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Der sker dagligt skader på både synlige fortidsminder og underjordiske levn fra fortiden.
Den øgede mekanisering og bebyggelse udsletter
hastigt monumenter og spor fra fortiden, som hidtil
har ligget godt beskyttet under jorden eller i skovene.
De offentligt tilgængelige registre er på flere områder
ofte mangelfulde eller fejlagtige. Mange fortidsminder er enten ikke registreret eller fejlafsat.
De fleste skader på fortidsminderne sker som følge
af ukendskab til fortidsmindernes tilstedeværelse
eller til loven som beskytter dem.

DAKUA arbejder for at skabe en fælles forståelse for
at passe på vores fortidminder og kulturlevn.
Vore børn og efterkommere skal også i fremtiden
kunne opleve og udforske fortiden i landskabet!

Danmarks Kulturarvs Forening

fm@kulturarvsforening.dk
DAKUA registrerer så truslen og taget kontakt til rette
vedkommende.
Støt foreningens vigtige arbejde og mission!
Meld dig ind i foreningen. Brug tilmeldingen her i folderen, på foreningens hjemmeside eller indbetal 195,- kr.
til Nordea bank reg. nr. 2330 konto 6448 967 210
med angivelse af navn, adresse, tlf. samt evt. e-mail.

www.kulturarvsforening.dk
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Du kan hjælpe ved tilfældigt eller målrettet at lægge
mærke til beskadigelser og lignende på fortidsminder
eller andre kulturlevn og give foreningen besked.

Medlemsskab 195,- kr. / år
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Undertegnede ønsker medlemsskab af Danmarks Kulturarvs Forening

Bevar
Fortiden i fremtiden

DAKUA - stiftet dec. 2006 - ønsker at medvirke
aktivt til at beskytte, bevare og informere om
Danmarks jordfaste kulturarv.

Støt arbejdet
for bevaring og formidling af
Danmarks jordfaste kulturarv.

Bliv medlem
Læs her hvorfor det er vigtigt.

DAKUA ønsker at:
Bevare gravhøje, dysser, køkkenmøddinger, skanser,
voldsteder, helleristninger og alle de andre spændende
spor og levn som landskabet rummer fra fortiden.
Det gør vi ved:

•

At fortælle om seværdige, offentligt tilgængelige
danske fortidsminder på:

www.fortidsmindeguide.dk

•
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Den jordfaste kulturarv er vigtig - fordi:

•
•
•
•
•
•

Nutid og fremtid giver ikke mening uden en fortid.

Bliv medlem af
Danmarks Kulturarvs Forening

Kulturarven - gravhøjene, voldstederne, ruiner af
gamle borge, køkkenmøddinger og meget mere er
vores fælles fortid og identitet.
Fortidsminderne er et vigtigt kulturelement i landskabet og for vores selvforståelse.
Der er under 10 % af vores fortidsminder tilbage og
hver dag forsvinder en del af vores fælles kulturarv.
De ødelagte monumenter og kulturlag kan aldrig
genskabes eller erstattes.
Ny teknologi og viden vil i fremtiden give nye
muligheder for at aflæse og fortolke fortiden – hvis
der ellers er noget tilbage!

Som medlem støtter du
bevaring og formidling
af vores fortid og kulturarv

At udbrede kendskabet til lovgivning og praksis for
beskyttelse, pleje og formidling af vore fortidsminder til både publikum og ejere af fortidsminder.
At registrere truede fortidsminder, modvirke truslen
her, nu og fremover samt påvirke relevante myndigheder til bevaring hvor det skønnes nødvendigt.
At udbrede kendskabet til fortidsminder og andre
kulturelementer i landskabet.
At etablere et debatforum for medlemmer.
At medvirke til etablering af relevant undervisningsmateriale på alle undervisningsniveauer, herunder
folkeskoler, gymnasier, samt de videregående landskabsuddannelser.

DAKUA arbejder for at fremme bevaring, tilgængelighed og formidling af
vore fortidsminder. Øverst en velplejet gravhøj med offentlig adgang og
hegning for afgræsning med får. Nederst opmalede skålgruber fra bronzealderen på dækstenen over en stenalderdysse.

Din indsats tæller og er vigtig!

