
Mindeord 
Onsdag den 22. juni 1994 
døde Daniel J . Andersen, 
som havde sit aktive virke 
i Washington D.C., USA. 

Daniel J. Andersen var 
søn af Christian Andersen, 
som kom fra Smedegårds
vej i Knudsker og som ud
vandrede til J amestown, 
N.Y., USA. omkring 1905. 
Christian Andersen mødte 
på båden til USA. Marie 
Kristine Hansen, som kom 
fra Gammeldal i Aarsbal
le. 

Marie 'var nr. syv af en 
børneflok på ti, og bl.a. 
søster til Ludvig Hansen, 
som for ca. 70 år siden kom 
til at bo på Brøddegård i 
Olsker, og min farfar Hans 
Alfred Hansen, som var 
stenhugger i Vang og sene
re Rønne. 

Jamestown, N.Y., var 
dengang befolket af en stor 
gruppe danskere. Så man
ge, at man langt op i tyver
ne havde danskundervis
ning, og der blev prædiket 
på dansk i kirken. 

Daniel J. Andersen vok
sede, sammen med sine · 
søskende, op i sparsomme 
kår i et godt hjem, og med 
enormt gåpåmod, vilje og 
medfødte evner, - fik de 
alle et virksomt liv. 

Daniel J. Andersen fik 
en karriere som advokat i 
Washington D.C., også 
som rådgiver for flere af de 
magtfulde politikere. I for
bindelse med sammenbru
det af 2. verdenskrig, blev 
han højeste auditør for de 
amerikanske styrker i 
Vesteuropa - og bevarede 
til sin død titlen som 
oberstløjtnant i den ameri
kanske hær. 

Daniel J. Andersen hav
de, da han var aktiv advo
kat, en stor klientskare i 
USA., men også i Schweiz 
og andre steder, hvor hans 
klienter flyttede hen. 

Daniel J . Andersen var 
meget stolt over at være 
dansker og lagde meget 
vægt på at hans navn sta
vedes med sen - og ikke 
son. Han var medstifter af 
»presseklubben« i Was
hington D.C ., og mindedes 
med glæde, dengang kong 
Frederik gæstede klubben. 

I 1961 samlede han 
første gang hele sin familie 
i Danmark ved en stor 
sammenkomst i Køben
havn på Hotel Angleterre -
hvor også den amerikan
ske ambassadør Blair kom 
~g hilste på Daniel Ander
~en's familie. Senere sam
~ede han en mindre skare 
lflf den bornholmske fami
he på Missionshotellet i 
:Rønne. Jo, der var stil over 
ham også i hans fremto
ning, men samtidig var 
han enorm hjælpsom over
for alle. 

Daniel J. Andersen var i 
Washington D. C. også med 
til at stifte »Christian He
ritagel « - en forening der 
bl.a. drev et hjem der tog 
sig af unge, der var kom
met i vanskeligheder på 
forskellig måde. 

Sidste gang Daniel J. 
Andersen gæstede Born
holm var i 1983, hvor han, 
sammen med sin kone Ali
ce, datter og svigersøn og 
deres to børn, samlede ca. 
65 af slægten Mogensen, 
der i slægtsbog er ført til
bage til Mogens Jensen, 
fra Spanneregård i Rut
sker (hans mors slægt) - til 
en stor fest med spisning 
på Hotel Griffen. Ja, det er 
godt gjort, at det er famili
en fra USA, der skal kom
me og samle slægten. 

Daniel J. Andersen for
måede at bevare sin barne
tro og gudhengivenhed, 
midt i et udadvendt aktivt 
virke. Han begraves i dag 
den 29. juni 1994 på Ar
lington Kirkegård i W as
hington D.C. - æret for sin 
aktive indsats for United 
States of America. 

Levy Spanner Hansen 
Rønne 
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