
Fra retssalen 
 

 

Peter Juncker i de militære retsprotokoller 

Vi støder på Peter Juncker flere gange i de militære retsprotokoller. Her i sagen om de gule bukser, Peter Junckers 

ægteskabelige klammeri og Peter Junckers selvmordsforsøg i kachotten. 

 
 
Sagen om Peter Junckers selvmordsforsøg i kachotten  
 

Kort om sagen:  

Nok engang står korporal Juncker foran et krigsforhør. Denne gang er han tiltalt for at have forsøgt selvmord ved at 

skære halsen over på sig selv. Peter Juncker fortryder bitterligt sin pludselige indskydelse, som på ingen måde var 

planlagt. Han begrunder sin desperate handling med, at skammen over at skulle udstå hans seneste straf på fem dage i 

kachotten, samtidig med at hans kone skulle gå i fedlen i to timer, da de begge blev idømt straf for ægteskabeligt 

klammeri, var mere, end han kunne bære.  

 

 

 

Om sagen: 

Den 9. november 1811 står Peter Juncker igen foran et krigsforhør. For at undgå at komme til at afsone en straf på 5 

dage i kachotten havde han forsøgt at tage sit eget liv ved at skære sig i halsen for at berøve sig selv livet. Da han nu er 

”kureret” og har udstået sin tidligere straf, bliver han fremstillet til forhør på ny. 

 

Korporal Juncker forklarer, at han er født i Haderslev, er hattemager af profession og har uforsørgede børn. Desuden har 

han udtjent sin soldatertjeneste på 8 år.  

 

Han angiver, at han i 1805 er straffet med en uges kachot for uden tilladelse at forlade garnisonen. I 1810 er han straffet 

med 12 timers krumslutning for slagsmål. Desuden er han adskillige gange straffet med fugtel for uorden, samt med de 

fem dages kachot, som var en straf for fuldskab og slagsmål med sin kone samt opsætsighed mod sin officer, han og 

hans kone begge blev idømt i juli 1811. 

 

Med hensyn til selvmordsforsøget tilstår arrestanten, at han gjorde det, fordi den skam han syntes, det ville være for ham 

og hans kone at skulle udstå den seneste straf, de var blevet idømt, der for Johanne Kirstines vedkommende, da hun var 

medskyldig i klammeri og slagsmål, var bestemt til at gå med fedlen i to timer, og han selv skulle fem dage i kachotten. 

Det var derfor, han pludselig bestemte sig til at tage dette vanvittige skridt at skære sig i halsen for derved at berøve sig 

selv livet. Juncker forklarer, at det ikke var en overlagt eller længe planlagt handling. Da han kom ind i hovedvagten, så 

han, at der lå en kniv på bordet. Den tog han til sig og forekommer nu ikke længere at have været bevidst om tilgangen 

mod selvmordsforsøget.  

 

Efter anmodning var Juncker af en skildvagt blevet ført til privetet, dvs. lokummet, og vagten var blevet stående uden for 

døren. Hvorledes han gav sig snittet i halsen, eller på hvilken måde han igen var blevet bragt tilbage til vagten, forsikrer 

arrestanten ikke at vide noget om, da han i den tid ikke havde været sig selv bevidst. Han var blevet forbundet og siden 

transporteret til sygehuset. Hvor den kniv, han brugte til at give sig selv snittet med, er blevet af, er der ingen, der ved. 

Sandsynligvis er den faldet i privetet. Den skildvagt, som bragte ham til privetet, kunne ikke fremstilles for forhøret. Efter 

at Juncker havde skåret sig, blev kirurgen sendt derhen for at forbinde ham. Man har dog ikke kunnet få oplysninger om 

denne kirurg.  

 

Juncker forsikrer, at han fortryder, at han tog dette skridt og tilstår, at han vel indser at have handlet lovstridigt og urigtigt, 

men beder om at det må tages i betragtning, at han dog ej var sig selv fuldkommen bevidst. 

 

Dom: Juncker idømmes til at arbejde i jern i Nyborg fæstning i 6 år.  

 

 

 

 

 


