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En Bornholmer omtalt i et amerikansk Blad. 

I et amerikansk Blad, der er sendt her til øen, læses følgende om en Bornholmer, der i flere Aar har 

levet som Farmer i Amerika. Den i Artiklen omtalte W. A. Thorsen er en Søn af Smed H. P. Thorsen, 

Bolby i Klemensker (og Svoger til Maler I. Christensen, Pihlsminde, Aaker). Hr. Thorsen rejste for 

ca. 30 Aar siden til Amerika. Artiklen, der sikkert vil interessere Thorsens mange bekjendte her paa 

Øen, lyder i Oversættelse saaledes: 

Sidste Fredag, meddelte en amerikansk Korrespondent, havde jeg den Fornøjelse at besøge 

Doodsville, en af vore Nabobyer. Jeg gik over en Plantage i Nærheden ak Doodsville oq traf her en 

Plantageejer ved Navn W. A Thorsen, en af de bedste Farmere og Foregangsmænd i vor Provins. 

Mr. Thorsen har haft denne Farm i 6 Aar og har ofret over 70,000 Dollars paa Kultiveringsforsøg i 

de nævnte Aar. I dette Foraar ud drænede Thorsen en Sø paa 40 Acres, som aldrig havde tørret tør 

før. Man kunde paa Træer og Buske se, hvor Høj Vandstanden havde været; det havde staaet ca. 8 

Fod over hele Søen, og nu kan man spadsere tørskoet over fra den ene Ende til den anden. 

Dræningen var lagt 39 Fod og 8 Tommer. Denne Farm ligger Ubetinget i den mest frugtbare Del af 

Mississippi-Distriktet. Hvis Farmerne vilde anvende mere Dræning og have mindre Vand paa deres 

Farme, vilde Landet blive mange Gange bedre. 

Mr. Thorsen lod mit Øje skue rundt paa en Mark paa 1640 Acres god Bomuld, meget frugtbar 

Planteiord, som han vilde anslaa kunde give 65 Fold Afgrøde. Paa en Mark op til 700 Acres saa jeg 

den fineste Majs, som Mr. Thorsen anslog vilde give fuld Afgrøde. Korrespondenten spurgte Mr. 

Thorsen, hvad han vilde plante i Stedet for Bomuld i Tilfælde af, at Snudebillen vilde ødelægge 

Planterne, og om han da var nødsaget til at afskedige en Del af de 79 Negerfamilier, som have 

deres Ophold hos ham. Han svarede: Jeg vil da plante Sorghum-Majs. Ærter og Alfa, en Græsart, 

som bruges til Snore og Maatter.  

De sidste 5 Aar har jeg givet hver Negerfamilie ½ Acres, som de maa plante Sukkerrør paa, et 

Forsøg, som indbringer dem ca. 300 Potter Sirup hver. Jeg har 3 Sukkermøller, som de saa bruge 

frit. Sukkerrøret er en tidlig Plante og kommer før ben sædvanlige Bomuldsplante begynder. Jeg er 

i Færd med at rejse til Chikago for at skaffe mig et Raffinaderi for Sukkertilvirkningen Jeg har 

produceret 800 Potter Melasse pr. Acres og har arbejdet for et Marked for Afsætning; jeg kan 

afsætte mine Varer til 30 Cents pr. Gallon (lig 4 Potter), medens mine Negere uden Anstrengelse 

kunne sælge Melasse til 50 Cents pr. Gallon. 

Lig som mine Arbejdere vil jeg efterhaanden dyrke Sukkerroer for en stor Del, jeg har ogsaa prøvet 

Alfa og finder, at det er en mere profitabel Afgrøde end at saa Bomuld og fordrer mindre Arbejde. 

Mr. Thorsen udtalte, at han vilde ofre 6000 Dollars paa sin Farm hvert Aar, indtil han fik den 

fuldkommen kultiveret 



Korrespondenten tilføjer, at skjønt han ikke har sat sig særlig ind i Farmerne Interesser, vil han dog 

nu benytte enhver Lejlighed til at se de Fremskridt, Landets Farmere gjøre, og ved Lejlighed 

publicere det i Bladene til Lærdom og Gavn for Farmerstanden. 

Denne Farm vor en Mønsterfarm. 

 

Note: 

W.A. Thorsen må være en fejl. Hans navn var Peter Augustinus Thorsen, der blev 

født 28.08.1867 i Klemensker. Han udvandrede 11.04.1892 til Illinois.  

Lillesøster Mathilde Elline Thorsen udvandrede 19.03.1894. 

Og Niels Johan Thorsen var i Illinois 1908-1909 

For øvrigt var den 16årige smededreng Nicolai Peter Poulsen, der boede hos Hans 

Peter Thorsen i 1870, udvandrede til Chicago 13.04.1882. Han var gift med 

Bedegademøllerens datter Caroline Boss. Om hun også udvandrede, kan jeg ikke se 

af udvandreprotokollerne.  
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