
Våbenstilstanden 11. november 

11-11-2018 kl. 09:30 - 15:45 

Domkirken i Haderslev, kirkegårde og Haderslev kaserne 

Den 11. november 1918 kl. 11 sluttede den Første Verdenskrig. Tæt ved 35.000 mænd fra det nuværende 

Sønderjylland deltog i den. De kunne nu vende hjem – bortset fra de ca. 6.100 faldne, som lå begravet på 

slagmarkerne, og de ca. 4.000 i allieret krigsfangenskab, som måtte vente, samt de ca. 4.000 krigsinvalider, 

som allerede var kommet hjem eller befandt sig på lazaretter spredt ud over hele Tyskland. 

Traditionen tro markeres våbenstilstanden med kransenedlæggelse ved monumenterne for de faldne på de 

sønderjyske kirkegårde. I Haderslev er der en central markering med følgende program: 

9.30-10.30     Gudstjeneste i Haderslev Domkirke med særligt henblik på våbenstilstandsdagen 

11.00-11.30   Samtidige ceremonier ved monumenterne for de faldne på Damager Kirkegård og 

Klosterkirkegården med kransenedlæggelse, taler og musik 

12.00-12.45   Let traktement i gymnastiksalen på Haderslev Kaserne. Søværnets Tambourkorps spiller.   

13.00-15.00   Foredragsarrangement i gymnastiksalen med følgende foredragsholdere og emner: 

  

Kan det ske igen – læren af Første Verdenskrig i lyset af den sikkerhedspolitiske situation i Europa. 

Indlæg ved kontorchef i Forsvarsakademiet Niels Bo Poulsen, ph.d. og chef for Institut for Militærhistorie, 

Kulturforståelse og Krigsteori. 

Våbenstilstanden den 11. november 1918 og soldaternes hjemvenden fra fronten: Indlæg ved 

museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot. 

Første Verdenskrigs lange skygger, krigsinvalider og faldnes efterladte. Indlæg ved 

formidlingsmedarbejder Louise Klinge, Christiansfeldcentret. 

Foreningen af Dansksindede Sønderjydske Krigsdeltagere 1914-18 og mindekulturen omkring 

våbenstilstandsdagen. Indlæg ved forskningsleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet Aabenraa. 

15.00-15.45  Kaffe og kage i gymnastiksalen. 

Der arrangeres bustransport fra Domkirken til Damager Kirkegård for ca. 50 personer. Øvrige deltagere her 

må transportere sig selv. Transport fra Domkirken til Klosterkirkegården foregår til fods. Deltagelse i 

arrangementerne er gratis. Der kræves tilmelding til bustransport samt til let traktement, foredrag og 

kaffe/kage på Kasernen. (Opdateres med nærmere information om tilmelding primo september).  

-- 

Våbenstilstandsdagen i Haderslev markeres i samarbejde med Haderslev Stift og Domsogn, Haderslev 

Garnison og Haderslev Kommune. 

 


