
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 det ægteskabelige klammeri 
 

Kort om sagen: 

Et ægteskabeligt klammeri mellem korporal Juncker og hans kone fører til, at Junckers eskadron, 1. eskadron, indklager 

sagen for et krigsforhør. Klammeriet skyldes Junckers ”uordentlige levemåde” og misbrug af deres få midler. Johanne 

Kirstine har bebrejdet ham, at han drikker for meget, stifter gæld og dermed bruger af de få penge, familien skal leve af. 

Der er også udvekslet adskillige skældsord begge veje.  

Peter Juncker forklarer sagen, ligesom hans kone Johanne Kirstine forhøres om sin oplevelse af sagen. Desuden afhøres 

der to vidner.  

Dommen lyder på vand og dobbelt brød i fem dage til korporal Juncker, og Johanne Kirstine skal føres to timer i fedlen 

ved hovedvagten ved højlys dag.  

 

 

 

Om sagen: 

Den 10. juli 1811 bliver der i Odense på regimentets befaling nedsat et krigsforhør for at undersøge en sag indklaget af 1. 

eskadron imod korporal Juncker og hans kone formedelst klammeri og slagsmål. Den anklagede korporal Peter Juncker, 

der sidder i arresten, bliver taget i forhør og formanet at følge sandheden. [ løs og ledig ]  

 

Peter Juncker forklarer: 

Hans navn er Peter Juncker. Han er født i Haderslev, er 30 år gammel. Er straffet to gange efter krigsretsdom til 

krumslutning og kachot formedelst uorden i garnisonen og efter at være rejst på landet uden tilladelse. Ved eskadronen 

er han straffet nogle gange efter dommerens frie skøn.  

 

Til denne sag fortæller han, at konen har givet anledning til klammeriet ved at sige, at han drak det op, de skulle leve af 

samt ved at bruge ærerørige skældsord imod ham som fx tyveknægt, kældring mm, samt at have grebet ham i ansigtet 

og kradset ham. Han havde ikke givet anledning til dette, men blev dog til sidst opbragt over, at hun på den voldsomme 

måde angreb ham, så han gav hende nogle slag i ansigtet, tog hende i håret og ruskede hende, hvorpå han forlod deres 

hus.  

 

Ved sin hjemkomst var konen fortsat opbragt og vedblev med at skælde ud. Da dette klammeri vakte opsigt, blev han 

bragt til vagten, men før han kom derind, løb han væk fra officeren og ned til eskadronchefens kontor for at spørge, om 

det var deres mening, at han skulle arresteres, samt hvis det var sådan, så ville han gerne bede sig fri for at blive ført til 

arresten af Krøger, men at han ville gå med eskadronchefen. Juncker fortæller, at han indser, at han er gået for vidt her.  

 

Juncker bemærker, at hans kone hele tiden driller og chikanerer ham for at komme i klammeri. Ligesom han for nogen tid 

siden måtte møde i forligskommissionen og der betale en bøde, fordi hans kone havde skældt en anden kone ud. 

 

Igen blev Johanne Kirstine, 30 år, fremstillet. Har fire børn, hvoraf de to er så små, at de har brug for hendes hjælp, og 

det ene barn ligger syg. Hun kan vel ikke benægte at have været uartig over for ham og bebrejdet ham, at han med 

uordentlig levemåde og ved at stifte gæld ødelægger den smule, de ejer. Hun bebrejdede ham det, men han gik bare og 

fløjtede og lo, som om han ikke hørte hende. Det blev hun opbragt over. Hun påstår, at han har slået hende, før hun rev 

ham. Han benægtede hendes forklaring og holdt fast i, at hun havde brugt skældsord. Hun benægtede og sagde, at når 

de var i klammeri, kaldte han hende for luder. 

 

Vidnet korporal Vogit var kommet ind i kvarteret og hørte, hun kaldte ham for en kæltring og en skork. Manden sad roligt 

og lyttede til det, men blev til sidst ophidset og sprang op mod hende. Vogit, som frygtede, at det ville komme til 

håndgemæng, formanede ham og bad ham forlade kvarteret sammen med ham, hvilket han gjorde. Det skete om 

formiddagen. Samme eftermiddag kom han tilbage, og Juncker var forrevet i ansigtet og stod og lagde papir på rifterne. 

Konen blev ved med at skælde ud, og Juncker gav hende i Vogits nærvær et slag under øret. Han tog konen med ud. 

Ked at af være i det urolige hus hentede Vogit øvrigheden for at stifte rolighed. 



 

Rasmus Jeppeson kom til kvarteret. Konen var i stuen, manden i stalden, og hun skældte ham ud for at være en kæltring 

og en løgner. Han svarede ikke.  

 

Hermed afsluttes forhøret, og Juncker sættes tilbage i vagten. 

 

Votering: 

1. Juncker skal degraderes en måned og hans kone gå to timer i fedlen 

2. Enig. Men degradering i to måneder 

3. Juncker skal hensættes fire dage på vand og dobbelt brød. Konen gå i to timer 

4. Enstemmig, men kachotten skal være fem dage 

5. Enstemmig med 4 

6. Enstemmig med 4 og 5 

7. Enstemmig med de sidste tre 

 

Dom: Vand og dobbelt brød i fem dage til korporal Juncker. Konen føres to timer i fedlen ved hovedvagten ved 

højlys dag.  

 

 

 


