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1 B e t æ n k n i n g  

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

;; (Afgivet, af indfødsrétsudvalget, den 6. maj 홢 1971). 

Indfødsretsudvalget har i en række møder 
i samråd gennemgået dels det' fremsatte 
lovforslag, dels et antal ansøgninger om ind- 
fødsret fra personer, som enten ikke' nåede 
at .komme med på lovforslaget inden dets 
fremsættelse, eller Hvis forhold matte over- 
vejes nærmere, før der kunne tages stilling 
til spørgsmålet om, hvorvidt èle., pågæl- 
dende kunne, anses for egnede til optagelse. 

Under forhandlingerne har udvalget på 
ny drøftet den af Nordisk Råd i 1970 ved- 
tagne rekommandation om børns stats- 
borgerretlige stilling i de såkaldte blandede 
ægteskab13r. Udvalget har bemærket. sig, at 
der nu er nedsat en nordisk arbejdsgruppe 
pia embedsmandsplan til behandling 1 af 
rekommandationen, og det er udvalgets hen- 
sigt at følge dette arbejde, bl. a. med hen- 
blik på, at der snarest.kan søges tilvejebragt 
en løsning af dette efter udvalgets opfattelse 
vigtige problem. 
' Udvalget kan tiltræde, ,,at de på lovfor- 

slaget jóptagné personer får: indfødsret, bort-. 

set fra en enkelt andfager, som har anmodet 
om, at behandlingen af ansøgningen må 
blive stillet i bero, jfr. det nedenstående 
ændringstprslag :nr. 3. Yderligere har., inden- 
rigsministeren stillet: det nedenstående æn- 
dringsforslag nr. 4 om overførsel af en an- 
drager fra;j det1 afsnit af lovforslaget, der 
vedrører personer, som kun kan erhverve 
dansk, ;indfødsret på betingelse af, at de 
godtgør at være løst fra. deres hidtidige 
undersåtlige eller statsborgerretlige forhold, 
til afsnittet vedrørende - personer, der kan 
erhverve dansk indfødsret, uden' alt en 
sådan betingelse forinden ,bliver, opfyldt, jfr. 
nærmere' ændringsforslagets bemærkninger. 
Indenrigsministeren stiller sammen med ud- 
valget \ nedenstående; ændringsforslag nr. 1 
og 2 om optagelse af yderligere 430 personer 
på lovforslaget. Hvis ændringsforslagene 

. vedtages, vil lovforslaget komme til at om- 
fatte i alt 651 personer. 

Udvalget indstiller herefter lovforslaget til ' 
vedtaqelse, med de stillede ændringsforslag.. 



1879 . Bot. o. lovf. om Îlldføclsrots meddelelse. I I I 홢 ..... 1880 

. Ændr ings fo r s l ag .  ' 

Til § 1. 

Af indeni-igsministeq-en og udvalget: 

1) Som nye numre indføjes efter bogstav- 
følgen: 

 ̂ 1) Kati,a Francesco, Abbondio, af Køben- 
havn, født i Schweiz. 

2) Kristina Maria Bertha Abbondio, af 
København, født i -Schweiz. 

3) Ruzena Marie Agerskov, født Nickelo- 
홢 va" bygningstekniker, 'af Frederiksberg, 

født i Tjekkoslovakiet. 

. 4) Klaus Arthur Alsen; ingeniør,; -af 01- 
stykke, født i Tyskland. ' 홢 홢 

... 5) Erik Arider sen, af Hashøj, født i Dan- 
.-홢> .. mark.;: s- Vi,_; 홢 , ... 

tyllsé Dora Frieda Andersen, født Don- 
; ! ner, af. Assens, født i Slesvig.'!. '.: : 

7) Janne Jung Andersen, af Grenå, født i 
Korea. i , L..홢 1 

8) 'Jettle Harriet Gohlke Andersem., af Høje 
홢 . , Tåstrup, født i Danmark.. 

9) Yoko Andersen, født Ozaiva, af Herste- 
derne, født i Japan. ! : 홢' ' 

10) Pilar Albeira Andersen, født Casado, 
fabrikarbej der, af , København,: født i 
홢 Spanien. 홢 ;홢 i : , 

11) Sven-Ingvar Andersson, professor, af 
København, født i Sverige, dog uden 
virkning for andragerens datter, født , 
den 14. april 1958, jfr. § 6 i lov om 
dansk indfødsret, lovbekendtgørelse nr. 
409 af 17. december 1968. 

12) Hannelene Antonie Elisabeth Andresen, 
født Wollny, af Tinglev, født i Tysk- 
land. 

13) Harriet Asmussen, født Gregory, dispo- 
nent, af Asminderød-Grønholt, født i 
USA. 홢 

14) Waldemar Bachorek, chauffør, af Lyng- 
by-Tårbæk, født i Polen. 

- 홢 15) Kaddour Bahmed, maskinarbejder, af . 
København, født i Algeriet. 

16) Vito Barbera, landinspektør, af Vallens- 
bæk, født i  Italien. 

17) Eric Lyle Barlow, af Skive, født i USA. 

18) Hildegard Emilie Bartel; født Bradtke, 
' : rengøringsassistent, af , Herstederne, 

født i Polen. : 

19) Poul Bartel, maler, af Herstederne, født 
i Danmark....... , 

20) Andreas C ornelis Bastiaansen, revalide- 
ringskönsuleht; af Hvidovre, født i 
Nederlandene. 

,21) Maria Isabel Baumann, født Sousa de 
: Oliveira, bogholderiassistent, af Lyng- 

, by-Tårbæk, født i Portugal, 

22) Kurt Karl Baumgartner, elektrikoiiær- 
;: ling, af Augustenborg, født i Østrig.. 

'23) Kirsten Anna Britta Bergström, af Kø- 
- benhavn, født i Danmaik 

24) Brigitte Dorit e r n a t ,  studerende, af 
.i , Lyngby-Tårbæk, født i Østrig. 

25) ,$tjepan Bérnik, maskinarbejder; , af 
København; født i Jugoslavien. 

26) Marcella Eva: Bertran, født: Berek, fa- 
: : brikarbejder,홢 af . København, født i 
' :Ungiirn..,' 

27) Tanja Kirstirie 'Beye1';' af Odense, født i 
Tyskland. ' 

28) Adelheid Luzia Birck, født Guthmann, 
keramiker, af Ribe, født i, Tyskland. 

29) Istvdn György Birkas,, maskinarbejder, 
af Høje Tåstrup, født i Ungarn. 

30) Anna, Katharine Bonnesen, født: Peter- 
sen, af Egtved, født i Slesvig. 

31) Ldszlo Bor os, maskinmester, af Køben- 
havn, født i Ungarn. 

32) Ethel Margrethe Brask, født Jørgensen, 
af København, født i Danmark. 

33) Leni ',Kyong Braun, af Svendborg, født 
i Korea. 

34) Inger Elisabeth Breyen, født Møller, 
designer, af Dragør, født i Norge. 

35) Anne Usha Engelbreóht Brogaard, af 
Århus, født i Indien, 
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36) Björg Biichert, født Monsen lærerinde, 
af Haderslev, født i Norge. 

37) Clffe 홢홢j5ifc ,̂i{,;-'l^terstüdetendefva| Ha- 
dersley, født i Slesvig. ; i: . 

38) Leon Ganger, 홢 kunstmaler, af Køben- 
å v n ,  født i Polen. ' 

39) Ernst Dieter Cassebaum, kemilaborant, 
af Ålborg, født i Tyskland. 홢 

; 40). Andrew Kee-Meng, C hang, assistent, af 
Københayn, født i Kina. 

41) Che-tyan Chang, fysiker, dr. phil., af : 
Roskilde, født i Kina. 

42) '-An,ka Christensen, født Pasbach, af 
Nordborg, født i Danmark.'. 

43) Anna Jacoba Christensen, født van Dijk, 
hospitalsmedhjælper, af Hvalsø, født i 
Nederlandene. 

44) Axel Christensen, ingeniør, af Lyngby- 
Tårbæk, født i Danmark. 

45) Bertha Christensen, født Ewoldt, natte-' . 
:;iV; vagt, af Hvidovre, født i Slesvig. ,,,vv 

46) Charles-Lee Christensen, af Nibe, født i 
Tyskland. ' 

WyEsta Sidenius Christensen, løåt Chri- 
stensen. sygeplejerske, af Lyngby-Tår- 
bæk, født i Bolivia. ' 

홢 48) Gladys Rosa Aur,a'". Christensen,,'/født 
Veldsquez Loor, af Ålborg, født i Equa- 

: dor. ; /v/u-.:'- 홢 Va. 

49) JaM Ramlov Christensen, af Brønders- 
lev, født i Korea. ( 

50) Lars Marko Christensen, af Brønders- 
lev, født i Finland. 

5,1) Lene Christensen, af Ramsø, født i Ko- 
r rea. 

52) Tom Andkfær Christensen, af Kolding, 
født i Brasilien. 

53), Christiné, 'Christiansens -af Randers, f ødt 
i Tyskland. t . 

54) lian Michael Cohen, af KøbenliLui, ' 
født i Danmark. 

55) Antonio 홢Maria Ró,sai,io 09ntè; - ',,hahdels- 
agent og musiker, af Gentofte,; født i 
I t a l i e n .  '  '  : ,  

15.6) Aikaferini.; (kaldet]{atina). KatiAa)', Cuni) eks- ; 
peditrice, af Brøndbyerne, født i Tyr- : 

'i kiet., "  ̂ - 

57) Jolanda Cuni, født-Mancini,'' af .Brønd- 
. byerne, født i Tyrkie.t. 

58) Trifon Cuni, snedker, af Brøndbyerne, 
født i , Å l b a n i e n .  ; , 

59) Ove Dahl, fysioterapistuderende; af Søl- 
.... lerød, født Norge;  

60) Carol Daniel, inspektør, af København, 
født i Rumænien. , 

61) Carola J)aniez, af: København, født i 
R u m æ n  i .  홢 

62) Flora Joldn .4 gnes Dei an, studerende, af 
Frederiksberg, født i Uiig4rii. 

63) Gisela Melitta. Dela,,, født Wernicke, 
,. cand. theol., af Århus, født i Tyskland. 

64) Camille Marie EmmanudDprmul,ho- ; 
tplmedhjælper, af Århus, født i Bel- 
gien. 

65) Gudrun Diedrich, født Jensen, af Tøn- 
der'/ født i Slesvig. '''" 

66) Richard Willi Karl 'Diedrielb, bygnings- 
ingeniør, af Tønder. født i Slesvig. 

67) HanneloreDietrich,, født; jDietrich, ho-' 
홢 spitalslaborant, af København, født i 

T y s k l a n d . .  , ; 

68) Erika Frauke Bärbel Due/ født Kuhl- 
mann, af Augustenborg, født i Tysk- 
land. ' '\yr' 

69) Pia. Jung Eisenhardt, af Værløse, født i 
' Korelal l::: ' ' v ^  

70) Angela Eriksen, født Göhring, montrice, 
: af København, født i Slesvig! 

71) Ernö Eszterhas, docent, .cand. mag., af 
København, født i Ungarn. , 

72) Klara Eszterhas, født Török,.^% Køben- 
havn, født i Ungarn.. / 

1, 73) M an fred Frit,,! Fabian, maskinarb ej der, 
af Åbenrå, født i Tyskland. 
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74) Maria Wilhelmine Fassbender 홢 (kaldet 
søster Norberla), ordenssøster, al Mari- 
bo, født i Tyskland.1 :홢<' > < '[홢 

- 75) Paul Andreas Fauske, teknisk assistent., 
"홢 af Ålborg, født i Norge. : . 

7 6) Suzanne. Michéle Pia Le Febour, af År- 
hus, født i Storbritannien. r  

77) Dieter Johannes Feddersen, vægter, af 
København, født. i Slesvig. 

78) Roger Orla Felstead, af Nyborg, født i 
Storbritannien. 홢, :. -..fy >; 

79) Joao Manuel Fernandes Galamba, kur- 
susstuderende, af Herstederne, født i 
P o r t u g a l . . V  ,'홢/r<V;'; 홢 

; 80) Arthur Olaveri Valente De Rosario Fer- 
nandez, patentingeniør, af ,'Kpbenhavn, 
født i Indien'. 

81) Rolf Wilhelm Feyling-IIcmssen, afde- 
lingsleder, lektor, dr. phil., af Århus, 
født i Norge. 

82) Thu Nga Fich, af Hørsholm, født i , 
홢' Vietnam. 

83) José Maria Figueiras Sahnas, konsu- 
lent, af Helsingør, født i Portugal. 

84) Christa Berta Hildegard Forkert, født 
Peiler, fysioterapeut, af Greve, født i 

- . . - ' - P o l e n . - ' . .  V-vv-.-. 

85) Hella Margot Frederiksen, født Bierin- 
홢 홢홢홢홢 ger, hulkortassistent, af København, 

- 홢 født i ..Tyskland.' 

86) Reinhard 'd-Frost, automekaniker, af en- 
홢 tofte, født i Slesvig. V v'.'. :!0' 

87),Anita Fiøtund, af Struer, født i Dan- 
mark. 

88) søren Frølund, af Struer, født i Dan- 
mark. 

89) Agathe Cathrine Fønss, født Petersen, 
folkepensionist, af Esbjerg, født i 
Danmark. ; 

90) Giacomo' Lucio Ganci, bademester, af 
Søllerød, født i Italien. 홢  ̂

91) Johannes Geertsma, elektriker, af Oden- 
se, født i Nederlandene. < 

92) Michael, Sten Gejlka, af Århus, født i 
홢 Finland. 홢 i i -v 

93) Egon Christian, Gindlei;, .maskinfører,. af 
Tinglev, født i S l e s v i g ; . . . . .  

94) Christa Margarete Goetz (kaldet søster 
Lydia), ordenssøster,: af Maribo, født i 

1 Polen. 

95)Henrik Goldfärb, Købénhayri, født i 
Danmark. ; '홢 '; ' 

96) Jaimë Goma-Arrom, bryggeriarbejder, 
af København, født i Spanien'. 

홢 97) Hans-Werner Gnihn, ingeniør, af Oden- 
se, født i Slesvig. : 

98) Johann Grzona, arbejdsmand,' af Mari- 
bo, født i ;Tyskland., 7 - : 

99) Eva Gabriele. Grønbor g, af Odense, ,,,født 
i Tyskland. , ... 

100) Gert Marco Morgner Grønhøj, ni Hirts- 
. hals, født i Finland. ; 

101) Nina Margrethe Morgner Grønhøj, at 
. , .  Hirtshals, født i Finland.,,. ; 

102) Aljiîdå Vendia Albeiti%e Gröiiing, født 
V Pedersen, af Køoenhavn, født i Dan- 

mark. * ' . . , .  

103). Wilma Gudmundsson Alpiré, kontor- 
asßistent, af Lyngby-Tårbæk, født i 
Bolivia. 

104) Charlotte Yong San Gullach, af Holste- 
'홢 bro, født i Korea. 1 홢 ' , 

105) Anne-Dore -Hansen, af Egebjerg) født i 
; , .Slesvig. \  

106) Annegretchen Hansen, født Dau, af 
Egebjerg, født i Slesvig. 

107) Christa Johanna Elisabeth Hansen, født 
Neuinann, af Middelfart, født i Tysk- 

. land; .-ri i : . [  >>': 

108) Edith Ursula Hansen, født II eisig, af 
; Vejle, født i Tyskland. , 7a' 

109) Elf riede Hansen, født van Galen, af 
, , Hirtshals, født i Tyskland. - \ > '(rr 

110) Eva Liv Hansen, af Hèrstederne, født i 
. Finland. 홢 홢.홢.7) ' , 홢 . ' . 
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111) Hannelore Hansen, klinikassistent, al 
Egtved, født !i ' S l e s  ' 홢 

112) Hannelore Hansen, født Rosbeck, syge- 
: hjælper, at Gladsaxe, født i Polen. 

113) Helene Hansen, født Petersen, af Grå- 
sten, ;født i Slesvig.' i >; 

114) Jan  Kastoft Hansen, af Gentofte, født 
i Tyskland. '홢 ""s 홢'' A : 

115) Margarete Hansen, født Spira, af Græ- 
; ; sted-GiUeleje, født i Tyskland. 

116) Maria Ester Hansen, født Bakit, fa- 
brikarbejder, af Nordborg, født i Costa 
Rica.: 홢; '*<>>,홢 

117) Myung Lee Hansen, af Hørsholm, født 
i Korea. >>홢, 

118) Nico H,ansen, skibstømrer, af Nanor- 
talik, født i  ' - S l e s v i g ; 1 ' ;  

119) Samrong HanSe,n, født Wongchim, af 
Helsingør, født i Thailand. i 

120) Song Lee Hansen, af Hørsholm, født i 
Korea; 홢 v-: 

121) Saara Kaarina Hansen, født Kyrönldh- 
홢 ti, af Esbjerg, født i Finland. 

122) Torben Rettrup Hansen, ungkok, af 
. Kalundborg, født i Danmark. \ : ( 

123}.Ulla: Marianna Hansen,. født'"Pilz" af 
Ålborg, født i Danmark. ,, ! 

124) Christa Ilafms, sekretærkorrespondent, 
:: af København, født i Tyskland; 홢 

125) Dieter Karl Wevner, IIeermeier, speditør- 
; ' assistent, af Rødekro, født i Slesvig. 

126) Sabine Heermeier, født Kruse, af Røde- 
kro, født i Slesvig.'," ;5K.': ,v: >: 

127) John David 홢. Heilbrunn, af Gentofte,, 
født i USA. ' 1 

128) Brigitta Henriksen, født ZaAmer, speci- 
alarbejder, af Rødovre, født i Østrig. 

.129) Gerlinde Henriksen, født ' Tschiedel, 
V blomsterbinder, af Odense, født i Østrig. 

130) Lis Hepenstrick, ekspeditrice, ' af Skan- 
I I , derborg, født i Danmark. 홢 ,̂ , 

131) Lydia Herneth, født Knabl, plejerske, 
. af Lyngby-Tårbæk, født i Østrig. 

132) Robert Alfred Hesse;. af Grenå, født ;i 
Tyskland. >'홢 홢홢 ; >홢-. ' 홢 

133) Lars-Erik; Ilietala, arbejdsmand, af 
Hvidovre, født i Finland. : 

134) John Jeffrey Gregory 'Kyaw Æ'pe/ forval- 
ter/ af Kjellerup, født i Indien;-: : 

135) Anna Marga Holmberg, født Hoffmann, 
montrice, af Høj e-Tåstrtip, født i Tysk- 
l a n d . .  ' 

136) Yukiko II olmer, født Asano, af Køben- 
havn, født i Japan. 

137) Liselotte Huess, født Huess, montrice, 
af Herstederne, født i Danmark. , 

138) Irene Elisabeth Iluysman^" kontorelev, 
af Lyngby-Tårbæk, født i Danmark. 

139) ig in ia ,  Parada Hvidberg, født Parada, 
( fabrikarbejder, af København, født i 

Spaniern \ : v \ 

140) Dorthe Ilyldal, af Helsinge, født i Sve- 
' rige:' S1'''' 

141) Hildegard-Eva Høgh, født Oehmichen, 
af Aulum-Haderup, født i Tyßlsland. " 

142) David Ifräh, slagter, af København/ 
홢 født i Mar'okko'.. ;o. 

14,3) Charlotte Øfverlind Iversen, af Randers, 
født 'i .-Finland., 홢 홢 홢' 

144) Ronnie II egelund, Jctkobsen, af Vissen- 
bjerg, født i Tyskland.. 홢 홢v,'o' -;' 

145) Charlotte Jensen, af Silkeborg, født i 
홢 Danmark. : 

146) Claus Brandt Jensen, af Ballerup-Må- 
løv, født i -Danmark..'' ' ; 

147) Gisela Anne Jensen, født Stem, af 
Århus, født i Tyskland. \ 

148) Helena Margaretha Jensen, født Admi- 
- "홢 .,raal; lærer, af 'Ringsted,' født i Neder- 

landene. 홢홢홢홢:'' . '홢 

149) Ingeburg Christine 홢 Jensen, født Car- 
-sténs, af Åskov, født i Slesvig. ' 

150) Jakob Jensen, id Roskilde, født 'r Daii- 
mark. ' < ; ; 
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151) Jakob Brandt Jensen, af Holbæk, født 
i Østrig.,: '홢 . 

152) Kurt Pedersen Jensen, eksportchauffør, 
af Åbenrå, født i Danmark. 

153) Tjene Jéq%sen,- af Ålborg, født i Dan- 
m a r k . .  

154) Margot-Ilse Jensen, født Krause, fysio- 
terapeut, 'af Esbjerg, født i Polen. 

155) Michael Krag Jensen, . af Sønderborg, 
født i Tyskland. 홢 .. , : : 

156) Maaret Jensen, af Løgumkloster, født i 
Finland. v! : 

157) Stina StubkjærJ Jensen, af Århus, født i 
Danmark. /홢 ' 

158) Børge RiJcard Johansen-, skibsfører, af 
Roskilde, født i N orge';: ' \ C ' 

159) Ragnhild-Liv Johansen, født Valaker, 
' lærer, af Hashøj, født i Norge. 

160) Lars Ingemar Josef sson, professor, dr. I 
med., af Gentofte, født i Etiopien. 

161) Anna Hilda Jørgensen, født Märzbecher, 
af København, født i Tyskland. 

162) Johanne-. Alfrede Jørgensen, født Ham- 
sen, af Sønderborg, født i Slesvig. 

163) Lone Damsgaard Jørgensen,', af Hille- ; 
rød, født i Korea.. 

164) Magdolné Jørgensen, født Türi, af Hel- 
singør, født i Ungarn. 

165) Marie Elise Jørgensen,, født Åbt, af , 
Esbjerg, født i Sovjetunionen. 

. 166) Ditte Kaffka, af Frederiksberg,. født i 
Danmark. 

167) Ivan Kaffka, af Frederiksberg, født i 
Danmark. 

168) Jan  Kaffkai;, af .,,,Otterup', født i Dan- 
; . mark. ; , 

169) Niilo (tavali, Kallinen, boringsmester, 
af Rødovre, født i Finland. 

Vift) Edward Kanholm, civilingeniør, af 
København, født i Polen. 

171) Ioannis Karagiorgis, . elektriker, ,z 홢 af 
København, født i Grækenland. 

172) Hilmy 'Wahba Karas, korrespondent, '.af 
Vejen, født i Ægypten. , s.' :  

173) Helene, Kempa (kaldet søster, Meinol- 
fa), orden ssøster, af København) , født i . 
Polen. 

174) Kurt Heinz Rettede, prøvemester, af 
Brøndbyerne, født i Tyskland. ; . , 

175) Heidi Gecilija Kindsholm, 4f Tårnby, 
født i Jugoslavien. ; 

176) Susanne ' Kittier,. af Nørager, født i 
Danmark. 

177) Sophia-Katina, Jaenø,. født .Velonias, 
malerinde, af København, født i Græ- 
kenland. 홢 V 

178) .Wérena Margareta Maria Kluge, af 
Gentofte, født i Østrig. , 

179) Joseph Carolus IÜniecilc; plejeraspi- 
rant, af Otterup, født i  Polen. 

180) Krystyna Elzbietq Kmiecik,, født. Mi- 
chatik, af Otterup, født i Polen. 

181) Bodil Knox-Wilson, født Ilelms, af Hel- 
singør, født i Danmark. 

182) Doris Gudrun Knudsen, født Hesse, af 
Hillerød, født i Tyskland. 

183) Pia Knudsen, af Thisted, født i Korea. 

184) Miriam Hi J a  .Koester, af Søllerød, .født 
i  Korea. J . > ' /  

185) Isolde Kornelia Kofler, født Embacher, 
forstander, af Vordingborg, født i 
Østrig. 

186) Liesel Kolb, født Kolb, fotplaborant, af 
Frederiksberg, født i Tyskland. 

187) Erhard Mathias Kolenda, ingeniør, af 
Odense, født i Polen. 

188) Palle Koller, af Albor'gl"';, født i Dali- 
mark. 

189) Pia Therese Kofler, åf, Ålborg,' født i 
Danmark. ; 

190) Rozdlia' Maria Kovåcs, , < født. <Buzås 
laborant, af Roskilde, født i Ungarn. 

- 191) Lois Olive Ki-arup, født Tucker, af Græ- ' 홢 
sted-Gilleleje, født i New Zealand. 
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192) Adolf Krasser, skomager, af Køben- 
havn, født Østrig. ' 

193) Heidemarie Krejberg, født Dieckmann, 
: ;!. lærer, af Lemvig, .født. i Slesvig.' r 

194) Karin Kristensen, født Wulff, af Hvid- 
홢 홢 '. ovre, født i Tyskland.,. 홢, 

195) Mads Kristensen, af Ålborg, født i 
Østrig. 홢 

196) Stefania Krulciewicz, født :Bieszk, af 
Skagen, født i Polen. 

197) Zbigniew H.enryk, Kruki&wicz, fisker, af 
Skagen, født i Polen. 

198) Aleksandra' Krystyna Krzeminski; født 
.Kazmierczak, teknisk; tegner, af Glad- 
saxe, født i So vjetunionen. 

199) Jacek Krzeminski, ingeniør, af Glad- 
saxe, født i Polen. 

200) Tomo Kucis, metalsliber, af Køben- 
havn, født i Jugoslavien..' 

201) Helga Luise Køhn, født Dallhammer, 
af Ballerup-Måløv, født i Tyskland. 

202) Arthur Helmuth: Kopeke, . billedkunst- 
ner, af Brøndbyerne, født i Tyskland. 

203) Hildegard Frieda Køjihe, født Noetzel, 
rengøringsassistent, af Sønderborg, født 
i Tyskland. 

204) Ingrid Larsen,, født Moser, af Baliernp- 
Måløv, født i Tyskland: 

205) René Wennergaard Larsen, af" Hørning, 
. født i Finland. 

206) Vivi Ehrenreich Larsen, født Petersen, 
af Hvidovre, født i DanIílark." 

207) Gerda Lauterbdèh, født Völlnhofer, læ- 
rer, af Godthåb, født i Østrig. ' "" ' 

208) Janos Dezsö Lebeda, mag. scient:, af 
, Gladsaxe, født i Ungarn. " ' : : . 

209) Jein d'e Leeuw, af Hørsholm, født i 
Danmark. 홢 , : 홢 

210) Ni n a Ki Soon Leidersdorff-Olsén, af 
Gentofte, født i Korea. ; l -; 

211) ,EIisabet Lempiäinen, '홢 født Malb',nen, 
folkepensionist, af Odense, født i Fin- 
land. , 1 , 

212) Érzsébet Liebet, født Kolozsi; af Frede- 
riksberg, født i Ungarn. ; 

213) Kdroly I^'e&er,maskinärbejder; af Fre- 
deriksberg, født i Ungarn.1 

214) Carmen Marion Liédke, født Völker, 
lærer, af Bov, født. .i: Slesvig. ; . 홢 

215) Einar Peter 'Liedke, lærev, af Bov, født i * 
Slesvig. i 

216)..Conni Lind, af Randers, født i Dan- 
.. '.'mark; ; : 홢; 홢' ' 홢 

217) Fredrik Otto , Lindeman^ professor, af 
Gentofte, født i Norge, dog uden virk- 
ning for andragerens børn, født hen- 
holdsvis den 11. juni .1962 og, den 17. 

; : august 1965, jfr. § 6 1, lov om dansk ind- 
fødsret, lovbekendtgørelse; nr. ,̂ 409 af 
17. december 1968. 

218) Gunnar Erik Lindstrøm,, arbejdsmand, 
af København, født i Danmark. 

219) Helena Lipinski, født \Moryl, boghol- 
der, af København, født i Polen. 

220) j erzy Jß.ernard, Lipinski, , ciyilingeniør, 
af København, født i Polen. 

221) Louise Wladie Lorenz, sekretær, af Fre- 
;deriksberg, født i Tyskland. 

222) Gikelß ; Edeltraud ' Karin ,, Lund, født ' 
'! Michlitz, "l kontorassistent, af Herlev, 

født i Tyskland. '; . 

223) Renate Lundkvist, iøåt '.-"Ha"en, små- 
\  børnspædagog, af Århus, Født i Slesvig. 

224) ,'C,hieko Lutidsbjerg, født ArikauJa, af 
Holbæk, født i Japan., - 

225) Ole Frank Lussenburg, af København, 
født i Danmark. : v : . 

226) Susanne -Elise\ Lussenburg, aj. Køben- 
harpn;' født i. Dan/mrjr:7c:;,'; :' ; 

227) Irena< Lutostaéski, født K,,ulesza, dame- 
frisør, af Københayn. født d Polen. 

228) Miczyslaw Lutostansk'g,, maskihårbejder, 
.født i Polen., v  ;홢 

229) Ken Séung Tai iyngbirlc; åf Torslunde- 
Ishøj, født i Korea. : ; , 

230) Karl-He%nz 'Ló'W,' mekaniker, af Ålborg, 
født i Tyskland, 

119, Udvalgenes betænkninger m. m. 
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231) Adelheid Mad,sen, født Knaup, lærer, 
af København, født i Tyskland., 

232) Kirsten Bordinggaard, Madsen,- af Fre- 
dericia, født i Tyskland. 

233) Michael Kirkeby Madsen, af Birkerød, 
født i Danmark. 

234) Dominique Magné, "af Odense, født i 
Danmark. 

235) Nikolaus Harry M annsdorff; grossé,rer, 
af København, født i Finland. ; 

236) Liliana Mane, autolakererlærling, af 
Helsingør, født i Jugoslavien. 

237) H eldør Antonio Matoso Marinheiro, 
korrespondent, af København, født i 
Portugal. 1 

238) José Martos, ekstrabud, af Lyngby- 
Tårbæk, født i -Spanien. 

239) Nåtividad Mathiasen, født Garcia, af 
Ålborg, født på Philippinerne; 홢 

240) Elke Margret Mejer, født Plath, af 
København, født i Tyskland. 

241) Jacob Louis Mey, professor, af Odense, 
' født i Nederlandene, dog uden virkning 

for andragerens: 5 børn, født henholds- 
vis den 21. december 1965, den 24. l 
januar 1967, den 15. april 1968, den 
23. august 1969 og den 7. december 
1970, jfr. § 6 i lov om dansk indfødsret, 
lovbekendtgørelse nr. 409 aÍ" 17. de- 

: cember 1968. ; . : 

242) H midrrika Meyer,, født Geertsema, af 
Århus, født i Nederlandene. 

l ' 243) Valentina Alekseevna Miakisheva, født 
Manulenko, af Thisted, født i Kina. 

244) M argarete Minna Dora Marie Mittun, 
født Bock, af Slagelse, født i Tyskland. 

245) Araxi Epraxi Mkrtschjan (kaldet ' ,$u- 
ren ,  biblioteksmedhj æ!P'er, af Holbæk, 
født i Danmark. 

. 246) Mohamed Ghalib Mockbil, fragtchef, 
. af Rødovre, født i Sydyemen. 

247) Ir  én Molnar, født Kavasanszki, af 
. København, født i  Ungarn., , , 

248) Kaare Mommsen, seminarieelev, af 
. Fuglebjerg, født i Tyskland. 

249) Encarnaetón Morales Gallardo, rengø- 
ringsassistent, a f  København, født i 
Spanien. 

250) Barbara Elgaard Mortensen, født Peder- 
. sen, ekspeditrice, af Herning, født i 
Tyskland. 

251) Ben Roy Mottelson, professor, af Gen- 
tofte, født i USA. 

252) Nancy Jane Mottelson, født Reno,, lærer, 
af Gentofte, født i USA. V, 

253) Erik Munk, af Århus, født i Finland. 

254) Jens Munk, af Århus, født i Finland. 

255) Kim Møller, af Ålborg, født i Korea. 

256) Otto Nagel, specialarbejder, af Vojens, 
født i Danmark. 

257) Maria Elisab e 'th,, Nannestad, født Dre- 
scher, af Ballerup-Måløv, født i Tysk- 
land. 

258) Bosilka Nedelkovska, husassistent, af 
Gladsaxe, født i Jugoslavien. 

259) Menka Nedelkovska, født Baagdana, 
fabrikarbejder, af København, født i 

Jugos lavien .  

260) Petre' N eqelkovski, arbejdsmand, af 
København, født i Jugoslavien. 

261) Heidi Lea Needham, af Ballerup-Måløv, 
født i USA. 

262) Lille , - M i n e , ,  af Ballerup-Må- 
løv, født i USA; 

263) Lisbet Hanne *Needham, af Ballerup- 
Måløv, født i USA. 

264) Lise ,,.,Anne,' Needham,. af Ballerup-Må- 
løv, født i VSA. 

265) Lone-Métte, Needham, af Ballerup-Må- 
løv, født i Tyskland. 

266) L[aszlo Nemes, snedker, af Helsingør, 
født i U n g a r n . .  \  

26.7) Victor ' Manuel Nicolau, montør, af 
j Gladsaxe, født i Portugal. ' 
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268) Agnes ':.,Bertka . ,,Nielsen, født Schulz, af 
; G e d v e d ,  født i < Danmark. 

269) Christian Ingemann Nielsen, af 'Køben-, 
홢 havn, født i Ty skland 

270) Karin Leveau Nielsert,, født Olsen, stu- 
; derende, af København, født i ,Dah- 

mark. 홢 ; 

271) Lieselotte Gerda Anni Marie Nielsen, 
født Röstig, af Ravnsborg, født i Tysk- 
l a n d . . , w " v ; - ' .  

272) Maria Elisabeth Marliese Nielsen, født 
Weichold, af Århus, født i Tyskland. 

273) Monika Nielsen, af Åbenrå, født i Sle- 
' s v i g . .  l*,rV 

274) Povl Wolfgang Ni'lsen, af Åbenrå,født i 
V .Slesvig. ,. 

275) Wilhelmina Wijva Nielsen, født van den 
Berg, eksportassistent, af Bjerringbro, 
født i Nederlandene.' 

276) Graziella Noer, født Barisone, af Kø- 
bérihavn, f ø d t i l t a l i e n . .  

277) Carsten Adolf Norge, af Rdense, født i 
G r æ k e n l a n d . . .  , : 

278) Ulrik -Nog;up, al Allerød, født i Jugo- 
slavien. 

2/9) Sieglinde Rosa Nørr, født Proschinger, 
sygeplejerske, af Ålborg, født i Tjekko- 
slovakiet. 

280) Mary -'Olsen, født Ŵ eiv^h'/iiidlvi, rexigu- 
ringsassistent, af Allerød,, født i Tysk- 
land. ' 홢홢홢 

281) Marie Charlotte OiÜzen; født 'Ósiqhder, 
: af Frederiksberg, født i Tyskland. 

282) Liesel PaUisgaard, født Santen, af Fre- 
} deriksb!prg, født i Tyskland, v. : 

283) Jözsef Pdsztor, bygningssnedker, af 
Rødovre, født i Ungarn., 

284) Amphorn: Pedersen, født Phengsup, af 
\ Sydfalster, født i TIiailand. , ?  M.홢 

285) Elisabeth Ingeborg Renate Pedersen, 
født Weber, kontorassistent, af Køben- 
havn, født i: Tyskland. 

286) Else (kaldeti rUie) Winnifred :Ada 
Pedersen, født De Brass, sygeplejerske, 
af Ålborg, født i Indien. ' ' : 

287) Gisela Margarete Pedersen, født Pemol- 
ler, sekretær, af Høje Tåstrup, født i 
Tyskland. ' , . 

288) Gunhild ',Pedersen, født Hansen, lærer, 
; af Fredericia, født i: Slesvig. ; 

289) Kurt Fridberg Pédersen-, af Hobro, født 
i Østrig.. , v , 

290) Lars: JfíridbMg: Pedersen, af Hobro, født 
홢, " i Østrig. r . . .  ', 

291) ManueZa Munoz Pedersen, født Femdn- 
dez, ; ekspeditrice, af, Ølgod, født i Spa- 

-nien. ' ^, v '' V.,,' :;A. 

292) Marga Pedersen, født Woicichowski, 
! ' kontorassistent, af , Vojens, født i Sles- 

vig. 

293) Sîeglîride Ottilie Pedersen, iøåt "Mai er; 
børnehavelærerinde, af Århus, født i 1, - 

Vr Østrig. 홢 Hu .홢 홢 

294) Enrique Alberto Perez, pianist, af Glad- 
r  saxe, født i Argentina. \ 

295) Eva Ilonka Petersen, født Celisova, 
laborant, af København, født i Tjekko- 
slovakiet. -i,'; 

296) Margit Petersen, " ;if København., født i 
. Slesvig. , V' ' 홢 '홢 

Matti Petersen, af Luiidtoft, født i Fin- 
land. v.-v; . . :  

298) Reimer Pe,tersen, fabrikarbejdér, af 
,,\,;N o.rdborg" født i Slesvig. ; 

299) Marie Anna Peterslnnd, født Då.iIlleova 
salgsassistent, af Hørsholm, født i Tjek- 

홢 koslovakiet. 홢 V'. 

300) Steinar Leif Pettersen, omsorgsassi- 
stent, af Frederiksværk, født i Norge- 

301) Anna Johanna Josephme Pille (kaldet 
v 홢' søster Elisabeth), ordenssøster, 홢;*af Køi- 

benhavn, født i Tyskland. 

302) Gian Carlo Pinali, overassistent af 
Høje Tåstrup, født i .Italien. ; , 

303) Bitten Plank, af,,l Frederiksberg, født i 
Danmark;" 
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3.04) Anna,, Polaszek (kaldet søster Mafia 
Emiliana), ordenssøster, af Odense, i 
født i Polen. ; ; i 

305) Elisa Catharina Pollard, af BaUerup- 
Måløv, født i. Danmark, 

. 306) Tom Clement Pdllard, af Ballerup-Må- 
, løv, født i Danmark. Yjav-W<>. 

307) Karl Heinz Profitlieh, jord- og betonar- 
: bejder, af Tårnby, født i Tyskland. 

308) Ryszard Wieslaw Ptak, automekaniker, 
... af København,, født i. Polen. :홢 

309) Sylioester Antoni Pucek, ingeniør, af 
^ Billund, født i Polen. r /' : 

310) Thomas ' Poulose Pul%*éka lærer, af 
Gentofte, født i Indien. 

311) Svend Äage Paasch, kokelev, af Nord- 
borg, født '-i Slesvig. V 

312), Ulrich Georg liaecke, grafiker, af Hel- 
singør, født i Polen. ' : 

313) Anna Kathrine Raffli, af Lyngby-Tår- 
bæk, født i Danmark. ..,,, : ; 

314) Jens Raf/li, . di Lyngby-Tårbæk, født i 
홢 ' Norge. : , , ,, ., I >,-<홢 .,. ; 홢홢,! 2 

315) Gertrud. Paula Rasmùssen" 'født Brandt, 
af Hørsholm, født i Tyskland... 

316) Helle-Julie RasrAussen,,. af Frederiks- 
berg, født i Jugoslavien. ; 

317) Jacqueline .Theodora Johanna Rasmus- 
sen, født Harkinlc, af Hammel, født i 
N e d e r l a n d e n e . .  : 

318) J indriska Rasmussen, født Feierfeilovd, 
,bandagist, af Købe'nhavn født i Ti,ck- 
koslovakiet. 

319) Rosemarie Nisted Rasmussen, af VaUø, 
født i Tyskland. , ' . . .  

320) Søren 'R,isom- Rasm us s e af Frederiks- 
b,erg,: født i Jugoslavien. 

321;) Søren Samuel Rasmussen, af Nykøbing 
F., født i Finland. ;. , - 

322) Ern,5t, Wilhelm Rath, stud. techn.,. af 
København, født i Tyskland, ':j M , 

- . 홢 323) Karl Heinz Reichert,, speditørmedhjæl- 
per, af Bov, født i S l e sv ig . . . .  >. I I I 

324), Dorit Helga Reimhede, født Zimmer- 
mann, tegneassistent, :,af København, ; 
født i Tyskland. 

325) Lajos Reiniez,. maler,. af København, 
født i Ungarn. 

326) i3inz-Wa.Iter Rettig, Iwrer, af Frede- 
ricia, født i Slesvig. 

327) Flemming van , "  a f ,  .Vejle, født j  
'Vi'. Danmark. 

328) Eveline Riis, af Haderslev, født i Tysk- 
laRd,-.. 홢' - 

329),Rolf-Gerd {Eriche Rostig, , sømand, af 
Ravnsborg, født i Tyskland. 

330) Annette Bernhardine Rueløkke,. født 
Boekhoff, pensionist, af København, 

홢 født i T sklaiid., ;; 

331) Luise Johanne Rusch, født F rctnk, af 
Høje Tåstrup, født i Danmark. ; . '' 1 

332) Gitte Lis Monberg flønné, af Helsingør, , 
født i Danmark. 

333) Hans Dieter liöttger, fabrikant, af 
, :,..Odensé"- født i Tyskland. 

334) iyise Lotte P ao la Raalind, født l  oquer, 
kontorassistent, af Høje 'Tåstrup, født i 

' . Frankrig. 홢홢 
335) Blas Saborit Daviu, arbejdsmand, af 
.. Helsingør, født i Spanien. 

336) Diam,d' Salomonsen, af Århus, født i 
Danmark., ' ' ' 

337), Maligi:; John Salomonsen, . af : Århus; 
født i'Danmark. ' ' 

I 338) Marko, Salomo-"en, af Hvorslev, født i 
Finland.'' 

339) Gerhard Hans Rudolf Schacht, arbejds- 
mand, af 'Randers, født i Tyskland. : 

340) Hans-Hermann Schikorrå, , værktøjs- 
mager, af Kolding, født i Tyskland. 홢 홢홢< 홢 

341) Wilhelm Theresia Schlemmer, diplomin- 
geniør, i, af Århus, født,i Østrig. , . '  

342) Ha,4na., ScKnorr, født Hirsch, korre- 
spondent, af Hillerød, født i Schweiz. 

43):,M arion' Schulz, af København, født i , 
, Tyskland. ' J. 홢 ;."i\ ,V 홢 v/;! 
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,344) Alexander Erich Eugen Penning, -'iini- 
- versitetslektor, af Århus, født i Sbvjet- 
: unionen. 'vi;; ;: 

345) Gun ; Anita Margareta \ Senning,. født 
Pramsten, af Årlius, født i 홢 Sverige..; 

346) Dagny Simonsen, fhv. sygeplejerske/ af 
Køben:havn, født i Danmark. , ; 

347) Ingrid Maritai Dora Simonsen, født 
. Faas, af Århus, født i Tyskland. 

348) jaros'lava Ludmila Simonsén;, født Jan- 
ouskova, stud. mag., af Køge, født i 

\-Tjekkoslovakiet; : : 

349) Nicole Fran,zois Simonsen, af Slagelse, 
født i Danmark. 홢 sV-.'-. 

350) Czeslaw (kaldet Peter) Siwik, smede- 
; svend, af København,-født i Frank- 

rig- 홢 i 

351) Zofia 'Marianna,Siwik, født, 홢 BorJcowr 
. montrice, af København, født i 

Polen. 

352), Mireille Jeannine Skau, født Bo.rdeivie, 
børnehavelærer, af .Korsør, fødti :Frank- 
rig. _ ' 'i";';...,. 

353) Marta, So wade (kaldet søster ,,.Adelhéid), 
. ordenssøster, af Holbæk, født i Polen, 

354) Stine Spannow, af København, født i 
Indien. 

355) Dimitri Spartalis, ingeniør, af Balle- 
rup-Maløb, født i Ægypten.. Vy.. , v 

356) Nils Spjeldnæs, :professor, af Århus, 
født i Norge, dog uden virkning for 

홢 andragerehs søn, født den 29; november 
1958, jfr. § 6 ir lov om dansk indfødsret, 
lovbekendtgørelse nr. 409 af 17. decem- 
ber 1968. ; .''V v 

> 357) ,Kazue Stargaard, født, Mimura,: af 
;, København, født i Japan .  ; 

358) Martha Margarete Brigitte Stenbæk, 
født Gerbér, af li.oskilde,; født i rysk- 

: * land,, dog uden virkning i f o r  andrage- 
I; rens to børn, født den; 15. februar 1959 

ög den 7. december i960, jfr. § "6 i lov 
om dansk indfødsret, lovbekëndtgtðrelse 
lir, 409 af 17. december 1968. u.-i 

359) Artur Stowasser, pladesmed, af Ikast,' 
født i I t a l i e n .  

360) Eva Margareta Btrqndhôldt, født Hal- 
"lin, børnehavelærer, af Ørbæk,, født i 
Sverige. s . 

361) Amrït>: Strømmen,kontormedhjælper, 
af Tårnby, født i Kenyai v i 

362) Marikke Antonie @'Omine Karla 홢홢 Hen- 
riette Stuhr, husbestyrerinde, af 'Her- 
ning, født i S l e s v i g . . .  

363) Julian Georgien Svetozarovy direktør, af 
Hørsholm, født i  Bulgarien. 

364) Antje Hilde Svirkær,] født Holm, af 
Løkken-Vrå, født i :Slesvig; 홢 

365) Zofia Szumilaé (kaldet søster Susarine)^ 
ordenssøster, af Kolding, født i Polen. 

366) ErîÌeà: Elly Sørensen, : født Thon, af ' ' 
Løgumkloster, født i 'Tyskland. 

367) Liza Soole Sørensen, af Sæby, født i 
K o r e a . .  ,,-v/ 

368) Marga Sørensen, født Liibbas af Hor- 
sens, født i Tyskland. 

369) Michael Sørensen, äf Birkerød, født i 
' Danmark. i vV'k;'- ' 홢' 

370) Peter Leth Sørensen, af Ãlbörg, født L 
. T y s k l a n d .   ̂ ,v..- 

371) Suvamam Sørensen, født Punyarnunta, 
af Gentofte, født i Thailand. 

372) Sigvard Ghristian' '''TÅ"̂  tmsen, af Haders- 
lev, født i Danmark. 

373) Charlotte. Su-Tin Ting, af Kébenhavn, 
født. i Danmark.. , ; ; , 

374 Lisa Su-Min' Ting, af København, født 
i Danffiark. , , 

375) Alcide-Romeo Tissiho, terrazzomester, 
af Hvidoyre,;født,i Italien. , 

376) Mar ja Ivanovnd" Toreeva, a f illisted, 
...홢홢V født i Sov] etunionen. , \ , ; / : ; 

377) Irena, (kaldet 'e ha'ela*-,Iregia') Tro- 
janovå, af , Frederiksberg, - født i Tjekkö- 
slovakiet. 홢 홢 
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378) Irena Stépdnlca Trojcmovå, født Pa- 
storcdhovd, grossist, af Frederiksberg, 
født i Tjekkoslovakiet. 

379) Maja -Tyg'e>s.en, af Sønderborg, født i 
Korea. 

380) Augusta Tümmler, født Seharis," af 
Rødovre, født i Belgien. 

381) Torben 'Paik Uhrenholt, af Them, født i 
." ,Korea." 

382) Antal Ujlahi, invalidepensionist, af 
Købeiihavn,, født i Ungarn. 

383) Barbara Danuta Walentynowicz,, født 
Powoniak, kontormedhjælper, af Ska- 
gen, født i P o l e n .  

384) Roberto Vejrup, teknisk assistent, af 
Rosenholm, født i Argentina. 

385) _ R u  Gun-Britt Marianne Wied, født 
Höglander, børnehavelærerinde, af Ebel- 
toft, født i Sverige. 

386) Alexandra Georgette Villadsen, født 
Abagi, af Nairobi i Kenya, født i 

" Ægypten. ' V 

387) Kim Villadsen, af Ålborg, født i Korea. 

388) Walter Günter 'Willberg, diplomingeniør, 
! af Rødovre, født i Tyskland. 

389) Gerd Heinrich Wrobel, montør,>f Høje- 
Tåstrup, født i Tyskland. 

390) Imre 'Vo'rós,' mekaniker, af Brøndby- 
erne, født i Ungarn. 

391) Gisela Maria ZMc%o, født Huch, af 
Vordingborg, født i Tyskland. 

392) Johannes Alois Zomhagen, lærer, af 
: Skovbo, født i Tyskland. 

393) Karina Züger, af København, født i 
Danmark. ,v 

394) Ewald Ölké, metalsliber, af Vojens, 
født i Sovjetunionen, 

395) Frieda AlMa ólke, født Mager, af Vo- 
jens, født i Polen. 

396) Norma Doris Åen, født; Baigorria, af . 
Asminderød-Grønholt, født 홢 i Argen- 
tina. 

Blandt navnene på de personer, h v e m ,  
indfødsret .meddeles, såfremt det senest den 
30. april 1973 for indenrigsministeriet godt- 
gøres, at. de pågældende er løst fra deres 
undersàtlige eller statsborgerlige forhold til 
vedkommende fremmede stater, indføjes som 
nye numre efter bogstavfølgen: ; 

397) Ezra Abdallah Abadi, maskinarbejder, 
af Gladsaxe, født i Irak. 

398) Abraham Michael Azoiday, automeka- 
niker, af Greve, født i Marokko. 

399) Ebba Bèadle; født . ,Buhl, korrespon- 
dent, af Kolding, født i Danmark. 

400) Robert Christian Beadle, af . Kolding, 
født i Storbritannien. 

401) Joseph Gatter M, støberiarbejder, af 
København, født i Storbritannien. 

402) Panayotis Diahovasilis, skr æd der me- 
: ster, af Vejle, født i Grækenland. 

403) Birthe Lebrecht Donovan, født Lår sen, 
tandlæge, af Freeport på Bahaina- 
øerhe, født i Danmark. 

404) Betty Gregory Dürr, født Barden, af - 
Langå, født i' Storbritannien. 

405) Jitka Hansen, født Franlwvd, af Køben- 
:̂; havn, født i Tjekkoslovakiet. /V;; ' -: 홢:, 

40Q) .Mary Eglantine Harttung, født North, 
, . af København, født i Storbritannien. 

407) Hazel Geraldine Jensen, født Christian, 
af Nykøbing-Rørvig, født i Storbritan- 
nien..홢 '' >\ ' 홢홢 

408) Eileen Valborg] Ko/Qed, oldfrueassistent, 
af København, født i Storbritannien. 

409) Cedric Mark Lewis, civilingeniør, af 
Århus, født i Indien. ; 

410) Allan Roy MacMntosh, professor, af 
Birkerød, født  i Storbritannien, dog 
uden virkning for andragerens to døtre, 
født henholdsvis den 4. juli 1959 og 
den 3. oktober 1964, samt andragerens 
søn, født den 6. oktober 1962, jfr. § 6 i 

; lov om dansk indfødsret, lovbekendtgø- 
relse nr. 409 af 17. december 1968. 

411) Eric 홢 Stanleyy. Yuard, Medäs, vognmaler, 
af Aars, født i Guyana. 
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412) Ann Me Kay Gosman Mikkelsen, født 
Fisher, af København, født i Storbri- 

. tannion. 

413) /oan Pedersen, født Clark, kontorassi- 
stent, af København, født i Storbritan- 
nien. \ 

414) Panagiota Pedersen,født født Stratomitrdu, 
af Karlebo, født i Grækenland. 

415) Dinko Radaic, civilingeniør, af Gentof- 
te, født i Jugoslavien. 

416) Antoni Aleksander 'Séhmeichel, musiker, 
af Gladsaxe, født i Polen. 

417) Bernard Marie Joseph Joachim Sélignac, 
civilingeniør, af Lyngby-Tårbæk, født i 

. Frankrig. 

418) Dan Shefet, af Frederiksberg, født i 
Danmark. 

419) Maurice Nashid Messiha Shenueüi, 
trafikkontrollør, af København, født i 

-i Sudan., , 

420) Jan  Wincenty Antoni Jahub 'Trzecieski; 
civilingeniør, af Søllerød, født i Polen. 

421) Christine Ah Moy Veng, født Leo, syge- 
plejerske, af Stevns, født i Malaysia. 

422) J!l aria-J rend Zacho, født KosmaM, af - 
Ålborg, født i Polen. 

. 423) Hakim" Michael Zéin, af København, 
født i Danmark. 

424) Henrik Ashraf 홢Zein, af København, 
født i Danmark. \ 

425) Hussein Mohqmed Zein, arbejdsmand, 
.,,. , af Glostrup, født i L i b a n o n .  

426) Yasemin Charlotte AdeZheid Frölich Öz- 
ler, af Gladsaxe, født i Danmark. 

Med bemærkning, at der meddeles ind- 
fødsret til nedennævnte, såfremt det senest 
den 30. april 1973 for indénrigsminist^riék 
godtgøres, at den pågældende er løst fra sit 
undersåtlige eller statsborgerlige forhold til 
Storbritannien, indføjes som nyt nummer: 

427) Alicja Bronislawa Ulankiewicz, født - 
홢 ; Boltienko, ingeniør-arkitekt, af Balle- 

rup-Måløv, fødtiPolen. født i Polen. 

2) Som nye numre indføj és efter bogstav1 
følgen: . '홢 "<홢 

428) Dietrich Hermann Fremerey} arkitekt 
og ingeniør, -",-af Gentofte, født; i Sovj et- ' 

홢 ^ unionen."' 홢 i"홢'홢;; 홢 

429) Tina Vaa,r,sø Kulnikj,afKøbenhavn, 
født i Danmark. , : 

430) n t e l a  Persson, født Gófbatioulc; af 
København, født i Danmark. i. : 홢 ; 

Af indenrigsministeren, tiltrådt, af udvalget: 

3) Nr. 98) Jytte, Kragh Minard, født 
Fischer, sygeplejerske, af Kjellerup, født i 
Danmark, udgår. 홢 ' 홢 

' 
4) Som nyt nummer indføjes efter bog- 

stavfølgen: : 

Dunja Nordentoft af Værløse, født i 
Jugoslavien. 

Samtidig, udgår,, dén under løbenummer 
211 optagne, Dunja Olsson, af Værløse, født 
i Jugoslavien., ; , ; 
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Bemærkninger til ændringsforslagene. , 

Hvor intet andet er anført, er, de pågældende det 
danske sprog mægtige,- ligesom den skolegang, som 
de eller deres børn har haft her i .landet, er. foregået i 
danske s k o l e r . . .  

Til nr. 1. - 
, (Uden b e t i n g e l s e ) . . . . .  

1) Katia Francesca AbD(?nclio,' af København, 
født 1965 i Soreng.o,i Schweiz som datter af schwei- 
zisk fader og dansk moder, kom 1969 her til landet. 
Barnets forældre er '19,69 skilt og forældremyndighe- 
den tillagt moderen. ; ' 

Barnets søster er optaget på nærværende forslag. 

2) Kristina Maria; Bertha Abbondio, af Køben- 
havn, født 1962 i Fribourg i Schweiz som datter af 
schweizisk fader og dansk moder, kom 1969 her til 
landet. Barnets 홢 forældre er 1969 skilt; og forældre- 
myndigheden tillagt moderen. H 1: '1 ' 
. Barnets søster er optaget på nærværende forslag. 

3) Biuzena Marie Agerskov, født Nickelova, byg- 
ningstekniker, af Frederiksberg, født 1940 i 
Jablomié i Tjekkoslovakiet, kom 1970 her til landet. 
Andrageren indgik samme , år . ægteskab med en 
dansk.statsborger. Ægteskabet er :barhløst... 

Ved lov, af 18. december 1970 blev der meddelt 
ansøgeren dansk indfødsret på betingelse af, at det 
senest den 30. april 1973 bliver godtgjort, at hun er 
løst fra sit hidtidige statsborgerlige forhold. Da det 
har vist sig, at hun ikke kan opfylde denne betingel- 

I I se, har man optaget hende på nærværende forslag. 

4) Klaus Arthur Alsen, ingeniør, af Ølstykke, født 
1934 i Kiel i' Tyskland,1 kom' 19Ö8 her til landet. 
Åndrageren, som delvis hår nydt dansk skoleunder- 
visning, indgik 1967 ægteskab med én dansk 'stats- 
borger. Af ægteskabet er der 1 barn. 

5) Erik Andersen, af Hashøj, født 1969 på Rigs- 
hospitalet i København som søn af finske forældre, 
har altid opholdt sig her i landet. Barnet er 1970 
adopteret af et dansk ægtepar. 

6) Ilse Dora Frieda Andersen, født Donner, af 
l Assens, født 1923 i Slesvig by, kom 1967 her til lan- 

det. Andrageren indgik 1965 ægteskab med en 
dansk statsborger. Ægteskabet er barnløst. 

7) Janne Jung Andersen, af Grenå, født 1966 i 
Seoul i Korea, kom 1970 her til landet. Barnet er 

l I 1971 adopteret af et dansk ægtepar. 

8)' Jétté HarrietGohlké Andersen, af Høje Tå- 
strup, født 1965 i Sønderborg som datter af tysk 
fader og. dansk møder. Barnet har altid opholdt sig 
her i landet, bortset fra,, ophold i Tyskland fra 1965 
til 1966. Barnets forældre er 1966 skilt og forældre- 
myndigheden tillagt moderen. '' , . ' : 

9) ,.Yoko Andersen, født Ozawa, af Herstederne, 
født '1931 i Shimotsunia i Japan, kom 1965 her til 
landét. Andrager'én indgik 1964 ægteskab med en 
dansk s t ,  -  Af ægteskabet er der 1 b a r n .  

10) Pilar Albeira Andersen, født Casado, fabrik- 
arbejder, af København, født 1944 i Valladolid i 
Spanien, kom 1966' her til lande;t,. \Allclrageréll; ind- 
gik 1970 ægteskab med en dansk statsborger. Ægte- 
skabet er barnløst.... 

11) Sven-Ihgvar Andersson, professor, - af Køben- 
havn, født 1927 i Söclra Sandby i Sverige, kom 1964 
her til landet. AndragereR indgik 1953 ægteskab' 
med en svensk statsborger. Af ægteskabet er der 1 
barn. 

Andragerens datter, født den 14. april 1958, øn- 
skes ikke omfattet; af allclragellclet, jfr. § 6 i lov om 
dansk indfødsret, lovbekendtgørelse nr. 409 af 17. 
december 1968. 1 ' '  ' , , , : ' 

12) .Hannelene, Antonie Elisabeth Andresen,, født 
Wollny, af Tinglev, født 1927 i Berlin, kom- 1954 her 
til landet. Allclràgeren indgik samme år ægteskab 
med en dansk statsborger. Af ægteskabet er der 3 
børn. Andragerens børn har'ikke - nydt dansk sko- 
leundervisning. 

13) Harriet Asmussen, født*: Grégory,' disponent, 
af Asminclerød-Grønholt, født 1910 i Brookline i 
USA, kom 1961 her til landet. Andrageren indgik 
samme år ægteskab med en dansk statsborger, fra 
hvem hun 1965 er skilt. 

En søn af andragerens tidligere ægteskab med en 
amerikansk statsborger har erhvervet dansk ind- 
fødsret ved lov af 18. december 1970. 

14) Waldemar Bachorek, chauffør, af Lyngby- 
Tårbæk, født 1938 i Skala i Polen, kom 1958 her til 
landet. Andrageren indgik i960 ægteskab med en 
dansk statsborger, fra hvem han 1968 er skilt. Af 
ægteskabet er der 2 børn, hvoraf andrageren har 
forældremyndigheden over det ældste. 
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, 15) Kaddour Bahmed,;maskmarbejder, af Køben- 
havn, født 1933 i Alger i Algeriet, kom 1960 her til 
landet. Andrageren indgik 1960 ægteskab med en 
dansk statsborger, fra hvem han: 1963 blev skilt. 
Af ægteskabet er dér l  barn, som moderen har for- 
. ældremyndigheden over. 

Ved lov af 4. juni;1969: meddeltes der andragéren 
dansk indfødsret ,på' betingelse af; at han senest 
den <30. april -1971 godtgjorde - at være løst fra: sit 
hidtidige statsborgerlige' forhold; Da denne betin- 
gelse ikke har kunnet opfyldes, har man optaget 
ham på nærværende forslag.  ̂ ; ' . , 

16) Vito Barbera, landinspektør, af Vallensbæk, 
født 1932 i Trapani i Italien, kom 1962 her til lan- 
det. , Andrageren indgik 1961 ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

17) Brie' Lyle Barlow, af Skive, født 1963 i Hou-, 
stön i USA som søn af canadisk fader og dansk 
inoder, kom 1965 her til landet; Barnets forældre er 
1970 skilt og forældremyndigheden tillagt moderen. 

18) Hildegard Emilie Bartel, født Bradtke, rengø- 
ringsassistent. af Herstederne, født 1920 i Scblöte- 
nÏtz i Polen som datter af: tyske forældre, kom 1966 
her til landet. Andrå;g,eren indgik 1949 ægteskab 
med en tysk statsborger. Ægteskabet er barnløst. 

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag. , 

19) Poul. Bartel, maler, af Herstederne, født 1922 
i Islands Brygge sogn i København som søn af tysk 
fader og danskfødt moder, ,kom', 1966 her tiL landet. 
Anmagereri, som tidligere har haft ophold her fra 
fødslen til 1938, 1939-43 og 1945-46, indgik 1949 
ægteskab 'med en tysk statsborger. Ægteskabet er 
bainløst: '홢 

Andrågérens ægtefælle ér optaget på nærværende 
forslag. 

, . 20) Andreas Cornelis Bastiaansen, revaliderings- 
konsulent, ä£ Hvidovre, født 1935 i. Terheijden i 
홢Nederlandene, kom 1963 her til landet. 홢 Andrageren 
er ugift. "'-x:;: 홢 :.' - c, -/r-;.- 

- 21) Maria Isabel, Baumann, født Sousa de Olivei- 
rai, bogholderiassistent,: ;af; Lyngby-Tårbæk, født 
1943 i Lissabon, kom 1966 her til landet. Andrage- 
ren, der tidligere, har haft ophold her 1964-65, ind- 
gik 1969 ægteskab med en dansk statsborger. Ægte- 
skabet er barnløst. 

22) . Kurt Karl Baumgartner;»elektrikerlærling, 
af 'Augustenborg, født .1950 i' Wién, kom l1957 her 
til;la.ndet.: AMragereh:,er;ugift.; ': . <-홢 ; 홢; 

23) Kirsten Anna Britta Bergström, i1f Køben- 
havn, født 1953 i Skt. Thomas sogn på Frederiks- ; 
berg som datter af svensk fader og dansk :, moder, 
har altid opholdt. s i g  i lanpLet.1; Andragerens for- 
ældre er 1954 skilt og forældremyndigheden tillagt 
moderen. : 

24) Brigitte Dorit Bernåt, studerende, af Lyngby- 
Tårbæk, født 1949 i Wien som datter af ungarsk 
홢 statsborger, kom 1957 her til landet og har siden 
opholdt sig hér . bortset fra ophold i Østrig august 
1959-maj i960. Andrageren er ugift. 

25) Stjepan Ber-nik,, maskinarbejder, af Køben- 
havn, født 1903 , i Bióla i Jugoslavien, kom 1963 
her. til landet. .Andrageren indgik 1928 ægteskab 
med én jug(?s lavisk statsborger. Ægteskabet er 
barnløst. Han er kun delvis det danske, sprog mæg- 
tig. .  ; ;..홢 /;./ \ 

26) Marcella Eva Bertran, født Bérek, fabrikar- 
홢 bejder, af København, født 1934 i Mohacs i Ungarn, 
kom 1962 her til "lahdet. Allclrageren, . indgik 1963 
ægteskab med en ungarsk statsborger, fra hvem hun 
1969 ér skilt. Af ægteskabet er der 1 barn, som an- 
dragéren har forældremyndigheden over. 

Andragerens moder har erhvervet dansk indføds- 
ret ved lov af 28. november 1969. 

27) Tanjå Kirstine Beyer, af Odense, født 1968 i 
Landstuhl i Tyskland som datter af østrigsk stats- 
borger, kom 1969 her til, landet. Barnet er 1970 
adopteret af et dansk ægtepar. 

홢" 28)' Adélheid'Luzie Birck, født Guthmann, kera- 홢 /'홢 
miker, af Ribe, født 1941 i Wahn i Tyskland, kom 
1965 her til landet. Andrageren indgik 1966 ægte- 
skab med en dansk statsborger. Ægteskabet er 
barnløst. ' 

29) Istvån György Birkås,! maskinarbejder, af 
Høje, Tåstrup, født 1936 i Ungarn, kom 1956 her til 
landet. Andrageren er ugift. 홢 

, 홢 30) Anna Katharine Bonnesen, født Petersen, af 
Egtved; .født 1918 i Flensborg, kom 1963 ,her til 1 ; 홢 
landet. AnclragerEm, indgik samme år ægteskab med 
en dansk statsborger. Ægteskabet er barnløst. An- 
drageren har nydt dansk skoleullclervisning. ; 
; Af tidligere ægteskab med en tysk statsborger er 
dér en datter, Hannelore Hansen, som er optaget på 
nærværende forslag. ! ' - v 1 

31) Låszlo Boros, maskinmester, af København, 
født 1941 i Cece i Ungarn, kom 1956 her til landet. 
Andrageren, som er ugift, har fra 1965 sejlet med , 
danske skibe i indenrigs- og: udeiirigsfart. ,*홢 \  

120 Udvalgenes betænkninger m. m. 
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32) Ethel Margrethe : Brask, født Jørgensen, af 
København, født 1901 sammesteds, kom 1970 her I 
til landet. Andrageren, som tidligere har haft op- 
hold her fra fødslen til 1928, indgik 1928 ægteskab 

I med en dansk statsborger, der 1968 afgik ved dø- 
den. Ægteskabet er barnløst. Andrageren mistede 
sin ved fødslen erhvervede danske indfødsret ved - 
1945 sammen med sin ægtefælle, at erhverve cana- 
disk statsborgerret, 7. V; 

33) Leni Kyong Braun, af Svendborg, født 1969 i 
Seoul i Korea, kom 1970 her til landet og er samme 
år adopteret af et dansk ægtepar. 

34) Inger Elisabeth Breyen, født Møller, designer, 
af Dragør, født 1935 i Porsgrunn i Norge, kom 1959 
her til landet og har siden opholdt sig her bortset 
fra ophold i Storbritannien 1968-69. Audrageren' ind- 
gik 1961 ægteskab med en dansk statsborger. Af æg- 
teskabet er der 3 børn., . .  

35) Anne Usha Engelbrecht Brogaard, , af Århus, 
født 1968 i Bombay i Indien, kom 1969 her til lan- 
det. Barnet er 1970 adopteret af et dansk ægtepar. 

36) Björg Büchert, født Mönsen, lærerinde, af > 
Haderslev, født 1946 i Saltdal i Norge, kom 1968 l 
her- til landet. Andrageren indgik 1969 ægteskab 
med en tysk statsborger. Af ægteskabet er der 1 
barn. \ .. 

Andragerens ægtefælle ,er optaget på nærværende 
.. forslag. > " 

37) Uffe Büchert, lærerstuderende, af Haderslev, 
født 1947 i Flensborg som søn af i Slesvig født fader 
og danskfødt moder, kom 1965 her til landet. An- 
drageren, som indgik ægteskab. 1969 med en norsk 
statsborger, har nydt dansk skoÎeunclervisning. Af 
ægteskabet er der 1 barn. 
/ Anclragerens, ægtefælle er optaget på: nærværende 
forslag. '홢홢홢 SV,':'. ' 

38) Leon Canger, kunstmaler, af København, født 
1937 i Nadworna i Polen, kom 1969 her til landet. 
Andrageren, som tidligere har haft ophold her 1961- 
64, indgik 1961 ægteskab med en dansk statsborger. 
Af ægteskabet er der 2 børn. 

39) Ernst Dieter Cassebaum, kemilaborant; af " 
Ålborg, født 1940 i .HÉbrliiigerode i Tyskland, kom 
1961 her til landet. Andrageren er ugift. 

40) Andrew Kee-Meng Chang, assistent, af Kø- 
benhavn, født 1931 i Swatow i Kina, kom 1957 her 
til landet. Andrageren indgik 1958 ægteskab med 

I en dansk statsborger,-Ægteskabet er barnløst. 

41) Ghe-tyan Chang, fysiker, dr. phil., åf Roskilde, 
født 1921 i Shanghai i Kina, kom I960 her til landet. 
Andrageren indgik 1968 ægteskab med en tysk stats- 
borger, Af ægteskabet er dér 1 barn.. 

42) Anka Christensen, født Pasbach, af i Nordborg, 
født 1945 i Sønderborg som datter af tysk fader og 
dansk moder, kom 1965 her til landet. Andrageren 
indgik samme år ægteskab med en dansk statsborger. 
Af ægteskabet er der 2 børn. ;;: 

43) Anna J acoba Christen sen, født van ,,Dijk, ho- 
spitàlsmedhjælper, af Hvalsø, født 1932 i Noordwijk 
i Nederlandene, kom 1947-her til landet. Andrage- 
ren indgik 1960 ægteskab med en dansk statsborger, 
fra hvem hun 1968 er separeret. Af ægteskabet er 
der l barn, hvorover andrageren har loiældremyn- 
digheden. 

44) Axel Christensen, mgeniør, af Lynarby-Tår- 
bæk, født 1923 i Simeons sogn i København, kom 
1969 her til: landet. Andrageren, som tidligere har 
haft ophold hér fra fødslen til 1950, indgik samme 
år ægteskab med'en dansk statsborger. Af ægteska- 
bet er der 2 børn. Aridragerèll mistede sin ved fød- 
slen erhvervede danske indfødsret ved 1956 at er- 
hverve amerikansk statsborger ret : - 

Andragerens ægtefælle er 홢 optaget på nærværende 
홢 - forslag."'-' v 홢 - 홢 

45) Bertha Christensen, født Ewoldt, nattevagt, 
af Hvidovre, født 1914 i Flensborg, kom 1951 her 
til landet: Andrageren indgik samme år ægteskab 
med en- danske statsborger, der 1957 er afgået ved 
døden. Ægteskabet var barnløst. 

46):,Charles-Lee Christensen, af Nibe, født 1953 i 
dessen i Tyskland, kom 1964 her til landet. Andra- 
geren er 1966 adopteret af et dansk ægtepar. 

47) Ester Sidenius Christensen, født Christensen, 
sygeplejerske, af Lyngby-Tårbæk, født 1922 i La 
Paz i Bolivia som datter af danske forældre, kom 
. 1969 her til landet. Andrageren,, som tidligere har 
haft ophold her 1936-48, indgik 1950 ægteskab med 
en dansk statsborger. Af: ægteskabet er der 2 børn. 
'Anclrâgerell mistede sin véd fødslen erhvervede 
danske indfødsret ved 1958 at erhverve amerikansk 
statsborgerret. 
' Andragerens ægtefælle er optaget pa nærværende 

forslag. ; ' y - ' 홢  

48) Gladys Rosa Aura Christensen, født Velås- 
quez Loor, af Ålborg, født 1937 i Calceta i Equaclor, < 
kom 1967 her til landet. Andrageren indgik 1965 
ægteskab med en dansk statsborger. Af ægteskabet 
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er dér l barn. Af tidligere ægteskab med en eouado- 
riånsk statsborger er der 2 børn, som andrageren . 
har forældremyndigheden over. 

4-9) Jan Ramlov Christensen, af Brønderslev, født 
1963 i Seoul i Korea, kom 1970 her til landet og 
blev samme år adopteret af et dansk ægtepar. 

'50) Lars Marko Christensen, af Brønderslev, født 
1969 i Lahti i; Finland, ; kom i970 her til landet. 
Barnet er samme år adopteret af ,et dansk ægtepar. 

51) Lene Christensen, af Ramsø, født 1968 i Seoul 
i Korea, kom 1969 her til landet. Barnet -er 1970 
adopteret af et dansk ægtepar. 홢 홢 r  홢 ' 

52) Tom Andkjær Christensen, af Kolding, født 
1970, i Rio de: Janeiro, kom samme å;r her til landet 
og blev adopteret af et dansk ægtepar. -V 

53) Christine Christiansen, af Randers, født:1966 i 
Baumholder i Tyskland, kom 1967 her til landet. 
Barnet er 1970 adopteret af et dansk ægtepar. ,, 

54) lian Michael Cohen- af København, født 1968 
i Siöns sogn i København som søn af israelsk fader 
og dansk moder, har altid opholdt sig her i landet. 
Barnets forældre er 1970 skilt og forlOBlclrernynclighe- 
den tillagt moderen. 

- 55) Antonio Maria Rosario Cóiité;'> handelsagent og 
musiker, af Gentofte,: født 1929 i Napoli,rkom 1.966 
her til landet. Andrageren, der tidligere har haft 
ophold her maj-sept. 1960 samt maj-sept. 1961, 
indgik 1961 ægteskab med en dansk statsborger. 
Ægteskabet er barnløst.;; : 

, 56) Aikaterini (kaldet Katina): Cuni, ekspeditrice, 
af Brøndbyerne, født 1952 i Istanbul i Tyrkiet som 
datter af i Albanien født fader og italiensk moder, 
kom 1963 her til landet. Andrageren er ugift. 

Ändragerêri:s forældre ér optaget på nærværende 
fòrslag; 홢. V' 

57) Jolanda Cuni, født Mancini, af Brøndbyerne, 
født 1915 i Istanbul i Tyrkiet som datter af italienske 
forældre, kom 1963 her til landet. Andragëfen indgik 
1951 ægteskab med en i Albanien født mand. Af 
ægteskabet er der 2 børn. Hun er ikke det danske, 
sprog mægtig. 

Andragerens ægtefælle samt ældste datter er op- 
taget på nærværende forslag. 홢 - 

58) Trifon Cuni, snedker, af Brøndbyerne, født 
1912 i Ogduiian i Albanien, kom'1963 her til landet; 
An,dragéren indgik 1951 ægteskab med en italiensk 
statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. Han ér kun 

>, d[elvis det danske sprog mægtig. 

홢 Andragerens ægtefælle samt5 hans ældste' datter 
er optaget på nærværende forslag. ' 

59) Ove Dahl, fysipterapistuderende, af Søllerød, , ' 
født 1947 i Stranda ,,i Norge,, kom 1967 her til lan- 
det. Andrageren er ugi f t .  , 

60) Carol Daniel, inspektør, af København, født i 
1907 i Bukarest, kom 1964 her,til landet. Andrageren 
indgik, 1945 ægteskab med en rumænsk statsborger, 
Af ægteskabet,er der l b a r n . .  ,, , 

Andragerens ægtefælle, er optaget på nærværende 
f o r s l a g . .  v; 

61) Carola, Daniel, af København, , født 1911 i 
Calarasi i Rumænien, kom, 1964, her ,til landet. 
Andrageren, indgik 1945 ægteskab med en rumænsk , 
statsborger. Af ægteskabet er der lbarn. 

AndràgeryÍls ægtefælle er optaget påi,' nærværende 
forslag. : v-v;. 

62) 1 lora : olån Agnes , e n ,  studerende, af Frede- 
riksberg, født 1952 i Budapest, kom 1961 her til 
landet, Andrageren er ugift. 

Ahdragerens forældre har erhvervet dansk ind- 
fødsret ved lov af 18. december 1970. 

63). Gisela : Melitta Déla, født' Werllicke" cand. 
> theol., af Århus, født 1936 i Bonn, kom 1963 her til 
landet. Andrageren, der tidligere har haft ophold 
her august 1959-maj 1960, indgik 1964 ægteskab 
med eii dansk statsborger, fra hvem hun 1967 er skilt. 
Ægteskabet var barnløst. 

64) Camille Marie Emmanuel Dermul, hotelmed- 
hjælper, af Århus, født 1896 i St. Josse-teh-Noode 
i Belgien, kom 1966, her: til >.Iande't. Ai1clragereri, 
der er ugift, har jævnligt siden 1919 haft ophold her 
som artist. 

65) Gudrun Diedrich, født Jensen, af Tønder, født 
1942 i Flensborg, kom 1965 her til landet. Andrage- 
ren, som har nydt dansk skoleundervisning, indgik 
samme år ægteskab med en i Slesvig født mand. Af 
ægteskabet er der l  barn. " - v . . .  

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag. 

66) Richard Willi Karl Diedrich, bygningsingeni- 
ør, af Tønder, født 1937 i Flensborg, kom 1955 her 
til landet og har siden opholdt sig . her bortset fra 
halvårlige ophold i Slesvig 1959, l1960 og 1961. An- 
drageren som har nydt dansk skoleundervisning, 
indgik 1965 ægteskab med en i Slesvig født kvinde. 
Af ægteskabet er der l barn. : . 

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende , . 
forslag. A 홢 ' ' . . .  
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67) Hannelore Dietrich, født Dietrich, hospitalsla- 
borant, af København, født 1939 i Troppau i Tysk- 
land, kom 1964 her til landet. 4.ndragerell indgik 
samme år ægteskab med en dansk statsborger, fra 
hvem hun 1967 er skilt. Af ægteskabet er der 2 
børn, hvorover andrageren hår forældremyndighe- 
den. -/ ; 

68)' Erika Frauke .Bärbel Due, født Kuhlmann, af 
Augustenborg, født 1941 i Lübeck i Tyskland, kom 

; 1966 her til landet. Andrageren indgik 1965 ægte- 
skab med en dansk statsborger. Af ægteskabet er 
der 2 børn. 

69) Pia Jung Eisenhardt;, af Værløse, født 1969 i 
Seoul i Korea, kom 1970 her til landet. Barnet er 
samme år adopteret af et dansk ægtepar. 

70) Angela. Eriksen, født Göhring,. montrice, af 
København, født 1946 i Flensborg, kom 1961 her til 
landet. Andrageren, som hår nydt dansk skoleunder- 
visning, indgik 1964 ægteskab med en dansk stats- 

홢 borger, fra hvem hun 1970 er skilt. Ag ægteskabet er 
der l barn, som andrageren har forældremyndig- 
heden over. 

71) Ernö Eszterhas, docent, cand. mag., af Kø- 
benhavn, ;født 1917 L Budapest, kom 1956 her til 
landet. Alldragerén indgik 1939 ægteskab med en 
ungarsk statsborger. Af ægteskabet, 'pt,, der 1 barn, 
som er over 18 år; 
. Andrågerens ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag. : 

, 72) Klara Eszterhas, født Török, af København, 
- født 1908 i Budapest, kom 1962 her til landet: 
AndragC3ren indgik 1939 ægteskab med en ungarsk 
statsborger. Af ægteskabet er der 1 barn, som er 
over 18 år. 

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
fbrslag." . " - . , . 

. 73) Manfred Fritz Fabian, maskinarbejder, af 
Åbenrå, født Ì937 i Lamsfeld i Tyskland, kom 1962 
her til landet. Andrageren; indgik samme år ægte- 
skab med en dansk statsborger. Ægteskabet er 
barnløst. 

74) Maria Wilhelmine Fassbender (kalclet, søster 
Norberta), ordenssøster, af Maribo, født 1910 i Gel- 
sohkirchen i Tyskland, kom 1937 her til landet og 
har siden opholdt sig her bortset fra ophold i Tysk- 

. land 1948-54. 홢 

75) Paul Andreas Fauske, teknisk assistent, af 
Ålborg, født 1949 i TiÏm i Norge, kom 1967 her til I ; 
landet. Andrageren 홢 indgik '1970 . ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 1 barn. 홢 ., 

\'76), Suzanne Michéle Pia; Le Febqur, af lÅrhus, 
født 1962 i London som datter af i.Indien født fader . 
og dansk moder, kom samme år her til landet. 
Barnets forældre er 1971 skilt og forældremyndig- 
heden : tillagt moderen. Barnet har statsborgerret 
i Storbritannien.' 

. 77), Dieter Johannes Feddersen, vægter, af ,Kø- 
benhavn, født 1941 i Bröken dorf i Slesvig, kom 1969. 
her til landet. Andrageren. der tidligere har haft 
ophold her marts til juni 1958 og med kortvarige 
afbrydelser har sejlet-med danske skibe i, udenrigs- . 
fart 1956-69, ; er . ugift. Andrageren har nydt 
dansk skoleundervisning.: 

78) Roger Orla Felstead, af Nyborg, født 1968 i 
London som søn af britisk fader og dansk moder, 
kom samme år her til landet. Barnets forældre er , 
1969 skilt og forældremyndigheden tillagt moderen. 

79) Joao Manuel Fernandes Galamba, kursusstu- 
derende, af Herstederne, født 1946 i Lissabon, kom 
1965 her til, landet. Andrageren indgik 1966 ægte-, 
skab; med en dansk statsborger. Af, ægteskabet er 
der l .barn., , , 

80) Arthur Cla ver Valente DeRosario Fernandez, 
patentingeniør, af København, født 1937 i Calcutta i 
Indien, kom 1965, her til landet. Andragerén,' indgik 
1966 ægteskab med en dansk statsborger. Af ægte- 
skabet er der 2 biørn. , ; r , : . ,, , 

81) Rolf Wilhelm Feyling-Hansscn, afdelingsle- 
der, lektor, dr. phil., af Århus, født 1918 i Kirkenes 
i Norge, kom 1965 her til landet. Andrageren indgik 
1946 ægteskab med en norsk statsborger. Af ægte- 
skabet er der I barn. 홢 , '.v 홢 홢 , "홢 

82) Thu Nga Fich, af Hørsholm, født ,1963 i Long, 
Chau i, Vietnam, kom . 1969 her til landet og har si- 
den opholdt sig her bortset fra ophold i Vietnam 
februar-maj 1970. Barnet er 1970 adopteret af et 
dansk ægtepar. ;-; 

홢 83) José,z,,, Maria Figueiras Sal.inas,- konsulent, af 
Helsingør, født 1942 i Lissabon, kom 1961 her til 
landet. Andrageren indgik; 196.2 ægteskab !,Ü,wd, én 
dansk statsborger, fra hvem han 1967 er skilt. Af 
ægteskabet er der 1 barn, som har erhvervét dansk 
indfødsret ved lov af 18. november 1970. , 

84) 홢 qhrista Berta Hildegard Forkert, født Peiler, 
: l fysioterapeut, af Greve, født 1937 i Glögau i Polen 
som datter af tyske forældre, kom 1959 her til lan- 
det. Andrageren indgik samme år,ægteskab med en 
dansk statsborger; Ægteskabet er barnløst/ 
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- r 85) Hella Margot Frederiksen, c født' ' Bieringer, 
hulkortassistent, af København, født 1936 i Neustré- 
litz i Tysklancl,' 'kom 1959 her til'landet, Andrage- 
ren, som har nydt dansk skoleundervisning,' indgik 
1960 ægteskab med en dansk statsborger. Af ægte- 
skabet er der l barn. 

홢' 86) Reinhard Frost, automekaniker; af Gentofte, 
født 1934 i; Flensborg, kom 1959 her til landet. All-, 
drageren indgik 1958 ægteskab med en dansk stats- 
borger. Af: ægteskabet er dér 2 børn./Andrageren 
har delvis nydt dansk skoleundervisning. 

87) Anita, Frølund, af Struer, født 1967 i Søndre 
sogn i Roskilde som datter af iransk fader og dansk 
moder, har altid opholdt sig her i landet. Barnets , 
forældre er 1971 skilt og forældremyndigheden til- 
lagt moderen. 홢 :!s: : : i.1; ' 

Barnets broder er optaget på nærværende forslag. 

.88) Søren Frølullcl, af Struer, født 1969 i Holste- 
bro som søn af iransk fader og dansk moder, har al- 
tid opholdt sig her i landet. Barnets forældre er 
1971 skilt og forældremyndigheden tillagt moderen. 

Barnets søster er optaget på nærværende forslag. 

89) Agathe Cathrine Fønss, født Petersen, '.folke- 
pensionist, af Esbjerg, født 1907 i Sottrup sogn 
under Åbenrå-Sønderborg amt, kom 1956 her til 
landet. Andrageren, der-harvhaft ophold-inden for 
kongerigets nuværende grænser fra fødslen til 1920, 
indgik 1956 ægteskab med en dansk statsborger, der 
1962 ér afgået véd døden. Ægteskabet var barnløst. : 

90) Giacomo Lucio Ganci, bademester, af i Sølle- 
rød, født 1936 i Catania i Italien, kom 1961 her til 
landet og har siden opholdt sig her bortset fra op- 
hold i Italien september 1963-marts 1964 og 1966- 
67. Andrageren indgik 1968 ægteskab med en dansk 
statsborger. Af ægteskabet er der 1 barn. 

-i 91) Johannes Geertsma, elektriker, af :Odeiisé » 
født 1922 i Emmen i Nederlandene, kom 1950 her til 
landet.,. Andrageren, der tidligere har haft, Ophold 
her 1944-45, indgik .1945 ægteskab med en dansk 
statsborger. Af ægteskabet er der 4 børn.  ̂
. Alidragerens hustru har 1970 generhvervet dansk 

indfødsret ved afgivelse af erklæring i henhold til 
§ 4 i lov om dansk indfødsret, jfr. lovbekendtgørelse 
xir. 4Ö9 af 17. december 1968. 

En søn af andrageren har samme år erhvervet 
dansk indfødsret i henhold til § 3 i samme lov. 

Andragerens , ældste søn har erhvervet dansk ind- 
fødsret ved lov af 22. december, 1966. : i ; 

92) Michael Sten Gejlkå, af Århus, født 1968 i 홢. 
Lahti i Finland, kom 1969 her til landet. Barnet er 
1970 adopteret af et dansk ægtepar.  ̂, - 

93) Egon Christian Gindler, 'maskinfører, af Ting- 
lev, født 1943 i Tolk i Slesvig, kom 1951 her til lan- 
dét. Andrageren, som har nydt dansk skoleunder- 
visning, indgik 1969 ægteskab med en dansk stats- 
borger. Ægteskabet er barnløst. , , 

94) Christa 'Margarete' Goetz (kaldet søster Ly- 홢 
dia), ordenssøstor, af Maribo, født 1932 i Gleiwitz i 
Polen som datter af tyske forældre, kom 1954 her til , 
landet. !. 

95) Henrik Goldfarb, àf København, født 1Ø67 i I 
Skt. Thomas sogn på Frederiksberg som søn af isra- 
elsk fader og dansk moder, har altid opholdt sig hér, 
i landet. Barnets forældre er 1969 skilt og forældre- 
myndigheden, tillagt moderen. 

96) Jaime Goma-Arrom, bryggeriarbejder, af 
København, født 1933 i Palma i Spanien, kom 1962 
her til landet. Andrageren er ugift. 홢 . W 

97) Hans-Werner Gruhn, ingeniør, af Odense, 
. I fqdt 1941 i Flensborg, kom 1964 her til landet. An- 
drageren indgik 1965 ægteskab med en dansk stats- - 홢 ; ' 
borger. Af ægteskabet er der 1 barn. Andrageren 
har nydt - dansk skoleundervisning. ; 

98) Johann Grzona,. arbejdsmand, af Maribo, født 
,1901 i Rostock i Tyskland, kom 1905 her til landet. 
Andrageren indgik 1946 ægteskab med. en dansk 
statsborger. Af ægteskabet er der 1 barn, der er over 
18 år. /. ; ' ' 1 , 

99) Eva Gabriele Grønborg, af Odense, født 1951 
, i Berlin, kom, 1958, her til landet., Andrageren er 
ugift. \ 

Andragerens moder har erhvervet dansk indføds- 
ret ved lov af 26. öktoberl960. -1''홢 - 홢 

: 100) Gert Marco Morgner Grønhøj, af Hirtshals, 
født 1969 i Kalanti i Finland,,kom 1970 her til lan- 
det. Barnet er samme år adopteret af et dansk ægte- 
part s 홢 

Barnets søster er optaget på nærværende forslag. 

.101) Nina Margrethe Morgner Grønhøj, af Hirts- 
hals, født 1966 i Kalanti i Finland, kom 1970 her til 
landet. Barnet er samme år adopteret af et dansk ' ægtepar. 1 '  

Barnets broder ér optaget,på nærværende forslag. 

102) Alfrida Vendla Albertine Groning, født Peder- 
sen, af København, født 1891 i St. Stefans sogn i 
København; som datter af dansk fader og svensk 
moder, kom 1963 her til landet. Andrågeren, som 
tidligere hår haft ophold her fra fødslen til 1913, 
indgik 1915 ægteskab' med eri tysk statsborger, der 
1950 er afgået véd døden. Af ægteskabet er der l barn. ' . I 
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> Ved ægteskabet mistede hun sin ved fødslen erhver- 
vede danske indfødsret; < ' ; : , 

Andragerens søn har erhvervet dansk indfødsret 
ved lov af 13. april 1938. I ; 

103) Wilma Gudmundsson Alpiré, kontorassistent, 
af Lyngby-Tårbæk, født 1951 i Cochabamba i 
Bolivia som datter af danskfødt, fader og boliviansk 
moder, kom 1967 her til landet. Andrageren: er 
ugift. ; 

104). Charlotte Yong San Gullach, af Holstebro, 
født 1967 i Seoul i Korea, kom 1970 her til ,landet. 
Barnet er 1971 adopteret af et dansk ægtepar. 

105) Anne-Dore Hansen, af Egebjerg, født 1952 i 
Flensborg, kom 1961 her til landet. Andrageren er 
ugift. 

106) Ånllegretchen Hansen, født Dau; af ,Egebjørg, 
født 1933 i Fockbeki Slesvig, kom 1961 hér. til lan- 
det. Andrageren indgik samme år ægteskab med en 
dansk statsborger. Af: ægteskabet er der 1 barn. 
Andrageren har delvis nydt dansk skoleunclervis- 
ning. 

107) Christa Johanna Elisabeth . Hansen, født 
Neumann, af Middelfart, født 1934 i Hanerau i 
Tyskland, kom 1963 her til landets Åndrageren ind- 
gik samme år ægteskab med en dansk statsborger. 
Ægteskabet er barnløst. 

108) Edith Ursula Hansen, født Heisig, af Vejle, 
født 1929 i Bergedorf i Tyskland, kom 1956 her til 
landet. Andrageren indgik samme år ægteskab med 
en dansk statsborger. Af ægteskabet er der 4 børn. 홢 홢 

109) Elfriede Hansen, født van Galen, af Hirtshals, 
født 1945 i Freilassing i Tyskland som datter af 
nederlandske forældre, kom 1967 her til landet. 
Andrageren indgik samme år ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 1 barn. 

110) Eva Liv Hansen, af Herstederne, født 1969 i 
Suonenjoki i Finland, kom samme ar her til landet. 
Barnet er 1970 adopteret af et dansk ægtepar. 

111) Hannelore Hansen, klinikassistent, af Egtved, 
født 1946 i Flensborg, kom 1963 her til landet. An- 
drageren, som er ugift, har nydt dansk skoleunder- 
visning. ' ; 

Andragerens moder, Anna Katharine Bonnesen, 
홢 I . . I født Petersen, ér optaget på nærværende forslag. 

ii2) Hannelore Hansen, født Rosbeck, sygehjæl- 
per, af Gladsaxe, født 1937 i Schlochau.i Polen som 
datter af tyske forældre, kom 1965 her til landet. 
Andrageren indgik samme år ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

, 113) Helene. Hansen, født Petersen, af Gråsten, 
født 1910 i Flensborg, kom 1965 her til landet. An- 
drageren, som delvis har nydt dansk skoleundervis- 
ning, indgik samme år ægteskab med < n dansk 
statsborger. Ægteskabet er barnløst. 

114) Jan Kastoft Hansen, af Gentofte, født 1967 
i Landstuhl i Tyskland, kom 1968 her til landet. 
Barnetier 1970 adopteret af et dansk ægtepar. r r 

115) Margarete Hansen, født,.S Spira,, af Græsted- 
Gilleleje, født, 1935, i Siegburg i Tyskland, kom 1955 
her til landet. Andrageren indgik 1960 ægteskab 
med en dansk statsborger. Ægteskabet er barnløst. 

1,16) Maria Ester Hansen, født Bakit, fabriJmrbej:, 
der, af Nordborg,.født 1925 i Puerto Limóll i Costa 
Rica, kom 1964 her til landet. Andrageren indgik 
1957 ægteskab med en dansk statsborger. Af ægte- 
skabet er der 2 børn. 

' 117) Mýung Lee Hansen, af Hørsholm, født 1963 
i',Seoul i Korea, kom 1969 her til landet. Barnet 
er 1970 adopteret af et dansk ægtepar. 

홢' 
118) Nico, Hansen, skibstømrer, af Nanortalik, 

. , født; 940: i Hoffnung i Slesvig, kom 1962 her til 
landet: og har siden opholdt sig' her bortset fra op- 
hold i Slesvig oktober 1.963 <홢juni 1964. Andràge- 
Ten,, der - er u'gift, har nydt dansk skoleundervis- 
ning. '홢 ' I - 홢, 홢홢 11... ; 홢,- . 홢 I . . . .  ; 

119) Samrong Hansen, født Wongchim, af Helsing- 
ør, født 1938 i Tambon i Thailand; kom 1962 her til 
landet. Andrageren indgik sammè år ægteskab med 
eh dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

120) Song Lee Hansen, af Hørsholm, født 1968 
i Seoul i Korea, kom 1970 her til landet, Barnet, 
er 1971 adopteret af et dansk ægtepar.. 

; 121) Saara Kaarina Hansen, født Kyrönlahti, af 
Esbjerg, født 1936 i Alajårvi\iiFiniand, kom 1965 
her til .laiidét. Andrageren, som tidligere har haft 
ophold her 1958-60, indgik 1958 ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er, der 3 børn, 

122) Torben Rettrup Hansen, ungkok, af Kalund- 
borg, født 1952 i Kristkirkens sogn i København 
som søn af italiensk fader og danskfødt moder, har 
altid opholdt sig her i landet. Andrageren er ugift. 

123) Ulla Marianna Hansen, født Pilz, af Ålborg, 
født 1944 i Skt. Mortens sogn i Randers som datter 
af tysk fader og danskfødt moder, har altid opholdt 
홢. sig her i laindet.; And1;ageren. indgik l965 ægteskab 
med en dansk statsborger. Af; ægteskabet er der 1 
barn. 
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Andragerens moder er optaget på lov af 23. marts 
1948 om-,, erhvervelse eller bevarelse af indfødsret 
uanset lov nr. 379 af 12. juli 1946. J  : , 

124) Christa. Harms, .sel^etærkorrespondent, af 
København, født 1940 i Hamborg, kom 1962 her 
til landet. Andrageren ,e,r ncriffe.- 

125) Dieter Karl Werner Heermeier, speditørassi- 
stent, af Rødekro, født 1944 i, Harrisleefeld i Sles- 
vig, kom 1967 her til landet. Andrageren, som har 
nydt dansk skoleundervisning,- indgik samme '-år 
ægteskab med en tysk statsborger. Af ægteskabet er 
der l barn. -.-v 홢홢 ' W  . 홢 

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag. 

' 126); Sabine Heermeier, født Kruse, af Rødekro, 
født 1946 i Flensborg, kom 1967 her til landet. An- 
drageren., som har nydt dansk skoleundervisning, 
indgik samme år ægteskab med en tysk statsborger. 
Af ægteskabet er der J barn. 1 - i;. 

Andragerens ægtefælle er optaget 'på\ nærværende 
forslag.. 

127) John David Heilbrunn, af Gentofte, født 1952, 
i Santa Monica i USA som søn af amerikansk fader 
og danskfødt moder, kom 1958 her til landet, 

128) Brigitta Henriksen, født Zauner, specialarbej- 
der, af Rødovre, født 1943 i St. Georgen i Østrig, 
kom 1964 her til landet. Andrageren indgik 1965 , 
ægteskab med en dansk statsborger, fra hvem Run 
1970 er skilt. Af ægteskabet er der ,2 børn, som 
andragéren har forældremyndigheden over. 

129) Gerlinde Henriksen, født Tschiedel, blomster- 
binder, af Odense, født 1940 i Wien, kom 1963 her 
til landet. Andrageren indgik 1962 ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

130) Lis Hepenstrick, ekspeditrice, af Skander- 
borg, født 1945 i Århus, som datter af tysk fader og 
dansk moder, har altid opholdt sig her i landet bort- 
set fra ophold i Sverige 1955-57. Andrageren er 
ugilft. < 홢. 4 . 홢- 홢. 

131) Lydia Herneth, født Knabl, plejerske, af 
Lyngby-Tårbæk, født 1939 i Zams i Østrig, kom 
1955 her til landet.: Andrageren indgik 1966 ægte- 
skab. med en dansk statsborger. Ægteskabet: er 
b a r n l ø s t . . .  -y :y: 

1.32) Robert Alfred Hesse, af Grenå, født 1915 i 
Kiel, kom 1918 her til landet og har siden opholdt 
sig her bortset fra ophold i Tyskland april 1942 홢' 
september 1943. Andrageren er ugift 홢 

;; 133) Lars-Erik Hietala, arbejdsmand, af Hvidovre; 
født 1951 i Helsingfors, kom 1967 her , til landet. 

; Andrageren er ugift. 

134) John. Jeffrey Gregory Kyaw Hoe, forvalter, af 
Kjellerup, født 1943 i Bangalore i Indien som søn af 
burmesiske forældre, kom 1962 her til landet. An- 
drageren indgik 1967 ægteskab med en dansk stats- 
borger. Af ægteskabet er der l barn. 

135) Anna Marga Holmberg, født Hoffmann,, 
montrice, af Høje Tåstrup,1 født 1940 i Hannover 
i Tyskland, kom 1963 her til landet. Anclragereri 
indgik 1962 ægteskab med en dansk statsborger. 
Af ægteskabet-er der 2 børn. Af tidligere ægteskab . 
med en svensk statsborger er der I barn, som an- 
drageren har forældremyndigheden over. 

136) Yukiko 'Holmer, født Asallö, af København, 
. født 1918 i Gifu-ken i Japan, kom 1967 her til lan- 
det. Andrageren indgik 1965 ægteskab 'med en 
dansk statsborger.* Ægteskabet er barnløst; 

137) Liselotte Huess, født Huess, montrice, af Her- 
stederne, født; 1941 på Rigshospitalet i København, 
kom 1957 her til landet;, Andrageren, som tidligere 
har haft ophold her fra fødslen til 1949, indgik 1961 
ægteskab med en dansk statsborger, fra hvem hun 
1962 er skilt. Ægteskabet var barnløst. Andrageren 
har mistet sin ved fødslen erhvervede danske stats- 
borgerret ved 1954 at erhverve statsborgerret i 
Polen. : 

Andragerens moder har generhvervet dansk 
indfødsret ved lov af 18. december 1964. 

Ved lov af 4. juni 1969 meddeltes der andrageren 
dansk indfødsret .på; betingelse af, at', hun senest 
den 30. april 1971 godtgjorde at være løst fra sit 
hidtidige statsborgerlige forhold;: Da - denne be- 
tingelse ikke, har kunnet opfyldes inden fristens ' ' : I , I 
udløb, har man optaget hende på nærværende for- 
slag.-; , 

홢 138) Irene :Elisabl3th Huysman, kontorelev, af 
Lyngby-Tårbæk, født 1953 i Hellig Kors sogn i 
København, som datter af nederlandsk fader og 
dansk moder, har altid opholdt sig her i landet. 
Andrageren er ugift. 4- 

, 139) Higinia > Parada Hvidberg, født Parada, fa- 
brikarbejder, af København, født 1931 i Paterna del 
Madera i Spanien, kom 1963 her til landet. Andra- 
geren: indgik samme år ægteskab med en dansk 
statsborger, fra hvem hun 1969 er separeret. Ægte- 
skabet var barnløst. 

140) Dorthe Hyldal, af Helsinge, født 1969 i 
I Jönköping i Sverige som datter af finsk statsborger, 
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kom samme år her til landet. Barnet er 1970 adop- 
teret af et dansk ægtepar-, : 

141) Hildegard-Eva Høgh, født Oehmichen, af 
Aulum-Haderup, født 1939 i Berlin, kom 1967 her 
til landet. Andragerén indgik samme år ægteskab 
med en dansk statsborger. Af ægteskabet er der l 
barn.. 홢: '. - " " . ' - ' 

142) David Ifrah, slagter, af København, født 
1935 i Marrakech i Marokko, kom 1961! her til lan- 
det. Audi-ageren indgik 1969 ægteskab med en 
tunesisk statsborger. Ægteskabet er barnløst. 홢 

143) Charlotte Øfverlind Iversen, af Randers, 
født 1970 i, Lahti i Finland, korn samme år her til 
landet. Barnet ,er. 1970 adopteret af et dansk ægte- 
par. 

. 144) Ronnie Hegelund Jakobsen, af Vissenbjerg, 
født 1966 i Nürnberg, kom. 1967 her til landet. Bar- 
net er 1969 adopteret af et dansk ægtepar.. 

145) Charlotte . Jensen, af Silkeborg, født .1970 i 
Silkeborg som datter af finsk statsborger, har altid 
opholdt sig her i landet. Barnet er samme år adop- 
teret af et dansk ægtepar. , ; 

146) Claus Brandt Jensen, af Ballerup-Måløv, 
født 1958 på Rigshospitalet i København som søn af 
canadisk fader og dansk moder, har altid opholdt 
sig her i landet. Barnets forældre er 1959 separeret 
og forældremyndigheden tillagt moderen. i 

Barnets fader har genèrhyervet dansk indfødsret 
ved lov af J" Ìl()vember 1970. 

147) Gisela - Anne Jensen, født Stern, af', Århus, 
født 1929 i Berlin, kom 1965 her til landet. Anclra- 
geren indgik samme : år ægteskab med en dansk 
statsbórger. Af ægteskabet er der 1 barn. : - I 홢.? ., 

148) Helena Mai'garetha Jensen, født Admiraal, 
lærer, af Ringsted, født 1937 i Velsen i Nederlande- 
ne, kom 1961 her til landet. Andrageren indgik 1963 
ægteskab med én dansk statsborger. Af ægteskabet 
er dér 3 børn. 

149) Ingeburg Christine Jensen, født Carstens, af 
Åskov, født 1944 i Flensborg, kom 1954 her til lan- 
det. AndTageren indgik 1963 ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 3 børn. 

, 150) Jakob Jensen, af Roskilde, født 1967 i Godt- 
. håb sogn på Frederiksberg som søn af dansk moder 

og' israelsk fader, har altid opholdt sig her i landet. 
I Barnets forældre er 1968 skilt og forældremyndighe- 
den tillagt moderen. Moderen er nu gift med en 
dansk statsborger, der 1968 har adopteret barnet.' 

151) Jakob Brandt Jensen, af Holbæk, født 1967 
i Klagenfurt i Østrigj kom 1968 her til landet. 
Barnet er 1969 adopteret af, eb dansk ægtepar. 

152) Kurt 'Pedersen.: jensen,' eksportchauffør, af! 
Åbenrå,i født 1940 i Bov sogn under Åbenra- 
Sønderborg amt som søn af tysk fader og dansk- 
. født moder, har altid opholdt sig her i landet. 
Andragerén indgik 1966' ægteskab med én dansk 
statsborger. Af ægteskabet er der 1 barn. 

153) Lene Jensen, af Ålborg*: født 1970, i Ålborg 
Domsogn i Ålborg som datter af nederlandsk stats- 
borger, har altid opholdt sig hér i landet. Barnet er 
1970 adopteret af et dansk .ægtepar. i- 

154) Margot Ilse Jensen, født Krause, fysiotera- 
peut, af Esbjerg, født 1934 i Alt Christburg i Polen: 
som datter af tysk statsborger, kom 1965 .her. til 
landet. Andrageren indgik 1964 ægteskab med en 
dansk statsborger, fra hvem hun 1970 er skilt. Af 
ægteskabet er der 2 børn, hvorover andrageren har 

, forældremyndigheden. 

155) Michael Krag Jensen, af Sønderborg, født 
1967 i Karlsruhe i Tyskland, kom 1969 her til lan- 
det; Barnet er 1970 adopteret af et dansk ægtepar. 

156) Maaret jensen, af Løgumkloster, født 1970 i 
Kyyjärvi i Finland, kom samme år her til landet og 
blev adopteret af et dansk ægtepar., 4 . , 

157) Stina Stubkjær Jensen, af Århus, født ,1968 i 
Vorup sogn under Århus, amt som datter af finsk 
statsborger, har altid opholdt sig her i landet. Bar- 
net er 1970 adopteret af et dansk ægtepar. 

15'8) : Børge Rikard Johansen, skibsfører, af Ros- 
kilde; født 1939 i Tran'ø'y' i Norge, kom 1967 her til 
landet og har siden opholdt sig her bortset fra sej- 
lads med danske skibe fra september 1970. Andra- 
ge ren, indgik 1966 ægteskab med en dansk stats- 
borger. Af ægteskabet er der 1 b a r n . .  ; . 

159) 'Raghhild-Liv Johansen, født Valaker, lærer, 
af Hashøj, født 1945 i Utvik i Norge,.'kom 1969 her 
til landet. Andrageren indgik samme år ægteskab 
med. en dansk statsborger. Ægteskabet ;yF barnløst. 

160) Lars Ingemar Jdsefsson; professor, dr. med., 
af Gentofte, født 1931 i Addis Abeba i Etiopien som 
søn 'af svenske forældre, kom 1970 hér til landet. 
Andrageren indgik 1957 ægteskab med en svensk 
statsborger. Af ægteskabet er der 3 børn. 

161) Anna Hilda Jørgensen, født Harzbecker, af 
København, født 1918 i P-róschwitz i Tyskland, kom 
1954 her til tillaridêt,' Anclragereri 홢 indgik samme , år 
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ægteskab med en 'dansk statsborger. Ægteskabet er 
barnløst. 홢*/홢... 

162) Johanne. Alfredë Jørgensen, født .Hansen, 
af Sønderborg, født 1929 i Flensborg, kom 1969 
her til landet. Andrageren indgik samme' år. ægte- 
skab med en dansk statsborger. Af ægteskabet er 
der 1 barn. Af tidligere ægteskab med en tysk 
statsborger er dér l barn, som aÌìcltàgeren: har 
förfulcltemYncligheden ,över; ,  " ;;; 

163) Lone Damsgaard Jørgensen, af Hillerød, født 
1968 i Seoul i Korea, kom 1970 her til landet. 
Barnet er 1971 adopteret af et dansk ægtepar. ; 

. 164) Magdolhé Jørgehsen, født Turi, af Hélsmgøi, 
født 1939 i Szeged i Ungarn, kom 1957 her til lan- 
det. A ndra geren indgik 1970 ægteskab med en 
dansk statsborger. Ægteskabet er. barnløst* , 

; ,165) Marie Elise Jørgensen, født Abt, af Esbjerg, 
født 1920 i Battau i Sovjetunionen som datter af 
tyske forældre,, kom 1957 her til landet. Andrageren 
indgik samme ar ægteskab med en dansk statsbor- ' 
ger. Ægteskabet er barnløst. : " . 

En datter af andragerens; tidligere ægteskab med 
en tysk statsborger har erhvervet dansk indfødsret 
ved lov af 13. november 1968. 홢홢 v ' i-,.홢; 

166) Ditte ;Kaffka, af Frederiksberg, født 1965 i 
Godthåb sogn p Frederiksberg som datter af un- 
garsk fader; og d nsk moder,, har altid opholdt sig <' 
he c, i landet. Barnets, forældre er 1966 skilt og foræld 
dremyndigheden tillagt moderen.,. 

Barnets fader har erhvervet dansk indfødsret ved ; 
lov af 11. december 1968, og; dets 2 søskende er op- 
taget på nærværende -fors ag 

, 167). Ivan Kaffka, åf Frederiksberg,, født. 1961.i 
Godthåb sogn. på Frederiksberg som søn af ungarsk 
fader og dansk moder, har altid opholdt sig her i 
land.ét' Barnets forældre er 1966 skilt: og forældre- 
myndigheden tillagt moderen. ; ;; 

BarnetS: fader har erhvervet dansk indfødsret ved 
lov af 11 december 1968, og dets 2' søskende ér op- 
taget pa nærværende forslag. : 

168) Jan Kaffka, af Otterup, født 19601 Godthåb 
sogn .på Frederiksberg som søn af ungarsk fader og ! 
dansk moder, har altid opholdt sig her i landet. 
Barnets forældre,er 1966 skilt og forældremyndighe- : 
den tillagt moderen. ; 

Barnets fader har erhvervet dansk indfødsret ved , : 
lov af ,;'11. -december 1968, og dets/tb; søskende, er ; 
optaget på nærværende forslås.. ;:.. ;-:v , : : v ' 홢 I 

169) Niilo Paavali KaUinen, bpringsmester, af 
Rødovre, født 1908 i Pietarsaari i Finland, kom 
1965 her, -:,til .landet.. Andrageren indgik ;1930 ægte- 
skab med en finsk statsborger, som har bevaret 
bopæl i Finland. Ægteskabet er barnløst. 

170) Edward Kanholm, civilingeniør, af,Køben- 
ha v ii, født 1930, i; Piaseczno i Polen, kom 1965 her 
til landet.. An.drageren indgik. 1950 ægteskab med en 
polsk statsborger. Af ægteskabet ,.er der 2 børn; æg- 
tefællen og børnene har bopæl i P o l e n . .  , 

171) Ioannis Karågiorgis, elektriker, af Køben- 
havn, født' 1937 i Platanovrisi D )ramas i Græken- 
land, kom 1965 hér til landet. Ahdragéren, som tid- 
ligere har haft ophold her juli-pktpber 1960, indgik 
1967 ægteskab med en dansk statsborger. Af ægte- 
skabet er der 1 barn. V : 

172) Hilmy Wahba Karås, korrespondent;. af. Ve- 
jen, født 1925 i Assiut i Ægypten,kom 1962 her til 
landet. Ándragèren. indgik 1958 ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

홢 173) Helene Kempa (kaldet søster Meinolfa), or- 
denssøster, af 'København, født 1918 i 'Wemitten i 
Polen 'som datter af tyske forældre, kom 1948 lier til 
"landet.'. ; . ;홢 v:.-; 

174) Kurt Heinz Ketterle, prøvemester, af Brønd- 
byerne, født 1941 i Stuttgart i, Tyskland, kom 1963 
her til landet. Andrageren indgik samme år ægte- 
skab med en dansk statsborger. Af ægteskab ét er 
der 2 b ø r n . .   ̂

175) Heidi Cecihja Kindsholm,' af Tarnby, født 
1966 i Murska Sobota i Jugoslavien, kom 1969 her 

: til landet. Barnet er 1971 adopteret af et dansk 
ægtepar..홢 '"홢 ' ' 'a:1 '' s> 

176), Susanne Kittler, , af Nørager. født 1960 i 
Nyborg som datter af tysk fader og dansk moder, 
har altid opholdt sig her i landet bortset fra ophold i 
Tyskland 1961-62; Barnets forældre ér 1966 skilt og 
forældremyndigheden tillagt moderen. ,:.v; 홢 

,,, 177) Spphia-Katma Klenø,, født Yelonias, maler- 
inde, af København, født. 1924i Neon Karlpvassion 홢' 
i Grækenland, kom 1954 her til landet. Áildrageren 
indgik 1955 ægteskab med en dansk statsborger, 
fra hvem hun 1958 or skilt. Af ægteskabet er der I 
barn, som andrageren: har; forældremyndigheden - 
over....; ' Vv ( 

Ved lov af 4 juni 1969 meddéltés der andrageren 
dansk indfødsret på betingelse af. at hun ' '  " ' d  "  
at være løst fra sit hidtidige stataoorgeriige forhold. 
Da hun ikke kan opfylde, .denne, betingelse,;har man 
optaget hende på nærværende forslag., 
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178) Werenå Margareta Maria Kluge, af Gentofte, j 
født 1952 i Wien, kom 1961 her til landet. Andrage- 
ren, som 1963 er adopteret af et dansk ægtepar, cr 

.. ugift. ' 

179) Joseph Carolus Kmiecik, pie jer aspirant, af 
Otterup, født 1937 i Krakow i Polen, kom i962 her 

I . til landet. Andrågeren indgik 1960 ægteskab med 
en polsk statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

Ved lov af 13. november 1968 meddeltes der 
andrageren dansk indfødsret pa betingelse af, at 
han godtgjorde, at være løst fra sit hidtidige stats- 
borgerlige forhold. Da denne betingelse ikke har 
kunnet, opfyldes, har man optaget, ham på nær- 
værende forslag. 홢 . 

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag. , v i  

180) Krvstyna Elzbieta Kmiecik, født Michalik, 
af Otterup, født 1940 i Dabrówka, Maia i Polen, 
kom 1962 her til landet. Andrageren indgik 1960 
ægteskab med én polsk statsborger. Af ægteskabet 
er der 2 børn. 

Ved lov af 13. november 1968 meddeltes der an- 
drageren dansk indfødsret pa betingelse af, åt . hun 
godtgjörde at være løst fra: sit hidtidige stats- 
borgerlige forhold. Da denne bétingelse ikke har ' 
kunnet opfyldes, har man optaget hende på nær- 
værende forsla-. 홢... 

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
f o r s l a g . . . . . . . .  , , ; , 홢 

181) Bodil Knox-Wilson, født Helms, af Helsing- 
ør, født 1897 i Frederiksberg sogn på Frederiksberg, 
kom 1964 her til landet. Andrageren, som tidligere 
har. haft ophold her fra fødslen til 1923, indgik 1934 
ægteskab med en britisk statsborger, hvorved hun 
mistede sin véd fødslen erhvervede danske inclføcls-, 
ret. Ægtefællen er 1964 afgået ved døden. Ægteska- 
bet var barÌùøst. 

, 182) Doris Gudrun Knudsen, født Hesse, af Hille- 
rød, født 1948 i Braunschweig i Tyskland, kom 1969 
her til landet. Änclrageren indgik samme år ægte- 
skab med en dansk statsborger. Af ægteskabet er 
der l barn. 

.... 183) Pia Knudsen, af Thisted, født 1968 i Seoul i 
Korea, kom 1970 her til landet og blev samme, år 

. I . .adopteret af et dansk ægtepar.  ̂

184) Miriam Hi Ja Koester, af Søllerød, født 1969 
i Seoul i Korea, kom samme år her til landet. Bar- 
net er, 1970, adopteret af et dansk ægtepar. 

185) Isolde Kornelia Kofler, født Embiwher, for- 
stander, af Vordingborg, født 1923 i Saalfelden i 

Østrig, kom 1959 her til landet. Andrageren indgik 
1947 ægteskab med en: østrigsk statsborger,-fra 
hvem hun 1957 er skilt. - Af ægteskabet er der ,1 
barn, som er over 18 år. , , 

, 186) Liesel Kolb, født Kolb, fotolaborant, af Fre- 
deriksberg, født 1936 i Darmstadt i Tyskland, kom 
1960 her til landet. -Andrageren in.dg& samme , år 
ægteskab med en dansk statsborger, fra hvem hun 
1964 er skilt. Ægteskabet: var barnløst. Af tidligere 
ægteskab med en tysk statsborger er der 1 barn, 
som aridrageren har forældremyndigheden over. 

187) Erhard Mathias Kolenda, ingeniør, af Oden- 
se, født 1939 i Elbing i Polen som søn af tyske for- 
ældre, kom. 1962 her til landet. An:clragè;en indgik 
samme år ægteskab med en dansk statsborger. Af 
ægteskabet er der 2 børn. , " , , : 

188) Palle Koller, af Ålborg, født 1964 i Nørholm 
sogn under Nordjyllands amt som søn af østrigsk 
fader 'og dansk moder, har altid opholdt sig her i 
landet bortset fra ophold i Østrig maj 1969-februar 

. 1970. Barnets forældre or 1970 skilt i Østrig, hvor- 
ved der er tillagt moderen ret til at pleje og opdrage 
barnet. 

Barnets søster er optaget på nærværende forslag. 

189) Pia Therese Koller, af Ålborg, født 1969 i 
Ansgars sogn i Ålborg som datter af østrigsk fader 
og dansk moder, har altid opholdt sig hér i landet 

- bortset fra ophold i Østrig maj 1969-fébruar 1970. 
Barnets forældre er 1970 skilt i Østrig, hvorved der 
ei; tillagt moderen ret til at pleje og opdrage barnet. 

Barnets broder er, optaget på nærværende forslag. 

; , 190) Rozålia Maria Kovåcs, født Buzås, laborant, 
af Roskilde, født 1948 i Gödöllö i Ungarn, kom 1968 
her til landet. Andrageren, indgik samme år ægte- 
skab med en dansk statsborger. Ægteskabet er . 
barnløst. "! 

v 191) Lois Olive Krarup, født Tucker, af Græsted- 
Gilleleje, født 1919 i Richmond i New Zealand, kom 
1951 her til landet og har siden opholdt sig her bort- 
set fra ophold i New Zealand november 1952-sep- 
tember 1953 samt i Hong Kong februar 1968-januar 
1969. Andrageren indgik 1951 ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet ,er der 1 barn. 

192) Adolf Krasser, skomager, af København, 
født 1938 i Graz i Østrig, kom 1962 her til landet. 
,Ahdrageren er ugift. 

193) Heidemarie Krejbérg, født Dieckmann, 
lærer, af Lemvig, født 1946 i Arnis i Slesvig, kom 
1965 her til landet.. Andrageren, som tidligere har . 
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haft, ophold her 1961-62, og som,har nydt dansk 
skoleundervisning, indgik 1968 ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der I ,,barn. 

194) Karin Kristensen, født Wulff, af Hvidovre, 
født 1939, i Quickborn i Tyskland, kom 1963 her til 1,1 
landet og har siden opholdt sig her bortset fra op- 
hold i Tyskland 1965-66. Andrageren indgik 1962 
ægteskab med en dansk statsborger. Af ægteskabet 
er der 1 barn. 

195) Mads Kristensen, af Ålborg, født 1967' i Graz 
i , Østrig, ' kom 1Ö69 her til landet'; Barnet er 1970 
adopteret af et dansk ægtepar. ' 

196) .Stefania Krukiewicz, født Bieszk, af Skagen; 
født 1936 i Rumia i Polen, kom 1965 her til landet. 
Andrageren indgik 1958 ægteskab med en polsk 
statsborger. Af ægteskabet er dér 3 børn. 

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag. ' '' 홢. 

: 197) Zbigniew Henryk Krukiewicz, fisker, af Ska- 
gen, født 1931 i Puck i Polen, kom. 1964, her .til lan- 
det. Andrageren, som tidligere har haft ophold her 
1959-60, indgik 1958 ægteskab med en polsk stats- 
borger. Af ægteskabet er der 3 børn. ' - , 

Andragerens ægtefælle et: optaget på nærværende '' forslag. 홢 ' 

198) Aleksandra Krystyna Krzeminski, født 
Kazmierczåk,1 'teknisk tegner, àf Gladsaxe, født 
1934 i Riga i Sovjetunionen som datter af polske 
forældre, kom 1965 her til laiidet;' Andrageren ind?., 
gik 1959 ægteskab med en polsk' Statsborger. Af 
ægteskabet er der l barn.' " 1 i: 홢 홢 

AndÌ'àgert:ms ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag. ' - 

199) Jacek Krzeminski, ingeniør, af Gladsaxe', 
født 1935 i Warszawa, 'kom 1964 her. til landet. 
Andrageren indgik 1959 ægteskab med en polsk 
statsborger. Af ægteskabet er .der I. barn. < ; ' . 홢, 
; Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag. 

200) . Tömo. Kucis, metalsliber, af København, 
født 1937 i Zagreb i Jugoslavien, kom; 1962 her til 
landet. Andrageren, som er australsk statsborger, 
indgik 1963 ægteskab med en dansk statsborger. Af 
ægteskabet er der 2 børn. 홢 / 

201) Helga ,,Luise, Køhn, født .Dallhammer, af 
Ballerup-Måløv, født 1940 i Augsburg i Tyskland, 
kom. 1961 her til landet. Andrageren indgik samme 
år ægteskab med en dansk, statsborger., Af . ægte- 
skabet er der . 3 børn. 홢 ,, 

202) Arthur Helmuth Kopeke, billedkunstner, af 
Brøndbyerne, født 1928 i Hamborg, kom 1958 her 
til landet. Andrageren indgik 19,57 ægteskab med en 
dansk statsborger. Ægteskabet er barnløst. 

203) Hildegard Frieda Køpke, født Noetzel, ren- 
gøringsassisteÌlt, af Sønderborg, født 1913 i Kiel i 
Tyskland; kom 1922 her til landet. Andrageren ind- 
gik 1949 ægteskab med en tysk' statsborger, fra 
hvem hun 1962 er skilt. Af ægteskabet er der 1 

<, barn, som andrageren har forældremyndigheden 
over. / . ; ' .홢 

204) Ingrid Larsen, født Moser, af Ballerup-Må- 
løv, født 1938 i Kiel som datter af i Slesvig fødte 
forældre, kom 1958 her til landet. Andrageren, der 
nar nydt dansk skóÌÊmndervisning, indgik 1060, æg- 
teskab med en dansk statsborger. Af ægteskabet er 
der 3 børn. ,. 

, 205) Rene Wennergaard Larsen, af Hørning, født 
1970 i Lumijoki i Finland, Kom samme år her til 
landet og blev adopteret af et dansk ægtepar. 

206) Vivi Ehrenreich Larsen, født Petersen, af 
Hvidovre, født 1942 i Virum sogn under Køben- 
havns amt, kom 1962 her til landet. Andrageren, 
der tidligere har haft ophold her fra fødslen til 1952, 
indgik: 1965 , ægteskab, med en dansk statshorger; 
Af ægteskabet er der 1 barn. Andrageren har mistet 
sin ved fødslen erhvervede danske indfødsret ved ' \ 
i960 at erhverve statsborgerret i Canada. 

207) Gerda Lauterbach, født Vollnhofer, lærer, 
af Godthåb, født 1939 i Wien, kom 1969 her til 
landet. Andrageren indgik samme år ægteskab med 
en dansk statsborger. Af ægteskabet er der 1 
barn. : 

208) Janos Dezsö Lebeda, mag. scient., af Glad- 
saxe/født 193 1,1 i Budapest, kom 1957 her til landet. 
Andrageren indgik 1961; ægteskab med en dansk - 
statsborger, fra hvem han 1966 er skilt. Af ægte- 
skabet er der 1 barn, som moderen har forældre- 
myndigheden o v e r . .  

Andragerens barn har erhvervet dansk indfødsret 
ved lov af 31. maj 1968. " ; 

209) Jan de Leeuw, af Hørsholm, født 1963 sam- 
mesteds som, søn af nederlandsk fader og dansk 
moder, har altid opholdt sig her i landet. Barnets 
forældre er 1970 separeret og. forældremyndigheden 
tillagt moderen. 
, Barnets .홢 fader har erhvervet. dansk indfødsret ved 

lov af 18. november 1970. i : . , , 
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210) Nina Ki Soon Leidérsdorff-Olsen, af Gentof- 
te, født 1969 i Seoul i Korea, kom 1970 her til lan- 
det. Barnet er samme år adopteret af et dansk ægte- 

' 
par. 

211) Elisabet Lempiäinen, født Malinen, folke- 
pensionist, af Odense, født 1903 i Joroinen i Fin- 
land, kom 1967 her til landet. Andrageren indgik 
1927 ægteskab med en finsk statsbprger, der 1967 
er afgået ved døden. Af ægteskabet er. der 2 børn, 
der, begge er over 18 år. , 홢 

212) Erzsébet Lieber, født Kolozsi, af Frederiks- 
berg, født 19.46 i Budapest, kom ,1965 her til landet. 
Andrageren indgik 1966 ægteskab med en ungarsk 
statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. , 

. 4ndragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
'forslag.' -'.-.i..--- 

213) Kåroly Lieber, maskinarbejder, af Frederiks- 
berg, født 1935 i Ercsi i Ungarn, kom 1956 her til 
landet og har siden opholdt sig her bortset fra op- 
hold i Ungarn 1963-$5.' Andrageren indgik 1966 
ægteskab med en ungarsk statsborger. Ai ægteska- 
bet er der 2 b ø r n . .  , 
; Andragérens ægtefælle er optaget på nærværende 

forslag.. ' . .  홢;! . . . .  ' ; v.; ...... 

214) Carmen Marion Liëdke, født Völker, lærer, af 
Bov, født 1945 i Rodenæs i Slesvig, kom 1965 her til 
landet. Andrageren, som har nydt dansk skoleun- 
dervisning, indgik 1966 ægteskab med en tysk stats- 
borger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

.Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
,. forslag. ' v 홢' ' 홢 

, 215) Einar Peter Liedke, lærer, af Bov, født 1941 
i Flensborg, kom 1965 her til landet, Andrageren, 
som har nydt dansk skoleundervisning, indgik 1966 
ægteskab med en tysk statsborger. Af ægteskabet 
er der 2 børn. 

Andragèrens, ægtefælle I er optaget på nærværende 
forslag.-.: ;> 

216) Conni Lind, af Randers, født 1970 i Silke- 
borg som datter af finsk statsborger, har altid op- 
holdt sig her i landet. Barnet er 1970 adopteret af et 
dansk ægtepar. 

217) Fredrik Otto Lindeman, professor, af Gen- 
tofte, født 1936 i Oslo, kom 1970 her til landet. 
Andrageren ihdgik1960 ægteskab-iüed en norsk 
statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

Andragerens børn, født henholdsvis den 11. juni 
1962 og den 17. august 1965, ønskes ikke 'omfattet 
af andragendet, jfr. § 6 i lov Oll dansk indfødsret, 
lovbekendtgørelse nr. 409 af 17: 홢 december 1968. " 

: 218) Gunnar Erik Lindstrøm,1 arbejdsmand, af 
København/ født 1932 i Solbjerg sogn på Frede- 
riksberg som søn af svensk fader og dansk moder, 
har altid opholdt sig her i landet. Andrageren indgik 
1962 ægteskab med en dansk statsborger, fra' hvem 

,, han 1970 er skilt. Af ægteskabet er der I . barn, som 
moderen har forældremyndigheden over. , 

219) Helena Lipinski, født Moryl, 'bogholder, af 
København, født 1921 i Jablonowka i Polen, kom 
1964 her til landet, Andrageren indgik samme år 
ægteskab, med en polsk statsborger. Ægteskabet er 
barnløst., -s'-". i 

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag. 

220) Jerzy Bernard Lipinski, civilingeniør, af 
København, født 1927 i Rawa Mazowiecka i _Bolen, 
kom 1964 her til landet. Andrageren indgik samme 
år ægteskab med en polsk statsborger. Ægteskabet 
er barn1øst.  '홢 ; 홢 
. Andragerens, ægtefælle er optaget på nærværende 

forslag. ; :'-v^ ; ;>홢홢.홢' ;i'l- 

221) Louise Wladie Lorenz, sekretær, af Frede- 
riksberg, født i 1926 i Berlin som datter af tysk fa- 
der og i de sønderjyske landsdele født moder, kom 
1945 her til landet. Andrageren er u g i f t . . . .  

:,222) Gisela Edeltraud Karin Lund, født Miehutz, 
kontorassistent, af Herlev, født 1939 i Lübeck i 
Tyskland, kom '194,(> her til landet. Andrageren ind- 
gik 1959. ægteskab med en dansk statsborger. Af 
ægteskabet er der l barn. 

Andragerens moder er optaget på lov af 9. juni 
1948 om erhvervelse eller bevarelse af indfødsret 
uanset lov nr. 379 af 12. juli 1946. 

223) Renate Lundkvist, født Hansen, småbørns- 
pædagog, ,;af Århus, født 1950 i Westerland i Sles- 
vig, kom 1965 her til landet. Andrageren, som har 
nydt dansk skoleundervisning, indgik 1969 ægte- 
skab med en dansk statsborger. Ægteskabet er 
barnløst. 

224) Ghieko' Lündsbjerg, født Arikawa, af Hol- 
bæk, født 1928 i Nagasaki i Japan, kom 1963 hor til 
landet. Andrageren indgik 1957 ægteskab med en 
홢 dansk statsborger; Af ægteskabet er der 2 børn. 

225) Ole Frank Lussenburg, af København, født 
1958 i Hans ' Egede sogn i København som søn : af 
nederlandsk fader og dansk moder, har altid op- 
holdt sig her i landet. Barnets forældre er 1965 sepa- 
reret og forældremyndigheden tillagt moderen. 

Barnets fader har erhvervet dansk indfødsret ved 
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lov af 4. juni 19,69, og en søster til barnet er optaget 
på nærværende forslag.. 

226) Susanne Elise Lusseiiburg, af København, 
født lß54 i Hans Egede sogn i København som!dat- 
ter af nederlandsk fader og dansk moder, -har altid 
opholdt sig her i landet. Audiagei'elis forældre er 
1965 separeret og forældremyndigheden tillagt 
moderen. 홢 : 홢 홢, 홢: ; ; 홢 . . . .  홢 
. Andragerens fader har erhvervet dansk indfødsret 

ved lov af 4. juni 1969, og en broder til andrageren 
-er optaget på nærværende forslag. ; 

227) Irena Lutöstaiisld" født Kulesza, dame- 
frisør, af København, født 1936 i Sliwowo i Polén, 
kom 1965 her til lahdet. Andrageren indgik -1958 
ægteskab, med en polsk statsborger. M ægteskabet 
er der I barn. Andrageren er kun delvis det danske 
sprog mægtig. " ' 홢 ' 홢 ' ! ; 
.., Andragerens ægtefælle er optaget ,på nærværende 
forslag. ! 

228) Miczyslaw Lutostanski, maskinarbejder, af 
København, født 1936 i Kalinöwka i Polen, kom 
1963 her til landet og har siden opholdt sig her bort- 
set fra ophold i Sverige januar-maj 1964. Andrage-: 
ren indgik 1958 ægteskab med en polsk statsborger. 
Af ægteskabet er der l barn. : 
7 Andrageréns ægtefælle er optaget på nærværende 
홢 f o r s l a g . . .  i1?"-1 

229) Ken Seurig Tai" Lyngbirk, af Torslunde- 
Ishøj, født 1963, i Seoul i Korea, kom 1969 hér til 
landet. Barnet er,,: 1970 adopteret af i et dansk ægte- 
par. 'i : 홢. I! 

230) Karl-Heinz Löw, mekaniker, af Ålborg, født 
1941 i Wiesbaden i Tyskland, kom 1961 her til 

! landet. Andrageren indgik 1962 ægteskab med en 
dansk statsborger.. Af' ægteskabet er der 1 barn. 

. 231) Adelheid Madsen, født Knaup, lærer, af Kø- 
benhavn, født 1935 i Echtrop i Tyskland, kom 1962 
her til landet og har siden opholdt, sig hor bortset': 
fra ophold i Tyskland november 1966-juni 1967. 
Andrageren indgik 1963 ægteskab med en dansk 
statsborger. Ægteskabet er barnløst. V 

232) Kirsten Bordinggaard Madsen, af Fredericia, 
født 1968 i Hannover i Tyskland, kom samme år 
her til landet.' Barnet; er. 1970 adopteret af et dansk 
ægtepar. 

; 233) Michael Kirkeby. Madsen, af. Birkerød, født 
-1970. ',,på, Rigshospitalet i København som søn af 
I schweizisk statsborger, har altid opholdt. sig her i 
홢landet. Barnet er 1971 adopteret,af et dansk; ægte- 
p a r . . . . .  I 

234) Dominique Magne, af Odense, født 1960 på 
Rigshospitalet i København som datter, af fransk 
fader og. dansk moder, har altid , opholdt ,sig her i 
landet. Barnets forældre er 1970 ^ldlt, og forældre- 
myndigheden tillagt moderen. 

235) Nikolaus Harry Mannsdorff, grosserer,' af , , 
København, født 1902 i Kuokkala i Finland, kom 
1950 her til landet.; Andrageren ; indgik ;1930 ægte- 
skab med en i Sovjetunionen, født kvinde, der har 
statsborgerret L. Sverige. Af ægteskabet er der. 2 
børn, der begge er over 18 å r . . .  

/ ( 23;9) Liliana Marie, .autqlakereriærling, af Helsing- 
ør, født 195Q i lljeka i Jugoslavien, kom 1961 her til 
landet. Andrageren er ugift. ; .<홢 ; 

237) Helder" Antonio Matoso Marinheiro, korre- 
spondent, af København, født 1935 i Å-le;ou'tii'É'i Por- 
tugal, kom 1964 her til landet. Andrageréh indgik 
1970 ægteskab med en dansk statsborger. JEgteska- . 

.홢 bet er barnløst. , , I. l 홢 -.... I I -. 

238) José Martos, :ekstrabud,. af Lyngby-Tårbæk, 
født 1942 i La Linea d Spanien, kom-1966 her til 
landet. Andrageren indgik samme år ægteskab, med 
en dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 
børn. 

239) Natividad Mathiasen, født Gärcia, af Ålborg, 
født 1937 i Dumaguete på Philippinerne, kom 1965 
her til landet. Andrageren indgik 1960 ægteskab 
홢med;. en dansk statsborger. Ægteskabet; eij, barn- 
løst. ; .홢홢'홢.홢 

240) ,E,,Ike Margret Mejer, født Plath, af Køben- 
hayh, født 19361 Kiel i Tyskland, "kom 1954'her til 
landet og har siden opholdt sig her bòrtsetlJra op- 
hold i Tyskland 1960-62. Andrageren. indgik 1965 
ægteskab med en dansk statsborger. Af ægteskabet 
er der 2 børn. ' 

241 Jacob Louis Moy, professor, af Odense, født 
1926 i Amsterdam, kom ' 1970 hér til landet. An- 
drageren, der tidligere har haft ophold her 1953-,55 
og 1956-61, indgik 1965 ægteskab med en norsk 
statsborger. Af ægteskabet er der 5 børn. " '' 

Andragerens 5 børn, født henholdsvis den 21. , 
december 1965, den 24. januar 1967, den 15. april 
.19,68, den 23. august 1969, og den 7. december 1970, 
ønskes ikke omfattet, af andragendet, jfr. § 6 
i lov om dansk indfødsret, lovbekendtgørelse nr. 
409 af 17. december 1968. , 

242) Hendrika Meyer, født Geertsema, ,af, Århus, . 
.født 1939 i Haag, kom 1960 her til landet.; Andrage- 
ren indgik 1962 ægteskab med en dansk statsborger. ' I 
Af ægteskabet er, der 3 .børn.. . . . . . . ,  
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243) Valentina Alpkseevna Miakisheva, født 
Manulenko, af Thisted, født 1918 i Harbin i Kina 
som datter af russiske forældre, kom 1958 lier til 
landet. Andrageren indgik 1939 ægteskab med en 
russisk statsborger, fra hvem hun 1941 er skilt. 
Ægteskabet var b a r n l ø s t . .  

244) Màrgarete Minna Dora Marie Mittun, født 
Bock, af Slagelse, født 1936 i Hannover i Tyskland, 
kom 1958 her til landet. Andrageren indgik 1964 
ægteskab med en dansk statsborger. Af ægteskabet 
er der 3 b ø r n . .  

245) Araxi Epraxi Mkrtschjan (kaldet Suren), 
biblioteksmedhjælper, af Holbæk, født 1952 i Tøn- 
der som datter af i Sovjetunionen født fader og 
dansk moder, har altid opholdt sig her i landet. 
Andrageren er ugift. , ( 
. Andragerens fader har erhvervet dansk indfødsret 
ved lov af 29. marts 1957.. 

246) Mohamed Ghalib Mockbil, fragtchef, af Rød- 
ovre, født 1939 i Crater- i Sydyemen, kom 1965 her 
til landet. Andrageren indgik 1963 ægteskab med 
en dansk statsborger. Af ægteskabet er der l 
barn. 홢 1 

247) Irén Molnar, født Kavasänszki, af Køben- : 
havn, født 1935 i Alsozsalea i Ungarn, kom 1957 her ! 

I til landet. Andragerén indgik 1952 ægteskab med en , 
ungarsk statsborgere fra hvem hun 1971 er ','skilt. 
Af ægteskabet er der 2 børn, som andragerén har 
forældremyndigheden over. 

홢 248) Kaare Mommsen, seminarieelev, af Fugle- 
bjerg, født 1944 i Berlin, kom 1967 her til 'landet,. 

. Andrageren, som tidligere har haft ophold her 
juni 1964 홢 februar 1965, og som har nydt dansk 
skoleundervisning, er ugift. 

249) Encarnacion Morales Gallardo, rengørings- : 
assistent, af København, født 1919 i lznall,oz i > 
Spanien, kom 1954 her til landet og har siden op- i 
holdt sig her bortset fra ophold i Storbritannien 
1958-61. Åndrageren,er ugift... 

250) Barbara Elgaard Mortensen, født Pedersen, 
ekspeditrice, af Herning, født 1951 i Kellinghusen i : 
Tyskland, kom 19.55 her til landet. Andragerén ind- 
gik 1970 ægteskab med en dansk statsborger. Ægte- ; 
skabet er barnløst. 

251) Ben Roy Mottelson, professor, af Gentofte, : 
født 1926 i Chicago i USA, kom 1950 her til landet 
og har siden opholdt sig her bortset fra ophold i 
USA december 1958 홢- september 959 Andxageren 홢 
indgik 1948 ægteskab med en amerikansk stätsbör- 

ger. Af ægteskabet er der 3 børn, af hvilke de to er 
over 18 ar; :홢 홢 ' , v ' 홢  

Andragerens hustru er optaget på nærværende 
forslag.... 

Andragerens ældste søn har erhvervet dansk ind- 
fødsret véd lov af. 18, december 1970. : 

252) Nancy Jane Möttelson, født :Reno, lærer, af 
Gentofte, født 1927 i Cleveland i USA, kom 1950 
her til landet Og har siden opholdt sig her bortset 
fra ophold d U,SA december 1958 til september 1959. 
Andrageren indgik 1948 ægteskab méd en ameri- 
kansk statsborger. Af ægteskabet er der 3 børn, af 
hvilke de to er over 18 år. 

A,ndragerenà ægtefælle er optaget på nærværende 
f o r s l a g . . . . . . . . . . .  

Andragetens ældste søn har erhvervet dansk ind- 
fødsret ved lov af 118. december 1970. 

253) Erik Munk, af Århus, født 1970 i Tammer- 
fors i Finland, kom samme år her til landet og blev 
adopteret af et dansk ægtepar. , /  < 

254) Jens Munk, af Århus, født 1970 i Rovaniemi 
i Finland, kom samme år her til landet og blev 
adopteret af et dansk ægtepar. ! 

255) Kim Møller, af Ålborg, født 1967 i Seoul i ... 
Korea, . kom 1970 her til landet. Barnet er 1971 
adopteret af 홢 et dansk ægtepar. 

256) Otto Nagel, i specialarbejder, af Vojens, født 
1938 i Haderslev som søn åf tyskfødt, fader og i de, 
sønderjyske landsdele født moder, har altid opholdt 
sig her, i landet. Andrageren indgik 1959 ægteskab 
med en, dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 
børn., 

Andragerens forældre har ; erhvervet, dansk ind- 
fødsret ved lov af 19. december 1958. 

257) Maria Elisabeth Nannestad, født Drescher, 
af Ballerup-Maløv, født 1938 i Bendorf i Tyskland, 
kom 1964 her til landet. Andrageren indgik 1966 
ægteskab med en dansk statsborger. Af ægteskabet 
er der i  barn. 

258) Bosil.ka Nedelkovska, husassistent, af Glad- 
saxe, født 1952 i Bitola i Jugoslavien, kom 1964 
her til landet. Andrageren er ugift. 

Andragerens moder Menka Nedélkovska, født 
Baågdana, er optaget på nærværende forslag. 

259) Menka Nedelkovska, født Baagdàna, fabrik- 
arbejder, af København, født 1923 i Bitola i Jugo- 
slavien, kom 1964 her til landet. Andrageren indgik 
1958 ægteskab med en jugoslavisk statsborger. Af 
ægteskabet' e'r dér 1 barn. Hun er ikke' det danske 
sprog mægtig. 홢'' 홢 . 
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-V Andragerens ægtefælle samt en datter, Bosilka 
Nedelkovska, af tidligere ægteskab med en jugo- 
slavisk statsborger er optaget på nærværende for- 
slag. - ' '' ' 1 

, 260) ,-Petre Nedelkovski, arbejdsmand, af Køben- 
havn, født 1923 i Szaayik i Jugoslavien,, kom 1961 
her til landet. Andrageren; indgik 1958 ægteskab 
med en jugoslavisk statsborger. Af ægteskabet er 
der I barn. Han , er kun delvis dét danske sprog 
mægtig. 홢 

Andragerens ægtefælle er, optaget på nærværende 
홢 f o r s l a g . .  홢 

261) Heidi Lea Needham, af Ballerup-Maløv. født 
1967 i Kingsburg i USA som datter af amerikansk 
fader og .dansk moder, kom 1969 her til landet. 
Barnets forældre er 19.71 skilt og forældremyndighe- 
den tillagt moderen. , , 

Barnets fire søstre er optaget på nærværende for- 
slag. -'Jy 'J ' '.v' 

262) Lille Mine Needham, af BaUerup-Måløy, født 
1962 i. Kingsburg i USA som datter , af amerikansk 
fader og dansk moder, kom 1969 her til landet. 
Barnets forældre er 1971 skilt og forældremyndighe- 
den tillagt moderen. '? 

Barnet s f ir o søstre er optaget på nairværende' for- 
, slag. s'; 홢홢 홢홢 홢 홢홢홢홢'홢; ' ' 

263) Lisbet Hanne Needham, af Ballerup-Måløv,. 
født 1965 i Hånford, i USA som datter af 'ameri- 
kansk fader og dansk moder, kom 1969 her til lan- 
det. Barnets forældre er 1971 skilt ög forældremyn- 
digheden tillagt moderen. /  . 
, Barnets fire søstre er optaget på nærværende for- 

slag. ; '홢 1 

264) Lise Anne Needham, af Ballerup-Måløv, født 
1959 i Colville i' USA som datter af amerikansk fa- 
der og dansk moder, kom 1969 her til landet. Bar- 
nets forældre er 1971 skilt og forældremyndigheden 
tillagt moderen. 

Barnets fire søstre er optaget på nærværende, for- 
slag. 

265) Lone-Mette Needham, af Ballerup-Måløv, 
født 1957 i Jugenheim i Tyskland som datter, af 
amerikansk fader og dansk moder, kom 1969 her til , 
landet. Barnets forældre er ,1.971 skilt og forældre- 
myndigheden tillagt moderen. 

. Barnets fire søstre er optaget på nærværende for- 
slag. ' ' 

266) Laszlo -Nemeå sne dker,< ai Helsingør, født 
1937 i Budapest, kom 1957' her til landet og har 
I siden opholdt; sig her, ,bortset fra ophold ,i, Canada 

1961-63. Andrageren indgik 1965, ægteskab med en 
dansk statsborger, fra hvem han 1970 er skilt. Ægte- 
skabet var barnløst y? 홢 ; 

Andragerens forældre har erhvervet ,dalisk ind- 
fødsret ved lov af 11. december 1968. 

홢 267) Victor 'Manuel, Nicohiu, i montør, af (.Glad- 
saxe, født 1940 i Lissabon, kom 1902.her.;til:la$det!1, 
Andrageren indgik samme år ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 ,;børn'. 

268) Agnes; Bertha Nielsen, født Schulz, af Ged- 
ved, født 1942 i Ålborg domsogn i Ålborg som datter 
af tjekkoslovakisk fader og :danskfødt ,moder, > kom , ' 
1960 her til landet. Andrageren, der tidligere har 
haft ophold her fra fødslen til 1944, indgik 1964 
ægteskab med en dansk statsborger. Af ægteskabet 
er der 2 børn. ; 

Andragerens fader har erhvervet dansk indfødsret 
ved lov af 15. december 1967, og andragerens moder 
har 1951 generhvervet dansk indfødsret ved afgi- 
velse af erklæring i henhold til S 13 i lov nr. 252 af 
27. maj 1950. ,,, =. 

269) Christian Ingemann Nielsen, af København, 
født 1965 i Me mmelsdorf i Tyskland, kom 1968 her ; 
홢til'i'.lapdetr'iBftinet et 1969 adopteret af et dansk . 
.ægtepar; s' 

, 270) KarinLeveau Nielseii, født Qlseh, studerende, 
af København, født iy46 i Vbt':Frue' sògn' i Svend- 
borg som datter af svensk fader og dansk moder, 
har altid opholdt sig her i landet. Andrageren ind- 
gik 1965 ægteskab med en ;äansk statsborger, fra 
홢 hvem hun 1969 er separeret. Ægteskabet er barn- 
løst.". vy . /5'' 

: 271) Lieselotte Gerda Anni Mario Nielsen, født 
Rostig, af Ravnsborg, født; 1932 i 'Berglase i Tysk- 
land, kom 1961 her til landet og har siden opholdt 
sig her bortset fra ophold i Tyskland oktober 1966 
홢 marts 1967. Andragereh indgik 1962 ægteskab 
med en dansk statsborger. Ægteskabet or barnløst. 

... 272),Maria Elisabeth Marliese Nielsen, født Weich- 
old, af Århus, født 1932 i Köln i Tyskland, kom 
1966 hér til. landet.' Åridragerén; indgik samme år 
ægteskab med en dansk statsborger. Ægteskabet er 
barnløst. Af tidligere ægteskab med en tysk' stats- ' 
borger er der 1 barn, som andrageren har forældre- 
myndigheden over. i; 홢 홢 

273) Monika Nielsen, af Åbenrå, født 1954 i Juhl- 
schau i Slesvig, kom 1956 hér til landet. Barnet er 
1959 adopteret af et dansk ,ægtepar. I 

Andragerens , brodor er optaget, på :p.ærv:;13I'ende 
forslag. y 
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274)'Povl Wolfgang Nielsen, af Åbenrå, født 1951 
i Flensborg, kom 1958 hér til landet. Andrageren er 
1959 adopteret af et dansk ægtepar; \ 

Ahdragerens søster er optaget på nærværende for- 
slag. 

. 275) Willielmina. Wijvå Nielsen, født' van -den 
- Berg, i eksportassistént, af Bjerringbro, født 1941 i 

Beesd i Nederlandene, kom 1967 her til landet. 
Andrageren, der tidligere har haft ophold her august 
1965홢maj 19.66, indgik 1965 ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er dér 1 barn. 

276) Graziella Noer, i.øuu Barisone, »i Køben- 
havn,, født .1,942 i Genova i Italien, kom 1964 her til 
landet; Andrageren indgik 1966; ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 b ø r n . .  

277) Carsten Adolf Norge, af Odense, født 1968; , 
i Athen, kom 1969 her til landet. Barnet: er 1979 
adopteret af et dansk ægtepar. 

. I 278) Ulrik .Nörüp, af Allerød, født 1970 i Ljubl- 
jana i Jugoslavien, kom samme år her til; la;ndet': og 

, blev adopteret af et dansk ægtepar. , 

I ' 279) Sieglinde Rosa Nørr, født Proscliingei, syge 
plejerske, af Ålborg, født: 1941 i Malspitz i Tjekko 
slovakiet som datter af tyske forældre, kom 1965 
her til-landet. Andrageren indgik 1064 ægteskab 
med en dansk statsborger. M ægteskabet er der 2 
børn. V. 

. 280) Mary Olsen, født Weitzhändler, rengørings- 
assistent, af Allerød, født 1925 i Berlin som datter 
af i Polen fødte forældre, kom 1939 her til landet og 
har siden opholdt sig her bortset fra ophold i Tjek- . 
koslovakiet 1943-45. Andrageren indgik 1955 ægte- 
skab med en dansk statsborger, fra hvem hun 1968 
er separeret. Ægteskabet er barnløst. 

281) Marie: Charlotte. Outzen, født Osiander,, af 
Frederiksberg, født; 1920 i Konstanz i Tyskland, 
kom 1969 her til landet. Andrageren indgik samme 
år ægteskab med en dansk statsborger. Ægteskabet 
er barnløst. 홢 . 홢 

282) Liesel PaUisgaard, født Santen, :-aF Frederiks- 
berg, født 1941 i Hamborg, kom 1969 her til landet. 
An drageren indgik samme år ægteskab med en 
dansk.statsborger. Af ægteskabet er der l barn. 

283) Jözsef Påsztor, bygningssnedker, af Rød- 
ovre, født 1940 i Budapest, kom 1957 her til landet. 
.Andrageren indgik . 1962. ægteskab med en dansk 
statsborger. Af ægteskabet er der 3 børn. 

284) Ainphorn' Péderseh, født Phéngsup, af Syd- 
falster, født 1933 ̂ i Bangkok, kom 1965 her I iJ 'landet 

Åndrageren 'indgik 1964 ægteskab. med en dansk 
statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

285) Elisabeth Ingeborg Renate Pedersen, født 
Weber, kontorassistent, af København, født 1931 i 
Dresden i Tyskland, kom 1956 her til 'landet: An- 
drageren indgik 1:1968 ægteskab med en dansk stats- 
borger. Ægteskabet er barnløst. 

286) Else (kaldet Elise) Winnifred Ada Pedersen' 
født De Brass, sygeplejerske, af Ålborg, født 1941 i 
Tiruchirapalli i Indien, kom 1969 her til landet. 
Åndrageren 홢 indgik samme år ægteskab med en 
dansk statsborger. Ægteskabet er barnløst. 

, 287) Gisela Margarete Pedersen,1 født Pemoller, 
sekretser, af Høje Tåstrup, født 1937 i Hamborg, 
kom 1969 her til landet. Andrageren indgik samme 
år ægteskab' med en dansk statsborger. Af ægteska- 
bet er der 1 barn. 홢' 홢 

288) Gunhild Pedersen, født Hansen, lærer, af 
Fredericia, født 1945 i Bondelum i Slesvigs kom 
1969 her til landet. Åndrageren, der har nydt dansk 
skbleundérvishihg. indgik samme år,i ægteskab med 
èh: dansk statsborger. Ægteskabet er barnløst. 

289): Kurt Fridberg Pedersen, af Hobro, født, 1969 ' , 
i Klagenfurt i Østrig, kom 1970;her .til lahdet. Bar- 
net er samme år adopteret af et dansk ægtepar. 
. Barnets broder er optaget på nærværende foi slag. 

290) Lars Fridberg Pedersen; af Hobro født 1969 
i, Klagenfurt i Øs.t,r.ig, kom 1970. her til landet.. Bar- 
net er samme ar adopteret af et dansk ægtepar. 

Barnets broder er optaget på nærværende forslag, 

291): Manuela, Mu'noz Pedersen, født Fernandez, 
ekspeditrice, af Ølgod, født 1942 i Casavieja i Spa- 
nien, kom 1965 her til landet. Andrageren .indgik 
samme år, ægteskab med. , en dansk statsborger. 
Ægteskabet er barnløst. 

292) Marga Pedersen, født Woicichowski, kontor- 
assistent, af Vojens, født 1941 i Lyksborg i Slesvig, 
kom 1966 her til landet. Andiageren, som har nydt 
dansk skoleundervisning, indgik 1968 ægteskab med 
en dansk, statsborger. ,,,Ægte\Skabét,, er barnløst. 

홢 293) Sieglinde Ottillè Pedersen, født Maier, børne- 
havelærerindé, af Århus  ̂ født. 1942 i St.- Veit i 
Østrig, kom 1'963 her til landet. Andrageren indgik 
1969 ægteskab med en dansk statsborger. Af ægte- 
skabet er der i barn. 

294) Enrique Alberto Perez, ;pianist, af Gladsaxe, 
' født l923 i Buenos Aires, kom 1963 her til landet. 
Andrageren indgik 6 1  홢 ægteskab med en dansk 
stat borger. Af ægteskabet er der 2 børn. 
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295),Eva Ilonka Petersen, født Celisova, laborant, 
af København, født 1948: i Probostov i Tjekkoslo- 
vakiet, kom 1971 her til landet. Andrageren indgik 
1970 ægteskab med eIÌ dansk stàtsborger.,, Ægte- 
skabet er barnløst. V .. 

296) Margit ,'Peter'sen,, af København; født 1964 i , 
Leck i; Slesvig som datter af tysk fader og dansk 
moder, kom 1965 her til landet.,- Barnets forældre er ;. 
1968 skilt og forældremyndigheden tillagt moderen. :홢 

297) Matti Petersen, af Lundtoft, født 1968 i 
Alajärfii. Finland, kom 1,970 her til landet. Barnet 
er samme år adopteret af et dansk ægtepar. : ; 

298) Reimer Petersen, fabrikarbejder, af Nord-, 
borg,, født 1940 i Sankt Peter i  : Slesvig, kom 1960 
hér til landet. Andrageren, som har nydt dansk sko- 
leundervisning, indgik 1964, ægteskab med en dansk 
statsborger. Af ægteskabet er der 3 børn. c 

299) Marie Anna Peterslund, født Darilkovä, salgs- 
assistent, af Hørsholm, født 1945 i Prag, kom 1968 
her til, landet. Andrageren indgik 1969 ægteskab 
med en dansk statsborger. Af ægteskabet er der 1 
harn.' 홢 홢 홢 홢 v".- .. 홢 

300) Steinar Leif Pettersen,; omsorgsassistent, af 
Frederiksværk, født 1946 i Gravdal i Norge, kom 
1965 her til landet. Andrageren er ugift. : ; 

; 301) Anna Johanna Josephine Pille (kaldet ; søster 
Elisabeth), ordenssøster, af København, født 1918 i: 
Ondrup i Ty kland, kom 1950 her til landet. 

... 3Q2) Gian Carlo Pinali, overassistent, af Høje 
Tåstrup, født 1937 i Bussolengo i Italien, kom 1961 : 
her til landet. Andrageren indgik samme år ægte- , 
skab med en dansk; statsborger. Ægteskabet er 

" barnløst ' 

303) Bitten Plank, af Frederiksberg, født 1966 ,i 홢홢 
Vor Frelsers Sogn i København som datter af un- 
garsk fader og dansk moder, har altid opholdt sig 

I , her i landet. Barnets forældre er 1970 skilt ög foræl- i 
dremyndighedén'tillagt moderen. 

: 304) Anna Polaszek (kaldet søster Maria Emili- 
ana), ordenssøster, af Odense, født 1906' i iRosmiens 
i Polen, kom 1964 her til landet. Andrageren har ; 
tidligere haft ophold.her '1929-홢 1947. Fra 947. til ' 
1964 har hun haft ophold i Island, hvor hun i 1959 - 
erhvervede statsborgerret. . 

305) Elisa Catharina Pollard, af Ballerup-Måløv, ; 
født 1964 i Grøndalslund sogn i Rødovre som datter : 
af i Trinidad'.ög Tobago født fader og dansk moder, ; 

.. 홢har altid 홢 opholdt'sig her i'landet. Barnets forældre , 

er 1970 skilt ög forældremyndigheden tillagt mode- 
'.rén;. 홢. - .. 
' /Barnets broder er optaget på nærværende forslag. 

306) Tom Clement Pollard, af Ballerup-Måløv, 
født 1961 på Rigshospitalet i København som; søn af 
i Trinidad og Tobago født . fa.der홢 og dansk :modor; 
har altid opholdt sig,her i landet. Barnets forældre 
er 1970 skilt og forældremyndigheden tillagt mode- 
r,en. 홢 , 

Barnets søster er optaget på nærværende forslag. 

; 307) Karl Heinz Profitlich, j o r d - ,  betonarbej- 
dér, , af Tårnby, født 1947 i Køln, kom 1954 her til 
landet. Andrageren indgik. 1970 ægteskab med en 
dansk statsborger. Ægteskabet er barnløst. 

308) Ryszard Wieslaw Ptak, automekaniker, af 
København, født -1934, i ,s(?Snowiec i Polen, kom 
1957; her til landet. Aildr,agei;en .indgik 1961 ægte- 
skab med en dansk statsborger. Af ægteskabet er 
der 3 børn. \ 

,,.,., 309) Sylwester Antoi1i Pijcek, - ingeniør, af Bil- 
lund, født 193.7 i fPoznan i Polen, kom 1964 her til 
landet. Andrageren indgik 1968 ægteskab med en l 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 1 barn. 

310) Thomas Poulpse .,Poulose,Puliekal,, lærer, af Gentofte, 
født 1937 i Aripalam i Indien, kom 1964 her til lan- 
det.. Andrageren er ugift. 

311) Svend Aage , al., ase h kokolev, af Nordborg, 
født 1952 i, Harreslevinark i Slesvig, kom 1963 her 
til landet. Andrageren har nydt dansk skoleunder- 
visning. 

312) Ulrich Georg Raecke, grafiker,, af Helsingør, 
født 1940, i Oppeln i Polen som søn af tyske for- 
ældre, kom 1963 her til landet. Andrageren indgik 
1964 ægteskab' med en dansk statsborger, fra hvem 
han 1968 er separeret. Af ægteskabet er der 1 barn, 
hvorover moderen har forældremyndigheden.... 

313) Anna Kathrine Raff li, af Lyngby-tårbæk, 
født 1956 i Hellig Kors sogn i København som dat- 
ter af norsk fader og dansk; moder, har altid opholdt 
sig her i landet. Ándragerens forældre er 1959 skilt 
og forældremyndigheden tillagt moderen. 

Andragerèns brodér er optaget på nærværende 
.forslag.' ... 

314) Jens Raff li, af Lyngby-Tårbæk, født 1953 i. 
Oslo som søn af norsk fader og dansk moder, kom 
1955 her til landet. Åndragerens forældre er 1959 
skilt og forældremyndigheden tillagt moderen. 

Andragérens søster er optaget på nærværende for -  
slag. - 홢, ' 
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'315) Gertrud Paula Rasmussen, født Brandt, af 
Hørsholm, født 1929 i Hamborg, kom 1966 her til 
landet. Andrageren indgik samme år ægteskab med 
en dansk statsborger. ,Af ægteskabet ér der 2 børn. 

316)-' Helle-Julie Rasmussen, af Frederiksberg, 
født 1969 i Zagreb i Jugoslavien, kom 1970 her til 
landet. Barnet er samme år adopteret af et dansk 
ægtepar. ' 

317) Jacqueline Theodora Johanna Rasmussen, 
. født Harkink, af Hammel,. født 1945 i Haag i Ne- 
derlandene, kom 1965 her til landet. Andrageren 
indgik 1967 ægteskab med en dansk statsborger. Af 
ægteskabet er der 1 barn. 

318) Jindriska Rasmussen, født Feierfeilovå, 
bandagist, af København, født 1942 i Prag, kom 

. 1969 her til landet. Andrageren indgik samme år 
ægteskab med en dansk statsborger; Af ægteskabet 
er der l barn. ' , 

319) Rosemarie Nisted Rasmussen, af Vallø, 
født 1960 i Sobernheim i Tyskland, Rom 196S her 
til landet. Barnet er 1970 adopteret af et dansk 
ægtepar. , 

320) Søren Risom Rasmussen, af Frederiksberg, 
født 1969 i Zagreb i Jugoslavien, kom 1970 hér til 
landet. Barnet er samme år adopteret af et dansk 
ægtepar. ; 

321) Søren Samuel Rasmussen, af Nykøbing F., 
født 1969 i Pori i Finland, kom 1970 her til landet, 
Barnet er samme år adopteret af et dansk ægtepar. 

322) Ernst Wilhelm Rath, stud. techn., af Kø- 
henhairn, født 1942 i Rendsborg i Tyskland kom 
1965 her til landet. Andrageren, der tidligere har 
haft ophold her-fra maj 1962 홢 september 1963, 
indgik 1963 ægteskab , med en ,dansk statsborger. ' 
Af ægteskabet er dér 2 børn. Andrageren har delvis 
nydt dansk skoleùndervisning.  

323) Karl Heinz Reichert, speditørmedhjælper, af 
Bov, født 1950 i Flensborg, kom 1967 her til landet. 
: Andrageren, som har nydt udansk skoleundervisning, 
er ugift. 

324) Dorit Helga Reimhede, født Zimmermann, 
tegneassistent, af København, født 1930 i Berlin, 
kom i960 her til landet. Andrageren indgik samme 
år ægteskab med en dansk statsborger, fra hvem 
hun 1966 er skilt. Ægteskabet var b a r n l ø s t .  ,... 

325) Lajos Reinicz" maler, af København, født 
19291 Budapest, kom 1956 her til landet. Andrageren 

. er ugift. ' 홢 

. 326) Heinz-WaltérRettig, lærer, af Fredericia,, 
født 1943 i Flensborg, kom' 1963 her til landet. 
Andrageren, som har nydt dansk skoleundervis- 
ning, indgik 1965 ægteskab med en dansk stats- 
borger.: Af ægteskabet er der et barn. 

327) Flemming van -Peysen; af Vejle født 1967 i 
Set. Nicolai sogn i/Vejle-, som søn af nederlandsk 
fader og dansk moder, har altid opholdt sig her i 
landet. Barnets forældre er 1971 skilt og forældre- 
myndigheden tillagt moderen. 

328) Eveline feiisj'af Haderslev født 1958 ,,i Ber- 
lin, kom 1967 her til landet. Barnet er 1969 adopte- 
ret af et dansk ægtepar. 

. ;329) Rolf-Gerd Erich Rostig, ijijqand, af Ravns 
borg. født 1952 i Stralsund i Tysklandyikom 1961, 
her til landet og har siden opholdt sig her bortset 
fra ophold, i Tyskland oktober: ;1966-marts 1967. 
Andragerén har fra 1967 sejlet med danske skibe i 
udenrigsfart. 

330) Annette Bernhardine Rueløkke, født Boekr 
hoff, pensionist, af København,: født 1897 i Bunde i 
Tyskland, kom 1959 her til landet. Andrageren ind- 
gik samme år ægteskab med en dansk ,,statSborger, 
der 1962 er afgået ved døden. 홢 

331) Luise Johanne Rusch, født Frank, af Høje 
Tåstrup, født 1917 i Stepping ;sogi under Haderslev 
amt, kom 1944 hér: til landet. Andrageren, der: tidli- 
gere har haft ophold inden for kongerigets nuvæ- 
rende grænser fra fødslen til 1922, indgik' 1942 ægte- 
skab, med en dansk statsborger, fra hvem hun 1962 
blev skilt. Af ægteskabet er der ' l  barn, som er "qver, 
-18 å r . ' .  

홢 332) Gitte Lis Monberg Rønne, af Helsingør,, født 
1970 i Helsingør domsogn i Helsingør som datter af 
norsk statsborger, har altid opholdt sig her i landet. 
Barnet ér 197Ö adopteret af et dansk ægtepar/ * : 

- 333) Hans DÎeter Röttger, fabrikant, af Odense, 
,født 1940, i Køln i Tyskland, kom 1964 her til 
landet. Andrageren: indgik 1965 ægteskab med én 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der I barn. 

334) Lise Lotte Paola Råalind, født Toquer, kòn- 
torassistent, af Høje Tåstrup, født 1943 i Chambéry 
i Frankrig som datter af fransk' fader og danskfødt 

% 홢 moder, kom 1948 her til landets Andrageren indgik 
1964 ægteskab med en dansk statsböi ger Af ægte- 
skabet er der 1 barn. 

335) Blas Saborit Daviü, arbejdsmand, ai Hel- 
singør, født, 1926 i Palma i Spanien, :kom 1962 ;her 
til landet. Andrageren, indgik 1951 ægteskab med 



1941 Bet. o. lovf. om indfødsrets meddelelse. " . 1942 

en spansk statsborger, med hvem han ikke har sam- 
levet siden 1962. Ægteskabet er barnløst. 

336) Diana Salomonsen, af;. Århus, født, 1969 i 
Møllevang sogn i Århus som datter af i Guinea 
født fader og dansk moder, har, altid opholdt sig 
her i landet. Barnets forældre er 1971 skilt og for- 
ældremyndigheden tillagt moderen. r 

Barnets broder er optaget , på nærværende for-, 
slag. 

337) Maligi John Salomonsen, af Århus, født 
1967 sammesteds som søn af i Guinea født fader ; 
og dansk moder, har altid opholdt sig her i landet. ; 
Barnets forældre er 1971 skilt 홢, ,og forældremyndig- 

, heden tillagt moderen. 
Barnets søster er optaget på nærværende for- 

slag." 홢' " * ' 홢 1 - 

338) Marko Salomonsen, af Hvorslev, født 1967 i 
Orimattilassa i Finland, kom 1969 her, til landet. 
Barnet er 1970 adopteret af et dansk ægtepar. 

l 339) Gerhard Hans Rudolf Schacht, arbejdsmand, 
af Randers, født 1929 i Hamborg, kom 1943 her til : 
landet og har siden opholdt sig her bortset fra op- 
hold i Tyskland fra 1957 til 1959. Andrageren ind- 
gik 1968 ægteskab med en dansk statsborger. Ægte- 
skabet er b a r n l ø s t . .  '. 

Andragerens moder, har erhvervet dansk ind- i 
fødsret ved lov af 11. maj 1954. 

' 340) Hans-Hermann Schikorra, værktøjsmager, i 
af Kolding, født 194'6' i Gleidingen i Tyskland, kom 
1965 her til landet. Andrageren indgik 1966 ægte- 
skab med én dansk statsborger. Af ægteskabet er : 
der 2 børn. 

341) Wilhelm Theresia Schlemmer; diplomiiigeni- 홢 
ør, af Århus, født 1936 i Graz i Østrig, kom 1965 
her til landet. Andrageren indgik 1959 ægteskab 
med en dansk statsborger. Af ægteskabet er der Ä 
bjjén. ' '홢 홢' 

342) Hanna Schnorr, født Hirsch, korrespondent, 
af Hillerød, født 1945 i Muralto i Schweiz som datter 
af tyskfødt fader og danskfødt moder, kom,, 1967 
her til landet. Andrageren indgik 1969 ægteskab 
med en: dansk statsborger/ Ægteskabet er barn- 

. . løst. ' 홢' 홢 홢 ' ; v - 
Andragerens moder har 1952 generhvervet dansk . 

indfødsret ved afgivelse af erklæring i henhold til 
§ 13 i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

343) Marion Schulz, af København, født ,1966 i 
Duisburg i Tyskland som datter af tysk fader og , 
dansk moder, kom 1968 her til landet. Barnets for- 

ældre er 1968 skilt og forældremyndigheden tillagt 
moderen. " ' v ' 

344) Alexander Erich Eugen Senning, universitets- 
lektor, af Århus, født 1936 i Riga i Sovjetunionen, 
kom 1962 her til landet. Andrageren, der er tysk 
statsborger, .indgik 1960 ægteskab, med,:en svensk 

statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 
홢 Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 

> .forslag. 홢홢 홢 . ' 

345) Gun Anita Margareta Senning, født Pram- 
sten, af Århus, født 1939 i Karlskoga i Sverige, kom 
1962 her til landet. Andrageren indgik 1960 . ægte- 
skab mod en tysk statsborger. Af ægteskabet er der 
2 børn. 
. Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 

forslag. ' 홢 '홢 

346) Dagny Simonsen, fhv. sygeplejerske, af 
København, født 1901 i Vorgòd sogn under Ring- 
købing amt, kom 1964 her til landet. Andrageren, 
som er ugift, har tidligere haft ophold her fra fød- 
slen til 1929. Hun mistede sin ved fødslen erhver- 
vede danske indfødsret ved 1938 at erhverve stats- 
borgerret i USA.  ; ; 

347) Ingrid Marita Dora Simonsen, født Faas, 
af Århus, født 1937. i Hamborg, kom 1962. her til 
landet. Andrageren indgik samme år ægteskab med 
en dansk statsborger. Ai, ægteskabet er der 2 børn. 

348) Jaroslava Ludmila Simonsen, født Janou- 
skqva, stud. mag., af Køge, født 1944 i Prag, kom , 
19.66 her til landet og har siden opholdt sig her bort- 
set fra ophold i , Tjekkoslovakiet 1968-69. Andrage- 
ren indgik 1967 ægteskab, med en dansk statsborger, 
fra hvem hun 1970 er separeret. Af ægteskabet er 
der 1 barn, som andrageren har forældremyndighe- 
den over." ;; . r , , , ;  

349) Nicole Franzois Simonsen, af Slagelse, født 
19,62 i Korsør som datter äf, tysk fader og dansk 
moder,, har altid opholdt sig her i landet. Barnets 
forældre er 1964 skilt og forældremyndigheden til- 
lagt moderen. Moderen er nu gift med. en- dansk 
statsborger, der 1969 har adopteret barnet. 

350) Czeslaw (kaidét Petér) Siwik, smedesvend, 
'af København, født 1929 i Bologne i Frankrig som 
søn af polske forældre, kom 1958 her til landet. 
Andrageren indgik 1954 ægteskab med . en polsk 
statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

Aùdragerens ægtefælle er optaget på,, nærværende 
forslag. 홢 I 

351) Zofia Marianna Siwik, født Borkowska, 
. -montrice, af 홢 København, født 1933 i Sniadka i 
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Polen, kom 1967 her til landet.; Andragerén indgik 
1954 ægteskab med en polsk statsborger.. Af ægte- 
skabet er der 2 b ø r n ; . .  ; 

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
l . forslag. 홢 

' ' 352) Mireille Jeännine Skau, født Bordewie, bør- 
nehavelærer, af Korsør, født 1941 i Paris, kom 1962 
hér til landet. Andrageren' indgik 1966 ægteskab 
med en dansk statsborger. Af ægteskabet, er der 2 : 

. børn. u .. 홢' , .. 홢- 홢 j 

353) Marta Sowade (kaldet søster Adelheid)', or- 
denssøster, af Holbæk, født 1915 i Würben: i Polen ; 
som datter af tyske forældre, kom 1954 her til lan- , 
det. 

354) Stine Spannow, af København, født 1970 
i Mysore i Indien, kom samme år her til landet og 
blev adopteret af et dansk ægtepar. ' 홢 .. 

355) Dimitri Spartalis, ingeniør,; af Ballerup- 
Måløv, født \ 1936 ; i Cairo, som søn af græske r for- 
ældre, kom: 1962 her til landet. Andrageren indgik 
1965 ægteskab med en dansk statsborger. Af ægte- 
skabet er der 2 børn. i 홢 - 홢' 

Ved lov af 4. juni 1969 meddeltes der andrageren , 
dansk indfødsret på betingelse af, at han godt-j 
gjorde at være løst fra sit hidtidige statsborgerlige ' 
forhold inden 30. april 1971. Da denne betingelse 
ikke har kunnet opfyldes, har man optaget ham på : 
nærværende forslag, . 

356) Nils Spjeldnæs, professor, af Årh us født; 
. 1926 i Oslo, kom 1965 her til landet. Andrageren , 

indgik 1949 ægteskab med en svensk statsborger. Af ! 
ægteskabet er dér 3 børn, hvoraf de 2 er over 18 år. , 

AndragereÍ1.s søn, født den 29. november 1958, > 
ønskes ikke omfattet af andragendet, jfr. § 6 i lov 
om dansk indførsret, lovbekendtgørelse nr. 409 af 
17. december 1968. , i 

357) Kazùe Stargaard, født Mimura,' af Køben- 
havn, født 1944 i Tokyo, kom 1963 her til landet og 
har siden opholdt sig her bortset fra ophold i Japan 
1964-65 og Schweiz ''januar-juli, ,'1968. Andrageren 
indgik 1963 ægteskab med en dansk statsborger. 
Ægteskabet ér barnløst. Hun er, kun delvis det dan- 
ske sprog mægtig. , 

358) Martha Margarete Brigitte Steftbæk, født 
Gerber, af Roskilde, født 1930 i Leipzig i Tyskland, 

,kom 1964 her til landet. Andrageren indgik samme 
år ægteskab med en dansk statsborger. Af ægteska- 
bet er der 2 børn. Af tidligere ægteskab med en. 

홢 , ,amerikansk statsborger er der 2 børn, som andrage- 
ren har forældremyndigheden - over. Disse to børn, 

som er født den 15. februar 1959 og den 7. december 
1960, ønskes ikke omfattet af andragendet, ;jf r. § 6 i 
lov om dansk indfødsret, lovbekendtgørelse nr. 409' 
af 17. december 1968, 

. 359) Artur Stowasser, pladesmed, af Ikast, født 
1939 i Bolzano i Italien. "An&agereft, 'der ér østrigsk 
statsborger, kom 1964 hér til landet og indgik 1966 
ægteskab med en dansk statsborger. Ægteskabet er 
barnløst. ; 

360) Eva Margareta Strahdnoldt, født Hallin, 
børnehavelærer, af Ørbæk, født 1947 i Malmø, kom 
1966 her til landet. Andrageren indgik 1969 ægte- 
skab med en dansk statsborger. Ægteskabet er barn- 
løst. , 홢' , . 

361) Amrit Strømmen, kontormedhjælper, af 
Tårnby, født 1946 i Mombasa i Kenya som søn af 
indiske forældre, kom 1965 her til landet. Andrage- 
ren er ugift. : v 홢 \; 

362) Marikke Antonie Omine Karla Henriette 
Stuhr, husbestyrerinde, ;af; Herning, født 1924. i 
Westerland , i: Slesvig,, kom i960 her til landet. 
Andrageren er ugift. , . v ; -  

363) Julian Georgiev, Svetozarov, direktør, af 
Hørsholm, født 1940 i Sofia, kom 1966 her til lan- 
det. Andrageren indgik samme år ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 børn. 

'64) Antje Hilde Svirkær, født Holm, så Løkken- 홢 
Vrå, født 1938 i Frederiksstad i Slesvig, kom 1957 
her til landet. Andrageren,, som har nydt dansk sko- 
leundervisning, indgik 1959 ægteskab med en dansk 
statsborger. Af ægteskabet er der 3 børn. 

365) Zofia Szumilas (kaldet søster Susanne), or- 
denssøster, af .Kolding, .født 1922 i Mikolajow i 
Polen, kom 1938 her til landet. 

Ved. lov af 13. november 1968 meddeltes der an- 
drageren dansk indfødsret på bétingelse af, at hun 
godtgjorde at være løst fra sit hidtidige statsborger- 
lige forhóld. Da denne betingelse ikke har kunnet 
opfyldes, har man optaget hende på 'nærværende 
forslag. ; ;, /' , ; ' y " 1 홢' 

366) Erika Elly Sørensen, født, Thon, af -Løgum- 
kloster, født 1936 i Berlin, kom 1964 her til landet. 
Andrageren, indgik samme, år ægteskab med. en 
dansk statsborger, der' 19,70 er afgået ved døden. 
Af ægteskabet er der 2 børil., 

.367) ;Liza Sook Sørensen, af Sæby, født 1969 i 
Seoul i .Korea, kom 1970 her til landet. Barnet er 
.1970 adopteret af et dansk ægtepar.: ; r ,! , 
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368). Märga Sørensen, ;født)' Lubbers, af Hotsens;,-, 
født 1928 i Hollwegerfeld i Tyskland, kom 1957 her 
til landet. Andrageren indgik samme år ægteskab 
med en dansk statsborger. Af ægteskabet er der 2 
børn. 

369) Michael Sørensen, af Birkerød, født 1969 på 
Rigshospitalet i København som søn af, norsk stats- 
borger, ;har altid opholdt sig her,i landet. Barnet er 
: 1970 adopteret af et dansk ægtepar. ; 

370). Peter, Leth Sørensen, af ..Ålborg, - født 1967 
i Berlin som,søh';af tyrkiske forældre, kom 1969 her 
til daiidet. Barnet, er 1970 adopteret i af et dansk 
ægtepar. x-rv," :: 홢v.<; 

Ved lov af 18. december 1970 meddeltes der bar- 
net dansk indfødsret på betingelse af,- at: det blev 
løst fra sit hidtidige s t a t  i g e  forhold. ' Da 
denne betingelse ikke har kunnet ,opfyldes, har man 
optaget barnet på nærværende. forslag 

371) Suvamarn Sørensen, født Punyarnunta, af 홢 홢 
Gentofte, født 1945 i Smgburi i Thailand, kom 1969 
hér til landet. Andragerén" indgik samme' år ægte- 
skab; med én- dansk statsborgere Ægteskabet er 
barnløst. 홢 . ,. - 

372) Sigvard Christian Thimsen. af Haderslev, 
født 1894 i Vedsted sogri-xindér Haderslev amt, kom 
1964 Rer til landet. a g e r e n . -  som har haft op-, 
hold inden for kongerigets nuværende grænser fra 
fødslen til 1915 og fra 1016-19̂  indgik; 1920 ægte- , 
skab med en tysk statsborger, som 1964 er afgået 
ved døden. Ægteskabet var ar  øs t .  

Andragerens forældre har erhvervet dansk .ind- 
fødsret ved de sønderjyske landsdeles genforening 
med .:Danmark. i 

. 3t3) Charlotte Su-Tin .Ting,- af København, føcfrfc 
1963 i Hellig Kors sogn i København som datter af 
kinesisk fader : og dansk moder, har altid opholdt sig 
her i landet. Brarnets forældre er 1964 skilt og for- 
ældremyndigheden tillagt moderen.: . v : - 

Barnets søster er optaget på nærværende forslag. 

374) Lisa Su-Min Ting, af København, født 1960 i 
Ansgarkirkens sogn i København som datter af ki- 
nesisk-fader og dansk moder, har altid opholdt sig 
her i landet. Barnets forældre er 1964 skilt og foræl- 
dremyndigheden tillagt moderen. 

Barnets søster ér optaget på nærværende f orsag.,I 

' 375) Alcide-Romeo , Tissino, terrazzomester, af 
Hvidovre; født 1912 i) Forgaria i Italien, kom 1930 
her til landet. Andrageren indgik 1935 ægteskab 
med én. dansk statsborger. Ægteskabet er barnløse. , 

376)' Marfa Tvailòvna Toreeva, 4f Thisted, født 
1899, i Vladimir! i Sovjetunionen, kom 1956 her til 
landet. Andrägeren; er- ugift. Hun' er kun delvis det 
danske sprog mægtig: v . ' . ! : 

, . 377). Irena (kaldet Michaela-Irena) Trojanovå, af 
Frederiksberg, født: 1951" i Gottwaldov i Tjekkoslo- 
vakiet, kom 1964 her til landet og har siden op- 
holdt sig her bortset fra ophold" i USA 1968-69. 
Andrägeren er u g i f t . .  ! : 

Andragerens moder er optaget på nærværende 
forslag. '홢 ; 1 ' 

378) Irena. Stépånka Trojanovå, født P torcå- l 
;kpvå,; grossist, af, Frederiksberg, født 1929 i Gott-, 
waldov i Ti ekl-,o,s.lóva.kidt,, kom 1964 her, til landet, . 
Andrageren indgik 1950 ægteskab med en tjekkisk 
statsborger, fra hvem hun 1964 er, skilt. Af ægte- 
skabet er dér 1 barn. 홢 , ' 1 , v 
" fAndragerens 'datter-ér optaget1 på nærværende 
fórslÉbg..,; K; 

379) MäjavTygeseh, .af Sønderborg, født 1968 i 
Seoul i Korea., Kom 1970 her til landet. Barnet er 
1971 adopteret af et dansk ægtepar. : 

380) :AugustaiTümmler,:'f0dt Scharis, af Rødovre, 
født-1932 i Deurne i Belgien, kom 1967 her til lan- 
det. Andrageren indgik 1964 ægteskab med en 
dansk statsborg ei Ægteskabet ei barnløst. - 홢 홢 , 

381) Torben Paik Uhrenholt, af Them, født 1969 i 
Seoul i Korea, kom 1970 her til landet. Barnet' er 
samme ar adopteret af et: dansk ægtepar. ' ' " ' ' ' 

,382) Antal Ujlaki, invalidepensionist,, af Køben- 
ha'yD,, født 1929 i Nemesapati i Ungarn, kom 1956 
her tilländet. Andrageren er u g i f t . . . . 1  홢' ' ' 

383) Barbara Dänuta Waléritynbwioz, født 
Powoniak, kontormedhj ælper, af Skagen, født 1935 i 
Warszawa, kom 1960 her till landet. AIidrâgerèri 
indgik 1955 ægteskab med en, polsk statsborger, der 
1968 er afgået ved døden. Af ægteskabet er der 2 
børn....... : , i . 

V; 384) Roberto Vejrup, teknisk'assistent; af Rosen-; 홢 
holm, født 1941 i Gonzalez Chäves i Argentina som 
søn af danske forældre, kom 1964 her til landet og 
har siden opholdt, sig her bortset fra ophold i 
Argentina 1965-67. Andragerén,: som delvis har 
nydt- :4ansl{. skoleundervisning, indgik 1967 ægte- 
skab. med en dansk statsborger., Af, ægteskabet er 
der 1 barn. Andrageren har 1963 mistet sin ved fød- 
slen erhvervede danske indfødsret i henhold til § 8 i 
lov nr. 252 af 27. maj 1 9 5 0 . .  ' 
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385) Ruth Gun-Britt Marianne Wied, født .Hog- 
lander, børnehavelærerinde, af ,EbeltQft, født 1935 i 
Hillared, i Sverige, kom 1956 her til landet og har 
siden opholdt sig her bortset fra ophold, i Libanon 
og Ægypten 1963-64. Andrageren indgik 1962 ægte- 
skab med en dansk statsborger. Ægteskabet er 
barn1øst. v 

386) Alexandra Georgette Villadsen, født Abagi, 
af Nairobi i Kenya, født 1927 i Alexandria i Ægyp- 
ten, har 홢 bortset fra tidsrummene juli-september 
1964 og september-november 1966 홢 aldrig opholdt 
sig her i landet. Andrageren indgik 1956 ægteskab 
med en dansk statsborger. Af ægteskabet er der 3 
børn. Andrageren, der ikke ér det danske sprog 
mægtige har med sin danske ægtefælle ophold i 
Kenya. 

387) Kim Villadsen, af Ålborg, født 1967 i Seoul i 
Korea, kom 1970.her til landet. Barnet er samme år 
adopteret af et dansk ægtepar. 

: 388) Walter Günter Willberg, diplomingeniør, af 
Rødovre, født 1929 i Grossröhrsdorf i Tyskland, 
kom 1964 her til landet. Andrageren er g.ift,., 

389) Gerd Heinrich Wrobel, montør, af, Høje Tå- 
strup, født 1942 i Bochum ,i Tyskland, kom 1965 her 
til landet. Andrageren, der tidligere har haft ophold 
her 1963-64, indgik 1965 ægteskab med en dansk 
statsborger. Af ægteskabet er der 1 barn. 

.. 390) Imre Vörös, mekaniker, af Brøndbyerne, 
født 1938 i Budapest, kom 1956 her til landet. An- 
drageren indgik 1961 ægteskab med en dansk stats- 
borger. Af ægteskabet ér der 3 børn. 홢 

391) Gisela Maria Zacho, født Huch, af Vording- 
borg, født 1943 i Braunschweig i Tyskland, kom ' 
1969 her til landet. Andrageren indgik samme år 
ægteskab med en dansk statsborger. Af ægteskabet 
er der 2 bør11.7 ' , .. 

392) Johannes Alois Zornhagen, lærer, af Skovbo, 
født 1930 i Ecklingerode i Tyskland, kom 1961 her 

, til landet og har siden opholdt sig her bortset fra 
ophold i Tyskland marts-oktober 1966, Andrageren 
indgik 1969 ægteskab med en dansk statsborger. Af 
ægteskabet er der 1 barn. ' - : ,  ̂

393) Karina Züger, af København, født 1967 i 
Hellig Kors sogn i København som datter af schwei- 

, . zisk fader og dansk moder,: har altid opholdt sig her 
i landet. Barnets forældre er 1970 skilt og forældre- 
myndigheden tillagt moderen. 

394) Ewald Ölke, metalsliber, af Vojens, født 
1911 i Kamionka i Sovjetunionen, kom 1914 til de 

sønderjyske landsdele og har siden opholdt sig inden 
for kongerigets nuværende .grænser.. Andrageren 
indgik . 1939/ ægteskab med ,en tysk . statsborger. 
Af ægteskabet er der . 2 børn, som begge er over . 
18 år. 홢 

Andragerens ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag. 

Andragerens datter har 1961 erhvervet dansk . 
indfødsret ved afgivelse af erklæring i henhold til 
§ 3 i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 홢 ' ; 

395) Frieda Alma Ölke, født Mager, af Vojens, 
I født 1920 i Paradies i Polen som datter af tyske for- 
ældre, kom 1939 her til landet. Andrageren indgik 
samme år ægteskab med en statsløs mand. Af ægte- 
skàbet er der 2 børn, som ,,begge er. over 18, år. 

Andragerêris ægtefælle er optaget på nærværende 
forslag., : - ;v' - 

Andragerens datter: har 1961' erhvervet' dansk 
I indfødsret ved afgivelse af erklæring i henhold til 
§ 3 i lov nr. 252 af 27. maj 1950. 

396) Norman Doris Åen,, født Baigorria, .,'af As- 
minderød-Grønholt, født 1937 i Ledesma l Argen- 
tina, kom 1962 hér til landet. Andrageren indgik 
1959 ægteskab med en dansk statsborger. Af ægte- 
skabet er der 5 børn. ' 

(Med, betingelse). 

397) Ezra Abdallah Abädi, maskinarbejder, af 
Gladsaxe, født 1938 i Bagdad i Irak, kom 1962 
her til landet. Andrageren, der er israelsk stats- 
borger, indgik 1963 ægteskab med en: dänsk'stats- 
borger. .Af ægteskabet er der 2 børn. 

i 398) Abraham Michael Azoulay, automikaniker, 
af Greve, født 1935 i Marakech i Marokko, kom 
1964 her til landet: Ahdrageren, der er israelsk 
statsborger,, indgik samme å r  ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er dér 2 børn, ' 

399) Ebba Beadle, født Bühl, korrespondent, af 
Kolding, født 1918 sammesteds, kom 1959 her 
til landet. Andrageren, der tidligere har haft; op- 
hold her fra fødslen til 1946 og fra 1947-48, indgik 
1946 ægteskab med en britisk /statsborger,. med 
hvem hun ikke har sahilévet siden 1959. - Af ægte7 
skabèt er der 2 børn. Andrageren 'm,istede, sin ved 
fødslen erhvervede danske indfødsret ved 1946 at 

: erhverve britisk statsborgerret. 
Andragerens søn er optaget på nærværende forslag. 
. Andragèiens datter!;, har. 1970:' erhvervet dansk 

indfødsret ved afgivelse af erklæring i henhold til 
§ 3 i lov öm dansk indfødsret, jfr. lovbekendtgørelse 
nr. 409 af 17. december .1968. 



1949 ' Bet. o. loyf. öm indfødsrets meddelelse. 1950 

' 400) Robert Christian Beadle, af Kolding, født 
1952 i : North Ferriby i; Storbritannien .som søn af 
britisk fader og danskfødt moder, kom ,01959 her til 
landet. 홢 ... 

,Andragerens moder er optaget på nærværende 
forslag. T'ii' V-V.:-;-. -V... 홢. 

401) Joseph Catteråll, støberiarbejder, af Køben-! 
havn, født 1919 i. Perry Hill i Storbritannien, kom 
1947 her til landet. Andrageren indgik 1954 ægte- 
skab med en dansk statsborger. Af ægteskabet er 
der 2 børn. :-'V; 

402) Panayotis Diakovasilis, skræddermester, af 
Vejle, født 1942 i Salakos i Grækenland, kom 1965 
her til landet. Andrageren indgik 1969 ægteskab 
med en dansk statsborger. Af ægteskabet er der i 
barn.. v 홢: ' , 홢 -...홢 . 

403) Birthe Lebrecht Donovan, * født Larsen, 
tandlæge, af Freeport på Bahamaøerne, født 1936 
i Helligkors sogn i København, har; opholdt sig het 
i landet fra fødslen til 1964. Andrageren. indgik 
1966 ægteskab med en britisk statsborger. Af ægté- 
skabèt er der 1 barn. ; Andrageren har mistet sin 
ved fødslen erhvervede danske, indfødsret )Ved 1967 
at erhverve statsborgerret i Storbritanniens 

Ved lov af 11. december 1968 meddeltes der 
andrageren, dansk, indfødsret på betingelse af, at 
hun senest den 30. april ,1971 godtgjorde at væré 
løst fra sit hidtidige statsborgerlige forhold. Da: 
hun ikke har kunnet opfylde denne betingelse inden 
fristens udløb, har man optaget hende på nærvæ- 
rende forslag. ' .. 

404) Betty Gregory Dürr, født Barden, af Langå, 
født 1928 i Lamberhurst i Storbritannien, kom 1957 
her til landet. Andrageren indgik 1953 ægteskab 
med en dansk statsborger. Af ægteskabet er der 3. 
børn.' 홢 ' *"''/홢 홢 

405) Jitka Hansen, født Frarikoyá, af Køben- 
havn, født IQ44 i Prag, kom. 1968 her til landet. 
Andrageren indgik samme; år ægteskab med en 
dansk statsborger, Af ægteskabet er der 1 barn. 

406) Mary Eglantine Harttung, født N<or h"' af 
København, født 1930 i Ha vant i Storbritannien, . 
kom 1949 her til landet. Andrageren indgik 1954 
ægteskab med en dansk statsborger. Af ægteskabet 
er der 3 b ø r n . . .  / '  

407) Hazel Geraldine Jensen, født .Christian, af 
Nykøbing-Rørvig, født 1931 i Birmingham i Stor- 
britannien, kom 1961 her til landet. Andrageren 
indgik 1960 ægteskab med en dansk statsborger. Af 
ægteskabet er der 2 børn. 

40S) Eileen Valborg Kofoed, oldfrueassistent, af 
København, født 1928 i ,Dév'Onport i Storbritannien 
som datter af danskfødt fader og britisk moder, 
kom 1958 her til landet. Andrageren er ugift. 

409) Cedric Mark. Lewis, civilingeniør, af Århus, 
født 1939 i Calcutta i Indien, kom 1964 her til lan- 
det; Andrageren, der er britisk statsborger, indgik 
samme år ægteskab med en dansk statsborger. Af 
ægteskabet er der 3 b ørn. 홢 

410) Allan Roy Mackintosh, professor, af Birke- 
rød, født 1936 i Nottingham i Storbritannien, kom 
1966 her til landet. Andrageren indgik 1958 ægte- 
skab med en dansk statsborger. Af ægteskabet er 
der 3 børn. 

Andragerens døtre, født henholdsvis den 4. juli 
lØ59' og den 3. oktober 1964, samt andragerens søn, 
født den 6. oktober 1962,1 ønskes ikke omfattet af 
andragendet, jfr. § 6 i lov om dansk indfødsret, lov- 
bekendtgørelse nr. 409 aif 17. december 1968. ' 

411) Eric Stanley Yuard Medas, vognmaler, af 
Års, født 1933 i Stewårtvillé i Guyana, kom 1963 ' 
her til landet.; Andrageren indgik samme år ægte- 
skab med-en dansk 'statsborger. Af ægteskabet er 
der 1 barn. 홢 

; 412) Ann Mc Kay Gosman Mikkelsen, født Fisher, 
af København, født 1927 i Edinburgh i Storbritan- 
nien, kom 1960 her til landet.: Andrageren indgik 
samme år ægteskab med en dansk, statsborger, Af 
ægteskabet er der 1 barn. 홢 : 

413) Joan Pedersen, født Clark, kontorassistent,1 
af København, født 1935 i Epsom i Storbritannien, 
kom 1958 her til landet. Andrageren indgik 1955 
ægteskab med en dansk statsborger. Af ægteskabet 홢 
er der 2 børn. 홢 

414) Panagiota Pedersen, født Stratomitrou, af 
홢, , Karlebo, født 1931 i Våssilopouion i Grækenland, 
kom 1960 her til landet. Andrageren indgik 1961 
ægteskab" med en dansk statsborger. Ægteskabet er ! I . 
barnløst. 

415) Dinko Radaic, civilingeniør, af Gentofte, 
født 1939, i Blato i Jugoslavien, kom 1963 her til 
landet. Andrageren er ugift. 

416) Aritoni Aleksander Schmeichel, musiker, af 
Gladsaxe, født 1933 'i Wabrzezno i Polen, kom 1961 
her til landet. Andrageren indgik; samme år ægter 
skab med en dansk statsborger. Af ægteskabet ci- 
der 3 børn. 

417) Bernard Marie Joseph Joachim Sélignac, ci- 
vilingeniør, af Lyngby-Tårbæk, født 1931 i Paris, I I 홢. 
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kom 1963 her til ,,landet. Andrageren indgik 1967 
ægteskab med en dansk statsborger. -Af ægteskabet 
er der 1 barn. 홢 

418) Dan Shefet, af Frederiksberg, født 1953 i 
Gentofte sogn under Københavns amt som søn 홢 af 
israelsk fader og dansk moder, hår altid opholdt, sig 
her i landet. Andragerens forældre er 1958' skilt: og ; 
forældremyndigheden, tillagt moderen.. 홢 /: r. 

Ved lov af 4. juni 1969 meddeltes der andrageren 
dansk indfødsret på betingelse af, at han inden den 
30. april 1971 godtgjorde at være løst fra. sit hidti- 
dige statsborgerlige forhold. Da- han først vil kunne 
opnå sådan løsning efter, at han er fyldt 18 år, har 
man optaget ham på nærværende forslag.."" 

419) Maurice Nashid Méssiha; Shenuda, trafik- 
kontrollør, af København, født 1929 i Khartoum 
i Sudan, kom 1962 her til landet. Andrageren, som 
er ægyptisk statsborger, indgik samme år ægteskab 
med en fransk statsborger'L Af ægteskabet er der 2 
b ø r n . .  

420) Jan Wincenty AD.toni Jakub Trzëcieski, civil- 
ingeniør, af Søllerød, født 1937 i Miejsce Piastowé i 
Polen, kom 1964 her til landets Andrageren indgik 
1969 ægteskab med en dansk statsborger. Ægteska- 
bet er barnløst. , 

' 421) Christine Ah Moy Veng, født Leo, sygeplè" 
jerske, af Stevns, født 1942 i Klêbang Besar i Mala- 
ysia, kom 1965 her til landet. Andrageren indgik 
1966 ægteskab med en dansk statsborger. Af ægte- 
skabet er der 2 b ø r n .  : : , . 

422).Maria-Irena Zacho, født Kosmåhl, af Ålborg, 
l født 1945 i Czestochowa i Polen, kom 1965 her, til 
landet. Andrageren indgik 1968 ægteskab med en 
dansk statsborger. Af ægteskabet er der 1 .barn.: :: 

423). Hakim Michael Zein, :af København, født 
1961 i Vor ,:FrelseJ.'s, sogn i København som søn af 
libanesisk fader og dansk moder, har altid opholdt 
sig her i landet. Barnets forældre er 1969 separeret 
og forældremyndigheden tillagt moderen. 

Barnets fader samt eii broder er optaget på nær- 
værende f o r s l a g . . .  

424) Henrik Ashraf Zein, af København, født 
1963 i Kastrup sogn under Københavns amt som 
søn af libanesisk fader og. dansk moder, har altid 
opholdt. sig her i landet. Barnets forældre er 1969 
separeret og forældremyndigheden tillagt moderen.; 

Barnets fader samt en broder er optaget på nær- 
værende: forslags ; 홢 JA - 홢 홢홢 

425) Hussein :Mohämed Zein, arbejdsmand, af 
Glostrup, født 1926 'i Sciur,,,i Libanon, kom 1959 her 
til landet :,og har siden opholdt sig her bortset fra 
ophold i Libanon august 1960-april 1961. Andra- 
geren indgik lQ60 ægteskab med en dansk statsbor- 
ger, fra hvem han 1969 er . separeret. Af ægteskabet 
ér der 2 børn, som hustruen har forældremyndighe- 
den over. 

Andragerens 2 bør-n er optaget på nærværende 
forslag. 

426) Yasemin Charlotte Adelheid Frølich Özler, 
af Gladsaxe, født 1964 i Gentofte sogn under Kø- 
benhavhs amt som datter af tyrkisk fader og dansk 
moder, har altid opholdt sig her i landet. Barnets 
forældre er 1969 skilt og forældremyndigheden tillagt 
moderen.'''" 

Ved lov af 18. november 1970 er der meddelt 
barnets fader dansk. indfødsret på betingelse #, at 
det senest den 30. april '1973 for indenrigsministeriet 
godtgøres, ,at han er løst; fra sit hidtidige statsbor- 
gerlige forhold., 홢 홢'홢홢홢홢 

(Med betingelse). 홢 
(Kun i forhold til Storbritannien); 

427) Å]iC<-"< Bronislawa.Ulankiewicz, født Bpltien- 
kü, ingeniør-arkitekt, af Ballérup-Maløv, født 1924 i < 
Chelm i Polen, kom 1962 her til landet. Andrageren 
indg ik 1948 ægteskab med en polsk statsborger, fra 
hvem hun 1957 er skilt. Af ægteskabet er der 1 
barn,, som har erhvervet dansk indfødsret ved lov af 
28. november 1969. Andrageren har ,1958 erhvervet 
britisk statsborgerret. 

I.il nr. 2. 홢 
(Uden betingelse). 

428) Dietrich Hermann Fremerey, arkitekt og in- 
geniør, a-f Gentofte, født 1935 i Kaliningrad i Sovjet- 
unionen som søn af' tysk; fader og' danskfødt moder, 
kom l963 her til landet og har siden opholdt sig her 
bortset fra ophold i Tyskland 1966-68. Andrageren 
indgik 1965 ægteskab med en dansk statsborger. i 
Af ægteskabet er der I barn. 

Andrågerens moder har 1955 generhvervet dansk 
indfødsret, ved afgivelse af erklæring i henhold til 

. § 13 i iöy.;:nt.'252 ^\^7.sinaj.l'05ö. 

429) Tina VaarsøKulnik, af København, født 1960 
i Hellig. Körs sogn i, København som datter af 
østrigsk fader og dansk: .moder, har 홢 altid .opholdt 
sig her i Jandet. Barnets, forældre er 1966 skilt og 
forældremyndigheden tillagt, ,móderen. : 
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430) Aniela Persson, født Gorbatiouk, af Køben- 
havn, født 1935 i Vordingborg som datter af russisk 
fader og polsk moder, har altid opholdt sig her i 
landet. Andrageren indgik 1958 ægteskab med en 
svensk statsborger. Af ægteskabet er der 3 børn. 

Andragerens fader har erhvervet dansk indfødsret 
ved lov af 13. maj 1959. 

Til nr. 3. 
Jytte Kragh Minard, født Fischer, har anmodet 

om, at behandlingen af hendes ansøgning om dansk 
indfødsret må blive stillet i berg, idet hun påtænker 
at rejse tilbage til Canada. 

Til nr. 4. 
Som begrundelse for ændringsforslaget henvises 

til, at der ved navnebevis af 26. februar 1971 er 

meddelt adoptivfaderen ret til at lade sit og adoptiv- 
barnets navn ændre fra Olsson til Nordentoft. End- 
videre kan oplyses, at der efter lovforslagets frem- 
sættelse er fremkommet oplysning til indenrigs- 
ministeriet om, at jugoslaviske statsborgere ifølge . I ' 
jugoslavisk statsborgerretslovgivning ikke kan blive 
løst fra deres statsborgerlige forhold til Jugoslavien, 
før de er fyldt 18 år. Det foreslås derfor, at barnet 
overføres fra det afsnit af lovforslaget, der vedrører 
personer, som kun kan erhverve dansk indfødsret 
på betingelse af, at de godtgør at være løst fra deres 
hidtidige undersåtlige eller statsborgerretlige for- 
, hold, til afsnittet vedrørende personer, der kan 
erhverve dansk indfødsret, uden at en sådan be. 
tin else forinden bliver opfyldt. 

- Burgdorf. :, Erik Hansen (Vejle amt). Ellen Strange Petersen, 
formand; 

Ulla Worm. 

Merete Bjørn Hanssen. Niels Jørgen Nielsen. Johan Philipsen, I , I næstformand; I 
. Jens Peter Jensen (Agerskov). 

Meta Ditzel. 홢 Nordqvist. Evald Kristensen. ; Waldemar Laursen. , 홢,,, .., Th. Mikkelsen. 

Ejner Nielsen. , Bertel Pedersen. I , Tastesen. , Villy Christensen. 
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