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OM TALERÄTT I JORDDELNINGSMÄL FÖR DE 
CENTRALA FORNMINNESVÅRDANDE INSTITU

TIONERNA 
AV 

GUNNAR CARLESJÖ 

F
rågan i vad mån de centrala fornminnesvårdande organen 
(Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien samt riks
antikvarieämbetet) ha behörighet att föra talan i jorddel-
ningsmål har aktualiserats i ett nyligen av Högsta domstolen 

avgjort mål. Då denna fråga och vissa därmed sammanhängande 
spörsmål icke torde vara utan intresse för denna tidskrifts läsare, har 
det synts önskvärt alt lämna en kortfattad redogörelse härför med ut
gångspunkt från det åsyftade rättsfallet. 

De av Fornvännens läsare, som färdats vägen mellan Sorunda och 
ösmo på Södertörn, ha väl knappast kunnat undgå att lägga märke 
till den i en kurva av vägen nära Blista alldeles intill vägkanton 
belägna »Blista ruiihäll». Omedelbart söder om runhällcn ligger en 
ganska hög, trädbevuxen kulle, från vilken man har en vacker utsikt 
över det omgivande kuperade slättlamlskapet. Uppe på kullen finnes 
ett forntida gravfält, bestående av ett tjugutal rosen, jordblandade ro
sen, högar samt runda och rektangulära stensättningar från järn
åldern. Kullen ligger på ägorna till två små hemmansdelar i Blista. 

I maj 1939 köpte en verkstadsägare ö. kullen jämte ett mindre om
råde nedanför dess östra slänt i avsikt att få marken avstyckad till 
särskild faslighet för bostadsändamål. Vid den härpå följande av-
styckningsförrättningen inhämtade lantmätaren yttrande från riks
antikvarieämbetet angående gruvfältets gränser för att få klarlagt, 
huruvida inom det av ö. inköpta området funnes lämplig byggnads
plats, som icke inkräktade på gravfältet. Ämbetet lät på en kopia av 
förrättningskartan inrita begränsningslinjen för det »egentliga forn-
lämningsområdet». Den östra begränsningslinjen hado dragits cirka 

17 Fornvännen 194.1. 
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16 meter öster om de närmast belägna fornlämningarna. Efter fram
ställning av lantmätaren förklarade sig ämbetet senare icke ha något 
att invända mot alt begränsningslinjen parallellförflyttades tio meter 
åt väster så att den komme att gå cirka sex meter öster om fornläm
ningarna. Anledningen till denna lantmätarens framställning var, alt 
därigenom tillräcklig byggnadstomt skullo komma att finnas utanför 
foriilämningsomiådet. Ämbetet intog emellertid i sina yttranden till 
lantmätaren den ståndpunkten att tillstånd till avstyckningen icke 
borde meddelas, i varje fall icke beträffande den del av det inköpla 
området, som lågo inom begränsningslinjerna för gravfältet. 

Det bör kanske omnämnas, att den östra begränsningslinjen för 
gravfältet går ungefär där kullen börjar slutta mot öster, att grav
fältct innehåller omkring 1,4 hektar och den öster därom liggande de
len av området cirka 0,7 hektar samt att ö. redan vid tiden för av-
styckningen uppfört ett provisoriskt bostadshus inom fornlämnings-
området omedelbart innanför dess östra begränsningslinje. 

I avgivet utlåtande lämnade lantmätaren tillstånd till avstyckning 
av hela den inköpta ägovidden, alltså även av gravfältct. Utlåtandet 
underställdes Södertörns domsagas ägodelningsrätts prövning. 

Ägodelningsrätten underrättade riksantikvarieämbetet om tidpunk
ten för målets handläggning. Vid ägodelningsrättcns sammanträde, 
som hölls ute vid gravfältet, förklarade vitterhets-, historie- och antik
vitetsakademien genom sitt ombud, att akademien icke komme att 
lämna tillstånd lill bebyggelse inom fornminnosområdet samt hem
ställde, att tillstånd till avstyckning av fornminnesområdet icke måtte 
meddelas. Ägodelningsrätten fastställde emellertid i sitt utslag (25/8 
1941) det underställda utlåtandet. 

Akademien anförde besvär i Svea hovrätt och yrkade att tillstån
det till avstyckning måtto undanröjas såvitt avsåge fornminnesområ
det. Ö. hemställde med anledning härav att besväran icke måtte upp
tagas till prövning, enär akademien icke vore sakägare och därför 
saknade laglig rätt att fullfölja talan mot ägodelningsrättcns utslag. 

Hovrätten förklarade i sitt utslag (27/3 1942), att med hänsyn till 
den akademien tillagda befogenheten att hava tillsyn över landets 
fornlämningar akademin vore berättigad att föra talan i målet. I 
själva sakfrågan gjorde hovrätten den ändring i ägodelningsrättens 
utslag att tillstånd till avstyckning lämnades allenast beträffande 
nici rk, som vore Iielägen öster om gravfältets östra begränsningslinje. 
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Etter besvär av Ö. har Högsta domstolen i utslag den 22 april 19431 

uttalat att, enär akademien icke var sakägare vid ifrågavarande av-
styckningsförrättning samt icke heller kunde anses på annan grund 
hava varit behörig att överklaga ägodelningsrättcns utslag, hovrätten 
icke bort upptaga akademiens besvär till prövning. På grund härav 
undanröjdes hovrättens utslag, till följd varav ägodelningsrättcns be
slut att tillåta avstyckning även av fornminnesområdet står fast. 

Här bör kanske först framhållas, att avsikten med denna uppsats 
icke är att giva någon uttömmande framställning av det i rubriken 
angivna ämnet utan allenast att till ledning för den i juridiken till 
äventyrs obevandrade läsaren belysa frågan, om besvärsrätt må till
komma akademien, genom en kortfattad orientering angående vissa 
tolkningsdata oeh omständigheter, som kunna förmodas ha inverkat 
på de överväganden, som lett till att akademien frånkänts behörighet 
att överklaga ägodelningsrättcns utslag. 

I jorddelningsmål (mål om laga skifte, avstyckning, gränsbestäm
ning m. m.) är kretsen av de personer, vilkas rättsliga intressen 
kunna direkt beröras av förrättningsmännens och domstolarnas be
slut, mycket stor. Så är fallet icke bara med jordägare och servituts-
havare utan även med exempelvis nyttjanderättshavare och inteck-
ningshavare. Det skulle därför medföra mycket stora praktiska olä
genheter och avsevärt försinka och fördyra de ändock ofta tidskrä
vande och kostsamma förrättningarnas slutförande, därest alla dessa 
personer tillerkändes självständig talerätt. Lagstiftaren har med hän
syn härtill velat så mycket söm möjligt i n s k r ä n k a k r e t s e n 
av de t a l e b e r ä t t i g a d e och i stället sökt skapa andra garan
tier för att de från talerätt utestängdas intressen komma att tillgodo
ses. En sådan garanti utgör den o f f i c i a l p r ö v n i n g som ålagts 
förrättningsmän och domstolar. Belysande för denna lagstiftarens 
strävan att begränsa kretsen av taleberättigade är bl. a. att det för
slag till jorddolningslag, som granskades av lagrådet år 1922, var så 
utformat att talerätt enligt detsamma skulle ha tillkommit nyttjande
rättshavare, men att på hemställan av lagrådet den sedermera antagna 
lagen i detta hänseende fick en annan lydelse.2 Såsom sakägare i 
egentlig mening och på denna grund taleberättigade behandlas i jord
delningslagen endast jordägare och servitutshavare. 

1 Nytt Juridiskt Arkiv I s. 209. 
* Se härom Nytt Juridiskt Arkiv II 1926 s. 249—252 och s. 376—377. 
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När det gäller att avgöra huruvida offentliga organ skola äga rätt 
att föra talan i jorddelningsmål för att tillvarataga allmänna intres
sen, bör man måhända taga hänsyn även till andra omständigheter än 
dem som äro utslagsgivande ifråga om enskilda intressenters talerätt. 
Det framgår emellertid av jorddelningslagen och förarbetena till den
samma, att lagstiftaren också härutinnan intagit en mycket restriktiv 
ståndpunkt. Detta torde framgå av bl. a. följande. 

I 3 kap. 2 § jorddelningslagen finnes stadgat att, om laga skifte 
skall äga rum inom samhälle, där den för städerna gällande ordning 
för bebyggande skall iakttagas, lantmätaren har att viss tid före 
första sammanträdet underrätta byggnadsnämnden därom. En mot
svarande bestämmelse ifråga om avstyckning återfinnes i 19 kap. 
5 §. I motiven till dessa bestämmelser3 framhölls uttryckligen att det 
icke avsågs, att nämnden skulle intaga någon ställning såsom sak
ägare. Nämnden skulle icke äga att i egentlig mening föra talan 
vid förrättningen eller överklaga åtgärd eller beslut under densamma. 
Man litade tydligen helt till att de allmänna intressen, nämnden har 
att bevaka, skulle tillbörligen beaktas av förrättningsmännen, därest 
nämnden blott erhöll tillfälle att framlägga sina synpunkter. Emel
lertid kom slutligen att i lagen (21 kap. 51 §) inflyta en bestämmelse 
om att beslut, varigenom f a s t s t ä l l e l s e meddelats å jorddelnings-
förrättning inom sådant samhälle, som här förut omnämnts, mä över
klagas av byggnadsnämnden. 1 det uttalande,4 varigenom departe
mentschefen motiverade denna bestämmelse, framhölls dock att det 
finge anses uppenbart, att klagorätt icke borde tillkomma byggnads
nämnd i andra fall än där fastställelse å förrättning meddelats. I ett 
rättsfall5 har också Högsta domstolen förklarat byggnadsnämnd icke 
vara behörig att överklaga lieslut om t i l l s t å n d till laga skifte. 

Byggnadsnämnd är den enda offentliga myndighet som genom ut
trycklig bestämmelse i jorddelningslagen tillerkänts viss talerätt, mo
tiverad av dess åligganden att bevaka allmänna intressen. Det förtjä
nar emellertid omnämnas, att i den samtidigt med jorddelningslagen 
tillkomna lagen om sammanläggning av fastigheter på landet (21 §) 
införts bestämmelse om rätt för jordbrukskommissionen att i vissa 
fall överklaga beslut, varigenom ansökan om sammanläggning av 

8 Se härom Nytt Juridiskt Arkiv II 1926 s. 380. 
4 Se härom Nytt Juridiskt Arkiv II 1926 s. 877—878. 
5 Nytt Juridiskt Arkiv I 1931 s. 145. 
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fastigheter bifallits, en talerätt som alltså är inskränkt på liknande 
sätt som byggnadsnämnds. Av förarbetena till lagen" framgår, att 
man ansett särskilt stadgande i lag erforderligt för att sådan talerätt 
skulle tillkomma jordbrukskommissionen. 

Med hänsyn till vad här anförts synes det icke vara berättigat att 
enbart på grund av föreskriften i akademiens stadgar därom, att aka
demien har till bestämmelse »att hava högsta tillsyn över landets forn
lämningar», söka vindicera talerätl för akademien i jorddelningsmål. 
Akademiens stadgar ha ju icke karaktär av lag och ha tillkommit 
utan riksdagens medverkan. 

Skullo man trots detta anse att akademien likväl bort tillerkännas 
talerätt i det mål, varom nu är fråga, torde till stöd för en sådan me
ning knappast kunna åberopas något annat skäl än att det skulle 
finnas ett oundgängligt behov av dylik talerätt för fornminnesvårdens 
tillbörliga tillgodoseende och att detta behov helt och hållet undgått 
lagstittarens uppmärksamhet. 

Nu förhåller det sig onekligen så, att de tryckta förarbetena till 
jorddelningslagen, åtminstone mig veterligen, icke innehålla några 
som helst uttalanden om de fornminnesvårdande myndigheternas 
medverkan vid jorddeliiingsföiiättniiigar. Och jorddelningslagen i 
dess lydelse före 1942 års ändringar, vilken är den som domstolarna 
haft att tillämpa i målet, omnämnde fornlämningar endast i en hän
visning (10 kap. 11 §) till 1867 års fornminnosförordning. Denna hän
visning avsåg förordningens § 6, vari stadgades skyldighet för för
rättningsmännen att vid skifte av jord uppmana delägarna i skiftes
laget att från skiftet undantaga eventuella fornlämningsområden. 

Man kan tvista om vilka slutsatser som kunna dragas enbart av 
denna lagens och förarbetenas tystnad. Eu viss ledning för bedö
mande av huru statsmakterna avsett att reglera nu diskuterade för
hållanden synes man emellertid kunna få av 1942 års lag om forn
minnen, de i samband därmed antagna ändringarna i jorddelnings
lagen samt vissa uttalanden i förarbetena till denna lagstiftning. 

I 1942 års lag om fornminnen (3 §) har som bekant införts ut
trycklig bestämmelse om att till fast, fornlämning hör så stort om
råde på marken som tarvas för alt bevara, fornlämningen och bereda 
med hänsyn till dess ari och betydelse nödigt utrymme däromkring. 
Fastställande av gränserna för sådant »fornlämiiingsområde» kan 

• So härom Nytt Juridiskt Arkiv II 1927 s. 88. 
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enligt den nya lagstiftningen ske i två olika former: antingen genom 
beslut i samband med en jorddelningsförrättning eller också genom 
ett fristående administrativt förfarande med länsstyrelsen såsom be
slutande myndighet. 

Hur den nya lagstiftningen ordnat frågan om fastställande av sär
skilda fornlämningsområden i samband med jorddelningsförrättningar 
framgår, såvitt angår landsbygden, av den nya lydelse som 10 kap. 
11 § och 19 kap. 1 § jorddelningslagen erhållit. 

Enligt förstnämnda lagrum skall vid l a g a s k i f t e , där det lämp
ligen kan ske, från skiftet undantagas område för inom skifteslaget 
befintlig fast fornlämning. Beslutet fattas av skiftesdelägarna eller, om 
dessa icke iakttaga lagens bestämmelser, av förrättningsmännen. För 
den händelse länsstyrelsen förut i därför stadgad ordning beslutat 
om fornlämningsområdets storlek, skall i regel länsstyrelsens beslut 
härom lända till efterrättelse. Det har uttryckligen stadgats att till
fälle skall beredas riksantikvarien att yttra sig, innan områdets grän
ser bestämmas. 

Den andra av de omnämnda lagändringarna har avseende ä a v-
s t y c k n i n g a r av lägenheter för bostadsändamål och vissa där
med likställda ändamål, men icke å alla sådana avstyckningar utan 
endast då fråga är om avstyckning av ett flertal smärre dylika lägen
heter. För dessa fall gällde redan tidigare, att avstyckning icke fick 
ske, förrän länsstyrelsen godkänt plan att lända till efterrättelse vid 
avstyckningarna. Det nya som här tillkommit genom 1942 års lag
ändring är en föreskrift om att länsstyrelsen vid uppgörande av av-
styckningsplan skall såvitt möjligt avsätta till fast fornlämning hö
rande område till öppen plats. Någon uttrycklig bestämmelse om skyl
dighet att inhämta riksantikvariens yttrande finns icke för detta fall. 
och något uttalande om anledningen härtill har icke gjorts i för
arbetena. 

Beträffande avstyckningar i andra fall än sådana, då avstycknings-
plan skall upprättas, finnas i jorddelningslagstittningen inga stadgan
den till skydd för fornlämningsområden. I den proposition, varigenom 
förslag till den nya lagen om fornminnen m. m. förelades 1942 års 
riksdag, framhöll emellertid justitieministern, att i administrativ väg 
torde ytterligare böra meddelas bestämmelse, att vid avstyckning skall 
såvitt möjligt tillses att bevarandet av fast fornlämning ej försvåras 
genom olämplig gränsdragning samt att fornlämning vid jorddel-
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ningsförrättning utmärkes å kartan. I anslutning till detta uttalande 
anförde andra lagutskottet i sitt utlåtande över propositionen föl
jande: »Inom utskottet har ifrågasatts, om i administrativ väg ut
färdade bestämmelser kunna anses tillfyllest för att i sistnämnda fall 
tillgodose kravet på erforderligt skydd för fornlämningar. Då emeller
tid länsstyrelsen enligt 4 § i förslaget till lag om fornminnen äger att 
meddela föreskrift, som finnes påkallad för att bevara fast fornläm-
nings helgd, synas ytterligare lagbestämmelser icke erforderliga. För 
att länsstyrelsen mä i tid kunna ingripa, då fornlämnings bestånd 
äventyras med anledning av ifrågasatt jorddelningsförrättning, torde 
i administrativ ordning böra stadgas skyldighet för lantmätare att 
lämna underrättelse om förhållandet. Uppgift härom synes lämpligen 
böra meddelas riksantikvarien eller ombud för denne, vilken därige
nom beredes möjlighet att, där så erfordras, göra framställning hos 
länsstyrelsen om utfärdande av lämpliga föreskrifter till fornminnets 
skydd.» 

Såsom av den nu lämnade redogörelsen framgår skall tillfälle be
redas riksantikvarien att yttra sig innan vid laga skifte fornlämnings-
områdes gränser bestämmas. Den formulering lagtexten här fatt sy
nes ganska tydligt giva vid handen att det är i egenskap av sakkun
nig myndighet och icko såsom part riksantikvarien skall avgiva ytt
rande. Beträffande andra jorddelningsförrättningar än laga skiften 
har icke lämnats några som helst föreskrifter om riksantikvariens 
medverkan. Frågan om talerätt för do fornminnesvårdande organen 
synes av förarbetena att döma över huvud icke ha varit uppe till 
diskussion vid den nya lagstiftningens tillkomst. 

Såsom förut antytts har genom den nya fornminneslagen införts ett 
särskilt förfarande som skall tillämpas, då i andra fall än i samband 
med jorddelningsförrättning behov uppkommet' att få gränserna för 
ett fornlämningsområdo Iiestämda. Beslutande myndighet är för dessa 
fall länsstyrelsen i det län, där fornlämningen är bolagen. Ansökan 
om fastställande av gränserna för fornlämningsområdo kan göras hos 
länsstyrelsen antingen av markens ägare eller av riksantikvarien, 
som enligt don nya lagen är tillsynsmyndighet beträffande fasta forn
lämningar. Om ansökningen är gjord av markägaren, skall tillfälle 
beredas riksantikvarien att yttra sig i ärendet. Detta är ett rent 
administrativt förfarande. Därav att riksantikvarien äger göra fram
ställning om fastställande av gränserna för fornlämningsområde föl-
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jer att riksantikvarien är att betrakla som part i den administrativa 
processen och äger hos Kungl. Maj:t i statsrådet överklaga läns
styrelsens beslut. 

I och med det att gränserna för fornlämningsområde blivit i denna 
ordning bestämda är det också fastslaget, att hela den inom de fast
ställda gränserna belägna arealen åtnjuter skydd i den omfattning 
som stadgas i nya fornminnoslagen, vilket bl. a. innebär att därå ej 
får uppföras byggnad utan riksantikvariens tillstånd. 

Med hänsyn till det anförda och med beaktande särskilt av innehål
let i de uttalanden av justitieministern och andra lagutskottet, vilka 
här ovan refererats, är man säkerligen berättigad antaga, att stats
makterna ansett att det vore sörjt för erforderligt skydd för fasta 
fornlämningar även utan självständig talerätt för de fornminnesvår
dande organen i fråga om jorddelningsförrältningar. 

Det är också ganska troligt att så kommer att visa sig vara förhål
landet. De ytterligare administrativa föreskrifter som utlovats ha då 
detta skrives ännu icke utfärdats, men äro under förberedande i lant-
mäteristyrelsen. Enligt vad jag erfarit bedrives detta arbete i samråd 
med riksantikvarieämbetet och det torde bland annat komma att vid
tagas åtgärder för att lantmätarna skola — i den mån den pågående 
inventeringen av fasta fornlämningar fullbordas — i varje läns lant-
mäterikontor få tillgång till beskrivningar över alla märkligare fasta 
fornlämningar inom länet. Man torde också kunna utgå ifrån att i 
framtiden tillfälle beredes riksantikvarien att yttra sig angående forn-
lämningsområdes gränser icke blott vid laga skiften utan också eljest 
vid fastighetsbildningar som beröra fasta fornlämningar. 

Till slut bör kanske understrykas att de möjligheter att bevara de 
fasta fornlämningarnas helgd, som tillskapats genom bestämmelserna 
i lagen om fornminnen, rätt tillvaratagna, torde vara ganska effek
tiva. Jag vill i detta hänseende erinra om riksantikvariens befogenhet 
att hos länsstyrelsen påkalla fastställande av gränserna för fornläm
ningsområde. Det förefaller vara lämpligt att sådan framställning 
göres beträffande alla mera betydande områden för fasta fornläm
ningar. Det finns då goda garantier för att områdenas gränser un
der riksantikvariens medverkan bestämmas på sådant sätt att forn
minnesvårdens intressen bli behörigen tillgodosedda. Om den mark, 
på vilken fornlämningen ligger, sedermera eventuellt kommer att ingå 
i ett laga skifle, skall länsstyrelsens beslut enligt 10 kap. 11 § jord-
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delningslagen lända till efterrättelse, såvida ej länsstyrelsen annor

lunda förordnar. Även beträffande andra lantmäteriförrät tningar 

torde man kunna utgå ifrån att därvid inga nya gränslinjer skola 

dragas så att syftet med länsstyrelsens beslut äventyras. Det är vis

serligen sant att den här rekommenderade metoden icke i alla upp

kommande fall utesluter möjligheten av att fornlämningsområde blir 

föremål för avstyckning under förhållanden som äro jämförbara 

med den avstyckningsförrät tning som givit anledning till denna upp

sats. Men nog förefaller det troligt att, om fornlämningsområdets 

g ränser äro bestämda av länsstyrelsen, de fall skola bli mycket säll

synta, då icke säväl de enskilda sakägarna som förrättningsmännon 

anse det olämpligt att lata forulämningsomrädet ingå i en bostads

lägenhet, såvida denna icke ha r ett osedvanligt stort ytinnehåll. 

S U M M A R Y 

G U N N A R C A R L E S J Ö : »ÖM the Right of the Central Inst i tu

tions for the Preservation of Ancient Monuments to Appear as 

Pa r t i e s in Sui t s C o n u r n i n g the Par l i t iun of L a n d » . 

The question to what extent the central organs for the preservation 
of ancient monuments in Sweden — i. e. the Academy of Letters, History 
and Antiquities and the Department of the Royal Custodian of Anti
quities — are entitled to appear as parties in suits concerning the par-
tition of land, has been dealt with in a case recently decided by the 
High Court of Justice (report in »Nytt Juridiskt Arkiv» I, p. 209). The 
High Court found that tho appeal of the Academy against tho decision 
of tbo Land Partition Court — by the terms of whieh permission was 
accorded for the partition for building purposos of an area on which 
there were several remarkable fixod antiquities — ought not to havo 
been considered by the Court of Appeal. The motivation of the decision 
of the High Court of Justice was that the Academy was not an actual 
party in respect of the partition in question, nor could it be considered 
to be entitled to filo an appeal against the decision of the Land Partition 
Court on other grounds. 

This decision should be viewed against tbo background of the following 
eircumstances. In land partition cases the cirele of persons whose legal 
interests may be directly affeoted by the dodsions of the executive offi
cers and the courts, is very large. For practical reasons, thereforo, 
legislation doaling with the partition of land. has aimed at limiting the 
eircle of interosted parties as far as possible, and in the Law of Land 
Partition only landowners and bölders of servitudes are dealt with as 
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actual parties, and thus entitled to take action as interested parties; 
but on the other hand the holders of usufructs and mortgages are not. 
The aim has been to secure a guaranteo for the due interests of those 
exduded from the exercise of the rigbts of interested parties, inter alia 
by means of the offidal consideration of the case by cxecutive officials 
and courts of law. It is evident from the Law ot Land Partition and 
the preparatory work thereto that a very restrictive position has also 
been taken up in respect of public organs, which — without being in
terested parties in the strict sense — have tho duty of watcbing över 
public interests which migbt be affected by the partition of land. The 
only public authority which, by virtue of the terms of the Law of Land 
Partition, has been accorded the right of interested party — motivated 
by the duty of watching ovor public interosts — is the Board of Works, 
and its rigbts are expressly limited to certain specified cases. The autho-
rities for the preservation of ancient monuments were not mentioned in 
the Law of Land Partition before 1942 nor in the preparatory work. In 
connection with the promulgation of the law of 1942 dealing with antiqui
ties it was prescribed in an addition to the Law of Land Partition that 
for one specified case, viz. when in the course of the particular form of 
land partitioning called »laga skifte» an area containing fixed antiquities 
is to be exduded from tho division, an opportunity shall be provided 
for the Royal Custodian of Antiquities to give an expression of opinion 
before the question is settled. It is indicatcd quite clearly by the fonnuli-
tion of the text of the law, however, that the Royal Custodian is to give 
his opinion in his capacity as expert authority and not as a party. By 
(he now law on antiquities a special administrative procedure has been 
created, the object of which is to fix the boundaries of areas containing 
antiquities with the co-operation of the Royal Custodian. By this law 
dolimited areas of antiquities enjoy a considerable measure of legal pro
tection. It would appear from what was said during the preparatory 
work that it was considered that sufficient protection had been provided 
for antiquities thereby and by certain proposed administrative prescrip-
tions referring, inter alia, to the co-operation as experts of the central 
organs for the preservation of ancient monuments in the case of land 
partitions involving antiquities. These administrative prescriptions are 
now being drawn up by the Land Surveying Board in association with the 
Department of tho Royal Custodian of Antiquities. 


