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Nis Peter Terkelsen
faldet i 1. Verdenskrig
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Mindeblad : Nis Peter Terkelsen

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

→ Klik på Mindebladet for at se den originale kilde

Efternavn Terkelsen

Fornavn(e) Nis Peter

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-10-1879

Fødested Kliplev

Stilling/erhverv før krigen  Landmand

Opholdssted før krigen Köllune

Gift? Ja

Evt. kones (enkes) pigenavn Metta Marie Poulsen

Antal børn 2

Høj-, landbrugs- eller andre skoler?  Nej

Indkaldelsesdato 17. august 1915 

Hvornår sendt til fr onten? 14. september 1915 

Såret? Hvor mange gange? Nej

Dødssted (fx v alplads eller lazaret) Frankrig på Lasar ettet

Dødsårsag Saar

Dødsdato 13. september 1916 

Preussisk statsborger? Ja

Tjenestegrad Menig soldat 

Var begge forældrene nordslesvigere ? Ja

Faderens navn Jørgen Peter Terkelsen

Faderens stilling Arbejdsmand 

Faderens fødested Kliplev

Havde den faldne søskende? Ja

Antal brødre 1

Antal søstre 2

Er nogle af brødrene med i krigen? Hvor mange? 1

Er nogle af brødre faldne?  Nej

Deltager den faldnes fader i krigen?  Nej

Deltager eventuelle sønner i krigen? Ja

Hvor boede forældrene ved krigens udbrud? Baistrup
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Levnedsskildring : Nis Peter Terkelsen

Den faldne Nis Peter Terkelsen i 
Røllum, var født den 23 Oktober 1879, 
var født i Klipleff, der boede hans 
Fader og Moder sammen med deres 
Børn til han var 9 Aar, saa Reiste die 
med hverandre til Amerika, og boede 
der i 3 Aar, saa døede hans Moder, 
saa reiste Faderen tilbage med sine 
Børn, og boede igjen i Klipleff, saa 
kom den faldne ud at thene, da hvar 
han 12 Aar, han thente hos Bønderne 
rund om kring til han hvar 23 Aar da 
blev han Gift. Die første 6 Aar han var 
gift Arbeide han ved Grudmaskienen, 
derpaa kjøbte han et Landstedt, 
hvorpaa han Arbeide med stor 

dygtighed, strebsomhed og med stor 
fornøielse, han var en meget dygtig 
Mann og Arbeide paa dette Landstedt 
flitig og Tro og Lyken var med Ham 
saa de gik fremad for ham, i 8 Aar var 
han Landman, saa kom den ulykelige 
Krieg og tog ham bort, han havde i 
disse 8 Aar han var Landmann brag 
sidt Sted til det dobbelte som da han 
tog ved det. Den 17 August 1915 bev 
han inkalt til Soldat, og skulde først 
lære, han havde ikke været Soldat før, 
da var han 36 Aar, det vare kon nogle 
Maanede til den 14 Dezb. 1915 da 
kom han i Fonten, 6 Maaneder efter 
han var kommen i Fronten kom han 

Jem at see til sit Familie, i 4 Uger fra 
den 28 Juni til den 24 Juli, saa maatte 
han igjen afsted, og 7 Uger efter han 
var Hjemme, ved et Stormangreb ved 
Sommer fald han, den 13 Sept. 1916. 
Han blev saaret ved Hovedet af en 
Gevehr Kugle, to dage efter fand hans 
Kamerade ham, bev opsammlet og lad 
ham paa Lazaret, han levede ennu i 5 
dage saa døde han, og blev begravet 
paa Kirkegaarden Wermand.

Røllum den 2 Januar 1918
Metta Terkelsen
post Apenrade.

Afskriften af kilden er foretaget af frivillige tilknyttet Rigsarkivet.
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