ægteskabet er barn- 
løst. 

Andragerindens ægtefælle har 1965 generhvervet 
dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring i hen- 
hold til § 4, jfr. § 10 A, i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

154) Møller, Claudia, af Ribe, født 1957 i Berlin, 
kom 1959 her til landet og har siden boet i Ribe. 
Barnet opdrages i hjemmet hos danske plejefor- 
ældre, der 1962 har adopteret det. 

155) Nådor, Zoltan Istvan, salgschef, af Rød- 
ovre, født 1935 i Szombathely i Ungarn, kom 1956 
som flygtning her til landet; fra 1962 har han boet 
i Rødovre. Andrageren indgik 1959 ægteskab med 
en dansk statsborger; ægteskabet er barnløst. 

156) Nielsen, Gudrun Johanna Franziska, født 
Thomann, af Høje Tåstrup, født 1941 i Köflach i 
Østrig, kom 1960 her til landet; fra 1964 har hun 
boet i Høje Tåstrup. Andragerinden indgik 1963 
ægteskab med en dansk statsborger; ægteskabet er 
barnløst. 

157) Nielsen, Maria Regina, født Kwella, af 
Silkeborg, født 1932 i Berlin, indgik 1963 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 
barn. Andragerinden kom samme år her til landet 
og har siden boet i Silkeborg. 

158) Nielsen, Thomas Allan, af København, født 
1960 i Boppard i Tyskland, kom 1961 her til landet 
og har siden boet i København. Barnet opdrages i 
hjemmet hos danske plejeforældre, der 1964 har 
adopteret det. 

159-160) Nogradi, Tibor Béla, reklametegner, 
født 1924 i Szeged i Ungarn, og hustru Eva Judith 
Nogradi, født Maros, født 1930 i Losonc i Czeko- 
slovakiet, begge af Viby kommune under Århus 
amt, indgik 1956 ægteskab; af ægteskabet er der 
1 barn. Hustruen har tidligere været gift med en 
ungarsk statsborger, fra hvem hun 1955 er skilt; 
dette ægteskab var barnløst. Andragerne kom 1957 
her til landet; fra 1962 har de boet i Viby kommune. 

161) Olesen, Käte Hella, korrespondent, af Gen- 
tofte, født 1938 i Hamborg som datter af i Slesvig 
født fader og tysk moder, kom 1955 her til landet, 
hvor hun 홢 bortset fra ophold i Tyskland 1956-59 
홢 siden har opholdt sig; fra 1961 har hun boet i 
Gentofte. Andragerinden, der har nydt dansk skole- 
undervisning, er ugift. 

162) Olinsson, Sigfred Herbert, specialarbejder, 
af Frederiksberg, født 1923 i Odense som søn af 
svensk fader og dansk moder, har 홢 bortset fra 
ophold i Tyskland og Frankrig 1942-44 홢 altid 
opholdt sig her i landet; fra 1953 har han boet på 
Frederiksberg. Andrageren indgik 1953 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 2 
børn. 

Andragerens fader har under løbe-nr. 431 er- 
hvervet dansk indfødsret ved lov af 19. december 
1949. 

163) Olsen, Jan Gregers, af Lyngby-Tårbæk, 
født 1964 i København som søn af amerikansk 
statsborger, har altid opholdt sig her i landet; fra 
1964 har han boet i Lyngby-Tårbæk. Barnet er 
1965 adopteret af et dansk ægtepar. 

164) Oszlak, Ella Esther, ekspeditrice, af Gen- 
tofte, født 1941 på Frederiksberg som datter af 
polsk fader og tysk moder, har 홢 bortset fra op- 
hold i Sverige 1943-45 홢 altid opholdt sig her i 
landet; fra 1964 har hun boet i Gentofte. Andrager- 
inden er ugift. 

En søster og en broder til andragerinden har hen- 
holdsvis 1958 og 1960 erhvervet dansk indfødsret 
ved afgivelse af erklæring i henhold til § 3 i lov 
nr. 252 af 27. maj 1950. 

165) Oussatroff, Dimitry, af Assens, født 1897 i 
Anapskaja i Rusland, kom 1954 her til landet, 
hvor han 홢 bortset fra ophold juni-september 1955 
i Sverige og marts-juli 1956 i Tyskland 홢 siden har 
opholdt sig; fra 1955 har han boet i Assens. Andra- 
geren indgik 1954 ægteskab med en dansk stats- 
borger; ægteskabet er barnløst. 

Andrageren er kun delvis det danske sprog 
mægtig. 

166) Pedersen, Helga, født Clasen, af Nordborg, 
født 1913 i Flensborg, kom 1959 her til landet og 
har siden boet i Nordborg. Andragerinden, der 1960 
indgik ægteskab med en dansk statsborger, har 
tidligere 2 gange været gift med tyske statsborgere, 
fra hvilke hun henholdsvis 1945 og 1958 er skilt; 
hendes tidligere ægteskaber såvel som det nu- 
værende er barnløse. 

59 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tilloogsbev.lovforsla,g). 
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167) Pedersen, Toshiko, født Shimora, af Ålborg, 
født 1934 i Kobe i Japan, indgik 1960 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 2 
børn. Andragerinden kom samme år her til landet; 
fra 1964 har hun boet i Ålborg. 

Andragerinden er kun delvis det danske sprog 
mægtig. 

168) Petersen, Heinrich, fritidshjemslærer, af 
Gladsaxe, født 1936 i Nibøl sogn i Slesvig, kom 홢: 
efter også 1951-55 at have opholdt sig her i landet 
홢 1962 på ny hertil; fra 1963 har han boet i Glad- 
saxe. Andrageren, der delvis har nydt dansk skole- 
undervisning, er gift med en tysk statsborger; 
ægteskabet er barnløst. 

169) Petersen, Jørgen Ingvard, af Store Magleby, 
født 1960 i Berlin, kom 1962 her til landet; fra 1964 
har han boet i Store Magleby. Barnet opdrages i 
hjemmet hos danske plejeforældre, der 1963 har 
adopteret det. 

170) Petersen, Niels Schack, gårdejer, af Venge 
kommune under Skanderborg amt, født 1919 i 
Butte i USA som søn af tysk fader og danskfødt 
moder, kom 1921 her til landet, hvor han 홢 
bortset fra ophold i Canada 1949-50 홢 siden har 
opholdt sig; fra 1950 har han boet i Venge kom- 
mune. Andrageren, der har forrettet dansk militær- 
tjeneste, indgik 1951 ægteskab med en dansk stats- 
borger; af ægteskabet er der 3 børn. 

171) Petrivelli, Giorgio, lagerarbejder, af Århus, 
født 1937 i Rom, kom 1948 her til landet, hvor han 
홢 bortset fra ophold i Sverige 1952-60 홢 siden har 
opholdt sig; fra 1960 har han boet i Århus. An- 
drageren indgik 1962 ægteskab med en dansk stats- 
borger; af ægteskabet er der 1 barn. 

172) Pinezits, Istvån, laborant, af Roskilde, 
født 1935 i Pereszteg i Ungarn, kom 1956 som flygt- 
ning her til landet; fra 1958 har han boet i Roskilde. 
Andrageren er ugift. 

173) Pultz, Irene Dorothea, født Reimers, af 
Esbjerg, fødb 1940 i Hochdonn i Tyskland, kom 
1954 her til landet og har siden boet i Esbjerg. An- 
dragerinden indgik 1961 ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

Andragerindens moder har under løbe-nr. 18 er- 
hvervet dansk indfødsret ved lov af 25. april 1962. 

174) Raft, Michael, af Egvad kommune under 
Ringkøbing amt, født 1963 i Würzburg i Tyskland, 
kom samme år her til landet og har siden boet i 
Egvad kommune. Barnet opdrages i hjemmet hos 
danske plejeforældre, der 1964 har adopteret det. 

Eil. broder til barnet er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 175. 

175) Raft, Thomas, af Egvad kommune under 
Ringkøbing amt, født 1963 i Würzburg i Tyskland, 
kom samme år her til landet og har siden boet i 
Egvad kommune. Barnet er opdraget i hjemmet 
hos danske plejeforooldre, der 1964 har adopteret det. 

En broder til barnet er optaget på nærværende 
lovforslag, løbe-nr. 174. 

176) Raissouni, Nadia, af København, født 1962 
i Kolding som datter af marokkansk fader og dansk 
moder, der 1964 er separeret; forældremyndigheden 
er tillagt moderen. Barnet har altid opholdt sig her 
i landet; fra 1962 har hun boet i København. 

177) Rasmussen, Eugenie Maria, født van Engel- 
en, sekretær, af København, født 1935 i Nijmegen i 
Nederlandene, kom 1957 her til landet; fra 1963 har 
hun boet i København. Andragerinden indgik 1963 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 1 barn. 

178) Rasmussen, Klaus Arboe, af Horsens, født 
1963 i Mannheim-Neckerau i Tyskland, kom samme 
år her til landet og har siden boet i Horsens. Barnet 
opdrages i hjemmet hos danske plejeforældre, der 
1964 har adopteret, det. 

179) Ravn, Elisabeth Amalie, født Wittig, af 
Lading kommune under Århus amt, født 1935 i 
Slesvig by, kom 1954 her til landet; fra 1961 har 
hun boet i Lading kommune. Andragerinden indgik 
1961 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 2 børn. 

180) Refby, Hildur, fabrikarbejderske, af Kø- 
benhavn, født 1902 i Stockholm som datter af 
polsk fader og finsk moder, kom 1907 her til landet, 
hvor hun 홢 bortset fra ophold i Sverige 1943-45 홢 
siden har opholdt sig; fra 1945 har hun boet i Kø- 
benhavn. Andragerinden er ugift. 

Andragerindens fader har ved lov af 23. marts 
1932, løbe-nr. 729, erhvervet dansk indfødsret. 

181). Reinhardt, Hermann Wilhelm, korrespon- 
dent, af København, født 1894 i Bonn i Tyskland, 
kom 1919 til de sønderjyske landsdele og har 홢 
bortset fra ophold i Tyskland 1947-51 홢 siden op- 
holdt sig inden for kongerigets nuværende grænser; 
fra 1951 har han boet i København. Andrageren ind- 
gik 1923 ægteskab med en danskfødt kvinde, der 
1945 har generhvervet dansk indfødsret i henhold 
til bestemmelsen i § 8 i lov nr. 123 af 18. april 1925; 
af ægteskabet er der 1 barn, der er over 18 år, og 
som under løbe-nr. 193 i lov af 20. december 1961 
har erhvervet dansk indfødsret. 
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182) Rerup, Christine Margaretha, korrespondent, 
af Gentofte, født 1911 i Medelby sogn i Slesvig, kom 
1949 her til landet; fra 1953 har hun boet i Gentofte. 
Andragerinden er ugift. 

183) Rødebæk, Engeltje Dagny, født Zantman, 
af Esbjerg, født 1933 i Rotterdam, indgik 1956 
ægteskab med en dansk statsborger; af ægteskabet 
er der 1 barn. Andragerinden kom samme år her til 
landet; fra 1961 har hun boet i Esbjerg. 

184) Sadurskis, Hermine Emilija Henriete, født 
Nigolass, af København, født 1913 i Riga i Letland, 
kom 1945 som flygtning her til landet; fra 1952 har 
hun boet i København. Andragerinden indgik 홢 
efter tidligere at have været gift med en lettisk 
statsborger, fra hvem hun 1941 er skilt 홢 1949 
på ny ægteskab med en lettisk statsborger, fra 
hvem hun 1965 er skilt. Af førstnævnte ægteskab er 
der en søn, som under løbe-nr. 199 har erhvervet 
dansk indfødsret ved lov af 12. maj 1965; af sidste 
ægteskab er der 1 barn, som andragerinden har for- 
ældremyndigheden over. 

185) Sauerberg, Annelise Sonja, født Katzef, 
af Tårnby, født 1941 sammesteds som. datter af 
svensk fader og dansk moder, har siden 1943 boet 
i Tårnby. Andragerinden indgik 1963 ægteskab med 
en dansk statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

Andragerindens fader har under løbe-nr. 133 er- 
hvervet dansk indfødsret ved lov af 13. maj 1964. 

186) Schmidt, Meta Dorothea, født Schröder, 
af Højrup kommune under Tønder amt, født 1934 
i Flensborg, kom 1959 her til landet og har siden 
boet i Højrup kommune. Andragerinden indgik 
1960 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 1 barn. 

187) Schmidt, Paul Karl Friedrich, købmand, 
af Ålborg, født 1916 i Swinemünde i Polen, indgik 
1948 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 1 barn. Andrageren kom 1957 her 
til landet og har siden boet i Ålborg. 

Andragerens hustru har i henhold til § 13, stk. 3, 
i lov nr. 252 af 27. maj 1950 generhvervet dansk 
indfødsret. 

188) Schröder, Emil Rudolf, lærer, af Veerst- 
Bække kommune under Ribe amt, født 1928 i 
Slesvig by, kom 홢 efter også november 1948- 
marts 1949, november 1949-marts 1950, december 
1951-april 1952 og august 1952-57 at have haft 
ophold her i landet 홢 1964 på ny hertil og har siden 
boet i Veerst-Bække kommune. Andrageren indgik 
1953 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 4 børn. 

189) Schröter, Christina, af Hørsholm, født 1955 
i Gentofte som datter af tysk fader og dansk moder, 
har altid opholdt sig her i landet; fra 1962 har hun 
boet i Hørsholm. Barnets forældre er 1961 skilt, 
og forældremyndigheden over barnet er tillagt mo- 
deren, hos hvem hun opdrages. 

Barnets fader har under løbe-nr. 163 erhvervet 
dansk indfødsret ved lov af 19. december 1962. 

190) Seelig, Johannes Paul, arbejdsmand, af 
Sakskøbing, født 1901 i Wittenförden i Tyskland, 
kom 1903 her til landet; fra 1960 har han boet i 
Sakskøbing. Andrageren er ugift. 

En broder til andrageren har under løbe-nr. 804 
erhvervet dansk indfødsret ved lov af 31. marts 1926. 

191) Sejby, Pelle, af Lillerød kommune under 
Frederiksborg amt, født 1959 i Stockholm som søn 
af svensk fader og dansk moder, der 1962 er skilt, 
hvorved forældremyndigheden tillagdes moderen. 
Han kom 1963 her til landet og har siden boet i 
Lillerød kommune. 

192) Skursch, Harry Ernst, murer, af Gråsten, 
kommune under Åbenrå-Sønderborg amt, født 1934 
i Lyksborg i Slesvig, kom 홢 efter også 1951-56 
at have haft ophold her i landet 홢 1961 på ny her- 
til og har siden boet i Gråsten kommune. Andrå- 
geren, der delvis har nydt dansk skoleundervisning, 
indgik 1958 ægteskab med en dansk statsborger; 
af ægteskabet er der 1 barn. - 

193) Slumstrup, Ilse, født Laudi, af Jyllinge- 
Gundsømagle kommune under Københavns amt, 
født 1924 i Hamborg, kom 1961 her til landet; fra 
1964 har hun boet i Jyllinge-Gundsømagle kommu- 
ne. Andragerinden indgik 홢 efter tidligere at have 
været gift dels med en tysk statsborger, der 1944 er 
afgået ved døden, dels med en anden tysk statsbor- 
ger, fra hvem hun 1952 er skilt 홢 1964 ægteskab 
med en dansk statsborger; af andet ægteskab er der 
1 barn, som andragerinden har forældremyndig- 
heden over, nuværende ægteskab er barnløst. 

194) Stasta, Ludmila Maria, af København, født 
1884 i Jestrabitz i Czekoslovakiet, kom 홢 efter tid- 
ligere at have opholdt sig her i landet 1922-24 홢 
1938 på ny hertil; fra 1941 har hun boet i Køben- 
havn. Andragerinden er ugift. 

195) Stempel, Max-Friedrich, sætteskipper, af 
Thurø kommune under Svendborg amt, født 1940 
i Flensborg, kom 1956 her til landet; fra 1963 har 
han boet i Thurø kommune. Andrageren, der har 
nydt dansk skoleundervisning, har siden 1956 været 
forhyret med danske skibe i indskrænket fart. Han 
er ugift. 
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196) Stiefs, Hannelore, fodplejer, af København, 
født 1942 sammesteds som datter af tysk fader og 
dansk moder, kom 홢 efter fra 1943 at have haft op- 
hold i Tyskland 홢 1958 tilbage her til landet, hvor 
hun siden har opholdt sig; fra 1964 har hun boet i 
København. Andragerinden er ugift. 

197) Stimpel, Paul Rudolf, maskinarbejder, af 
Helsingør, født 1909 i Chemnitz i Tyskland, kom 
홢 efter også 1930-36 at have opholdt sig her i 
landet 홢 1956 på ny hertil efter ophold i Sverige 
1949-1956, hvor han 1956 erhvervede svensk stats- 
borgerret. Andrageren indgik i 1941 ægteskab med 
en dansk statsborger; af ægteskabet er der 2 børn, 
hvoraf det ene under løbe-nr. 161 har erhvervet 
dansk indfødsret ved lov af 18. november 1964. 

198) Stoker, Tove, født Rohde, af Fredericia, 
født 1945 i Hammelev sogn under Haderslev amt, 
har altid opholdt sig her i landet; fra 1964 har hun 
boet i Fredericia. Andragerinden indgik 1965 ægte- 
skab med en dansk statsborger; ægteskabet er barn- 
løst. 

199) Storgaard, Marianne Elizabeth, af Bogo- 
ta i Colombia, født 1964 sammesteds, har altid 
boet i Colombia. Barnet opdrages i hjemmet hos 
danske plejeforældre, der 1965 har adopteret det i 
Bogota i Colombia, hvor de har ophold. 

200) Strack, Kjeld, landbrugselev, af Them kom- 
mune under Skanderborg amt, født 1947 i Køben- 
havn som søn af tysk fader og danskfødt moder, 
har altid opholdt sig her i landet; fra 1962 har han 
boet i Them kommune. Andrageren, hvis forældre 
1951 er skilt, hvorved forældremyndigheden er 
tillagt moderen, er opdraget i hjemmet hos et dansk 
ægtepar. 

Andragerens moder har under løbe-nr. 242 gener- 
hvervet dansk indfødsret ved lov af 29. april 1955. 

201) Strand, Ulla, af Frederiksberg, født 1942 
sammesteds som datter af svensk fader og dansk 
moder, har 홢 bortset fra ophold i Frankrig 1962-64 
홢 altid boet på Frederiksberg. Andragerinden er 
ugift. 

202) Stuhr, Ingrid Gunthild, født Hoefs, af Kø- 
benhavn, født 1934 i Berlin, indgik 1962 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 2 
børn. Andragerinden kom samme år her til landet 
og har siden boet i København. 

203) Sundøy, Arthur Hagbart, styrmand, af 
København, født 1924 i Os sogn i Norge, kom 홢 
efter også 1959-60 at have opholdt sig her i landet 홢 
1961 på ny hertil og har siden boet i København. 

Andrageren indgik 1959 ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

204) Svensson, Benny Richard Johan, fjernsyns- 
tekniker, af København, født 1934 sammesteds som 
søn af svenskfødt fader og danskfødt moder, der 
erhvervede norsk statsborgerret i 1924, har altid 
opholdt sig her i landet; fra 1963 har han boet i 
København. Andrageren indgik 홢 efter tidligere at 
have været gift med en dansk statsborger, fra hvem 
han 1959 er skilt 홢 1960 på ny ægteskab med en 
dansk statsborger. Førstnævnte ægteskab er barn- 
løst; af andet ægteskab er der 2 børn. 

Andragerens moder har generhvervet dansk ind- 
fødsret ved lov af 19. december 1949, løbe-nr. 589. 

Andragerens fader har erhvervet dansk indfødsret 
ved lov af 22. december 1954, løbe-nr. 446. 

205) Szabo, Arpad, radiotekniker, af Glostrup, 
født 1937 i Budapest, kom 1957 som flygtning her 
til landet; fra 1960 har han boet i Glostrup. Andra- 
geren indgik 1960 ægteskab med en dansk stats- 
borger; af ægteskabet er der 2 børn. 

206) Szabó, Janos (Johann), tilskærer, af Alling- 
Tulstrup kommune under Skanderborg amt, født 
1940 i Nagybånya i Rumænien som søn af ungarske 
forældre, kom 1957 som flygtning her til landet; 
fra 1963 har han boet i Alling-Tulstrup kommune. 
Andrageren indgik 1963 ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. 

207) Széchy, Endre György Dezsö, civilingeniør, 
af Gentofte, født 1921 i Budapest, kom 1957 her 
til landet, hvor han 홢 bortset fra ophold i Iran 
1958-60 홢 siden har opholdt sig; fra 1960 har han 
boet i Gentofte. Andrageren indgik 홢 efter tidligere 
at have været gift med en ungarsk statsborger, fra 
hvem han 1953 er skilt 홢 1958 ægteskab med en 
dansk statsborger; af førstnævnte ægteskab er der 
1 barn, som andrageren har forældremyndigheden 
over; nuværende ægteskab er barnløst. 

208) Szipli, Suzsanna, af Frederiksberg, født 1961 
sammesteds som datter af ungarsk fader og dansk 
moder, har altid boet på Frederiksberg. Barnets 
forældre er 1964 skilt og forældremyndigheden til- 
lagt moderen, hos hvem det opdrages. 

209) Sørensen, Gudrun Christa, født Wienziers, 
vaskeriindehaver, af Ulkebøl kommune under 
Åbenrå-Sønderborg amt, født 1942 i Berlin, kom 
1945 her til landet; fra 1961 har hun boet i Ulkebøl 
kommune. Andragerinden indgik 1960 ægteskab 
med en dansk statsborger; af ægteskabet er der 
1 barn. 
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210) Tams, Anna Elf riede, medhjælperske, af 
Gentofte, født 1944 i Hohensalza i Polen som datter 
af tysk fader og i Slesvig født moder, kom 1959 her 
til landet; fra 1964 har hun boet i Gentofte. Andra- 
gerinden, der har nydt dansk skoleundervisning, er 
ugift. 

211) Terp, Ulla, født Puck, lærerinde, af Sønder- 
borg, født 1941 i Bylderup sogn under Tønder amt 
som datter af i Slesvig født fader og i de sønder- 
jyske landsdele født moder, har altid opholdt sig 
her i landet; fra 1965 har hun boet i Sønderborg. 
Andragerinden, der har nydt tysk skoleundervis- 
ning, indgik 1965 ægteskab med en dansk stats- 
borger; ægteskabet er barnløst. 

212) Tersztyanszky, Lajos Ferene Frigyes Imre, 
rideskoleejer, af Lyngby-Tårbæk, født 1901 i Toba 
i Ungarn, kom 1956 som flygtning her til landet; 
fra 1960 har han boet i Lyngby-Tårbook. Andrage- 
ren indgik 1936 ægteskab med en dansk statsborger, 
fra hvem han 1950 er skilt; af ægteskabet er der 
2 børn, der begge er fyldt 18 år, og som under løbe- 
nr. 383 og 384 i lov af 19. december 1956 har er- 
hvervet dansk indfødsret. Andrageren har efter sin 
ankomst her til landet genoptaget samlivet med sin 
tidligere ægtefælle, der har generhvervet dansk 
indfødsret ved afgivelse af erklæring i henhold til 
§ 13, stk. 3, i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

213) Tiedemann, Ursula Rose, født Wild, af 
Torslunde-Ishøj kommune under Københavns amt, 
født 1941 i Stuttgart, indgik 1962 ægteskab med 
en dansk statsborger; af ægteskabet er der 2 børn. 
Andragerinden kom samme år her til landet og har 
siden boet i Torslunde-shøj kommune. 

214-215) Toth, Tibor, teknisk tegner, født 1930 
i Budapest, og hustru Aranka Toth, født Mikulásik, 
laborant, født 1923 i Tårnok i Ungarn, begge af 
Odense, kom henholdsvis 1956 og 1957 her til lan- 
det; fra 1957 har de boet i Odense. Andragerne ind- 
gik 1957 ægteskab; af ægteskabet er der 1 barn. 

216) Tunyogi, Såndor Istvån Kålmån, maskin- 
arbejder, af København, født 1941 i Budapest, 
kom 1956 her til landet, hvor han 홢 bortset fra 
1 y?, måneds ophold i Sverige i 1957 og sejlads med 
danske skibe i udenrigsfart april-november 1958 
og februar-juli 1964 홢 siden har opholdt sig; fra 
1959 har han boet i København. Andrageren ind- 
gik 1961 ægteskab med en dansk statsborger; af 
ægteskabet er der 1 barn. 

217) Tångberg, Finn Jan, assistent, af Lyngby- 
Tårbæk, født 1935 sammesteds som søn af svensk 
fader og dansk moder, har altid boet i Lyngby- 

Tårbæk. Andrageren indgik 홢 efter tidligere at 
have været gift med en dansk statsborger, fra hvem 
han 1962 er skilt 홢 1964 på ny ægteskab med en 
dansk statsborger; af førstnævnte ægteskab er der 
3 børn, som moderen har forældremyndigheden over; 
af nuværende ægteskab er der 1 barn. 

218) Uhlig, Emilia, født Gerent, af Tilsted kom- 
mune under Thisted amt, født 1901 i Grzywacz i 
Rusland, indgik 1922 ægteskab med en polsk stats- 
borger, der 1954 er afgået ved døden. Ægtefællerne 
indvandrede 1945 her til landet; andragerinden har 
fra 1948 boet i Tilsted kommune. 

Andragerindens adoptivbarn er optaget på nær- 
værende lovforslag, løbe-nr. 219. 

219) Uhlig, Jan Stefan, af Tilsted kommune 
under Thisted amt, født 1945 i Ålborg som søn af 
en polsk statsborger, har altid opholdt sig her i 
landet; fra 1948 har han boet i Tilsted kommune. 
Andrageren, der er ugift, er 1950 adopteret af et 
polsk ægtepar. 

Andragerens adoptivmoder er optaget på nær- 
værende lovforslag, løbe-nr. 218. 

220) Videler, Johannes Cornelia, gulvbelægger, 
af Horsens, født 1935 i Bergen op Zoom i Neder- 
landene, kom 홢 efter også 1947-48 og 1955-58 
at have haft ophold her i landet 홢 1960 på ny 
hertil og har siden boet i Horsens. Andrageren 
indgik 1961 ægteskab med en dansk statsborger; 
af ægteskabet er der 2 børn. 

221) Vidolovics, Janos Tibor, sømand, af Holste- 
bro, født 1947 i Budapest, kom 1956 som flygtning 
her til landet; fra 1963 har han boet i Holstebro. 
Andrageren er ugift. 

222) Wiedicke, Kristiane Hessellund, kontor- 
assistent, af Ryslinge kommune under Svendborg 
amt, født 1944 i Ringe sogn under samme amt som 
datter af tysk fader og danskfødt moder, har 홢 
bortset fra ophold i Slesvig 1954-60 홢 altid opholdt 
sig her i landet; fra 1964 har hun boet i Ryslinge 
kommune. Andragerinden, der udelukkende har 
nydt dansk skoleundervisning, er ugift. 

223) Wold, Gunnar Olav, maskinmester, af 
Varde, født 1931 i Frogner sogn i Norge, indgik 
1957 ægteskab med en dansk statsborger; af ægte- 
skabet er der 1 barn. Andrageren kom 1958 her til 
landet, hvor han 홢 bortset fra sejlads med norske 
skibe 1959-60 og ophold i Norge 1960-61 홢 siden 
har opholdt sig; fra 1962 har han boet i Varde. 

224) Zeilmann, Friedrich Johann, lærer, af 
Egtved kommune under Vejle amt, født 1931 i 
Hamborg, kom 1951 her til landet, hvor han 홢 
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bortset fra ophold 1956-59 i Slesvig 홢 siden har 
opholdt sig; fra 1959 har han boet i Egtved kom- 
mune. Andrageren indgik 1953 ægteskab med en 
dansk statsborger; af ægteskabet er der 3 børn. 

. (Med betingelse). 

225) Bonnor, Elsbeth, født Steven, kontorassi- 
stent, af Søllerød, født 1913 i Berlin, kom 홢 efter 
også 1917-31 at have haft ophold her i landet 
홢 1939 på ny hertil; fra samme år har hun boet i 
Søllerød. Andragerinden indgik 1935 ægteskab 
med en britisk statsborger, der 1952 er afgået ved 
døden; af ægteskabet er der 4 børn, der alle er over 
18 år. 

Andragerindens fader og moder har under løbe-nr. 
379-380 erhvervet dansk indfødsret ved lov af 
7. juni 1952. 

226) Doumenq, Serge Jean Léon, inspektør, af 
København, født 1926 i Avon i Frankrig, kom 1949 
her til landet; fra 1956 har han boet i København. 
Andrageren er ugift. 

227) Edwards, Michael George, bankfuldmoogtig, 
af København, født 1918 i Haywards Heath i 
Storbritannien, kom 1955 her til landet, hvor han 
홢 bortset fra ophold i Storbritannien marts-oktober 
1958 홢 siden har opholdt sig; fra 1962 har han boet 
i København. Andrageren ér ugift. 

228) Egede-Jensen, Renata, født Majewska, af 
Damaskus i Syrien, født 1941 i Kowalewo i Polen, 
indgik 1963 ægteskab med en dansk statsborger; 
af ægteskabet er der 1 barn. Andragerinden, der 
juni홢juli 1963 har haft ophold her i landet, har 
fra samme år med sin ægtefælle haft ophold i 
Damaskus. 

229) Glover, Thora Adamine Johanne, født 
Christiansen, af Kalundborg, født 1887 samme- 
steds, har mistet sin ved fødslen erhvervede danske 
indfødsret ved 1919 at indgå ægteskab med en 
britisk statsborger i Storbritannien, hvortil hun 
samme år var udrejst; af ægteskabet er der 1 barn. 
Andragerinden, hvis ægtefælle 1943 er afgået ved 
døden, vendte 1963 tilbage her til landet og har 
siden boet i Kalundborg. 

230) Graham, Karen, født Dalgaard, bogholder- 
ske, af København, født 1913 i Herning, har mistet 
sin ved fødslen erhvervede danske indfødsret ved 
1959 at erhverve statsborgerret i Storbritannien, 
hvortil hun samme år var udvandret. 1962 vendte 
hun tilbage her til landet og har siden boet i Køben- 

havn. Andragerinden, der har været gift med en 
dansk statsborger, fra hvem hun 1952 er skilt, ind- 
gik 1959 ægteskab med en britisk statsborger, fra 
hvem hun siden 1962 har levet' faktisk adskilt; 
"af førstnævnte ægteskab er der 1 barn, der er over 
18 år; sidstnævnte ægteskab er barnløst. 

231) Jakobsen, Hatice Selma, født Ozan, af Fre- 
deriksberg, født 1918 i Istanbul, kom 1961 her til 
landet og har siden boet på Frederiksberg. Andra- 
gerinden indgik 홢 efter to gange tidligere at have 
været gift med tyrkiske statsborgere, fra hvilke 
hun henholdsvis 1947 og 1960 er skilt 홢 1962 
ægteskab med en dansk statsborger; af førstnævnte 
ægteskab er der 1 barn, der er over 18 år, af andet 
ægteskab er der 2 børn, som andragerinden har for- 
ældremyndigheden over; nuværende ægteskab er 홢 
barnløst. Andragerindens 2 børn, født henholdsvis 
12. april 1949 og 21. juli 1953, ønskes ikke omfattet 
af andragendet. jfr. § 6 i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

232) Jensen, Samuel Duus, matros, af Frede- 
rikshavn, født 1905 i Cardiff i Storbritannien som 
søn af britisk moder og danskfødt fader, har mistet 
sin ved fødslen erhvervede danske indfødsret ved 
sammen med faderen 1912 at erhverve britisk 
statsborgerret. Andrageren kom 홢 efter også 
1924-26 og 1934 at have haft ophold her i landet, i 
hvilke perioder han var forhyret med danske skibe 
i såvel indenrigs- som udenrigsfart 홢 1946 på ny 
her til landet, hvor han siden har boet i Frederiks- 
havn. Andrageren har fra 1955 været forhyret 
med svenske skibe, der sejler i rutefart mellem 
Sverige og Danmark. Andrageren indgik 홢 efter 
tidligere at have været gift med en britisk stats- 
borger, fra hvem han 1946 er skilt 홢 1947 ægte- 
skab med en dansk statsborger; førstnævnte ægte- 
skab var barnløst; af nuværende ægteskab er der 
2 børn. 

233) Justesen, Olga, født Karapandzic, af Køben- 
havn, født 1923 i Valjevo i Jugoslavien, indgik 1956 
ægteskab med en dansk statsborger, fra hvem hun 
1964 er separeret; af ægteskabet er der 1 barn, som 
andragerinden har forældremyndigheden over. 
Andragerinden kom 1957 her til landet, hvor hun 
홢 bortset fra ophold i Sverige marts-oktober 1958 
홢 siden har opholdt sig; fra 1960 har hun boet i 
København. 

234) Madsen, Fradia (kaldet Flora), født Rosen, 
korrespondent, af København, født 1909 i Pietrokow 
i Polen, kom 1953 her til landet, hvor hun siden har 
opholdt sig; fra 1962 har hun boet i København. 
Andragerinden indgik 홢 efter tidligere at have 
været gift med en israelsk statsborger, fra hvem 
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hun 1952 er skilt 홢 1953 ægteskab med en statsløs 
mand, fra hvem hun 1965 er skilt; begge ægteskaber 
er barnløse. 

235) Nielsen, Gwenneth Mary, født Ruppen, af 
Princeton i USA, født 1936 i Lewisham i Stor- 
britannien, indgik 1963 ægteskab med en dansk 
statsborger; af ægteskabet er der 1 barn. Andrager- 
inden kom 1963 her til landet og har siden boet i 
København. Hun opholder sig nu midlertidigt i 
Princeton i USA, hvor hendes ægtefælle studerer. 

236) Olesen, Zita, født Pavelics, af Århus, født 
1921 i Bolhas i Ungarn, kom 1962 her til landet; 
fra samme år har hun boet i Århus. Andragerinden 

indgik 1962 ægteskab med en dansk statsborger; 
ægteskabet er barnløst. 

237) Preis, Peter, stud. jur., af København, født 
1944 i Slinfold i Storbritannien, kom 1946 her til 
landet; fra 1964 har han boet i København. Andra- 
geren indgik 1964 ægteskab med en dansk stats- 
borger; ægteskabet er barnløst. 

238) Zeimer, Pavel, direktør, af Havdrup-Solrød 
kommune under Københavns amt, født 1923 i 
Opava i Czekoslovakiet, kom 홢 efter også 1939-43 
at have haft ophold her i landet 홢 1954 på ny 
hertil; fra 1964 har han boet i Havdrup-Solrød 
kommune. Andrageren indgik 1953 ægteskab med 
en dansk statsborger; af ægteskabet er der 2 børn. 


