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Tom Nielsen og hans familie fejrer jul to gange om året. 

I december sker det med strandtur og barbeque. 
 

Nordfyn/Perth: Det er med at holde tungen lige i munden, når Tom Nielsen fortæller 

om sin families rødder. For historien bringer først familien fra Danmark til USA i flere 

omgange mellem 1890 og 1910. Hans ene sæt bedsteforældre udvandrede fra Fyn og 

Langeland og det andet sæt fra Nordjylland og Fur. Begge familier endte i Chicago i 

den amerikanske stat Illinois og mødte hinanden i en klub for dansk-amerikanere. 

I klubben blev forbindelsen skabt, som bragte Tom Nielsens forældre til verden. 

- Jeg plejer at sige, at mine bedsteforældre forlod Danmark og fandt et af de få steder i 

verden, der er koldere, griner han. Selv foretrækker han dog de varmere himmelstrøg. 



- Jeg er født som tredjegenerations amerikaner, men udvandrede til Australien, efter 

jeg havde mødt min australske kone i Europa, fortæller han. 

Han har boet i Australien i 35 år og er australsk statsborger, men på tværs af tre 

generationer og tre kontinenter i hvert sit verdenshjørne forsøger Tom Nielsen og hans 

familie stadig at holde fast i de danske traditioner, som er givet videre gennem 

generationerne. 

- Vi holder faktisk jul to gange om året, fordi det er meget varmt i Australien lige nu. 

December er vores første rigtigt varme sommermåned, og det føles lidt sært at holde 

jul i 40 graders varme som vi nærmer os lige nu. Derfor holder mange af os en ekstra 

jul i juli, hvor det er blevet køligere, forklarer Tom Nielsen. 

Efter 35 år har han næsten vænnet sig til det mærkelige syn af juledekorationer badet i 

sollys. Men i starten havde han svært ved at komme i julestemning. 

Den 24. december står familien altid op, tager på stranden og bader fra 

morgenstunden - inden de griller crayfish - hummere - til frokost. 

- Vi bor ved Perth og har kun fem kilometer til en strand der hedder Cottesloe Beach 

ved det indiske ocean. Men om aftenen holder vi jul på den danske måde den 24. 

december og ikke den engelske tradition, man følger her i Australien, fortæller Tom 

Nielsen. 

Familien holder også fast i en anden dansk tradition, og serverer det de kalder rice 

puddin, som er tæt på dansk risalamande. 

- Vi har også en mandelgave af marcipan, selvom vi ikke rigtigt ved hvorfor, man gør 

det, fortæller Tom Nielsen. 

I juli i år holdt familien den ekstra jul på Mundaring Weir Hotel, der ligger oppe i 

bakkerne omkring Perth. Hotellet er for øvrigt ejet af en anden dansker ved navn, Jens 

Wilhelm Jorgensen, fortæller Tom Nielsen. 



En af julens retter i familien Nielsen er stadig sild og iskold snaps, der gør sig 

bemærkelsesværdigt godt i den varme vestaustralske sommer. Især snapsen. 

Medmindre det er alt for varmt, bliver julemiddagen altid spist på terrassen, så 

børnebørnene kan hygge sig i poolen ved siden af. 

Tom Nielsen har arbejdet med slægtsforskning i mange år og har sporet en stor del af 

sin fynske og jyske familie. Blandt andet en gren, der indeholder Dreyer-familien i 

Assens - inklusiv den kendte maler Dankvart Dreyer. 

- Min fire gange tip-oldefar på min mors side var Jørgen Christian Dreyer fra Assens, 

der levede fra 1759 til 1823. Mange slægtsforskere går flere led ud i familien, men jeg 

har holdt mig til den direkte linje. Her er det sjovt at se, at de forskellige grene har holdt 

sig meget trofast til samme sted. Den ene side af oldeforældrene til Fur og Aalborg, 

mens den anden har været meget fast på Fyn og øerne. Og så er der pludselig opbrud 

i en generation, hvor begge sider udvandrer til USA, fortæller han. 

I alt har han kortlagt 228 personer i sit stamtræ og de ældste går tilbage til omkring 

1580-1600. 

Tom Nielsen har også besøgt Danmark flere gange i årenes løb for at finde spor af 

slægten og har blandt andet haft sine to døtre Sophie og Annelise med på en dansk 

dannelsesrejse i 2009. 

https://www.ugeavisennordfyn.dk/ugeavisennordfyn/Jul-i-40-graders-varme-Tom-er-dansk-amerikaner-i-

Australien/artikel/378199  

 

1. Læs teksten og bestem genre 

2. Hvad fortæller teksten os om den australske jul? 

3. Hvilke traditioner har Tom taget med sig til Australien? 

4. Hvad synes du om idéen at holde en ekstra jul i juli? 

5. Tom har taget sine to døtre med på en dansk dannelsesrejse 

i 2009. Hvad, mener du, er formålet med sådan en rejse? 
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