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Då den sedan några år tillbaka pågående tillström
ningen af utländska jordbruksarbetare till Sverige under 
år 1907 antog större omfattning, så att densamma kunde 
anses ej blott komma att utöfva inflytande å arbetsför
hållandena i riket utan äfven böra särskildt uppmärk
sammas med hänsyn till den allmänna ordningen och hy
gienen i riket, beslöt Kommerskollegium att genom sin 
afdelning för arbetsstatistik anställa en utredning rörande 
dessa arbetares arbets- och lefnadsvillkor under tiden för 
deras vistelse härstädes. Resultaten af denna undersök
ning, som närmast afser år 1907, offentliggöras härmed. 

Bland bilagorna till denna publikation hafva därjämte 
införts vissa redogörelser och aktstycken beträffande de 
främmande jordbruksarbetarnes ställning i Danmark, hvilka 
erbjuda tillfälle till värdefulla jämförelser för belysande 
af förhållandena i Sverige. 

Hithörande arbeten hafva närmast handhafts af under
tecknad Huss med biträde af amanuensen Elis Bjur-
s tedt . 

Stockholm i maj 1909. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

HENNING ELMQUIST. 

Gunnar Huss. 





Utländska jordbruksarbetare i 
Sverige år 1907. 

Inledning. 

Under de senaste åren hafva utländska säsongarbe
tare, företrädesvis från ryska Polen och Galizien, i allt 
större utsträckning börjat anlitas vid jordbruksarbetet i 
vissa trakter af södra Sverige. Då denna import af ut
ländsk arbetskraft sålunda erhållit en ej så oväsentlig 
betydelse för arbetsförhållandena i riket och då jämväl 
ur den allmänna ordningens och hygienens synpunkt 
ifrågasatts åtgärder för öfvervakande och reglerande af 
invandringen i riket, har det synts Kommerskollegium 
angeläget att verkställa en utredning rörande hithörande 
arbetares arbets- och lefnadsvillkor under tiden för deras 
vistelse härstädes. 

För detta ändamål utarbetades i början af år 1907 å 
Kollegii afdelning för arbetsstatistik ett särskildt formulär 
(Bil. 1) afsedt att för hvarje arbetsställe, där arbetare af 
ifrågavarande slag sysselsattes, angifva arbetarnes antal 
och fördelnig efter nationalitet, ålder, kön och yrkesspeciali
teter, formen för anställning, arbetstid och atiöning, bo
stadsförhållanden, arbetsduglighet och uppförande, orsaken 
till arbetarnes anställande o. s. v. Vid formulärets utarbe
tande äfvensom vid undersökningens anordnande i öfrigt 
inhämtades och meddelades värdefulla upplysningar af då
varande länsnotarien, numera kronofogden Gustaf Ohlsson 
i Malmö. 

Då enligt tillgängliga upplysningar utländska säsong-
arbetare på några platser i landet voro anställda vid 
annan verksamhet än jordbruk, befanns det önskvärdt 
att samtidigt inhämta uppgifter äfven beträffande sådana, 
enär, vid en jämförelse mellan de olika arbetaregrupper
nas förhållanden, slutsatser af intresse kunde förväntas. 
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Däremot syntes det icke af behofvet påkalladt att ut
sträcka undersökningen öfver hela riket, enär man med 
visshet kunde angifva åtskilliga trakter, där arbetare af 
här angifna slag icke, åtminstone i afsevärd omfattning, 
förefunnos. 

I skrifvelse den 22 maj 1907 till Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande i de län — Södermanlands, Öster
götlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gottlands, 
Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Ålfsborgs, 
Skaraborgs samt Norrbottens — där utländska säsong
arbetare bevisligen förefunnos eller kunde förväntas vara 
anställda, anhöll därför Kommerskollegium, att såvidt 
möjligt noggranna och fullständiga uppgifter måtte, med 
användande af de utarbetade frågeformulären, inhämtas 
från vederbörande arbetsställen samt tillställas Kollegium 
före den 1 påföljande juli. De ytterligare uppgifter, som 
kunde ifrågakomma för frågans belysande, men hvilka ej till 
den angifna tidpunkten stode att erhålla, borde sedermera 
vid årets slut insändas. Kollegium hemställde därjämte om 
länsst\a-elsernas egna uttalanden öfver de utländska säsong-
arbetarnes arbets- och lefnadsförhållanden samt särskildt 
beträffande orsakerna till deras användande inom länet. 

I anledning af denna framställning fick Kollegium 
under årets lopp från de olika länsstyrelserna emottaga 
redogörelser för förekomsten inom länen af utländska 
säsongarbetare af olika slag samt ifyllda formulär för 
de arbetsställen, där sådana anträffats. I flertalet fall 
voro de inkomna formulären ifyllda af arbetsgifvarne 
själfva under kontroll af vederbörande kronofogde eller 
länsman; i öfriga fall hade länsmannen i distriktet in
fört de begärda uppgifterna å formuläret vid personliga 
besök å arbetsplatserna, därvid upplysningar inhämtats 
från såväl arbetsgifvaren som arbetarna och deras upp-
syningsman. Afven om obekantskapen med arbetarnes 
språk i allmänhet lagt vissa hinder i vägen för inhäm
tande af deras uppfattning, så har det i alla händelser 
icke mött några svårigheter för kronolänsmännen att med 
ledning af aflöningslistor och arbetskontrakt samt vid 
besök i bostaden och ute på arbetsplatserna förskaffa 
sig en allsidig kännedom om deras förhållanden. 
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Den omständigheten, att arbetare af ifrågavarande 
slag endast förekommit här och hvar, vanligen på större 
gårdar, så att de olika länsmännen icke haft att taga 
kännedom om. mer än ett eller annat arbetsställe, har 
gifvetvis underlättat deras uppgift härutinnan, hvarför-
utom de redan i och för sin tjänsteutöfning alltid måste 
med uppmärksamhet följa sådana företeelser som införan
det inom deras distrikt af större grupper arbetare af 
främmande nationalitet. Af denna anledning synes ock 
otvifvelaktigt, att intet arbetsställe, som sysselsatt ut
ländska säsongarbetare till större antal, kan hafva för
bisetts af vederbörande tjänstemän. De till Kollegium 
inkomna uppgifterna kunna alltså förutsättas vara både 
uttömmande och tillförlitliga, hvilket omdöme ock till 
fullo bekräftats vid den granskning, uppgifterna sedermera 
underkastats, samt af de upplysningar, hvilka på andra 
vägar erhållits. 

Med hänsyn till undersökningens natur, hvilken 
kräfde närmare kännedom om de förhållanden, under 
hvilka de af undersökningen berörda arbetarne lefde och 
utförde sitt arbete, ansågs det nämligen nödvändigt att 
låta en tjänsteman å afdelningen för arbetsstatistik göra 
en studieresa till de trakter i Skåne, där de utländska 
säsongarbetarne voro talrikast förekommande. Under 
loppet af november månad 1907 besökte sålunda amanuensen 
E. Bjurstedt 11 arbetsställen med c:a 600 utländska ar
betare ') i Malmöhus och Kristianstads län, hvarvid arbets-
gifvarne i allmänhet med största tillmötesgående beredde 
honom tillfälle att i räkenskaper, genom besök i arbetare
bostäderna samt vid pågående arbete ute å fältet taga nog
grann kännedom om förhållandena å platsen. 

Muntliga eller skriftliga upplysningar rörande de ut
ländska säsongarbetarne samt deras arbetsduglighet och 
förhållande till de svenska arbetarne meddelades äfven 
beredvilligt af sekreteraren hos Skånska landtmännens 
arbetsgivareförening Gustaf Persson i Malmö, af sekrete
raren i Malmöhus läns hushållningssällskap J. Gr. Leufvén 
samt af Skånska landtarbetareförbundets förtroendeman 

J) Däraf 1 industriellt arbetsställe med 180 utländska arbetare. 
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Albin Hansson i Eslöf och agitatorn Gustaf Nilsson i 
Kristianstad, hvilka båda senare spelat en framträdande 
roll inom de skånska landtarbetarnes organisationsrörelse. 
Slutligen besöktes jämväl Kommerskollegii ombud för det 
arbetsstatistiska arbetet i Malmö, Lund och Hälsingborg, 
herrar N. Skogh, O. Lenander och C. Johansson, hvilka 
samtliga i egenskap af föreståndare för de offentliga ar
betsförmedlingsanstalterna å resp. orter förvärfvat en om
fattande kännedom äfven om landtarbetarnes förhållanden. 

Då det vidare synts Kollegium angeläget att erhålla 
tillförlitlig kännedom om vissa hygieniska förhållanden 
bland de ifrågavarande arbetarne, anmodade Kollegium i 
skrifvelse den 19 juni 1908 förste provinsialläkarne i 
Östergötlands, Gottlands, Kristianstads och Malmöhus län 
att meddela de tillgängliga upplysningar, som i sådant 
afseende kunde vara af allmännare intresse. I anledning 
häraf har Kollegium ock mottagit särskilda redogörelser, 
ägnade att i allmänhet belysa arbetarnes lefnadsförhållan-
den, och återgifves den af förste provinsialläkaren i Malmö
hus län lämnade redogörelsen i det följande såsom Bil. 7. 
Ett af honom i april 1909 till Medicinalstyrelsen afgifvet 
utlåtande om vissa hygieniska förhållanden har jämväl 
anförts såsom Bil. 8. 

Med ledning af de inkomna formulären samt de öfriga 
upplysningar, som pä ofvan angifna olika vägar införskaf
fats, har d Kollegii afdehdng för arhetsstatistik utarbetats 
den efterföljande redogörelsen, som företrädesvis afser de 
vid jordbruksarbete i södra Sverige sysselsatta utländska 
säsongarbetame af polsk eller galizisk nationalitetl). För 
jämförelses skull hafva äfven tillfogats några uppgifter 
rörande dylika arbetare, som voro anställda vid industriell 
drift och därvid lefde under förhållanden, nära besläk
tade med jordbruksarbetarnes. Däremot har det icke ansetts 
lämpligt bearbeta de inkomna uppgifterna rörande andra 
utländska arbetare, företrädesvis danskar och tyskar, som 
tidvis varit anställda inom landtbruket och industrien, 
enär deras arbets- och lefnadsförhållanden på intet sätt 

') I det följande afses med »galizier» sådana arbetare, som 
härstamma från provinsen Galizien. Det har ej ansetts behöfligt 
eller ens möjligt at t närmare skilja på dithörande olika folkslag. 
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synas haf va afvikit från dem, som gälla för de svenska 
arbetarne inom yrket. 

När Kollegium i sin cirkulärskrifvelse den 22 maj 
1907 vände sig jämväl till länsstyrelsen i Norrbottens 
län med begäran om uppgifter rörande utländska säsong
arbetare, så skedde detta på den grund, att det syntes 
önskvärdt erhålla närmare kännedom om de finska arbe
tare, som i ganska stor utsträckning vissa tider af året 
där anställas vid skogsarbete samt vid sågverken. 

Några uttömmande uppgifter om dessa arbetares 
antal och förhållanden i öfrigt hafva emellertid icke kun
nat erhållas, hvarför icke heller denna del af det erhållna 
materialet gjorts till föremål för närmare bearbetning. 

Med hänsyn därtill, att användandet af de utländska 
arbetarne i Sverige kommit till stånd under inflytande 
af föredömen och erfarenheter i Danmark, har det ansetts 
lämpligt för hithörande frågors belysande att bland bila
gorna införa vissa redogörelser och aktstycken (Bil. 10—15), 
som lämna tillfälle till jämförelser med motsvarande för
hållanden i berörda land. 

I. Historik. 

Landtbruket är till sin natur ett utprägladt säsong
yrke, enär hufvudparten af det därmed förenade arbetet 
med nödvändighet måste utföras under sommarhalfåret. 
Till denna tid äro på grund af klimatförhållanden 
koncentrerade alla de viktigaste och mest omfattande 
momenten af landtarbetet, hvaraf följer, att vid samma 
tid behofvet af arbetskraft är långt större än under 
vintern. Säsongföreteelsen inom landtbruket är natur
ligtvis mest utpräglad i länder med starka temperatur
differenser mellan de olika årstiderna. I öfverensstäm-
melse härmed måste äfven behofvet af säsongarbetare 
ställa sig störst i länder med så kallt klimat, att endast 
den egentliga sommaren lämpar sig för jordens bered
ning samt sådd och skörd. Emellertid komma härvid 
äfven andra faktorer med i beräkningen, i det att olika 
slag af odling kräfva mer eller mindre arbetskraft, äfven-
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som att tillgången på sådan står i nära. samband med 
jordens fördelning och. däraf beroende sociala förhållan
den. .Af största betydelse äro gifvetvis ock den allmänna 
gestaltningen af näringslifvet, industriens utveckling, emi
grationen m. fl. omständigheter, som inverka på den all
männa tillgången och efterfrågan på arbetskraft. 

I Tyskland hafva sedan flera hundra år tillbaka sä-
songförhållandena inom jordbruket framkallat regelbundna 
och omfattande vandringar inom landet af landtarbetare, 
som under skördetiden eller för hela sommaren lämnat 
sin hemort för att annorstädes söka sig lönearbete inom 
landtbruket, och som efter dettas slut återvändt till' sina 
hem igen. De senaste decenniernas storartade industriella 
utveckling och städernas i samband därmed skedda till
växt i antal och storlek hafva emellertid föranledt, att en 
mängd af landsbygdens arbetare lämnat jordbruket. Fram
för allt hafva dess lösa arbetare påverkats af utsikterna 
att erhålla stadigvarande och högre aflönadt arbete i 
<le äfven eljest lockande storstäderna. Samtidigt med att 
tillgången på inhemska säsongarbetare för landtbruket 
sålunda minskades, tilltog dettas behof af sådana arbetare 
genom rotfruktodlingens (särskildt sockerbetornas) snabbt 
ökade utbredning. Under sådana förhållanden sågo landt-
brukarne sig tvungna att söka från utlandet anskaffa den 
behöfliga arbetskraft, som ej längre kunde inom landet 
•erhållas i tillräcklig mängd. 

Redan tidigare hade man bland den polska befolk
ningen i provinserna Posen och Schlesien i stor utsträck
ning värfvat säsongarbetare. När tillgången inom de 
egna provinserna emellertid icke längre var tillfyllest, 
började man närmast vända sig till angränsande trakter 
inom ryska Polen äfv.ensom till Galizien. I båda de 
nämnda länderna voro de ekonomiska och sociala för
hållandena sedan lång tid tillbaka sådana, att landtarbe
tare i mängd brukade inom landet söka säsongarbete samt 
gärna gingo till utlandet, när där kunde bjudas dem 
bättre ekonomiska villkor, än de erhöllo hemma. Den så
lunda uppkomna regelbundna strömningen af polska och ga-
liziska l and ta rbe ta re till Tyskland och tillbaka har hastigt 
tilltagit och beräknas för närvarande omfatta omkring 
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300,000 personer.1) Då denna tillförsel af arbetskraft all
mänt erkännes vara alldeles oumbärlig för det tyska jord
bruket, särskildt betodlingen, har densamma i många hähr 
seenden befordrats och reglerats af de tyska myndigheterna. 
I Galizien hafva vederbörande myndigheter likaledes, för 
att ordna och kontrollera antagandet af dylika arbetare till 
utlandet, anordnat särskilda offentliga förmedlingsanstalter. 

Danmarks högt uppdrifna jordbruk har sedan flera tio
tal år tillbaka haft svårt att finna inhemsk arbetskraft i 
tillräcklig mängd. Till följd häraf började man värfva 
säsongarbetare från vissa delar af norra Tyskland samt 
från södra Sverige, särskildt de småländska länen. När 
emellertid dessa grannländer snart togo den inhemska 
arbetskraften i anspråk för egen räkning, under det att 
sockerbetodlingens utveckling gjorde behofvet af arbetare 
allt större, så fann man sig föranlåten att efter tyskt 
föredöme införskaffa polacker och galizier. Liksom i 
Tyskland blefvo dessa arbetare omtyckta, och införseln af 
sådana ökades så hastigt, att deras antal i Danmark 
sommaren 1907 uppgick till öfver 6,600, flertalet af dem 
anställda inom betdistrikten på de danska öarne. ') I någon 
utsträckning hafva dessa arbetare äfven sysselsatts vid 
säsongarbeten af andra slag, såsom torfupptagning, tegel
bruksarbete m. m. 

Då användandet af utländska arbetare nått en så stor 
omfattning, och deras arbetsvillkor (på grund af anställ
ningens art, språkförhållandena o. s. v.) äro helt andra 
än de inhemska arbetarnes, ansåg den danska regeringen 
lämpligt vidtaga särskilda åtgärder för deras del. Efter 
en närmare utredning af deras arbets- och lefnadsflör-
hållanden (Bil. 10) utarbetades ett »förslag till lag rörande 
användningen af utländska arbetare till arbete vid vissa 
arbetsställen samt rörande det allmännas tillsyn härvid». 
Detta -förslag möttes inom riksdagen med erkännande från 
alla håll och blef med några smärre förändringar antaget 
på våren 1908 (Bil. 11).3) Enligt hvad framhölls vid 

1) Miust samma antal polska och galiziska arbetare beräknas hafva 
anställning inom olika slag af i n d u s t r i e l l -verksamhet i Tyskland. 

2) Jfr. >Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbets-
statistik» 1908, s. 359 ff. 

8) Jfr. a. a., s. 586 ff. 
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lagförslagets behandling inom riksdagen, afser detsamma 
ej att för framtiden inskränka importen och användningen 
af de utländska arbetarne, utan fastmer att genom väl 
afvägda skydds- och kontrollbestämmelser befordra deras 
intressen och trefnad och därmed öka deras villighet att 
framgent taga tjänst i landet. 

Under de senaste decennierna har i Sverige indu
striens snabba utveckling samt stadssamhällenas i sam
band därmed stående tillväxt regelbundet dragit en mängd 
af den till arbetsduglighet mognande ungdomen på lands
bygden från jordbrukets tjänst. Från landsbygden har 
också emigrationen under samma tid bortfört stora ska
ror af företrädesvis ungt folk, så att mångenstädes verk
lig brist på arbetskraft inträdt för jordbruket. Denna 
utveckling har gjort sig särskildt kännbar i Skåne, där 
industriens och industrisamhällenas utveckling varit mycket 
stark. Då samtidigt sockerbetsodlingen hastigt vunnit ut
bredning i Skåne, blef frågan om anskaffandet af arbets
kraft för dess behof af stor aktuell betydelse. Den tidigare 
pågående säsongutvandringen af särskildt »betflickor» från 
Småland till de danska öarne sökte man nu leda till de 
skånska betfälten, men äfven denna källa utsinade snart. 
Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft inom såväl industrien 
som det husliga arbetet har nämligen på senaste tid så ökats 
och därmed de ekonomiska villkoren förbättrats, att de 
unga kvinnorna från Smålands skogsbygder lätt funno 
annan sysselsättning än det tunga och osnygga arbetet på 
de skånska betfälten. Under sådana förhållanden började 
man äfven med afseende å arbetskraftens anskaffande 
följa föredömena från Danmark, därifrån betodlingens 
teknik och erfarenheter ursprungligen hämtats till Sve
rige. Genom dansk bemedling hafva ock de första ska
rorna af polska och galiziska arbetare anskaffats till 
Skåne. Från och med år 1904 synes denna trafik-hafva 
tagit större omfattning, enär antalet utländska säsongar
betare då beräknas hafva uppgått till några hundratal. 
Då de första årens erfarenheter af deras arbete voro upp
muntrande, ökades importen betydligt för hvart och ett 
af åren 1905—1907. 
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II. Orsakerna till de utländska arbetarnes 
användande i Sverige. 

Den viktigaste orsaken till de utländska jordbruks-
arbetarnes inkallande är, som redan antydts, att söka i 
den obestridliga bristen på inhemsk arbetskraft för 
landtbrukets behof. Att landtmännen i detta hänseende 
haft att kämpa med betydande svårigheter, bestrides 
ej heller från arbetarehåll, där man eljes med ovilja sett 
denna utländska konkurrens, samt bestyrkes enstämmigt 
i de tittalanden, som härom afgifvits af vederbörande 
länsstyrelser och deras underordnade organ i orterna. 
Resultaten af de offentliga arbetsförmedlingsanstalternas 
verksamhet utvisa ock med all tydlighet, att arbetsgif-
varne inom landtbruket icke kunna få inhemsk arbets
kraft i den utsträckning, som de skulle önska. Särskildt 
betupptagningen har därjämte ansetts vara ett mindre 
angenämt arbete, hvadan de svenska arbetarne ej funnit 
det vara så särdeles lockande. 1) 

') S o c k e r b e t s o d l i n g : Arbetet vid odling af sockerbetor bestar i bered
ning af jorden för sadden, själfva sadden, soinmarskötseln samt upptagningen. 
Beredningen af jorden sker på vanligt sätt. Sådden verkställes med vanlig 
radsaningsmaskin, hvarvid dock endast livar fjttrde bill användes. Det för 
betodlingen egentligen karaktäristiska arbetet börjar först med sommarsköt
seln, som bestar af hackning samt gallring. Hackning (rensning frän ogräs 
samt uppluckring af jorden) utföres vanligen 3 ganger under sommarens 
lopp. Hackningen verkstalles mellan plantraderna med hästhacka samt intill 
raderna och i desamma, där större försiktighet erfordras, medelst handhacka. 
Handhackan består af blad med skaft, bladet ställdt vinkelrätt mot skaftet. 
Handhackan skötes af arbetarne i stående böjd ställning. Samtidigt med 
första hackningen verkställes äfven s. k. grupphackning. Härvid hackar 
man med handhackan bort betplantor uti raderna, så at t små tufvor på 5 å 
(> betplantor bildas med c:a 20 cm:s mellanrum. Mellan l ista och 2:dra" 
hackningen äger gallringen rum; därvid bort tagas öfriga betplantor i hvarje 
tnfva, så a t t endast en blir kvarstående. Gallringen fordrar stor försiktighet 
och måste utföras med hand. Vanligen utföres den af arbetaren i krypande 
ställning. Med upptagningen förstås ej blott själfva upptagandet af betplantan 
utan äfven rengöringen af betan, afskärandet af blastera samt betornas hopande 
i högar eller rader. Egentliga betupptagningsmaskiner användas sällan, enär 
några fullt ändamålsenliga sådana ännu icke lära finnas. För själfva lossandet 
ut' betan brukas dock numera ofta en s. k. betlossningsmaskin. Maskinen lossar 
och skjuter upp betan något, men denna blir fortfarande stående kvar i sitt 
hål. Viinligast torde dock ännu härtill användas handgrep (särskildt kon
struerad betgrep). Samtidigt med själfva upptagandet rengöres betan med 
hand, blasteru afskäres och betorna hopas på åkern i högar eller rader 
för att bortköras. Under regniga höstar blir naturligtvis betupptagningen ett 
myoket osnyggt a rbe te : besvärligast lär det dock vara, när blastern är betäckt 
mod rimfrost eller snö fallit, då händerna af fukt och kyla lät t spricka sönder. 
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Uppenbart synes dock vara, att landtbrukarnes svå
righeter vid anskaffandet af arbetskraft icke uteslutande 
bero på brist på sådan, utan i väsentlig mån också måste 
tillskrifvas den omständigheten, att arbetsgifvare och ar
betare icke kunna ena sig om form och villkor för anställ
ningen. För landtbrukaren är det af största vikt att med 
säkerhet kunna påräkna tillräcklig arbetsstyrka under 
sommaren och än mer hösten, då arbetena måste forceras, 
och hvärj e dröjsmål med skörden kan medföra svåra för
luster. Men just under denna tid vilja arbetarne helst 
hafva frihet att välja passande anställning, enär vid samma 
tid tillgången på arbete inom industrien och transport
väsendet också är rikligast och aflöningarne följaktligen 
där höga. Socker- och tegelbruken, byggnadsverksamhe
ten och hamnarbetet behöfva under sommaren och hös
ten stora skaror arbetare, för hvilka ingen större yrkes
skicklighet är erforderlig, och hvilka därför kunna tagas 
omedelbart från landtarbetet. 

För att trygga sig mot denna konkurrens söka landt-
männen helt naturligt att hos sig i tillräcklig mängd an
ställa för helt år lagstadda tjänare. Arbetarne'vilja emel
lertid ofta ej binda sig för så lång tid, utan önska endast 
tillfälligt arbete som daglönare för att åt sig reservera 
möjligheten att vid lämpligt tillfälle öfvergå till det 
lockande industriarbetet i stadssamhällena. Af stor be
tydelse har härvid ock varit det principiella mots tånd 
mot t jäns tehjonsförhål landet , som rests från den 
under de senaste åren ganska starkt utvecklade fack
föreningsrörelsen bland landtarbetarne särskildt i Skåne. 

Genom att hos sig för större delen af året fast 
anställa de utländska arbetarne blifva landtbrukarne i 
viss mån oberoende af förhållandena å den inländska 
arbetsmarknaden. Under de af särdeles goda ekonomiska 
konjunkturer kännetecknade åren 1905—1907, då arbets
prisen å alla yrkesområden befunno sig i snabb stegring, 
kunde eljest de svenska daglönarne vid jordbruket nästan 
föreskrifva hvilka villkor som helst under skördetiden. 
(Hvifvelaktigt har emellertid importen af de utländska 
arbetarne föranledt, att ökningen i lönerna icke blifvit 
fullt så stark, som eljest skulle skett. Åfven om icke 
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någon direkt minskning i arbetsomkostnaderna — h vilken 
fråga nedan göres till föremål för närmare undersökning 
— vunnits genom användandet af de utländska arbetarne, 
så hafva landtbrukarne dock genom dem haft ett medel 
att i viss mån motverka och. reglera stegringen af de 
svenska arbe tarnes löneanspråk. 

Böjelsen för att antaga polska och galiziska arbetare 
har gifvetvis också tilltagit genom det motsatsförhållande, 
hvari arbetsgifvarne inom landtbruket under de senare 
åren kommit till sina arbetare. Med fackföreningsrörel
sens nyss påbörjade utbredning bland jordbruksarbetarne 
och däraf följande slitningar med arbetsgifvarne har 
s t re jkr isken ökats, och då äfven lagstadda arbetare 

»stundom deltagit i arbetsinställelser, hafva arbetsgifvarne 
funnit sig mera kunna lita på de utländska arbetarne, 
hvilka af åtskilliga skäl kunna beräknas mindre böjda 
för arbetskonflikter. 

Att de utländska arbetarne själfva äro villiga att 
taga arbete i främmande land, har naturligtvis sin dju
paste rot i säregna ekonomiska och sociala förhållanden 
i det egna hemlandet, hvilka sedan lång tid tillbaka 
tvingat stora delar af befolkningen att genom vandringar 
söka arbete under sommaren. Om också förhållandena 
delvis ändrats, så att dylika vandringar, åtminstone till 
utlandet, icke äro erforderliga i samma utsträckning som 
förr — särskildt i Galizien lärer snarare brist på arbets
kraft under säsongen numera förefinnas — så har vandrings
lusten så ingått i folkkaraktären, att säsongströmningen 
oförminskad fortfar. De utländska arbetarne uppgifva 
själfva, att de visserligen kunna ernå nästan lika goda in
komster hemma, men att de där ej göra så stora be
sparingar som i ett främmande land. Efter allt att döma 
pläga dessa arbetare finna sig väl i Sverige, hvilket ock 
framgår däraf, att samma personer gärna återvända år 
efter år. 

2 
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III. De utländska arbetarnes antal, kön, ålder och 
lokala fördelning. Deras härkomst och 

lefnadsförhållanden. 

Antal, kön, ålder och lokal fördelning. Den före
liggande redogörelsen afser, såsom i inledningen redan 
betonats, företrädesvis de vid jordbruksarbete i södra Sverige 
under säsongen 1907 sysselsatta utländska arbetarne. Hela 
antalet sådana e g e n t l i g a a r b e t a r e , som vid undersök
ningen anträffats, utgjorde 1,174, hvaraf 414 män och 
760 kvinnor. Dessa åtföljdes emellertid af sammanlagdt 
118 a n d r a p e r s o n e r , nämligen 30 uppsyning-smän, 24 
kvinnor med uteslutande uppgift att ombesörja vissa 
husliga göromål samt 64 barn. Tillsammantaget uppgick 
sålunda antalet hithörande personer till 1,292. 

Såsom särskildt Tillägg till denna redogörelse hafva i 
det följande dessutom meddelats vissa summariska upp
gifter rörande sammanlagdt 386 personer af galizisk, polsk 
eller rysk nationalitet, hvilka under någon del af sommar
säsongen 1907 voro anställda i Sverige, men hvilkas 
arbetsförhållanden af olika skäl icke i allo voro jämförliga 
med de nyssberörda arbetarnes. 

Beträffande sammanlagdt 1,678 främmande arbetare 
hafva således i föreliggande redogörelse mer eller mindre 
ingående uppgifter kunnat framläggas. Af allt att döma 
representerar den nu angifna siffran hela antalet under 
år 1907 i Sverige förefintliga arbetare af sådan art, som 
med undersökningen åsyftas. 

De f 174 egentliga jordbruksarbetarna, som här närmast 
tagas i betraktande och hvilka ensamma komma till synes 
i öfversiktstabellen å sid. 74—77, fördela sig på f oljande 
sätt inom olika län samt efter ålder och kön. 



Vid sammanlagdt 56 gårdar voro anställda 414 män, 
hvaraf 321 öfver ock 93 under 18 år, samt 760 kvinnor, 
hvaraf 685 öfver och. 75 under 18 år. Tillsammans 
voro sålunda 1,006 öfver och endast 168 under 18 års 
ålder. Med af seende härå bör dock anmärkas, att ålders
uppgif terna äro tämligen osäkra, enär de i allmänhet 
torde grunda sig på beräkning. Sådan är här ganska 
svår att korrekt verkställa, enär männen i allmänhet först 
vid 20 års ålder synas vuxna och arbetsdugliga, under det 
att åtminstone de galiziska kvinnorna redan vid 16—17 
år ernått full utveckling och mognad. 

I vissa arbetskontrakt finnas bestämmelser om arbe-
tarnes ålder, hvilken i regel begränsas till minst 16 och 
högst 35 år. I stort sedt torde också nästan alla arbetare 
befinna sig inom de nu angifna åldersgränserna. 

Kvinnornas öfvervägande anta l beror närmast 
därpå, att framförallt de galiziska kvinnorna i allmänhet 
anses vara jämförelsevis bättre arbetare än männen och 
följaktligen äro mera eftersökta. Då de därjämte åtnöja 
sig med lägre aflöning, är det naturligt, att arbets-
gifvarne föredraga kvinnorna och antaga männen endast 
i brist på de förra, eller på grund af att syskon och 
anhöriga åtfölja hvarandra och endast mottaga anställning 
på samma ställe. 

Antal, kön, ålder och lokal fördelning. 19 
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Endast undantagsvis — i omkring 30 fall — synas 
familjer i sin helhet hafva följts åt. De gifta kvinnorna 
stanna nämligen oftast kvar i hemmet. Det har icke kunnat 
utrönas, i hvilken utsträckning de manliga arbetarne äro 
gifta; de flesta äro det sannolikt ej. 

Tablån här ofvan utvisar, att mer än V 3 af de ut
ländska arbetarne, eller 882, anträffats vid 38 gårdar i 
Malmöhus län; i Kristianstads län voro anställda 176 ar
betare vid 8 gårdar, i Östergötlands län- 68 vid 4 gårdar, 
i Grottlands län 38 vid 5 gårdar samt i Hallands län 10 
vid 1 gård. Denna arbetarnes lokala fördelning samman
hänger därmed, att de i regel endast användas vid soc-
kerbetodlingen. 

Vid sammanlagdt 6 gårdar funnos högst 5 utländska 
arbetare; 7 gårdar hade 6—10, 21 gårdar hade 11—20, 
10 gårdar hade 21—30 samt 12 gårdar mer än 30 
sådana arbetare. De högsta siffrorna, resp. 62, 60, 58 
och 50 arbetare, anträffades vid fyra gårdar i Malmöhus 
län. Beträffande de främmande arbetarnes lokala fördel
ning hänvisas i öfrigt till öfversiktstabellen å sid. 74—77 
samt till öfversiktskartan å sid. 71. 

Medeltalet arbetare per gård uppgick till 21, hvilket 
utvisar, att man endast vid större gårdar (förutom de 
främmande måste åtskilliga fasta svenska arbetare natur
ligtvis förefinnas) funnit med sin fördel förenligt att an
ställa utländska säsongarbetare. Orsaken härtill är väsent
ligen den, att man hittills i allmänhet engagerat en sär
skild uppsyningsman, som endast har till uppgift att 
tillse arbetet och öfvervaka arbetarne, och hvilken för 
denna sin befattning uppbär en afsevärd aflöning. Den 
sålunda uppkommande tillökningen i kostnad blir ju pro
portionsvis ej så betydande vid större gårdar med många 
utländska arbetare, mén där endast ett mindre antal kan 
användas, fördyras arbetskraften däraf alltför mycket. 
På de senare åren har det därför blifvit allt vanligare 
— särskildt vid gårdar, anslutna till Skånska landtmän-
nens arbetsgifvareförening — att använda en annan 
mellanhand mellan arbetsgifvaren och arbetarne, nämligen 
en s. k. förarbetare. Då denne själf deltager i arbetet 



och för sitt uppsyningsmannaskap uppbär endast ett ringa 
tillägg till den vanliga aflöningen, blir merkostnaden afse-
värdt lägre och därigenom möjlighet öppnad för äfven 
mindre gårdar att använda utländska arbetare. 

Härkomst, lefnadsförhållanden m. m. För flertalet af de 
1,174 jordbruksarbetare, som undersökningen närmast afser, 
hafva sådana uppgifter erhållits om deras hemland, att 
man med säkerhet kan ange detsamma. 

Ungefär två tredjedelar af dessa arbetare komma så
lunda från Galizien samt drygt en fjärdedel från Polen. 
Säkerligen äro äfven de flesta, om hvilkas hemort upp
gifter ej föreligga, bördiga från något af dessa båda länder. 
Endast ett ringa fåtal förskrifva sig från de preussiska 
provinserna Posen och Brandenburg, sannolikt från dessas 
af slaver bebodda delar. Som förut anmärkts, är kvin
nornas hela antal betydligt större än männens; denna 
deras öfvervikt härleder sig dock endast af könens för
delning bland galizierna, i det att dessas kvinnor voro 
långt mer än dubbelt så många som männen. 

Detta förhållande beror, som nämndt, helt enkelt 
därpå, att de galiziska kvinnorna äro mest eftersökta för 
sina goda egenskaper såsom arbeterskor. De äro nämligen 
särdeles kraftiga och arbetsvilliga, hurtiga och glada. 
Till längden något mindre än svenska allmogeflickor, likna 
de dessa i öfrigt så nära, att man ej af utseendet kan 
sluta sig till deras främmande ursprung. Redan vid 16 
—17 års ålder äro de fullvuxna och långt arbetsdugligare 
än svenska flickor af samma ålder. Vid arbetet i bet-

Härkomst, lefnadsförhållanden m. m. 21 
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fälten äro de af renlighets- och sparsamhetshänsyn ganska 
lätt klädda med bara armar och ben; på senhösten, då 
kylan kräfver mer beklädnad, anlägga de af samma skäl 
stönar. 

De galiziska männen anses däremot allmänt såsom 
jämförelsevis dåliga arbetare och äro därför föga eftersökta, 
hvilket ock framgår af deras relativt ringa antal. De 
äro mindre kraftiga och uthålliga än de polska männen. 

Dessa sistnämnda lära i allmänhet vara dugliga i 
sitt arbete; då emellertid värfhingen af folk från de ryska 
provinserna stöter på åtskilliga svårigheter, har sådan icke 
skett i större utsträckning. 

De polska arbetarne skilja sig betydligt mera från 
vår inhemska befolkning än galizierna; de äro mera mörk
hyade och bleka, af slavisk typ. Männen äro i allmän
het ganska resliga och kraftiga, kvinnorna relativt små. 
Såväl om männen som isynnerhet om kvinnorna kan man 
som allmänt omdöme säga, att de se mera betryckta och 
exploaterade ut än galizierna och såsom en naturlig följd 
häraf äro mera håglösa och oföretagsamma. 

Arbetarnes föda är mycket enkel och består hufvud-
sakligast af mjölk, potatis, bröd och kaffe, endast någon 
gång i veckan af kött, fläsk eller sill. Hvarje arbetare 
erhåller dagligen i naturaförmåner ungefär 2 kg. potatis 
och 1 liter skummad mjölk, hvilket allt han vanligen också 
förtär. (Jfr bil. 7). 

I fråga om beklädnad äro arbetarne i allmänhet ganska 
väl försedda; på sön- och helgdagar äro de alltid särdeles 
pyntade i rena och, hvad beträffar kvinnorna, mycket 
färgrika kläder. 

Såväl de galiziska som de ryska arbetarne vitsordas 
af både myndigheter och arbetsgifvare för ett i allmänhet 
nyktert och ordentligt léfnadssätt. Endast i enstaka fall 
har man beklagat sig i detta afseende, men har då detta 
berott på, att utskänkningsställe legat alldeles invid går
den. De för de utländska arbetarnes uppförande mindre 
fördelaktiga omdömen, som stundom kommit till synes i 
den svenska arbetarepressen, torde delvis vara öfverdrifna 
och påverkade af de svenska arbetarnes animositet mot 
importen af utländsk arbetskraft. 
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Ett vackert erkännande gifves enstämmigt åt de ut
ländska arbeterskorna boträffande deras sedlighet, ooh anse 
de skånska landtmännen, att dessa härutinnan stå framför 
smålandsflickorna, hvilka förr användts i stor utsträckning 
såsom säsongarbetare i betfälten. 

Arbetarnes personliga renlighet uppgifves i allmänhet 
å arbetsplatserna vara jämförelsevis god. Förste pro
vinsialläkaren i Malmöhus län bestyrker äfven i sitt såsom 
Bil. 7 å sid. 104—105 återgifna utlåtande riktigheten af 
detta omdöme, i hvad det angår de egentliga galizierna. 
Mot de polska arbetarne synes däremot i detta hänseende 
åtskilligt kunna anmärkas. Såsom synes af Bil. 9 å sid. 
109—110 har emellertid Poliskammaren i Malmö i 
skrifvelse till Länsstyrelsen framhållit sina ogynnsamma 
erfarenheter beträffande de genomresande arbetarnes osnygg
het. Med afseende härå torde dock böra anmärkas, att 
Poliskammaren med »galizier» i detta fall torde afse de 
främmande säsongarbetarne i allmänhet, om ock den 
händelse, som närmast föranledt Poliskammarens skrifvelse, 
verkligen hänfört sig till sådana arbetare af galizisk här
komst. Ihågkommas bör äfven, att det i regel just är 
individer af sämre kvalitet, som måst omhändertagas af 
polisen, hvilken därför gifvetvis erhållit mindre goda in
tryck af dessa. 

Otvifvelaktigt äro arbetarnes allmänna hyfsning och 
snygghet mycket beroende af de yttre förhållandena och 
af den medföljande uppsyningsmannens inflytande. När 
därför arbetarne vid ankomsten till sitt arbetsställe inträda 
i ordnade arbetsförhållanden, erhålla goda bostäder och 
öfvervakas af en duglig uppsyningsman, så bruka de i 
allmänhet snart vänja sig vid snygghet och personlig 
renlighet. 

De allmänna hygieniska förhållandena bland arbetarne 
under 1907 och föregående år voro — enligt från förste pro-
vinsialläkarne i vederbörande län inhämtade upplysningar — 
i allmänhet tillfredsställande. Närmare redogörelse härom 
lämnas i förste provinsialläkarens i Malmöhus län nyss 
åberopade utlåtande i ämnet. Jämväl under år 1908 synas 
förhållandena i förevarande hänseende haf va varit goda. 
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Bland de under våren 1909 till Malmöhus län in
komna främmande arbetarne inträffade emellertid några 
fall af smittkoppor, som medfört allvarsam fara för smitto
spridning och föranledt vederbörande myndigheter att 
vidtaga omfattande och kostsamma åtgärder. En af förste 
provinsialläkaren i länet på Medicinalstyrelsens begäran 
lämnad utredning i frågan af try ekes i det följande såsom 
Bil. 8 å sid. 106—108. 

Beträffande särskildt bos tadsförhål landena hän
visas till den närmare redogörelsen härom å sid. 53 ff. 

De utländska arbetarne tillhöra i regel den romersk-
katolska, några få den grekisk-katolska kyrkan. Vanligen 
besökes hvarje arbetsställe ett par gånger under arbetarnes 
vistelse härstädes af en katolsk präst, hvilken då utför 
olika ifrågakommande prästerliga förrättningar. 

IV. Arbetarnes anskaffande. Tiden för ankomst 
och afresa. 

Arbetarnes anskaffande sker genom värfning i deras 
hemorter, där vid vissa tider hållas stora marknader för 
utbud af arbetskraft. Den stora omfattning, som värf-
vandet af arbetare erhållit i Galizien och ryska Polen, 
har naturligtvis föranledt myndigheterna att anordna vissa 
former för dess reglerande. I Galizien finnas offentliga 
arbetsförmedlingsanstalter upprättade, där de afslutade 
arbetskontrakten granskas i syfte att förhindra arbetarnes 
obehöriga exploaterande. Arbetsförmedlingsanstalten är 
berättigad utfärda legitimationsbevis åt arbetare, som 
saknar vederbörligt pass; endast den, som innehar sådana 
godkända handlingar, äger rätt passera gränsen. Då 
emellertid gränsbevakningen är föga effektiv, lämna många 
arbetare landet utan att underkastas den föreskrifna kon
trollen. 

Vid den rysk(polsk-)-tyska gränsen är däremot bevak
ningen mycket sträng, så att arbetarne måste vara försedda 
med pass för att få passera. Anställandet af arbetarne är 
äfven här kontrolleradt och förmedlas genom officiellt be
myndigade kommissionärer. 
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För transporten på järnvägarne samt härbergerandet 
vid gränsstationerna af deBsa säsongarbetare måste vid
lyftiga anordningar vidtagas, enär nästan hela den kol-
lossala mängden af sådana arbetare reser ut under loppet 
af en kort tidrymd, nämligen 1 mars—15 april. 

På de stora värfningsmarknaderna är företrädesvis 
det tyska jordbruket företrädt genom representanter. En 
mängd tyska landtbruksorganisatiqner hafva anordnat hela 
system af agenter och stationer för uppsamlande af ar
betare samt särskilda transportanordningar för att i största 
utsträckning och med minsta kostnad kunna leverera ar
betskraft åt sina medlemmar. Under de senare åren har, 
som ofvan visats, först danska och sedan äfven svenska 
jordbrukare börjat uppträda som konkurrenter. 

För arbete i Sverige hafva arbetärne tidigare hufvud-
sakligen värfvats genom agenter, som i utsända prospekt 
erbjudit sina tjänster. Dessa agenter utgöras till största 
delen af tyska judar, hvilkas enda intresse för saken varit 
att erhålla värfningsersättning för så många arbetare som 
möjligt. De taga sålunda föga hänsyn till arbetskraftens 
kvalitet, utan söka genom hvarjehanda förespeglingar för
må alla slags arbetare att taga anställning. Då arbets-
gifvarne börjat erhålla närmare erfarenhet om ölägen
heterna af detta system, hafva de mer och mer upphört 
att anlita sådana utländska agenter. 

Man har därför i stor utsträckning börjat anlita den 
med arbetärne följande uppsyningsmannen såsom värfvare. 
Innan denne vid säsongens slut hemreser, öfverenskommer 
arbetsgifvaren med honom om att värfva arbetare för 
nästa år. Arbetsgifvare, som för första gången ämnar 
använda utländska arbetare, vidtalar oftast uppsyningsman
nen vid närmaste gård att för nästa år värfva både upp-
syningsman och arbetare. 

På de senaste åren har emellertid Skånska landt-
männens arbetsgifvareförening låtit sin ombudsman företaga 
resor till Galizien för att på ort och ställe engagera arbetare 
till tjänst åt de föreningens medlemmar, som så önskat. 

Denne har därvid kunnat utöfva tillbörlig kontroll 
vid urvalet, så att i allmänhet endast dugliga arbetare 
anställts. Goda resultat hafva äfven erhållits, då värf-
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ningen af arbetare utförts af uppsyningsmän, tillhörande 
samma folkslag som arbetarne själfva. Sämre uppgifvas 
däremot de arbetare vara, hvilka värfvas af annan (tysk) 
uppsyningsmän och sämst de, som anskaffas genom ut
ländska agenter. 

Enligt de upplysningar, som vid den föreliggande 
undersökningen inhämtats, har man i Sverige i flertalet 
fall anskaffat de utländska arbetarne genom förmedling 
af uppsyningsmän. Så hade nämligen skett i fråga om 
858 arbetare vid 32 gårdar. Genom Skånska landtmän-
nens arbetsgivareförenings ombudsman hade vid 16 går
dar anställts 232'arbetare. Återstående 84 arbetare å 8 
gårdar voro värfvade antingen genom utländska agenter 
eller genom någon af arbetarne (som föregående år ar
betat vid gården och vid sin afresa mottagit uppdrag att 
värfva för nästa säsong) eller ock anskaffade genom för
medling af österrikiska konsulatsmyndigheter. 

De arbetare, som under sommarsäsongen 1907 voro 
anställda i Sverige, synas sålunda alla hafva inkommit i 
landet efter att på förhand hafva blifvit antagna till 
arbete. De voro i allmänhet vid sin hitresa åtföljda 
af någon för deras ledning särskildt anställd person och 
behöfde ej här söka efter anställning, utan kunde omedel
bart begifva sig till de bestämda arbetsplatserna. 

Så vidt man kunnat finna, förekommer i Sverige en
dast undantagsvis, att, såsom i Tyskland lärer vara mycket 
vanligt, främmande arbetare på vinst och förlust infinna 
sig för att själfva efterhöra om anställning. Att sådana 
fall dock understundom inträffa, framgår af Poliskam
marens i Malmö såsom Bil. 9 å sid. 109 —110 publicerade 
skrifvelse till Länsstyrelsen. Dylika på måfå arbetssökande 
grupper torde i allmänhet hafva hitkommit efter föregående 
vistelse i Tyskland eller Danmark (sannolikt förrymda 
från plats därstädes)'.) 

') Enligt hvad Arbetsförmedlingens föreståndare i Malmö upp-
gifvit, skulle någon större frekvens af utländska jordbruksarbetare, 
som sökt finna arbete, hafva försports endast år 1905 under se
naste rysk-japanska kriget, då särskildt polska arbetare, för att slippa 
undan krigstjänst, lämnade sina hem och sökte arbete i utlandet. 
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Ersä t tn ing för värfning betalas af arbétsgifvarne 
med belopp, växlande från 3 till 10 kr. för b. värj e an
skaffad arbetare. När anställningen förmedlas genom sär
skilda agenter, uppbära dessa äfVen något belopp af de 
engagerade arbetarne. 

Kostnaderna för de värfningsresor, som ombudsman
nen i Skånska landtmännens arbetsgivareförening före
tager, fördelas efter särskilda grunder. Naturligtvis upp-
bäres därvid ingen afgift af arbetarne; så sker vanligen 
ej heller, när dessa anskaffas genom uppsyningsmännen. 

Tiden för ankomst och afresa. Den vanliga tidpunk
ten för arbetarnes ankomst till Sverige — som vanligen 
sker öfver Trelleborg, i en del fall öfver Hälsingborg, men 
endast undantagsvis öfver annan ort — är icke bestämd 
så mycket med hänsyn till de svenska arbetsgifvarnes 
behof som till konkurrensen på den utländska marknaden. 
I stort sedt är där tillgången på arbetskraft mycket 
mindre än efterfrågan; det är därför af intresse för ar
bétsgifvarne att så snart som möjligt på året få sin ar
betsstyrka fulltalig, och arbetarne å sin Bida vilja ej ligga 
och vänta på anställning utan så fort som möjligt komma 
ut för att få underhåll, och aflöning. På detta sätt har 
konkurrensen verkat mera i den riktningen att förskaffa 
arbetarne anställning under längre del af året än att 
drifva upp den dagliga inkomsten. För arbétsgifvarne 
blir ju resultatet detsamma; de nödgas vidkännas utgifter 
för arbetarne under någon tid, då de ännu ej ha full 
sysselsättning för dem, och måste på detta sätt betala det 
verkligen utförda arbetet i realiteten högre, än hvad den 
dagliga utgiften utvisar. De tyska arbétsgifvarne, som 
konsumera den allra största delen af arbetareantalet, blifva 

På särskild förfrågan har Polismästaren i Malmö meddelat, 
att polismyndigheten därstädes under år 1908 vid 26 olika tillfällen 
nödgats taga hand om sammanlagdt 82 s. k. galiziska arbetare. 
Under den senast förflutna delen af år 1909 (till 1 maj) har detta 
skett 5 gånger med inalles 102 arbetare. I regel hafva dessa varit 
genomresande till någon landtgård i södra Sverige, där de vunnit 
anställning; understundom hafva de varit destinerade till Danmark. 
I några fall hafva de genomresande varit sådana, som lämnat 
tjänsten af missnöje med villkoren eller af andra orsaker. (Jfr Bil. 9). 
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naturligtvis i hufvudsak bestämmande för konkurrensför
hållandena; äfven de nödgas intaga arbetarne tidigare 
än det direkta arbetsbehofvet påkallar1). Häraf förklaras, 
att de svenska landtmännen .engagera arbetare för an
ställning redan i slutet af mars månad. Största antalet 
kommer dock i början, en del äfven i slutet af april, 
ehuru något egentligt behof utaf dem naturligtvis ej före
ligger förrän långt senare. 

Tidpunkten för hemresan är vanligen i kontraktet be
stämd på sådant sätt, att arbetarne förbinda sig att kvar-
stanna, tills alla arbeten ute på fälten äro afslutade. Då 
nu arbetena på betfälten icke upphöra förrän mycket sent 
på hösten, i många fall ej förrän i slutet af november, 
och det dessutom är vanligt, att arbetarne stanna kvar 
ännu en tid för att hjälpa till vid tröskningen m. m., så 
kommer hemresan vanligen icke att äga rum förrän de sista 
dagarne i november eller strax i början af december 
månad3). 

Säsongtiden torde därför kunna beräknas till ungefär 
8 månader = 244 dagar. Drager man från detta dagantal 
de under tiden inträffande svenska sön- och helgdagarne 
samt vissa speciellt katolska högtidsdagar (7), hvilka i kon
traktet alltid äro förbehållna såsom fridagar, så får man 
de egentliga arbetsdagarnes antal till i rundt tal 200 
(hvilken siffra dock måhända är något för hög). 

V. Uppsyningsman. Förarbetare. 

Som de utländska arbetarne blott kunna meddela sig 
på och förstå sitt eget modersmål, är det nödvändigt, att 

1) Provinsen Preussens »Landtwirtchaftskammer» (hushållnings
sällskap) uppmanar i sin årsberättelse för år 1906, under hänvis
ning till den danska och svenska konkurrensen om arbetskraft, pro
vinsens jordägare a t t i god tid anställa det behöfliga antalet ut
ländska arbetare. 

") Så var förhällandet år 1907. Naturligtvis blir t iden för 
arbetarnes hemresa i viss mån beroende af tiden för skördearbetets 
afslutande, d. v. s. af de allmänna årsväxtförhållandena. 
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det finnes en tolk, en mellanhand mellan arbetsgifvare 
och arbetare, som förmedlar förbindelsen dem emellan. 
Dennes uppgift blir emellertid af praktiska skäl trefaldig. 
Han skall för det första tjänstgöra som tolk; för det 
andra skall han vara arbetsbefål, d. v. s. dels utvisa för 
arbetarna, hvad de skola göra, dels vaka öfver, att de äro 
flitiga och ordentliga under arbetet; för det tredje skall 
han vara uppsyningsman öfver bostäderna samt öfver 
arbetarne utom arbetet. 

Utaf sådana mellanhänder finnes det, såsom redan 
förut är nämndt, tvänne från hvarandra väsentligt skilda 
typer, nämligen uppsyningsman och förarbetare (de tyska 
benämningarna Aufseher och Vorarbeiter användas van
ligen äfven här i Sverige på arbetsställena). Skillnaden 
dem emellan är, såsom redan namnen antyda, att upp-
syningsmannm endast har en öfvervakande uppgift, under 
det att förarbetaren dessutom deltager i arbetet såsom en 
vanlig arbetare. Förr har man, som i det föregående om
nämnts, uteslutande användt uppsyningsman; nu börja 
emellertid dessa att utträngas af förarbetare, emedan man 
funnit det vara mera ekonomiskt att hafva en arbetsledare, 
som äfven deltager i det egentliga arbetet. Förarbetaren 
erhåller nämligen för denna sin speciella uppgift ett till-
lägg till den vanliga aflöningen af endast ungefär 13.60 
kr. i månaden, under det uppsyningsmannen i kontanter 
och natura aflönas med inemot 100 kr. i månaden. (Härom 
vidare i det följande.) 

Dessutom har systemet med uppsyningsman kommit 
i misskredit, därför att det i flera fall kommit till kon
flikt mellan honom och arbetarna på den grundf att denne 
förhållit dem och själf tagit någon del af deras förtjänst. 
Uppsyningsmannen, som i vanliga fall är af tysk natio
nalitet, vill förtjäna så mycket penningar som möjligt 
på sin ställning. Då det tidigare varit vanligt, att vecko
lönen från arbetsgifvaren utbetalts till uppsyningsmannen 
att af denne i sin tur utdelas till arbetarne, har han ej 
sällan stoppat en del af den för arbetarne afsedda aflö
ningen i egen ficka. På grund af sådana erfarenheter 
har man emellertid gjort en förändring därutinnan, så 
att aflöningen numera alltid betalas direkt till arbetarne. 
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Vidare brukar uppsyningsmannen tillhandahålla ar-
betarne en del förnödenheter, såsom kaffe, socker och snus 
m. m., och därvid stundom taga en något för dryg procent 
för sitt kommissionärskap. Så snart arbetarne märkt, att 
de blifvit på sådant sätt uppskörtade af uppsyningsman
nen, har naturligtvis följden häraf blifvit ett mindre godt 
förhållande till honom, hvilket .medfört konflikter såväl 
vid som utom arbetet1). 

Sådana svårigheter bruka dock ej- uppkomma, där 
man använder uppsyningsmän af samma nationalitet som 
folket, eAär dessa pläga vara mycket omtyckta för sin 
ärlighet och goda disciplin. 

Förarbetaren är i de flesta fall af samma nationalitet 
som de arbetare han leder; vanligen har han en följd af 
år förut såsom vanlig arbetare varit på samma gård och 
därvid så småningom lärt sig förstå och göra sig för
stådd på svenska språket samt för öfrigt gjort sig om
tyckt för arbetsamhet och ordentlighet. På grund häraf 
blir det, ju längre importen af ifrågavarande slags arbe
tare pågår, större möjlighet att erhålla lämpliga för
arbetare. Då kostnaden för en sådan är relativt obetyd
lig, skulle det också härigenom blifva möjligt för de 
mindre gårdarne att använda utländsk arbetskraft. Vid 
de största gårdarne däremot, hvilka behöfva ett stort an
tal arbetare, kommer man nog att behålla en särskild 
uppsyningsmän, alldenstund det på grund af det stora 
arbetareantalet är full sysselsättning för en person att 
vara tolk, arbetsbefäl och uppsyningsmän, och kostnaden, 
som här fördelas på ett relativt stort antal arbetare, i allt 
fall icke blir så betungande. 

E D annan skillnad mellan uppsyningsmannens och för
arbetarens ställning ligger däri, att den förre alltid själf 
värfvar folket, under det' värfningen icke ingår i förar-
arbetareus uppgift, om lian ock stundom särskildt fått i 
uppdrag att ombesörja densamma. 

Vidare föreligger alltid ett särskildt skriftligt kontrakt 
mellan uppsyningsmannen och arbetsgi fvaren, medan för-

J) Jfr den särskilda redogörelsen för arbetskonflikter å sid. 
57 ff. 
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arbetaren endast skrifVer under ett arbetsaftal tillsam
mans med de öfriga arbetarne. Dessutom har förarbetaren 
en vanligen muntlig öfverenskommelse med arbetsgifvaren 
angående sin speciella uppgift att öfva tillsyn Öfver de andra. 
För att ytterligare klargöra en uppsyningBmans ställning 
och därmed äfven i tillämpliga delar en förarbetares, med
delas här nedan det hufvudsakliga innehållet i de vanli
gast förekommande kon t rak ten med uppsyningsman. 
(Se för öfrigt Bil. 4.) 

Uppsy ning smannen förpliktar sig att värfva visst 
antal till jordbruksarbetet passande män, kvinnor och poj-. 
kar, och förbinder s\g att med dessa arbetare från våren.; 
till hösten, tills alla utearbeten äro afslutade, lämna ett 
fullgodt arbete. Vid värfningen af folket har uppsynings-, 
mannen att iakttaga, att blott friska personer öfver 16 
och under 36 år antagas, hvilka icke genom bevisligt 
lyte eller redan utbruten sjukdom äro odugliga till arbete 
samt äro fria från smittosam sjukdom. 

För uppsikten öfver folket såväl under arbetet som i 
bostäderna erhåller uppsyningsmannen viss aflöning i 
månaden, och följer härmed jämväl ansvar för all skada 
och förfång, som tillskyndas arbetsgifvaren af folket genom 
okynne eller genom vårdslöshet. For värfningen af folket 
erhåller uppsyningsmannen jämväl viss ersättning pr 
arbetare, hvaraf hälften utbetalas vid folkets ankomst 
och den andra hälften vid aftalstidens slut. (För upp
sy ningsmannens och förarbetarens aflöningsförmåner lämnas 
nedan närmare redogörelse å s. 49.) 

Därest uppsyningsmannen är gift, skall vanligen hans 
hustru • mot viss ersättning ombesörja matlagningen åt 
folket samt städa samtliga bostads- och sofrum. 

Uppsyningsmannen förpliktar sig att taga vara på 
samtliga handredskap och inventarier, hvilka vid ankom
sten öfverlämnas till honom dels för honom själf och dels 
för arbetarne, samt att efter aftalstidens slut genast åter
ställa desamma. Skulle någonting fattas, så åligger det 
honom att ersätta det bristande med dess motsvarande 
värde i penningar. 
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Vidare åligger det uppsyningsmannen tillse, att ar-
betarne äro aktsamma, sparsamma och försiktiga med 
till dem öfverlämnadt bränsle och lyse. 

Vid värfningen skola arbetsaftalets bestämmelser re
digt och klart delgifvas hvarje arbetare. 

Enligt kontrakten skall uppsyningsmannen vara skyl
dig att icke blott vid inställelsetiden infinna sig med ett 
visst antal arbetare af olika slag (män, kvinnor, pojkar) 
i viss ålder, utan äfven ansvara för, att samtliga antagna 
kvarstanna till aftalstidens slut. Hvad den första bestäm
melsen angår, så får man dock anse, att densamma mera 
afser att angifva arbetsgifvarens behof af arbetskraft, än 
att vara en ovillkorlig förpliktelse för uppsyningsmannen. 

Denne värfvar så många han kan få af det begärda 
antalet män, kvinnor och pojkar, och härmed får arbets-
gifvaren nöja sig. Skulle det brista något härutmnan, 
så har det för uppsyningsmannen praktiskt taget ingen 
annan påföljd, än att han går miste om den bestämda 
ersättningen för värfning för så många personer, som fattas 
i det kontrakterade antalet. 

Vidare skall uppsyningsmannen ansvara för, att samma 
antal arbetare finnes vid gården under hela säsongen, 
d. v. s. han skall, därest t. ex. någon arbetare rymt, vara 
skyldig skaffa annan i hans ställe. Åfven i detta fall 
blir påföljden i realiteten mycket lindrig för uppsynings
mannen, i det han endast går miste om den del af 
värfningsersättningen, som skulle utbetalas vid aftals
tidens slut. 

Slutligen skall uppsyningsmannen vara ansvarig för 
den skada, som tillskyndas arbetsgifvaren genom okynne 
eller vårdslöshet af folket, men torde denna bestämmelse 
i praktiken ej hafva annan betydelse än att med skärpa 
framhålla uppsyningsmannens skyldighet att noga tillse 
och vaka öfver folket. 

Åfven bestämmelsen om dennes ansvar för redskap 
o. d. torde hafva samma innebörd att sätta arbetsgifva
ren i stånd att effektivt tillhålla uppsyningsmannen full
görandet af hans åligganden. I allmänhet torde några 
ersättningsanspråk af här angifna slag icke bruka fram
ställas af arbetsgifvarne. 
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Såsom förut nämnts, är det vanligen uppsynings-
mannens hustru (eller syster), som vid hvarje gård ombe-
sörjer hushållsgöromålen för arbetarne, d. v. s. lagar mat, 
städar bostadsrummen m. m. Där arbetarnes antal är 
stort oéh hushållsbestyren följaktligen omfattande, med
hinner hon icke att deltaga i det egentliga jordbruks
arbetet, utan uppbär aflöning efter särskilda grunder (jfr 
härom s. 50). Vid gårdar med ett fåtal arbetare är det 
dock ofta en af de kvinnliga arbetarne, som, förutom arbetet 
på fälten, fullgör äfven dessa åligganden, och åtnjuter hon 
härför dagligen några timmars ledighet från öfriga göromål. 

VI. Formen för arbetarnes anställning. Arbets
kontraktens innehåll. 

Formen för arbetarnes anställning växlar efter väsent
ligen 3 hufvudtyper. Det kan således föreligga dels skrift
ligt kontrakt endast emellan arbetsgifvaren och uppsynings
mannen, dels skriftligt kontrakt, mellan arbetsgifvaren 
och såväl uppsyningsmannen som hvarje arbetare och 
dels slutligen skriftligt kontrakt mellan arbetsgifvaren 
och hvar och en af arbetarne. Man använder skriftliga 
kontrakt såsom naturligtvis^ ur säkerhetssynpunkt för 
bägge parterna de. bästa. Åfven då kontrakt föreligger 
med hvarje arbetare, upprättas emellertid endast ett 
exemplar, hvilket underskrifves af arbetsgifvaren och 
samtliga arbetare. 

I det först omnämnda fallet föreligger ingen som 
helst direkt öfverenskommelse mellan arbetsgifvaren och 
arbetarne. Uppsyningsmannen är här en entreprenör, 
hvilken under viss tid levererar viss arbetskraft för 
viss ersättning. Denne å sin sida har naturligtvis med 
arbetarne träffat en öfverenskommelse, som dock oftast, 
för att icke säga alltid, är endast, muntlig. I allmänhet 
torde han i detta fall engagera arbetarne mot lägre af
löning, än den han själf betingat sig. Sistberörda form 
synes hufvudsakligast användas, då förmannen är af tysk 
nationalitet. 

3 
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När åter den andra formen brukas och arbetsgif
varen således sluter särskilda kontrakt med dels uppsynings
mannen och dels arbetarne, regleras arbetarnes aflönings-
förhållanden direkt arbetsgifvaren och arbetarne emellan. 
Endast så till vida är uppsyningsmannen äfven här entre
prenör, som han åtagit sig att förse arbetsgifvaren med 
aftalad arbetskraft mot betingad värfningsersättning. 

Således förpliktar han sig enligt kontrakt att, i hän
delse någon arbetare rymmer, skaffa nya arbetare, men å 
andra sidan förpliktar sig också hvarje arbetare gent 
emot arbetsgifvaren att kvarstanna till aftalstidens slut. 
Ansvaret för ett eventuellt kontraktsbrott från arbetarnes 
sida drabbar följaktligen såväl hvarje särskild arbetare 
(härom närmare i det följande) som uppsyningsmannen. 
Dennes risk är dock, som förut nämnts, ganska lindrig, i 
det han endast går miste om halfva värfningsersättningen. 
Den nu skildrade formen för anställning torde hufvud-
sakligast användas, då uppsyningsmannen är af samma 
nationalitet som arbetarne själfva. 

Den tredje formen, då skriftligt kontrakt endast före
ligger emellan arbetsgifvaren och arbetarne, användes i 
de fall, då någon uppsyningsman icke finnes, titan man 
i stället begagnar sig af förarbetare. 

Med af seende å de i af talet med arbetarne ingående 
bestämmelserna kan man urskilja tvänne kont rak t s 
typer, af hvilka jien ena kommer till användning i 
det fall, då särskilda skriftliga kontrakt finnas med 
dels uppsyningsmannen och dels arbetarne; den andra 
typen brukas, när sådant kontrakt endast finnes med 
arbetarne. De olika kontraktstyperna äro i det stora 
hela hvarandra ganska lika. Skillnaden är väsentligen 
endast den, att i kontrakten af den senare typen inlagts 
vissa bestämmelser, som icke återfinnas i den förra utan 
hämtats från de densamma åtföljande särskilda kontrakten 
för uppsyningsmannen. Såsom redan förut nämnts, an
vända de arbetsgifvare, hvilka tillhöra Skånska landt-
männens arbetsgivareförening, vanligen förarbetare, icke 
uppsyningsman, och begagna alla dessa arbetsgifvare 
samma slags kontrakt, nämligen af den typ, som brukas, när 
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kontrakt endast föreligger med arbetarne. Kontraktet är 
affattadt såväl på svenska som ruteniska språket samt .är 
hufvudsakligen hämtadt från tyskt mönster; en del bestäm
melser är o dock uppgjorda i samråd med den offentliga 
arbetsförmedlingen i Galizien, hvilken, såsom ofvan an-
gifvits, skall granska och godkänna de med^arbetame in
gångna kontrakten. De motsvarande tyska kontrakten 
innehålla en mängd bötesbestämmelser, som äro uteslutna 
här. De svenska kontrakten kunna således sägas vara 
något humanare än de vanligen förekommande tyska. 

Skånska landtmännens a r b e t s g i v a r e f ö r e n i n g s 
kon t r ak t innehåller i hufvudsak följande. (Se härom 
närmare Bil. 2). 

Arbetarne förplikta sig genom aftalet att, tills alla 
de yttre landtbruksarbetena äro för året afslutade, ordent
ligt och flitigt å arbetsgifvarens egendom efter anvis
ning utföra dem anbefallda daglöns- och ackordsarbeten. 

Hvar och en af dem bör vara fullständigt frisk 
och icke behäftad med någon arbetsdugligheten nedsättande 
åkomma; kvinnorna få icke vara i haf vande tillstånd. 

Arbetarne hafva i regel förbehållit sig ledighet under 
följande speciella katolska kyrkliga högtidsdagar, näm
ligen den 25 mars (Maria bebådelsedag), den 14 juni 
(Kristi lekamens dag), den 29 juni (Peter och Paul), 
den 15 augusti (Maria himmelsfärd), den 8 september 
(Mormessodagen), den 29 september (Michaslis), den 1 
november (Allhelgonadag) och den 8 december (Maria 
aflelse). 

Förarbetaren, som deltager i arbetet, ansvarar för 
tadelfritt arbete samt för tukt och ordning bland ar
betarne och erhåller härför jämte daglön särskild aflöning 
per månad. 

Arbetsgifvaren tillägges rätt att själf afgöra, huru
vida visst arbete skall utföras mot ackordsersättning eller 
mot daglön. För såväl den ena som den andra aflönings-
formen finnas detaljerade bestämmelser träffade. (Härom 
närmare i det följande). 

De i kontraktet öfverenskomna naturaförmånerna (mat
varor) skola af arbetsgifvaren levereras i godt och njut
bart skick. 
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Matlagning och städning af bostäder skall antingen 
verkställas af kvinnorna omväxlande eller ock utföras af 
en bland dem utsedd, därtill lämplig person, och erhåller 
då denna arbeterska viss ledighet per dag för utförande 
af hushållsbestyren. 

Den kontanta aflöningen såväl som leveransen af 
veckovis utgående naturaförmåner skall äga rum hvarje 
lördag. 

Såsom säkerhet (kaution) för arbetsgifvaren, att ar
betarne skola kvarstanna under hela aftalstiden, äger 
denne att vid hvarje aflöning under ett antal veckor för 
hvarje arbetare innehålla visst belopp af aflöningen. De 
sålunda innehållna medlen utbetalas till arbetarne vid af-
talstidens slut, för såvidt icke arbetaren gjort sig skyldig 
ti l l ' aftalsbrott, i hvilket fall den innehållna säkerheten 
tillfaller arbetsgifvaren. 

Arbetarnas hit- och hemresa betalas af arbetsgifvaren; 
dock få arbetarne icke ersättning för hemresan, därest 
de icke fullgjort sina skyldigheter under hela aftalstiden 
enligt arbetsaftalet. 

De redskap och verktyg, hvilka af arbetsgifvaren 
öfverlämnas till arbetarne, är o dessa skyldiga att vid af-
talstidens slut återlämna; därest redskapen förstörts, äro 
arbetarne ersättningsskyldiga. 

Det åligger hvarje arbetare att iakttaga lydnad gent
emot arbetsgifvaren. Uteblifver arbetare utan arbetsgif-
varens medgifvande eller utan giltigt förfall från arbetet, 
befinnes han under arbetstiden vara berusad, eller följer 
han, oaktadt förutgången uttrycklig erinran härom, icke 
den föreskrifna husordningen, är arbetsgifvaren berättigad 
att vid nästa aflöning för honom såsom disciplinstraff af-
draga 50 öre, som tillfaller fattigkassan. 

Arbetsgifvaren är berättigad förklara arbetsaftalet 
upphäfdt gent emot 

a) arbetare, som vanhedrar eller handgripligen mot
sätter sig honom eller hans ställföreträdare; 

b) arbetare, som gör t sig skyldig till tjufnadsbrott 
eller djurplågeri; samt 

c) ogift kvinna, som blir hafvande. 
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I dessa fall går arbetaren icke allenast förlustig den 
hos arbetsgifvaren innestående säkerheten utan förlorar 
äfven anspråket på fri hemresa. 

Om däremot arbetsgifvaren icke fullgör sina skyl
digheter, eller om en arbetare blir af honom eller hans 
ställföreträdare handgripligen misshandlad, kan arbetaren 
å sin sida begära harvande af aftalet. Han hänvisas 
därvid uttryckligen till att anlita österrikiska konsulatmyn
digheternas bemedling. 

Vid anhörigs sjukdoms- eller dödsfall eller vid andra 
viktiga tilldragelser i hemlandet, hvarvid en arbetare är 
nödsakad att dit återvända, skall intyg härom företes 
från vederbörande kommunala myndighet, hvarefter ar
betaren äger alt blifva entledigad. I sådant fall är han 
berättigad att utfå den innestående säkerheten men för
lorar anspråket på fri hemresa. 

Vid sjukdomsfall erhålla arbetarne af arbetsgifvaren 
kostnadsfri läkarehjälp, medicin och sjukvård. 

Arbetarne äro skyldiga att vid kontraktets under-
skrifvande aflämna sina legitimationspapper eller pass, 
hvilka (af Skånska landtmännens arbetsgifvareförenings 
styrelse skola förvaras och), då den kontrakterade tiden 
tilländalupit, till arbetarne återlämnas, försedda med veder
börlig påskrift. 

I alla i aftalet icke omnämnda tvistefrågor skall 
svensk lag äga tillämpning, men såväl arbetsgifvaren som 
arbetarne tillerkännas rätt att för tvisters biläggande 
vända sig till Skånska landtmännens arbetsgifvareförenings 
styrelse, som garanterar arbetarne, att de erhålla sina 
rättigheter enligt kontraktet. 

De i ifrågavarande slags kontrakt förekommande be
stämmelser om förmannens skyldigheter samt om ansvaret 
för anförtrodt gods återfinnas icke i den kontraktstyp 
(för arbetarne), hvilken, såsom ofvan nämnts, användes, 
då särskilda kontrakt föreligga med både uppsynings-
mannen och arbetarne. Motsvarande bestämmelser finnas 
i detta fall intagna i uppsyningsmannens kontrakt. 

Den del af arbetarnes aflöning, som arbetsgifvaren 
enligt kontraktet har rätt att innehålla såsom säkerhet 
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för a rbe tarnes kvarstannande, uttages vanligen under de 
första 7 veckorna, den första dock oräknad, med 3 kr. 
pr vecka, således tillsammans 18 kronor. Beloppet mot
svarar i hufvudsak arbetsgifvarens kostnad för arbetarens 
hitresa och tillfaller honom såsom godtgörelse, om ar
betaren skulle rymma. 

Vid kontraktsbrott gör arbetaren dessutom en annan 
förmögenhetsförlust. Han går nämligen förlustig ersätt
ningen för hemresan, därest han icke »fullgör sina skyldig
heter under hela den aftalade arbetstiden». I enlighet 
med hvad of van nämnts, går arbetaren jämväl förlustig 
ifrågavarande förmögenhetsförmåner, den innehållna säker
heten samt fri hemresa, i vissa uppräknade fall, näm
ligen då han vanhedrar eller handgripligen motsätter 
sig arbetsgifvaren eller dennes ställföreträdare, gör sig 
skyldig till tjufnadsbrott eller djurplågeri samt, be
träffande ogift kvinna, om hon blir hafvande. Af dessa 
förefaller den sista bestämmelsen angående ogift kvinna, 
som blir hafvande, vara särskildt hård; den lärer ej heller 
tillämpas i praktiken, utan antingen erhåller kvinnan såväl 
den innestående aflöningen som ersättning till hemresa, 
eller också får hon stanna kvar. 

Som nyss nämnts, går arbetaren endast förlustig er
sättningen för hemresan, ej kautionen, för det fall, att 
han på grund af anhörigs sjukdoms- eller dödsfall eller 
andra viktiga tilldragelser i hemlandet är nödsakad att 
dit återvända. 

Därest arbetsgifvaren icke fullgör sina skyldigheter 
enligt aftalet, eller arbetare af honom eller hans ställföre
trädare handgripligen misshandlas, och aftalet på denna 
grund blir häfdt, bibehåller arbetaren naturligtvis sin 
rätt till såväl den innehållna säkerheten som ersättningen 
för hemresa. 

VII. Arbetstiden. 
I tabellen å sid. 74—77 lämnas för hvarje särskild 

gård uppgifter rörande tiden för arbetets början och slut, 
arbetstidens längd med och utan afdrag för raster samt 
rasternas antal och sammanlagda varaktighet. 
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Tidpunkten för arbetets början är tämligen likartad 
vid de olika arbetsställena. Den varierar blott inom 
gränserna af en timme, nämligen kl. 6, 6.30 och. 7. Tid
punkten för arbetets slut varierar mellan kl. 6'30, 7, 7.30 
och 8 på aftonen. 

Arbetstidens början på morgonen: 

Arbetstidens slut på aftonen: 

Den ordinarie arbetstiden börjar sålunda i allmänhet 
kl. 6 eller 6'30 på morgonen samt slutar kl. 7 eller 7'30 
på aftonen. 

Före, resp. efter nämnda tidpunkter inträder vid dag-
aflöning öfvert idsarbete med rätt till öfvertidsersättning 
för det fall, att man träffat öfverenskommelse därom i 
aftalet, något som emellertid icke alltid är fallet. 

Bruttoarbetstid (utan af drag för raster) i timmar: 

Nettoarbetstid (med af drag för raster) i timmar: 

Med afseende å bru t toarbe ts t iden fördelade sig så
lunda antalet gårdar och arbetare tämligen likformigt 
inom gränserna 12—13 72 timmar. Den beräknade 
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genomsn i t t l i ga b ru t toa rbe t s t iden pr a rbe ta re ut
gjorde 12 t. 45 min. 

Den effektiva ne t toa rbe t s t iden var bestämd till 
10 Va t. för mer än halfva antalet gårdar och arbetare, 
resp. 30 och 620; för 1/s af arbetarne utgjorde densamma 
11 å 11 V2 t., för återstoden endast 10 t. I genomsni t t 
pr a rbe tare uppgick den effektiva arbetstiden pr dag till 
10 t. 41 min. 

Till jämförelse härmed kan meddelas, att ne t toarbets 
t iden för svenska arbetare vid ett 25-tal ctörre gårdar 
i Skåne — vid hvilka kollektivaftal träffades under 
hösten 1907 mellan Skånska landtmännens arbetsgivare
förening eller enskilda arbetsgifvare å ena sidan och 
Skånska landtarbetareförbundet å den andra — är be
stämd till 10 timmar för tiden 1 mars—1 november (med 
ett undantag, där arbetstiden för samma tidsperiod är 
fastställd till 10 Vä timmar). Sannolikt torde emellertid 
arbetstiden vid flertalet andra gårdar, där aftal ej funnos, 
hafva varit något längre. Då därjämte de svenska arbe
tare, hvilka köra dragare, äro skyldiga att utom den ordi
narie arbetstiden sköta dessa, så torde häraf framgå, att den 
dagliga arbetstiden är ungefär densamma för svenska och 
utländska arbetare. 

Rasternas antal utgör i allmänhet 3 (frukost-, mid
dags- och eftermiddagsrast) med en sammanlagd längd af 
c:a 2 timmar. 

VIII. Arbetarnes aflöningsförmåner. 
Aflöningen till arbetarne utgår dels i kontanter dels 

i naturaförmåner, och torde dess storlek till det väsentli
gaste bestämmas af förhållandena å den tyska arbetsmark
naden. Naturaförmånerna äro desamma under hela sä
songen, medan den kontanta aflöningen växlar högst be
tydligt. Vid arbetet å betfältena, hvilket sysselsätter 
arbetarne flera månader under deras vistelse härstädes, 
arbeta de i regel mot ackordsbetalning, d. v. s. erhålla 
betalning efter utfördt arbete och kunna då genom flit 
och arbetsamhet förtjäna en högre dagspenning än vid 
dagaflöning. För öfrigt ar dagaflöningen under skörden 
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— i kontrakten bestämd till 5 veckor, men i allmänhet 
tillämpad under något längre tid (i det följande beräknad 
till 35 arbetsdagar) — högre än under den öfriga tiden. 

Naturaförmånerna kunna indelas i dels sådana, som 
vid användandet förbrukas, och dels sådana, som icke 
förbrukas. De senare utgöras af fri bostad, nödigt natt
läger, tvättapparat, lampor samt kista till förvarande af 
matvaror; de förra utgöras af bränsle, lyse, potatis och 
skummad mjölk. Bränsle och lyse erhållas i mån af be-
hof; potatis utgår vanligen med 121 /» kg. i veckan och den 
skummade mjölken med 1 liter dagligen för hvarje person. 

För bestämmandet af genomsnittsvärdet på dessa olika 
naturaförmåner hafva uppgifter insamlats från 12 gårdar 
i Malmöhus län. De därvid erhållna värdeuppgifterna för 
de förbrukliga naturaförmånerna äro ganska enhetliga och 
lämna ett genomsnittsvärde af kr. 29.16 för person och 
säsong eller, fördeladt på 200 arbetsdagar, 14.5 öre pr 
person och dag. 

Beträffande de icke förbrukliga naturaförmånerna äro 
uppgifterna om värdet på bostaden mycket växlande, 
nämligen 10—25 kr. för person och säsong. Den största 
variationen beror naturligtvis i första hand på bostädernas 
beskaffenhet och på antalet personer i hvarje rum. Genom
snittsvärdet blir 17'26 kr. för person och säsong eller 8.5 
öre om dagen. Tillsammans höja således naturaförmånerna 
dagaflöningen med 23 öre om dagen. 

Kontant dagaflöning. "Vid angifvandet af den kon
tanta dagaflöningen måste, såsom ofvan framhållits, åt
skillnad göras för skördet id och annan tid liksom 
ock för de olika arbetaregrupperna: män, ynglingar') 
och kvinnor. 

1) Kontrakten upptaga stundom särskildt bestämd dagaflöning 
för »större pojkar». Då emellertid i det vid denna undersökning 
använda frågeformuläret åtskillnad gjorts endast på personer öfver 
och under 18 år, har man icke kunnat konstatera det faktiska 
antalet sådana ynglingar, utan har hela antalet ynglingar vid de 
följande kalkylerna öfver aflöningsbeloppen räknats tillsammans. 

För kvinnor är alltid dagaflöningen lika vid samma arbetsställe, 
oafsedt åldern. 
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Den genomsnittliga kontanta dagaflöningen för samtliga 
af denna undersökning berörda arbetare utgjorde: 

Skördetid. Annan tid. 

Genomsnittstalen för dagaflöningen inom olika län 
förete vissa olikheter, som visserligen till en del äro af 
mera tillfällig art till följd af det ringa antalet arbetare inom 
vissa län, men hvilka dock torde erbjuda ett visst intresse. 

Dagaflöningen utgick i genomsnitt för män under 
skörde t id med 2'00 kr. i Gottlands län, 1.95 kr. i Hal
lands, 1.92 kr. i Östergötlands, 1.82 kr. i Kristianstads samt 
177 kr. i Malmöhus län; under annan tid med 1.84 kr. i 
Gottlands län, 1"73 kr. i Kristianstads, 1.63 kr. i Öster
götlands, 1.60 kr. i Hallands samt 1.48 kr. i Malmöhus län. 
Den varierade sålunda under skördetid från 2.oo kr. i 
Gottlands län till'1.77 kr. i Malmöhus län, under annan 
tid från 1'84 kr. i Gottlands län till 1.48 kr. i Malmöhus län. 

För kvinnor utgick dagaflöningen i genomsnitt under 
skördet id med 1.55 kr. i Östergötlands län, 1.43 kr. i 
Malmöhus, 1/38 kr. i Gottlands, 1.35 kr. i Kristianstads 
samt 1/33 kr. i Hallands län; under annan tid med 1.20 
kr. i Östergötlands och Gottlands län, 1.14 kr. i Kristian
stads län, 1.13 kr. i Malmöhus län samt l.oo kr. i Hal
lands län. Den varierade sålunda under skördet id från 
1.55 kr. i Östergötlands län till 1'33 kr. i Hallands län, 
under annan tid från I20 kr. i Östergötlands och Gott
lands län till Too kr. i Hallands län. 

För ynglingar utgick dagaflöningen i genomsnitt 
under skördet id med 1.76 kr. i Östergötlands län, 1.57 
kr. i Gottlands, 1.45 kr. i Malmöhus, 1'38 kr. i Kristianstads 
samt 1.33 kr. i Hallands län, under annan tid med 1.42 
kr. i Östergötlands län, 1.29 kr. i Gottlands, l-17 kr. i 
Malmöhus, 1.14 kr. i Kristianstads samt l.oo kr. i Hallands 
län. Den varierade sålunda under skördetid från 1.76 
kr. i Östergötlands län till 1'33 kr. i Hallands län, under 
annan tid från 1.42 kr. i Östergötlands län till Too i 
Hallands län. 
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Gårdarnes samt de där anställda arbetarnes för
de ln ing efter den kontanta dagaflöningens nöjd 
framgår närmare af efterföljande tablå (Jfr Tak s. 74—77). 

Antalet gårdar och arbetare, fördelade efter den kontanta 
dagaflöningen. 

Skördetid Annan tid-
Dagaflöning. (c:a 85 arbetsdagar). 

M ä n . Antal Antal 

') Dagaflöningen under skördetid uppgick rid 1 gård med 6 
män till 2'28 kr., vid 1 gård med 4 män till 2 i o kr. 

2) Dagaflöningen under »annan tid» var vid 1 gård med 5 män 
1-2 5 kr., vid 1 gård med 3 män 1.15 kr. 

;t) Dagaflöningen under skördetid var vid 1 gård med 15 kvinnor 
174 kr., vid 2 gårdar med 4 kvinnor lGO kr. 

4) Dagaflöningen var under skördetid vid 1 gård med 4 ynglingar 
192 kr., vid 1 gård med 1 yngling 1'85 kr. samt under »annan tid» 
vid 1 gård med 1 vngling 1.6 6 kr. 
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Det föreligger sålunda ganska betydande växlingar i 
dagaflöningens belopp, nämligen för männen mellan 1'39 
och 2.28 kr. under skördetid samt 1.15 och 2'00 kr. under 
annan tid, för kvinnorna mellan l'io och 1.74 kr. under 
skördetid samt Too och 1.40 kr. under annan tid, för 
ynglingarne mellan 1/33 och 1/92 kr. under skördetid samt 
1/00 och l-65 kr. under annan tid. För det stora flertalet 
arbetare var dock variationen ganska ringa, så att den 
normala dagaflöningen kan anses utgöra: 

Skördetid. Annan tid. 

Arbetarnes sammanlagda dagsinkomst — kontant och 
in natura — vid dagaflöning kan med ledning af de här 
ofvan angifna genomsnittsbeloppen beräknas utgöra i medel
tal för män under skördetiden 2'03 kr. och under annan 
tid 1.80 kr. Motsvarande siffror för kvinnor äro 1'66 och 
1"37 samt för yng l ingar 1.69 och 1.41 kr. 

Till jämförelse må nämnas, att en fullgod svensk dag
lönare, som själf håller sig med bostad, enligt de hösten 
1907 i Skåne slutna kollektivaftalen erhåller för tiden 
mars—oktober en dagaflöning växlande från 2'50—2 70 kr. 

Rörande ersättningen för öfvertidsarbete — hvilket sällan 
torde förekomma — hafva följande uppgifter bekommits: 

öfeertidsersättning Mån. Kvinnor. Ynglingar. 

pr timme. A n t a l A n t a l A n t a l 

gärdar, arbetare. gärdar, arbetare. gårdar, arbetare. 

Som nyss nämndes, synes öfvertidsarbete endast un
dantagsvis förekomma vid arbete mot dagaflöning. Där-
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emot är det mycket vanligt, att de utländska arbetarne 
vid ackordsarbete arbeta på öfvertid. Detta beror emel
lertid på deras eget ompröfvande och betalas naturligtvis 
icke med någon förhöjning utöfver de bestämda ackords
prisen. 

Ackordslön för utländska arbetare förekommer i regel 
endast inom betodlingen (undantagsvis vid skördearbete 
och potatisodling), därvid skötseln och upptagningen af 
betorna å visst område kontrakteras till visst pris. ut
gångspunkt för prissättningen är den i Tyskland inom 
betodlingen vanligaste och för arbetarne välkända yten
heten, »Magdeburger—Morgen» (ungefär = V. hektar). 

Beträffande de utländska arbetarnes ackordspris för 
sommarskötse l och upp tagn ing af betor å en hektar 
hafva följande uppgifter erhållits: 

Ackordspris A n t a l 
pr hektar. gårdar, arbetare. 

De högsta och lägsta af de nu angifna prisen synas 
förekomma i samband med vissa särskilda förhållanden 
eller anordningar, ägnade att försvåra eller underlätta 
arbetet. Särskildt torde prislägena under 100 kr. pr 
hektar bero därpå, att i arbetet då icke ingår betornas ren
göring och hopläggande i högar. Där äfven detta mo
ment ingår i ackordsberäkningen, kan sålunda den nor
mala ersättningen till de utländska arbetarne för betornas 
skötsel och upptagning beräknas uppgå till 100—120 kr. 
pr hektar. 

Till jämförelse kan nämnas, att en svensk arbetare 
vanligen lärer erhålla cirka 160 kronor i ersättning för 
samma arbete. Det är således en väsentlig skillnad på 
den ersättning, som en svensk och en utländsk arbetare 
kunna betinga sig vid ackordsarbete i sockerbetsfälten. 
Härvid är dock att märka, att den svenska arbetaren van-
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ligen icke åtnjuter några som hälst naturaförmåner. Han 
får således själf hålla sig med mat och husrum1) samt 
eventuellt själf bekosta sin resa till och från arbetsstället. 

Det torde vidare böra erinras, att ackordsbetalningen 
för be tarbe te t icke brukar anses definitivt bestämd på 
förhand, emedan arbetet är i hög grad beroende af 
jordens beskaffenhet och väderleken vid tidpunkten för 
arbetets utförande. Om t. ex. vid upptagningstiden jorden 
är mycket hård, så att det är svårt att gräfva upp betorna, 
eller om betorna till följd af stark nederbörd äro mycket 
nedsmutsade, så plägar vanligen ersättningen något höjas. 

Ersättningen för endast u p p t a g n i n g e n utgör för 
svenska arbetare 80—90 kr., för utländska arbetare 56— 
72 kr. pr hektar. Utgår man då ifrån, att en medelgod 
arbetare (man eller kvinna) för upptagning af 1 hektar 
använder 32 dagar2), d. v. s. upptager 1 ruta sockerbetor 
pr dag (ruta = V32 hektar är det vanliga ytmåttet vid 
uppgörande af ackord med svenska arbetare), så skulle 
en svensk arbetare efter en beräknad genomsnittsbetalning 
af 88 kr. pr hektar uppnå en dagsinkomst af 2.75 kr., en 
utländsk arbetare däremot, efter en genomsnittsbetalning 
af 64 kr. pr hektar, en dagsinkomst af kontant 2 kr. samt 
tillsammans med naturaförmånerna (= 23 öre) 2-23 kr. 

Af denna beräkning skulle framgå, att en svensk 
arbetare vid ackordsarbete borde förtjäna i kontanta pen
ningar väsentligt mera om dagen än en utländsk. Emel
lertid anses erfarenheten gifva vid handen, att så knappast 
är förhållandet i verkligheten, utan att de främmande arbe-
tarne genom längre arbetstid och uthålligare energi bringa 
sin kontanta dagsinkomst vid ackordsarbete till ungefär 
samma höjd som de svenska. 

Riktigheten af denna uppfattning bekräftas jämväl 
af de uppgifter rörande verkligen utbetalade aflöningar, 
som kunnat erhållas. Sådana uppgifter från ett mindre 
antal gårdar angifva nämligen de svenska arbetarnes 
kontanta inkomst vid här ifrågavarande arbete till i ge-

1) Vid flertalet gårdar torde äfven daglönarne kunna få fritt 
husrum, men lära de vanligen ej bruka använda sig däraf. 

2) Måhända något för lång tid. Särskildt dugliga arbetare lära 
medhinna upptagning af 1 l/2 ruta pr dag. 
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nomsnitt c:a 2'70 kr.1) pr dag, under det att motsvarande 
belopp för utländska arbetare var 2'68 kr.2). 

I allmänhet torde förtjänsten vid ackordsarbete uppgå 
till samma belopp för såväl män som kvinnor, enär arbetet 
är af sådan beskaffenhet, att kvinnorna hafva lika stora 
förutsättningar som männen att utföra detsamma. Någon 
genomsnittsförtjänst särskildt för män och särskild t för 
kvinnor har ej heller kunnat erhållas, emedan, åtminstone 
hvad de utländska arbetarne beträffar, vanligen flera per
soner (familjer, syskon el. d.) gemensamt utföra visst 
ackordsarbete samt dela förtjänsten af arbetet. 

Vid jämförelse med aflöningsförhållandena i Dan
mark3) beträffande utländska säsongarbetare synes det 
framgå, att dagaflöningen där är något högre, men ersätt
ningen för ackordsarbete lägre, hvarför deras aflöning i 
hufvudsak torde kunna anses vara densamma. Den ge
nomsnittliga dagaflöningen utgjorde nämligen i Danmark 
vid skördetid för män 2.oo kr., för kvinnor och ynglingar 
resp. 1"50 kr.; under annan tid för män 1.50, för kvinnor 
och ynglingar resp. 115 kr. Vid ackord däremot betalas 
för både sommarskötsel och upptagning af sockerbetorna 
endast 80'92 kr. pr hektaT, sålunda väsentligt mindre än i 
Sverige. 

Arbetarnes hela inkomst pr säsong. Att försöka lämna 
en ungefärlig beräkning angående en utländsk arbetares 
hela inkomst under säsongen är mycket vanskligt, all-
denstund uppgifterna angående den tid, under hvilken 
arbetarne erhålla dagaflöning, och den, under hvilken 

J) Denna uppgift grundar sig på muntliga upplysningar från 
en del arbetsgifvare i Malmöhus län. Svårighet har mött att direkt 
från arbetsgifvarnes räkenskaper erhålla en representativ siffra för 
de svenska arbetarnes dagsinkomst vid ackordsarbete. De manl iga 
svenska arbetarne sysselsättas nämligen än med ackordsarbete 
än med daglönsarbete; vanligen växlar man mycket ofta. De 
kv inn l iga åter utgöras till allra största delen af statkarls- och 
daglönarhustmr, hvilka, förutom arbetet på betfältena, hafva sitt 
hushåll att sköta. 

2) Denna medelsiffra grundar sig på 619 faktiskt utbetalade 
veckoaflöningar, hämtade från arbetsgifvarnes aflöningsböcker. 

3) Jfr Bil. 10 å sid. 111 ff. 
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de arbeta mot ackordsbetalning, äro mycket varierande. 
Det tillkommer enligt kontrakt arbetsgifvaren att bestämma, 
när folket skall arbeta mot dagaflöning eller mot ackords
betalning. En del arbetsgifvare tillämpa ackordssystemet 
i mycket stor utsträckning, så att arbetarne under halfVa 
säsongtiden arbeta mot ackordsbetalning och under den 
andra hälften mot dagaflöning; andra låta däremot arbe
tarne under nästan hela tiden gå mot dagaflöning. 

Därtill kommer, att man icke alltid följer kontraktets 
bestämmelser om, att skördetiden, under hvilken den högre 
dagaflöningen åtnjutes, skall räknas till 5 veckor, utan 
lämnar arbetsgifvaren vanligen den högre dagaflöningen 
under längre tid, för att skördearbetet skall bedrifvas med 
större fart. Man kan emellertid utgå från den förutsätt
ningen, att ackord lämnas under 3- månader, dagaflöning 
under de återstående 5 månaderna, däraf under 5 å 6 
veckor (c:a 35 arbetsdagar) den högre dagaflöningen. 
Under dessa förutsättningar skulle för hela säsongen en 
man förtjäna 75 x 2-68 + 35 x 1.80 + 90 x 1-57 = 405.30 kr., 
en kvinna 353'65 kr. och en yngling 358.30 kr. i kontanta 
penningar. Lägger man härtill värdet af naturaförmånerna, 
uppskattade till 46"42 kr., så blir hela förtjänsten: 

pr säsong. i genomsnitt 
pr arbetsdag. 

IX. Arbetsgifvarens omkostnader. 
De kostnader — utöfver arbetarnes aflöning kontant 

och in natura — som arbetsgifvaren måste vidkännas 
för den utländska arbetskraften, och hvilka därför måste 
tagas i betraktande vid bedömandet af priset på denna, 
äro af fyra slag, nämligen: kostnaderna för värfningen, 
för hit- och hemresan, för uppsyningsman eller förarbetare 
samt för den kvinna, som förestår köket och bostäderna. 

Utgifter för arbetarnes anskaffande. Enligt kontraktet 
erhålla arbetarne fri resa fram och åter mellan sitt hem-
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lands gräns och arbetsstället. Däremot få de själfva be
kosta resan från sin bostadsort till gränsen. Ombuds
mannen hos Skånska landtmännens arbetsgifvareförening 
beräknar på följande sätt resekostnaderna för en galizisk 
arbetare till arbetsplats i Malmöhus län: tur och retur 
från Galiziens gräns till Trelleborg 36 kr. samt tur och 
retur från Trelleborg till arbetsstället ungefär 4 kr. eller i 
resekostnad tillsammans 40 kr; vär fn ingskos tnaden 
beräknas af föreningens ombudsman till 10 kr. 1) Den sam
manlagda kostnaden för en galizisk arbetares anskaffande 
och transport utgör sålunda omkring 50 kr. Fördelas 
denna kostnad på 200 arbetsdagar, så höjer den arbets-
gifvarens kostnad pr dag och arbetare med 25 öre. 

För de polska arbetarne torde ifrågavarande kost
nader uppgå till ungefår samma belopp. 

Utgifter för arbetets ledning m. m. Liksom arbetarne 
erhålla sin aflöning såväl i kontanter som i naturaförmåner, 
så aflönas också uppsyningsmannen på samma satt. Hans 
kontan ta lön plägar vara afpassad efter de honom under
lydande arbetarnes antal och växlar från 66 till 115 kr. i 
månaden, hvilket för säsong utgör 528—920 kr. Hans 
naturaförmåner äro desamma, som tillkomma arbetarne, 
men dessutom vanligen 1 liter söt mjölk dagligen. Då de 
egentliga arbetarnes naturaförmåner kunna uppskattas till 
46.42 kr. för säsongen, och uppsyningsmannen därjämte er
håller 244 liter söt mjölk till ett uppskattadt värde af 8 
öre pr liter eller tillhopa 19.52 kr., så blir värdet af hans 
samtliga naturaförmåner 65.94 kr.2) 

Det sammanlagda värdet af uppsyningsmannens 
löneförmåner, kontant och in natura, växlar sålunda mellan 
593.94 och 985.94 kr. och torde i medeltal uppgå till 700 
å 800 kr. pr säsong eller inemot 100 kr. i månaden. Som 
han ej själf deltager i arbetet, så måste utgifterna för 
hans aflöning tagas i betraktande vid beräknandet af 
arbetsgifvarnes omkostnader för arbetarne. Klart är, att 

1) När värfningen skett genom ombudsmannen. Då andra vägar 
anlitas, torde kostnaden i genomsnitt ställa sig något lägre. Jfr 
härom s. 26. 

2) Nämnas må emellertid, a t t uppsyningsmannen dessutom på 
flera ställen erhåller 1 å 2 kg. smör i veckan. 

4 
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ju mindre arbetareantalet är, desto mer skall kostnaden 
för uppsyningsmannen höja arbetsgifvarens kostnad pr 
dag och arbetare.x) Genomsnittskostnaden för uppsynings-
mannens aflöning uppgår vid de gårdar, där sådan finnes, 
till 15 öre pr dag och arbetare. 

För att undvika den för smärre gårdar betungande kost
naden för uppsyningsman, använder man där, såsom redan 
förut är omtaladt, ofta en s. k. forarbetare i stället för 
uppsyningsman. För sin speciella uppgift såsom arbets-
befäl och uppsyningsman uppbär förarbetaren vanligen 
en ersättning af 13.50 kr. i månaden, eller för säsong 108 
kr. Denna kostnad, fördelad på 21 arbetare, som är 
genomsnittsantalet vid hvarje gård, och 200 arbetsdagar, 
höjer arbetsgifvarens kostnad per dag och arbetare med 
endast 3 öre. Denna siffra är dock något för låg, emedan 
arbetareantalet vid de gårdar, där förarbetare användas, 
vanligen icke är så högt som 21. Emellertid blir det, 
som synes, för arbetsgifvaren betydligt billigare att an
vända förarbetare än uppsyningsman. 

Hvad slutligen beträffar den kvinna, som förestår köket 
och bostäderna, så får hon samma dagaflöning och natura
förmåner som de öfriga kvinnorna. Hon erhåller således 
såsom dessa under skördetiden den högre dagaflöningen 
samt hela den öfriga tiden den lägre. Hennes löneför
måner skulle således uppgå till 35 x 1'43 + (244—35) x l-u 
+ 46"42 (naturaförmånerna) = 334-73 kr. Beräknar man i 
medeltal 21 arbetare vid hvarje gård och 200 arbetsdagar, 
så höja hennes löneförmåner arbetsgifvarens kostnad pr 
dag och arbetare med 8 öre. Vid ett ringa antal arbetare 
skulle emellertid denna kostnad blifva alltför betungande,-
hvarför man också i sådant fall plägar uppdraga åt en af 
arbeterskorna att, utan särskild ersättning, fullgöra hit
hörande åligganden mot några timmars ledighet dagligen 
från det egentliga jordbruksarbetet. 

') Så t. ex. höjdes vid en gård med blott 10 arbetare arbets
gifvarens kostnad pr dag och arbetare med 31 öre, under det att 
motsvarande ökning vid en annan gård med 58 arbetare var blott 
5 öre pr dag och arbetare. 
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Arbetsgifvarens sammanlagda kostnader. Samman
lägger man alla dessa omkostnader — för värfning, resa 
fram och åter, uppsyningsmän eller förarbetare samt 
den nyssnämnda kvinnan — så ökas arbetsgifvarens 
utgifter för den utländska arbetskraften högst afsevärdfy 
nämligen med omkring 48 öre per dag och arbetare, när 
uppsyningsmän användes, och omkring 36 öre, när för
arbetare finnes. Lägger man således denna kostnad till 
arbetarnes genomsni t t l iga dagsinkomst — kontant 
och in natura — så skulle således en utländsk manlig 
arbetare kosta arbetsgifvaren per dag under skördetid 
2-5i eller 2-39 kri, beroende på om uppsyningsmän eller 
forarbetare användes, under annan tid resp. 2"28 eller 
2-16 kr. För kvinnor blifva motsvarande siffror under 
skördetid 2.14 eller 2.02 kr., annan tid l-86 eller 1.73 kr.; 
för ynglingar under skördetid 2.17 eller 2'05 kr. samt under 
annan tid 1.89 eller 1#77 kr. Vid ackordsarbe te skulle 
arbetsgifvarens genomsnittliga utgift blifva resp. 3.39 eller 
3.27 kr. Såom förut nämnts, kostar en fullgod svensk 
daglönare arbetsgifvaren, enligt de hösten 1907 slutna 
kollektivaftalen, 2.50—2.70 kr. pr dag. l) 

Vid en fördelning af säsongtiden på sätt å sid. 48 
angifvits, skulle således de utländska arbetarne tillskynda 
arbetsgifvaren följande sammanlagda kostnad: 

Med upp- Med för- Med upp- Med för-
syningsman. arbetare, syningsman. arbetare. 

Som jämförelse kan meddelas, att i det kollektiva 
aftal för landtarbetare, som hösten 1907 ingicks vid några 
större gårdar i nordvästra Skåne, en lagstadd statares 
sammanlagda löneförmåner i kontanter och natura upp
skattats till 742.05 kr.x) Således skulle en svensk statare i 

') För arbetsgifvaren tillkommer jämväl med afseende å de 
svenska arbetarne viss kostnad för arbetets ledning. 
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genomsnitt för hela året kosta arbetsgifvaren 61.83 kr. 
pr månad, en utländsk arbetare däremot under säsongen 
6 8'46 eller 65.48 kr. pr månad. Klart är emellertid, att 
arbetskraften dock är mycket mera värd och därför dyrare 
under säsongen än under den återstående delen af året. 

I detta sammanhang torde emellertid böra påpekas, 
att tiden för de utländska arbetarnes vistelse härstädes 
icke sammanfaller med den tid af året, under hvilken 
egentligt beliof af deras arbetskraft föreligger. Såspm 
ïedan förut anmärkts, har nämligen konkurrensen om den 
utländska arbetskraften verkat därhän, att arbetsgifvarne 
måste importera arbetarne långt tidigare än behofvet på
kallar. Arbetarne hitkomma i början af april, men man 
torde få anse, att, därest arbetsgifvarne finge bestämma 
tidpunkten för deras hitkomst endast med hänsyn till 
behofvet af arbetskraft, skulle densamma troligen bestäm
mas till i början på juni. För att därför få en fullt exakt 
beräkning på arbetsgifvarens kostnad för de utländska 
arbetarne under den egentliga säsongtiden, bör därför en 
god del af arbetsgifvarens kostnad för de två första måna
derna af deras vistelse härstädes såsom en indirekt kostnad 
fördelas på de senare sex månaderna. Af allt detta fram
går med stor tydlighet, att de u t ländska a rbe ta rne 
ingalunda blifva bi l l igare än de svenska.1) 

X. Arbetsduglighet. 

Hvad de utländska arbetarnes arbetsduglighet be
träffar, kan man såsom allmänt omdöme säga, att de 
vid arbetet å betfältena, med hvilket de genom mångårigt 
säsongarbete blifvit särskildt förtrogna, äro minst jämn
goda med svenska arbetare, men i alla andra jordbruks-

1) För fullständighetens skull må här erinras, at t vid beräk
nandet af arbetsgifvarnes kostnad hänsyn ej kunnat tagas till deras 
'utgifter för läkarevård och medicin vid sjukdomsfall bland arbetarne. 
Några uppgifter härom hafva nämligen ej kunnat erhållas. Af allt 
a t t döma voro emellertid hithörande utgifter under år 1907 obetyd
liga. — De gårdar däremot, där under år 1909 smittkoppsfall in
träffat, torde få vidkännas afsevärda sjukvårdsutgifter. 
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göromål, speciellt sådana som fordra större kroppskrafter» 
äro underlägsna dessa. De användas vanligen endast till 
rent mekaniskt handarbete. Dock förekommer döt äfven, 
att de brukas såsom kördrängar och ryktare. Endast 2 
fall hafva anträffats, då sådana arbetare begagnats såsom 
yrkesarbetare, nämligen en smed och en. snickare, I förbi
gående kan nämnasj att dessa yrkesarbetare betingat sig 
en kontant daglön af 3 '60 kr. 

Om arbetsdugligheten således är mindre hos de ut
ländska arbetarne än hos de svenska, så uppgifves dock för
hållandet dem emellan i viss mån blifva utjämnadt däri
genom, att de förra äro flitigare och arbetssammare, ifall 
de stå under ett dugligt arbetsbefäl med god disciplin. 
Det fordras emellertid alltid närvaro af ett arbetsbefäl 
för att vid daglönsarbete godt arbetsresultat skall vinnas. 

Ehuru de utländska arbetarnes allmänna duglighet 
är mindre än de svenska arbetarnes, och likväl kostnaden 
för dem blir ungefär lika stor, tyckas de svenska arbets-
gifvare? hvilka använda sig af denna utländska arbets
kraft, vara mycket belåtna med densamma. Arbetsledarne 
vid de olika gårdarne hafva i allmänhet gifvit de främ
mande arbetarne goda vitsord för deras förhållande både 
i och utom arbetet. 

Skulle man vilja skilja på de utländska arbetarnes 
arbetsduglighet inbördes, så torde man kunna säga, att 
de polska männen äro de mest arbetsdugliga och stå 
föga efter de svenska arbetarne. Särskildt äro de dugliga 
att sköta och köra dragare. Därnäst komma de gali-
ziska kvinnorna. Orsaken till att dessa dock äro mera 
eftersökta än de polska männen ligger däri, att de äro 
mycket billigare. Jämförelsevis sämst anses i allmänhet 
de galiziska männen och de polska kvinnorna vara. 

XI. Bostadsförhållanden. 

Bostadsförhållandena för utländska arbetare å de 
svenska gårdarna synas i allmänhet vara ganska goda. 
Visserligen måste flera personer bo i samma rum, men 
något egentligt kasärnsystem förekommer icke. Skilda 
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bostadsrum finnas alltid för män och kvinnor; när bland, 
de utländska arbetarne finnes någon familj, erhåller denna 
oftast särskildt rum. Uppsyningsmannen och förarbetaren 
hafva också särskildt rum för sig (och familj). Rummen 
äro alltid försedda med eldstäder och fönster samt van
ligen trägolf; endast i enstaka fall anträffas golf af lera. 

Kvinnorna äro mycket ordentliga samt hålla rent och 
städadt i sina bostäder; sämre är det däremot i rum, där 
manliga arbetare bo. Med hänsyn tagen till deras arbete 
å betfälten, är det dock äfven här helt säkert bättre, än man 
skulle kunnat vänta sig. Till största delen beror det på 
uppsyningsmannen, huruvida han håller efter arbetarne 
i detta hänseende eller icke. Det ingår nämligen i dennes 
uppgift att tillse, att det hålles rent inom och utom bo
städerna. 

Sofplatserna bestå af halmmadrass, halmkudde och 
filt. På en del ställen utdelades till en början äfven 
lakan, men dessa förstodo arbetarne sig ej på att använda. 
Två och två dela alltid sängplats. 

Möblemanget består endast af dessa sofplatser, kistor 
till förvaring af matvaror, ett bord och några stolar. 

Maten fortares i allmänhet i sofrummen. Från 41 af 
samtliga 56 af undersökningen berörda gårdar har upp
gift lämnats, att särskildt rum finnes för matlagning, 
men troligen finnes sådant vid nästan alla gårdar. Med 
afseende å matlagningen torde en särskild omständighet 
böra anmärkas, nämligen att maten icke lagas gemensamt, 
utan hvar och en har sitt särskilda kokkärl, i hvilket hans 
mat kokas. Arbetarne äro nämligen så misstänksamma mot 
hvarandra, att de ej kunna sämjas om fördelning af mat 
och kostnader. Endast i det fall, att de äro medlemmar af 
samma familj eller särskildt goda vänner, kunna de nöja 
sig med gemensamt kokkärl. Som följd häraf måste 
den kokspisel, på hvilken maten lagas, vara försedd med 
ett mycket stort antal kokhål, vanligen 20—30. Finnes 
ej sådan spisel, ställas kärlen ofvanpå en vanlig spisel, 
hvilken då naturligtvis måste oIdas glödhet för att bringa 
maten till kokning. 

Vid ett stort antal gårdar, där en större mängd 
arbetare användas, hafva för dem uppbyggts nya hus, 
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vanligen af tegel, hvilka oftast äro praktiskt upp
förda med stora, ljusa sofsalar, god ventilation, värme
ledning eller järnkaminer samt ett rymligt skafferi till 
hvarje sal för förvaring af mat och kläder. Att anmärka 
är, att om vid samma gård finnas såväl galizier som 
polacker, man måste hafva skilda bostadshus för dem, ty 
så stor är icke sämjan dem emellan, att de lämpligen 
kunna sammanföras i samma hus. 

Antalet arbetare, som bo tillsammans i samma rum, 
framgår för flertalet gårdar af tabellen å sid. 74—77. Dennas 
uppgifter äro här nedan sammanställda med hänsyn till 
antalet arbetare i hvarje rum. 

""Sfr ' •» 9ärdar. Antal arbetar,. 

Af denna tablå framgår sålunda, dels att i regel 
högst 10 personer bo i samma rum, dels ock att flere 
personer bo i samma rum vid gårdar, där man använder 
ett större antal dylika arbetare, än där man använder 
ett mindre antal. 

XII. Hushållning med förvärfvad arbetsförtjänst. 

De utländska arbetarne, särskildt galizierna, utmärka 
sig för stor sparsamhet. De torde vid säsongens slut 
hafva en stor del af sin kontanta aflöning sparad. De 
naturaförmåner, som de erhålla, motsvara nästan hela 
deras behof af näringsmedel, hvarför blott en jämförelse
vis ringa del af deras kontanta aflöning användes för 
anskaffande af sådana. Ej heller slösa de bort sina pennin
gar på njutningsmedel eller nöjen. De lefva i de flesta 
fall afskilda för sig och deltaga ej i ortsbefolkningens 
nöjen och förlustelser. De polska männen äro dock mycket 
begifna på cigarretter och använda därför rätt mycket 
penningar för inköp af sådana. 
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Att lämna en exakt uppgift på den summa, som en 
utländsk arbetare kan beräknas hafva samlat såsom be 
s p a r i n g a r under säsongen, låter sig icke göra. Till led
ning för ett omdöme härom skola dock här nedan lämnas 
några uppgifter angående de belopp, hvilka förmedelst 
postanvisning sändts af dessa arbetare från de skånska 
postkontoren till Galizien och ryska Polen. Dessa upp
gifter hafva hämtats direkt från original-anvisningarna, 
hvilka, behörigen kvitterade, ingå till Kungl. Generalpost-
styrelsen såsom verifikationer till den österrikiska, respektive 
ryska, afräkningen öfver postanvisningsrÖrelsen till dessa 
länder. Någon svårighet att. afgöra, hvilka bland dessa an
visningar verkligen härröra från de utländska arbetarne, har 
icke mött ifråga om de till Galizien adresserade. Det är näm
ligen mycket lätt att konstatera, att så godt som alla post
anvisningar till Galizien från de skånska kontoren (hvilka i 
detta hänseende undersökts) äro afsända af de galiziska 
arbetarne. Hvad däremot beträffar de till ryska Polen 
adresserade postanvisningarna, så försvåras bedömandet af 
den orsaken, att såväl i Skåne som i Sverige för öfrigt 
finnas åtskilliga polska judar, hvilka sända penningar 
till sitt hemland. I de fall, då på anvisningen såsom 
afsändarens bostadsort varit utsatt någon af de gårdar, 
vid hvilka polska arbetare finnas, föreligger naturligt
vis icke någon tvekan, och hafva därför endast sådana 
anvisningar här tagits i betraktande. Man får vid under
sökning af postanvisningarne den uppfattningen, att de 
flesta galiziska arbetare regelbundet skicka hem sina be
sparingar, med undantag naturligtvis för de allra sista 
veckoaflöningarna, hvilka medtagas vid hemresan. Polac
kerna däremot synas mindre ofta sända hem penningar 
genom posten, sannolikt af det skälet, att postanvisnings-
rörelsen från Sverige till Ryssland är relativt nyss an
ordnad och därför ej hunnit vinna anslutning och för
troende. Arbetarne bruka också själfva förklara, att de 
icke våga skicka hem något, emedan penningarne i många 
fall icke komma fram till adressaten. 

Det framgår af den undersökning, som verkställts 
med ledning af postanvisningarne, att på denna väg under 
säsongen 1907 till Galizien afsändts omkring 90,000 kr. 
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från postkontor inom Malmöhus och Kristianstads län. 
Då dessa anvisningar, som nämndt, otvifvelaktigt förskrifva 
sig från de inom länen verksamma galiziska arbetarne, 
hvilkas antal utgjorde omkring 875 (häri då inberäknade 
omkring 180 sådana arbetare vid en industriell inrättning, 
hvilka i förevarande afseende ej kunnat särskiljas från 
landtarbetarne — jfr sid. 63 ff.), så skulle på hvar och 
en af dem belöpa sig i genomsnitt c:a 100 kr. genom 
postanvisningar hemsända medel. 

Till ryska Polen hafva samtidigt de polska arbetarne 
i de båda länen (tillsammans omkring 250) pr post
anvisning afsändt omkring 15,000 kr., hvilket i me deltal 
för hvar och en utgör 60 kr. 

Som ofvan betonats, måste emellertid dessa siffror 
endast uppfattas såsom antydningar om de besparingar, 
som de utländska arbetarne här göra. Många af dem, 
framför allt bland polackerna, samla dessa besparingar 
under hela arbetstiden och våga ej anförtro dem till post
befordran. De, som genom posten hemsända penningar, torde 
i vissa fall jämväl använda annan form därför än postanvis
ningar. Och i alla händelser medföra arbetarne alltid 
de senaste veckornas arbetsförtjänst i kontanter vid sin 
hemresa på hösten. Det torde under sådana förhållanden 
icke vara någon öfverdrift, om man antager, att de ut
ländska arbetarne under sin vistelse här bespara i medel
tal 150 å 200 kr.1) eller sammanlagdt åtminstone 200,000 kr. 
under säsongen. 

XIII. Arbetsinställelser och aftalsbrott. För
hållandet till svenska arbetare. 

Bland de främmande säsongarbetarne hafva, så vidt 
kändt, hittills endast följande arbetsinställelser2) ägt rum. 

•) I en artikel i Nationalekonomisk tidskrift 1908, s. 246, 
uppgifves, att såväl i Danmark som i Tyskland de främmande landt
arbetarne beräknats bespara omkring 2/3

 a I s ' n kontanta inkomst. 
2) I denna redogörelse för arbetskönflikter hafva medtagits 

äfven uppgifter om en konflikt vid ett kalkverk år 1907 samt om 
tvänne konflikter, den ena år 1907 och den andra år 1908, vid 
bränntorfsfabriker. 
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Östergötlands sockerfabriks aktiebolag hade till sina landtegendo-
mar, speciellt för sin på dessa bedrifna betodling, på våren år 1906 
importerat icke mindre än 210 utländska säsongarbetare (galizier och 
polacker). Galizierna voro direkt värfvade af de medföljande tyska upp-
syningsmännen, polackerna däremot af i ryska Polen födda agenter, 
hvilka, för att erhålla så många agent-arfvoden som möjligt, enligt upp
gift, narrat sina landsmän med falska kontrakt, förespeglande dem långt 
större. förmåner, än hvad de hade rätt att utlofva. Som naturligt 
var, skulle detta leda till stridigheter, hvilka började jedan vid 
första aflöningstillfället. Bidragande härtill hade äfven varit den 
omständigheten, att folket missräknat sig på de dyra lefnadsomkost-
naderna i Sverige. Formliga arbetsnedläggelser företogos upprepade 
gånger vid egendomarne Ullevid, Brestad och Gnestad. Vid Ulle 
vid strejkade arbetärne icke mindre än 3 gånger under loppet af 3 
veckor, hvarvid de fordrade högre aflöning, förkortad arbetstid, bort
tagande af allt ackordsarbete m. m. Arbetsinställelserna resulterade 
dels i att en del af folket reste hem till sitt land igen, dels i att några 
på grund af begångna våldsamheter afskedades. På detta sätt hade 
under sommarens lopp 77 stycken lämnat arbetet; en del af dessa 
begingo härigenom aftalsbrott, emedan de voro bundna med skrift
liga kontrakt för hela sommarsäsongen. I allmänhet synes det 
haf va varit polackerna, som uppmanat »de egentliga galizierna» 
till strejk och som begingo våldsamheterna. Såväl de tyska upp-
syningsmännen, hvilka ej heller synas varit fullt ärliga mot folket, 
som äfven de svenska arbetsledarne blefvo vid flera tillfällen miss
handlade. 

Till Bone gård på Gottland importerades år 1906 på våren 44 
utländska säsongarbetare från Galizien och ryska Polen. Redan da
gen efter ankomsten vägrade dessa börja arbetet, fordrande långt 
högre aflöning än hvad kontraktet föreskref, förebärande, att de 
förväxlat Gottland med Lolland, dit de fordrade, att man skulle 
sända dem. Arbetsgifvaren vägrade helt naturligt att bevilja deras 
fordringar. Främlingarna erhöllo emellertid kost och bostad i Visby, 
och, sedan på enskildt initiativ hopsamlats respenningar åt dem, be-
gåfvo de sig hem. Arbetärne hade i rese- och kostpenningar kos
tat arbetsgifvaren c:a, 2,300 kr. 

Under intryck af den för arbetärne lyckliga utgången af 
konflikten vid Rone gård nedlade äfven 34 till Skäggs gård im
porterade galizier och polacker arbetet. Dessa fordrade att de 
samtliga skulle få arbeta efter ackoidsersättning. Arbetsgifvaren 
hade nämligen gifvit några pojkar befallning att köra hästar, för 
hvilket arbete de erhöllo dagaflöning i enlighet med kontrakt. 

Dessa arbetare npptogo dock åter arbetet, sedan någon höj
ning beviljats dem för daglönsarbete och det tillika garanterats dem, 
att rid de tillfällen, då en del af dem arbetade för daglön, en annan 
del för ackordsersättning, de förra skulle erhålla lika stor inkomst 
som de senare. 

År 1906 utbröt äfven konflikt bland de till Stora Markie och 
Lindholmens gårdar i Malmöhus län importerade utländska säsongar-
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betarne. Efter ungefär en månads arbete vägrade 39 polska arbe
tare vid Stora Markie arbeta, fordrande högre dagaflöning. Arbe
tarne påstodo, att den tyska uppsyningsmannen vid, värfningen lofvat 
dem större löneförmåner, än hvad det senare visade sig att kon
traktet bestämde. Enligt kontraktet skulle dagaflöningen, förutom 
vissa naturaförmåner, utgå med 1 16 kr. för män samt 1 kr. för kvinnor 
och pojkar i kontant aflöning. Arbetsgifvaren förklarade sig nu 
villig att betala en kontant dagaflöning af 2 kr, åt män samt 1'48 
kr. åt kvinnor och pojkar. Arbetarne voro emellertid icke nöjda 
härmed, utan efter 5 dagars strejk reste de alla hem till sitt land igen. 

En bättre utgång för arbetsgifvaren fick konflikten bland de 
33 galiziska arbetare, som importerats till Lindholmens gård. Efter 
l1/2 dags strejk upptogo dessa åter arbetet, sedan arbetsgifvaren 
höjt deras kontanta aflöning från 138 kr. till 160 kr. för män, 
från 11 i kr. till 18 8 kr. för pojkar samt från 1 kr. till I ' l l kr. 
för kvinnor. 

Till Furillens kalkverk på Gottland hade den 20 april 1907 
ankommit 35 polska arbetare, hvaraf 3 kvinnor, för arbete med jord-
schaktning, lastning af kalksten m. m. Redan i början af juni 
nedlade arbetarne emellertid arbetet och afreste till Tyskland. Or
saken till arbetsnedläggelsen uppgifves hafva, varit, dels att arbe
tarne voro missnöjda med det för dem tunga arbetet, och dels att 
de ej ansågo sig erhålla den öfverenskomna aflöningen. Det senare 
påståendet var dock, enligt arbetsgifvarens uppfattning, icke riktigt. 
(Beträffande arbetsförhållandena i öfrigt jfr sid. 66). 

Bland de till Axhults torfströfabrik i Kronobergs län den 2 juni 
1907 ankomna arbetarne, 15 män och 3 kvinnor af galizisk och 
polsk nationalitet, uppkom vid slutet af samma månad en arbetstvist, 
som föranledde arbetarne att nedlägga arbetet och återvända till 
sina resp. hemorter. Några närmare uppgifter om konfliktens inne
börd hafva ej erhållits. (Beträffande arbetsförhållandena i öfrigt 
jfr sid. 66). 

Emmaljunga torffabriksaktiébolag i Kristianstads län importerade 
i början af år 1908 ett 60-tal galiziska arbetare för att användas 
vid bolagets bränniiorftillverkning. Efter ungefär en veckas arbete 
därstädes vände sig arbetarne till arbetsledningen med begäran om 
högre dagaflöning. De voro tillika missnöjda med den kost, som 
bolaget gaf dem. Dagaflöningen uppgick enligt kontrakt till unge
fär T2 0 kr. pr dag. Arbetarne fordrade nu 3 kr. pr dag samt 
påstodo, att de vid värfningen utlofvats en dagaflöning af 3 å 4 kr. 
Då arbetsledningen icke ville bevilja dem någon löneförhöjning, ned
lade de arbetet. Arbetsledningen försökte nu tvinga arbetarne att 
återgå till arbetet genom att indraga kosten för dem. Bolaget måste 
emellertid på ortsbefolkningens tillskyndan tillsvidare utdela mat 
bland dem. 
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En del oroligheter trtbröto, hvarför arbetsledningen såg sig nöd
sakad att begära polisbevakning, hvilken också erhölls. Den agent, 
som förmedlat anställningen, ditkallades men kunde ingenting ut
rätta. Efter ungefär 14 dagars förlopp blefvo 42 stycken hemsända 
på kommunens bekostnad, de öfriga återgingo i arbetet på förutva
rande villkor. Arbetsgifvaren ansåg; att arbetsnedläggelsen till största 
delen berodde på socialistisk agitation bland folket. Ortsbefolkningen 
synes i allmänhet hafva tagit arbetarnes parti i denna konflikt. 

Som synes, har orsaken till arbetsinställelserna i all
mänhet varit den, att arbetarne vid värfningen ej erhållit 
fullt korrekta uppgifter angående löneförmånerna, och har 
resul ta te t vanligen blifvit, att arbetarne rest hem igen. 

Förutom vid de här ofvan skildrade arbetsinställel
serna synas kontraktsbrott endast undantagsvis hafva före
kommit. I Danmark och framför allt i Tyskland hafva 
arbetsgifvarne däremot i detta hänseende haft bittra er
farenheter. Då antalet utländska arbetare i dessa länder 
är stort, måste naturligtvis stora svårigheter uppstå att 
kontrollera och identifiera de enskilda arbetarne. Om så
lunda en utländsk säsongarbetare på något sätt blifvit miss
nöjd med förhållandena vid gården, Tymmer han ofta sin 
väg och kan alltid mycket lätt få ny anställning på annat 
ställe. En direkt lockelse härtill är den omständigheten, 
att han kan betinga sig högre aflöningsförmåner, ju längre 
det lider fram på säsongen. Detta af konkurrensen om 
arbetskraft framkallade och genom arbetsgifvarnes bris
tande sammanhållning befordrade kontraktsbrytande har 
ock i Tyskland tagit en sådan omfattning, att man där 
sett sig tvungen stadga stränga bestämmelser om legiti
mationstvång för att underlätta polismyndigheternas kon
troll öfver arbetarne. Afven i Danmark har man i den 
år 1908 utfärdade »Polakloven» tagit hänsyn till önsk
värdheten att förekomma kontraktsbrott.1) 

Om emellertid kontraktsbrotten varit, mera sällsynta 
i Sverige, så beror detta närmast därpå, att de arbets
ställen, där utländska arbetare brukas, äro jämförelsevis 
få och spridda, så att några större svårigheter ej mött 
för vederbörande arbetsgifvare och myndigheter att följa 
en afviken arbetare. Det blir då äfven mindre lockande 

[) Jfr Bil. 11, §§ 14—15. 
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för andra arbetsgifvare att i sin tjänst taga en sådan 
förrymd arbetare, hvilken därför riskerar att blifva be
handlad såsom lösdrifvare. 

Ett ganska starkt band på arbetarne utgör vidare det 
hos arbetsgifvaren innestående, på aflöningen afdragna 
penningebeloppet, som (jfr s. 36) arbetaren vid kontrakts
brott går förlustig. Då han därjämte förlorar sin rätt 
till fri hemresa — hvilken ju från Sverige blir dyrbar — 
så medför sålunda ett förtidigt afvikande från anställ
ningen en afsevärd ekonomisk förlust. 

Oaktadt sålunda risken för kontraktsstridig afresa 
från arbetsplatsen i Sverige icke kan vara så stor, hafva 
arbetsgifvarne ägnat sin uppmärksamhet åt frågan om 
att bereda större trygghet i detta hänseende. Man torde 
därvid närmast söka genom sammanslutning genomföra, 
dels att aflöningen blir densamma vid alla gårdar, så att 
arbetaren icke skall eggas till rymning af hoppet att 
annorstädes erhålla högre aflöning, dels ock att såsom en 
oeftergiflig fordran för erhållande af arbete skall fasthållas 
arbetarens skyldighet att medels arbetsbok styrka, att han 
ordentligt fullgjort förut åtagna förpliktelser. 

De utländska säsongarbetarnes förhållande till ortsbe
folkningen och speciellt till de svenska arbetarne inom jord
bruket erbjuder icke något särskildt intresse; på grund 
af den ringa beröringen de olika folkslagen emellan präglas 
deras inbördes förhållande närmast af likgiltighet. De 
utländska arbetarne lefva nämligen i allmänhet afskilda 
för sig och söka ej något umgänge med de svenska 
arbetarne. Klart är emellertid, att dessa senare, som i 
de utländska arbetarne se konkurrenter om arbetstill-
gången och hinder för sin sträfvan efter bättre arbets
villkor, och hvilka väl äfven i många fall uppfatta deras 
hitkallande såsom ett arbetsgifvarnes kampmedel, icke 
omfatta de utländska arbetarne med någon sympati. I alla 
händelser har dock icke någon mera framträdande fientlig 
stämning dem emellan kommit till synes, utom när främ
mande arbetare anställts vid gårdar, där strejk pågått, i 
hvilket fall dessa blifvit behandlade och förföljda såsom 
strejkbrytare. Sålunda måste vid de gårdar i nordvästra 
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Skåne, där skördestrejk pågick hösten 1907, de utländska 
arbetarne skyddas genom polisbevakning. 

Svenska och utländska arbetare vid samma gård 
arbeta aldrig tillsammans utan i skilda grupper. Därest 
vid samma gård finnas såväl galizier som polacker, så 
bilda äfven dessa sinsemellan skilda arbetsgrupper. I det 
föregående har ock redan påpekats, att det ej heller varit 
lämpligt att sammanföra galiziska och polska arbetare i 
samma bostäder. 

De utländska arbetarne hafva ännu icke ingått i någon 
arbetareorganisation här i landet. Huruvida de i sitt 
hemland tillhöra någon sådan, är icke bekant, men torde 
så icke vara förhållandet. 

XIV. Utländska jordbruksarbetares användande 
åren 1908 och 1909. 

För att söka utröna, i hvad mån de i det föregående 
meddelade uppgifterna, rörande användandet af utländska 
jordbruksarbetare samt rörande dessas arbets- och lefnads-
villkor, kunna anses belysande för jämväl motsvarande 
förhållanden under åren 1908 och 1909, hafva vissa upp
lysningar i berörda afseenden infordrats från Kommers-
kollegii ombud i Kristianstad, Malmö, Lund, Hälsingborg 
och Halmstad äfvensom från ombudsmannen hos Skånska 
landtmännens arbetsgivareförening. Samtliga de sålunda 
tillfrågade personerna, hvilka på grund af sin ställning 
kunna förutsättas vara omdömesgilla i ämnet, hafva så
som sin uppfattning uttalat, att antalet utländska jord
bruksarbetare i stort sedt fortfarande är detsamma som 
under år 1907, måhända dock något ökadt på vissa orter, 
samt att deras aflönings- och öfriga arbetsvillkor torde 
vara i hufvudsak oförändrade. De resultat, som erhållits 
för år 1907, kunna således i allt väsentligt läggas till grund 
för ett omdöme med afseende å de utländska jordbruks' 
arbetarnes förekomst och ställning under åren 1908 och 1909. 
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Tillägg. 

I. Utländska jordbruksarbetare, inkallade i anledning 
af strejk. Vid ett antal större gårdar i nordvästra delen af 
Malmöhus län utbröt den 28 aug. 1907 strejk bland landt-
arbetarne. Då konflikten blef långvarig, inkallades på 
Kosten till 3 af dessa gårdar sammanlagdt 59 galiziska 
arbetare. 

Vid 1 af gårdarne fingo dessa nya arbetare samma 
aflöningsvillkor, som tillkommo de förut vid samma gård 
(Tabellen sid. 74—75, Malmöh. 1., gård n:o 1) anställda 
utländska arbetarne, eller i kontant dagaflöning under 
skördetid 2'00 kr. för vuxna män, l-50 kr. för kvinnor och 
ynglingar samt under annan tid 1'60 och 1'is kr. resp. 
Vid de 2 öfriga gårdarne utgick den kontanta dagaflö-
ningen med 2'00 kr. för män och l-60 kr. för kvinnor. 
Ersättningen för ackordsarbete var densamma som för 
öfriga utländska arbetare. Till den kontanta lönen kommo 
därjämte vanliga naturaförmåner. Vid beräknandet af 
arbetsgifvarnes omkostnader bör emellertid ihågkommas, 
att värfnings- och resekostnaderna i dessa fall måste för
delas på en mycket kort säsongtid, hvarigenom denna 
arbetskraft blef väsentligt dyrare an vanligt. 

II. Utländska säsongarbetare vid industriella företag. 
Vid en kaolinfabrik i Kristianstads län hade från och med 
år 1903 regelbundet anställts utländska säsongarbetare, 
enligt tillgängliga uppgifter utgörande år 1903 c:a 70, 
1904 c:a 100 samt åren 1905—1907 c:a 180. 1) Arbetarne 
sysselsattes med diverse grofarbeten, närmast motsvarande 
dem, som förekomma vid vanliga tegelbruk. 

1) Beträffande arbetsförhållandena å här ifrågavarande arbets
ställe under åren 1903 och 1904 återfinnas vissa uppgifter i Andra 
kammarens protokoll 1904, 111:38:2 ff. 
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Af de år 1907 anställda 180 arbetarne voro 168 män, 
hvaraf 5 under 18 år, samt 12 kvinnor, hvaraf 2 under 
18 år. Samtliga härstammade från Galizien och voro 
engagerade genom en tysk platsanskaffningsbyrå. 

Den närmaste tillsynen öfver dessa arbetare utöfvades 
af 2 uppsyningsmän, hvilka (liksom fabrikschefen) voro 
af tysk nationalitet. Uppsyningsmännens löneförmåner 
voro resp. 100 och 80 kr. i månaden förutom fri kost och 
bostad. 

Arbetarne anlände till arbetsplatsen i spridda grupper 
under tiden 7 januari—15 april och skulle enligt kontrakt 
kvarstanna till den 15 december. Personligt kontrakt var 
upprättadt mellan arbetsgifvaren och arbetarne, i det att 
alla arbetarne underskrifvit samma kontraktsexemplar. 
Detta reglerade arbetsförhållandena på följande sätt.l) 

Arbets t iden (§' 2) började kl. 6 på morgonen och 
slutade kl. 7 på aftonen med 3 raster på tillsammans 2 
timmar. Arbetstiden uppgick således utan afdrag för 
raster till 13 timmar samt med afdrag för raster till 11 
timmar. Regelbundet nattarbete förekom vid vissa arbeten 
med början kl. 6 e. m. och slut kl. 6 f. m. med afdrag 
af 1 ' 2 timmar för raster. Dessutom voro arbetarne skyl
diga att, då arbetsgifvaren sådant begärde, arbeta utöfver 
dessa tider mot viss öfvertidsersättning. (De vid arbets
stället sysselsatta svenska och tyska arbetarnes arbetstid 
uppgick till 9 k 10 timmar dagligen). 

Aflöningen utgick dels i naturaförmåner och dels i 
kontanter. Naturaförmånerna bestodo af fri kost, bostad, 
sängkläder, bränsle och lyse (§ 4), beräknade till ett värde 
af 70 öre om dagen. Den kontanta aflöningen utgick 
dels såsom dagaflöning, dels såsom ersättning för ackords
arbete. Huruvida den ena eller andra aflöningsformen 
skulle användas, berodde på arbetets beskaffenhet, så att 
visst slags arbete alltid skulle ersättas medelst dagaflöning, 
visst slags medelst ackordseTSättning. Den kontanta dag-
aflöningen utgick enligt kontraktet med 24 kronor i må
naden för män samt 18 kronor för kvinnor och pojkar. 
Det torde dock icke hafva händt, att någon arbetare en 

l) Kontraktet återgifves som Bil. 5 å sid. 95 fr. 
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hel månad sysselsattes endast med sådant arbete, som er
sattes medelst dagaflöning, utan fick hvarje arbetare med 
växlande fördelning utföra såväl sådant arbete som ackords
arbete. Någon specificerad uppgift angående ersättningen 
för de olika slagen af ackordsarbete har icke erhållits, 
men har det uppgifvits, att de galiziska arbetarne, i dag
aflöning och ackordsersättning tillsammantagna, pr månad 
•erhöllo en kontant inkomst af 45 till 60 kronor eller till
sammans med naturaförmånerna 66—81 kronor. (De vid 
fabriken anställda svenska och tyska arbetarne förtjänade 
på samma tid 80—100 kronor, men dessa erhöllo inga 
naturaförmåner.) Aflöningen utbetaltes direkt till hvarje 
arbetare hvar 14:de dag, detta senare dock i strid mot 
kontraktet (§ 7). 

Arbetsgifvarens öfriga omkostnader (för värf-
ning, resa, underhåll under resan, olycksfallsförsäkring, 
läkare och medicin) beräknades för hvarje arbetare till unge
fär 75 kronor för säsong, och om man i allmänhet beräknar 
•denna till 9 månader, så belöper sig på hvarje månad 
•8.33 kr. En utländsk arbetare kostade således arbets
givaren 72.33—89'33 kr. pr månad. 

Oaktadt, såsom nyss nämnts, de vid arbetsstället an
ställda svenska och tyska arbetarne kostade arbetsgifvaren 
80 å 100 kr. pr månad, sålunda väsentligt mer än de 
galiziska, torde dessa senare dock, till följd af sin ringare 
arbetsduglighet, icke i verkligheten blifva billigare. En 
hel del förekommande arbeten äro nämligen för tunga för 
de galiziska arbetarne och måste därför utföras af svenska 
•eller tyska. Galizierna voro dock lika arbetsvilliga, ehuru 
arbetet, enligt hvad det ville synas, torde vara tyngre 
och hårdare än det, som förekommer inom jordbruket. 

Bostäderna voro här mindre rymliga och goda än 
de, hvilka vanligen erbjödos de utländska säsongarbetarne 
inom jordbruket. I tämligen små rum inlogerades 30—40 
personer, och blef det därför nödvändigt, för att bereda 
sofplats åt alla, att förlägga sofplatserna i tvänne rader, 
den ena ofvanför den andra. Då arbetet till sin beskaf
fenhet är ganska orenligt, så måste det blifva nästan 
omöjligt att i så öfverfyllda bostäder åstadkomma snygg-

5 
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het. 1) Särskildt badrum förefanns vid arbetsstället till 
arbetarnes begagnande. 

Åfven här vitsordades de galiziska arbetarnes spar
samhet och omtanke om sin ekonomi. Enligt uppgift 
skulle en och annan arbetare hafva under en säsong gjort 
besparingar af ända till 350 kr. 

Under sommaren 1907 funnos utländska säsongarbe
tare vidare anställda vid ett kalkverk i Gottlands län och 
en torfströfabrik i Kristianstads län. Antalet arbetare vid 
den förra arbetsplatsen utgjorde tillsammans 35, nämligen 
32 män, däraf 4 under 18 år, samt 3 kvinnor; vid den 
senare tillsammans 18 arbetare, nämligen 15 män, däraf 
I under 18 år, samt 3 kvinnor. 

Hela arbetstiden pr dag utan afdrag för raster ut
gjorde vid kalkverket 12 å 13 timmar, vid torfströfabriken 
I I 7s timmar samt med afdrag för raster resp. 10 \ 2 a 
11 V-' samt 10 timmar. 

Aflöningsförmånerna utgingo på båda ställena dels in 
natura, dels i kontant aflöning pr- timme. Naturaför
månerna voro desamma på båda platserna och bestodo 
af fri bostad, sängkläder, bränsle och lyse. Sålunda in-
gingo här icke alls några näringsmedel i naturaförmånerna 
såsom för de arbetare, som voro anställda vid jordbruket 
eller vid ofvannämnda kaolinfäbrik. I stället var den kon
tanta atiöningen här något större. Sålunda erhöllo vid 
kalkverket män 23 öre samt kvinnor och pojkar 12 öre 
i timmen; motsvarande siffror voro för arbetarne vid torf
ströfabriken resp. 20 och 15 öre. Den kontanta aflö-
ningen skulle sålunda vid den förra arbetsplatsen med 
10 V-' timmars arbetsdag utgöra för män 2"42 samt för 
kvinnor och pojkar 1.26 kronor; vid den senare arbets
platsen åter med 10 timmars arbetsdag för män 2-oo kr. 
samt för kvinnor och pojkar l-50 kr. om dagen. 

Orsaken till de utländska arbetarnes inkallande upp-
gifves af arbetsgifvaren vid kalkverket vara brist på in
hemsk arbetskraft samt vid torfströfabriken inträffad strejk 
bland förut anställda svenska arbetare. 

l) Efter det ;itt dessa uppgifter inhämtades, lära bostadsför
hållandena hlifvit i någon mån förbättrade men dock fortfarande 
vara i hög grad otillfredsställande. 
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De främmande arbetarnes vistelse blef emellertid af 
ganska kort varaktighet på båda de ifrågavarande arbets
platserna, enär strejker utbröto under juni månad, hvar-
efter arbetarne afreste. (Jfr härom närmare sid. 59). 

III. Årsstadda ryska statare. Det torde i detta sam
manhang förtjäna erinras, att Skånska landtmännens arbets
givareförening hösten 1907 gjorde ett försök med att i 
stället för utländska säsongarbetare anställa sådana fasta 
arbetare. För detta ändamål engagerades ett antal ryska 
landtarbetarefamiljer om sammanlagdt 94 personer att åtaga 
sig årstjänst vid några till nämnda förening hörande gårdar. 
Som emellertid deras arbetsduglighet och lämplighet i 
ofrigt visade sig långt mindre, än man väntat, och då 
anskaffnings- och resekostnaderna ställt sig mycket höga 
(enligt uppgift af ombudsmannen hos Skånska landtmän
nens arbetsgivareförening ej mindre än 115 kr. förhvarje 
arbetare, d. v. s. för man och hustru 230 kr.), så har detta 
försök icke vidare upprepats. Dessa arbetares arbets- och 
löneförhållanden framgå närmare af deras arbetskontrakt, 
som i Bil. 6 å sid. 100 ff. finnes återgifvet. 
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Résumé. 

Ce n'est qu'en 1904 qu'ont été employés en Suède, dans une proportion 
digne d'etre signalée, des ouvriers de saison étrangers. Au courant des années 
suivantes leur nombre a augmenté de sorte qu'en 1907, l'année de la présente 
enquête, leur nombre total était de 1,678. De ce nombre 386 étaient employés 
dans quelques établissements industriels (des chaufourneries, une fabrique de 
litière tourbe) ou, par des raisons particulières, appelés ä la fin de la saison. 
Parmi les autres se trouvaient 64 enfants, 24 femmes s'occupant exclusivement 
des soins du ménage, et 30 surveillants. 

Le nombre total des ouvriers agricoles au sens propre occupés pendant la 
saison (culture des betteraves) montait done ä 1,174. De ceux-ci, traites de 
preference dans le présent rapport, 414 étaient des hommes dont 93 mineurs 
et 760 des femmes dont 75 mineurs. Ces ouvriers étaient employés dans 66 
propriétés, presque toutes situées dans le midi du pays. Le nombre des 
ouvriers dans chaque propriété variait de 3 å 66; la moyenne étant de 21. 
V» environ des ouvriers étaient de la Galicie, '/« de la Pologne russe, les 
autres de différentes contrées en Allemagne etc. 

L"engagement des ouvriers se reglait par des contrats de travail, savoir 
soit par contrat par écrit, conclu entre le patron et le surveillant, soit par 
contrat par écrit entre le patron et le surveillant ainsi qu'entre le patron 
et chacun des ouvriers, soit par contrat par écrit entre le patron et chaque 
ouvrier. Ces contrats ressemblaient presque toujours aux contrats en usage 
en Allemagne et en Danemark, toutefois étaientils un peu plus favorable» 
envers les ouvriers. 

Durée de la saison- Ordinairement les ouvriers étrangers arrivaient 
au commencement du mois d'avril et restaient jusqu'a la fin de novembre 
on le commencement de décembre; on pourrait done estimer la durée de la 
saison ä environ 8 mois ou 200 journées de travail. 

Durée du travail. La durée dn t r a v a i l b r u t e variait de 12 ä 
13Va heures, la moyenne étant pour la totalité des ouvriers 12 heures 46 min. 

La durée du t r a v a i l n e t t e était pour plus de la moitié des proprié
tés et des ouvriers fixée ä IOV2 heures, pour V3 elle était de 11 heures, pour 
le reste de 10 heures. La moyenne pour tous les ouvriers montait å 10 h. 
41 m. par jour. Ordinairement il y avait 3 repos par jour comprenant en 
tout 2 heures. 

Le solaire était payé partie en nature partie en espeees. Les ouvriers 
recevaient en n a t u r e 12Va kilos de pommes de terre par semaine, 1 litre 
de lait écrémé par jour, chaiin'age, éclairage, logement, installation nécessaire 
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pour le repos de nuit et pour l'hygiène personnelle, ainsi qu'un coffre pour 
les provisions, le tout d'une valeur moyenne de 28 öre par jour et par 
ouvrier. 

Le s a l a i r e c o m p t a n t était payé soit en salaire par journée, soit 
en remboursement ä forfait. Le salaire par journée était un peu plus élevé 
au temps de la récolte. La moyenne des s a l a i r e s par j o u r n é e ressort 
du tableau suivant: 

Le mordant total du salaire des ouvriers obtenant des salaires par 
journée (en espèces et en nature) était en moyenne: 

Les ouvriers payés ä forfait pour toute la saison (culture et recolte des 
betteraves) obtenaient de 100—120 cour. par hectare. D'après les renseigne-
ments obtenus le s a l a i r e c o m p t a n t pa r j o u r n é e du t r a v a i l å forfai t 
a été estimé k 2,68 cour. en moyenne pour tous les ouvriers (hommes, femmes, 
mineurs). Les compensations en nature y comprises la moyenne du salaire par 
journée était done pour le travail ä forfait de 2'9l cour. 

Revenits par saison: Ordinairement les ouvriers étrangers semblent 
travailler 3 mois ä forfait. Les autres 5 mois ils travaillent pour des salai
res par journée, obtenant le salaire le plus élevé pendant 5—6 semaines 
(temps de la récolte). 

Le travail de la saison ainsi réparti, on pourra estimer le s a l a i r e 
c o m p t a n t pour un homme k 405,80 cour., pour une femme k 358-65 cour. et 
pour un adolescent k 358-so cour. Addition faite de la valeur des compensa
tions en nature, estimées 46-42 cour. par saison, Ie revenu entier s'élève ä 
451-78, 400-07 et 404-72 cour. respectivement. 

Frais du patron: Outre les salaires des ouvriers (en espèces et en 
nature) les patrons avaient d'autres dépenses importantes pour l'emploi 
«les ouvriers étrangers. Ces frais étaient les dépenses du recrutement: 60 
«•our. (voyage de la frontière de la Galicie ou de la Kussie au lieu du 
travail, aller et retour, 40 cour., les frais d'engagement 10 cour.) les dépen
ses pour le controle du travail (les appointements du surveillant) 593-94— 
985-94 cour. et les- gages de la ménagère 334-78 cour. Ces frais augmentaient 
la dépense du patron de 48 öre en moyenne par jour et par ouvrier. 
Cependant, les frais de controle se réduisaient beaucoup dans les cas oü l'on 
remplacait les surveillants »uppsyningsmän» (Aufseher) par des soi-disant 
>förarbetare> (Vorarbeiter), prenant part au travail eux-mêmes; dans ce ces 
l'augmentation des frais du patron était de 36 öre par jour et par ouvrier. 
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La moyenne du mordant total des dépenses du patron pour les salaires par 
journée et par ouvrier ressort du tableau suivant: 

sous Ie controle d'un sous le controle d'un 
»uppsyningsman» >förarbetare» 

pendant la récolte en temps ordinaire pendant la récolte en temps ordinaire 

Quant au t r a v a i l å forfait le montant total des dépenses du patron 
par jour et par ouvrier (bomme, femme, adolescent) était de 3-S9 ou de 3'27 
cour. dependant, des dépenses pour le controle. 

Le montant total des frais du patron par saison et par ouvrier ressort 
du tableau suivant: 

En general les logements des ouvriers étrangers étaient assez bonnes. 
10 personnes au maximum occupaient habituellement une pièce. Les 
hommes, les femmes et les families étaient logees séparément. Le manger 
se préparait å part. 

Les ouvriers étrangers se sont distingués par une grande économie. 
lis vivaient surtout des provisions recues du patron, et ne dépensaient point 
leur argent aux plaisirs ou aux objets de consommation (sauf des cigarettes). 
Leurs épargnes par saison pourront en general être estimées å 160—200 cour. 
par ouvrier au moins. 

Autant qu'on saclie. il n'y a pas eu de greves en 1907. En 1906 il y en 
avait dans quelques propriétés. La cause des greves était d'ordinaire des 
renseignements incorrects recjus par les ouvriers lors de l'engagement. Le retour 
des ouvriers dans leur pays en était d'babitude le resultat. 

Des infractions au contrat de la part de l'ouvrier (depart illicite) n'ont 
eu ieu qu'en peu de cas, ce qui'dépend surtout de ce qu'un ouvrier échappé 
risque de n'êtra réengagé mille part. De plus les ouvriers ne désirent pas perdre 
l'argent qui, d'après le contrat, est retenu sur le salaire et reste déposé chez 
le patron. Enfin, les dépenses de voyage sont considerables; par conséquent 
los ouvriers ne désirent pas se charger des frais du retour dans leur pays. 

D'après des rapports nouveaux le nombre des ouvriers agricoles étrangers 
en Suède en 1908 est reste le même qu'en 1907. De même leurs salaires et 
leurs autres conditions n'ont pas considérablement varié. 
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Öfversiktskarta. 

Förekomsten af utländska säsongarbetare 1) i Kristianstads 
och Malmöhus län år 1907. 

De gårdar, där dylika arbetare förefunnos, äro ut
märkta med x. Den vidstående siffran angifver antalet 
vid gården anställda främmande arbetare. 

') Inom jordbruket samt vid ett kaolinverk. 
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Tabell. Antal utländska jordbruksarbetare, deras kontanta aflöning, 
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arbetstid och bostadsförhållanden vid de olika gårdarne. (Forts.) 
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Tabell. (Forts.) Antal utländska jordbruksarbetare, deras kontanta 
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aflöning, arbetstid och bostadsförhållanden vid de olika gårdarne. 
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Frågeformulär. 
Bil. 1. 

Kuagl, Kommerskollegii afdeluing 
för arbetsstatistik. 

Uppgifter angående utländska säsongarbetare år 1907 vid 
i (stad, Jcöping eller socken), 

(arbi'tsställets namn.) 

län, till Kungl. Kommerskollegium afgifna den 190... 

af 
1. 

2. ii) Af <le i ofvanstående tablå upptagna arbetarna liafva ... inan och ... kvinnor under något 

föregående dr lxtft anställning i Srerige; 

b) hvarjämte ... män och ... kvinnor tidigare, under innrrarande år haft anställning d annan 

plats i Srerige, nämligen vid: 
(arfictsstiillcts iiiimn) 

3. a) Minderåriga barn, som ej deltaga i arbetet, haf va därjämte medförts: 

af familjer till ett sammanlagdt antal af barn 

» ensamma män » » » » » » 

» » kvinnor » » » » » » 

b? Vn.rna personer, som ej deltaga i arbetet, liafva medföljt till ett sammanlagdt antal af 

män och kvinnor 

Anm 
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4. Huru har den nuvarande anställningen förmedlats1)? 

5. Form f or anställningen 2)"! > 

6. Ordinarie arbetstid-

(Därest olika arbetstid galler för olika slag af sysselsättning under olika dagar (lördag) eller månader, 
torde uppgift därom lämnas härofvan.) 

7. Förekommer söndagsarbetet I sä fall huru ofta Och huru mycket? 

8. Förekommer öfvertidsarbete d hoaråagarf I så fall huru länge? 

1). Kontant aflöning (för ordinarie arbete): 

Tid på året. Sysselsättning. Antal arb. Kontant aflöning pr arbetare. 
a). 

Anm. (Ackordsaflöning m. ni.) 

10. Under säsongen inträffade förändringar i den kontanta arlöningen: 

') Genom formed lingsbyrä i Sverige eller utlandet, utländska eller svenska agenter, medföljande 
entreprenör eller iippwyningsmau o. s. v. 

2) Personliga eller kollektiva kontrakt med arbetsgifvaren eller entreprenör o. s. v. — Exemplar 
al' dylika kontrakt, aftal eller annat tryck, som belysa fräjfnn, torde bifogas. 
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11. Aflöning in natura (utöfver kontant lön): 

12. Ersättning för öfvertidsarbete å hvardagar: 

13. Ersättning för söndagsarbete: 

14. Bostadsförhållanden: a) Sofrum (Undersök för hvarje rum beskaffenheten, — eldstad, trägolf, 
fönster o. s. v. — antalet personer, kubikutrymme pr individ o. s. v. samt huruvida skilda rum 

finnas för familjer, män, kvinnor, minderåriga): 

b) Rum för matlagning: 

15. Hushållning med förvärfvad arbetsförtjänst: 

16. Uppförande utom arbetet: 

i) Jieviiknailt efter pä orten gängse prisfurhållanden. 
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17. Arbetsduglighet, flit och uppförande under arbetet: 

18. Förhållande till svenska arbetare och ortsbefolkningen': 
. . . . . : • . . . . . . . v . < 

19. Inträffade arbetskonflikter: 

20. Tillhöra arbetarne fackföreningar a) i eget land? 

b) i Sverige? 

21. Bruka arbetarne regelbundet taga säsongarbete i f rammande länder? 

22. Tidpunkt för afresa till hemlandet? , 

23. öfver vintern kvarstannande arbetare: (Antal, kön, ålder, nationalitet): 

24. Orsak till de utländska arbetarnes anställande? _ 

Anmärkningar: 

Bifoga exemplar af arbetsaftal, kontrakt, ordningsregler o. d.! 

6 
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Bil. 2. 

Kontrakt för arbetare 1). A. 

(då uppsyningsman icke finnes.) 

I. Arbetsgifvaren. 

a) Namn: 
b) Titel: 
c) Hemvist: 
d) Postadress: 
e) Telefon-nummer: 
f) Järnvägsstation: 
g) Härad: 

II. Arbetstagarne. 

Hela antalet: nämligen: 
arbetsförman (iippsyningsman), 
män, 
ynglingar, 
pojkar, 
hustrur och pigor, 
kokerska. 

III. Arbrtsaftalets varaktighet. 

Hos 
eller hos dennes rättsefterträdare, träda vi undertecknade 
i arbete, hustrur med deras mäns och omyndiga med 

') Skånska landtinilnnens arbetsgifvareforenings kontraktformulär (pa 
>venska ock polska språken). 
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deras fäders eller förmyndares medgifvande, från och med 
den till efterhösten samma år, 
tills alla de yttre landtbruksarbetena äro afslutade, 
eller till den , och förbinder 
sig hvar och en af oss att troget och flitigt å arbets-
gifvarens egendom efter anvisning utföra oss anbefallda 
daglöns- och ackordsarbeten. 

Hvar och en af oss undertecknade försäkrar sig vara 
fullständigt frisk och icke behäftad med någon arbets
dugligheten nedsättande åkomma, kvinnor, äfven gifta, 
icke i hafvande tillstånd. 

IV. Arbetstid. 

Arbetstiden vid daglönarbete är från klockan 
på morgonen till klockan på aftonen, med uppehåll 

timme för frukost, timme för middag och 
timme för merafton. Alltså en arbetstid af 

timmar pr arbetsdag. 
På arbetsgifvarens begäran äro arbetarne skyldiga, 

dock endast i trängande fall, att äfven utföra arbete å 
andra tider än ofvan nämnda, men erhålla då pr timme: 
män öre, ynglingar öre samt kvinnor och 
pojkar öre. 

Söndagar och andra kyrkliga högtidsdagar ar
betas icke. 

Dessutom hafva de romersk-katolska arbetarne rättig
het till följande fridagar: 

den 25 Mars (Maria bebådelsedag), 
» 14 Juni (Kristi lekamens dag), 
» 29 Juni (Peter och Paul), 
» 15 Augusti (Maria himmelsfärd), 
» 8 September (Mormessodagen), 
» 29 » (Micheelis), 
» 1 November (Allhelgonadag) och 

7 8 December (Maria aflelse). 

V. Arbetsförmannen (= Förarbetaren). 

Arbetsform annen (= förarbetaren), som deltager i ar
betet, ansvarar för tadelfritt arbete samt för tukt och ord-
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ning bland arbetarne och erhåller härför jämte daglön, 
som i punkt VI sägs, en särskild aflöning af Kronor 

öre per månad. 

VI. Daglön. 

a) under skördetiden, 5 veckor: 
1. Arbetsförmannen (= förarbetaren) Kr öre. 
2. Män, användbara till alla förekommande landtbruks-

arbeten Kr öre. 
3. Ynglingar Kr öre. 
4. Kvinnor och pojkar Kr öre. 
5. Kokerskan Kr. öre. 

b) under den öfriga tiden: 
1. Arbetsförmannen (= förarbetaren) Kr öre. 
2. Män, användbara till alla förekommande landtbruks-

arbeten Kr öre. 
3. Ynglingar Kr. öre. 
4. Kvinnor och pojkar Kr öre. 
5. Kokerskan Kr öre. 

VII. Ackordslöner. 

a) Bethackning: 
1. l:sta hackningen (mellan raderna) Kr öre. 
2. grupphackning, med cirka 20 cm. mellan grupperna 

Kr öre. 
3. gallring, livarvid endast en planta af hvarje grupp 

blir kvarstående Kr öre. 
4. 2:dra hackningen (i raderna) Kr öre. 
5. 3:dje d:o Kr öre. 

b) Sockerbetsupptagning, 
hvarvid betorna rengöras från jord och samlas i högar 
med c:a 250 kg. i hvarje hög och täckas med blast 

Kr öre. 

c) Foderbetsupptagning Kr öre. 
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d) Potatishackning Kr öre. 
Allt pr Mägdeburger-Morgen eller 25'6i ar. 

e) Potatisplockning efter maskin öre och efter 
plog öre pr 100 kilogram. En hektoliter beräknas 
väga 75 kilogram. 

Det står arbetsgifvaren fritt att bestämma, huruvida 
ofvan nämnda arbeten skola utföras på ackord eller mot 
daglön. 

VIII. Naturaförmåner. 
Förutom ofvan nämnda lönesatser skall hvarje arbetare 

erhålla i natura. 
a) liter skummad mjölk dagligen. 
b) kg. friska potatis pr vecka, eller, om så

dana icke finnas att tillgå, ersättning härför med på 
orten gällande dagspris. 

c) fri bostad med för de olika könen särskilda sofrum 
med sängar försedda med stråmadrass, snedkudde och en 
yllefilt för hvarje person; eldstad till kokning och tvätt
ning samt bränsle och lyse. 

Ofvanstående naturavaror skola levereras i godt och 
njutbart skick. 

Matlagning och städning af bostaden skall antingen 
verkställas af kvinnorna omväxlande, eller ock utföras af 
en bland dem utsedd därtill lämplig person, hvartill nödig 
fritid erhålles, nämligen minst timme på morgonen 
och timme vid middagen, dock för ett större antal 
arbetare längre tid i förhållande till antalet. 
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IX. Aflöning och kaution. 

Aflöningen såväl som leveransen af veckovis utgående 
natura varor skall äga rum hvarje lördag. 

Såsom kaution till säkerhet för arbetsgifvaren äger 
denne att vid hvarje aflöning de första veckorna, 
dock första veckan oräknad, för hvarje arbetare innehålla 

kronor pr vecka, d. v. s, tillsammans 
kronor. De sålunda innehållna medlen utbetalas till 
arbetarne vid slutaflöningen, då arbetarne i lagenlig ord
ning vid aftalstidens utgång lämna arbetet. 

Vid aftalsbrott från arbetarnes sida tillfaller däremot 
kautiönen arbetsgifvaren. 

X. Resekostnader. 

Kostnaderna för resan från 
till arbetsstället bestridas af arbetsgifvaren, som vid 

genom ombud emottager ar
betarne. 

Hvarje arbetare, som fullgör sina skyldigheter under 
hela den aftalade arbetstiden, erhåller i ersättning för 
återresan till kr. 

öre jämte fri resa från arbetsstället till Trelleborg. 

XI. Handpenningar. 

Hvarje arbetare erhåller såsom handpenningar å 
arbetsgifvarens räkning till bestridande af resekostnaderna 
från sitt hem till riksgränsen ett förskott af kronor, 
hvilket belopp af dragés å veckans arbets
förtjänst. 

XII. Arbetsredskap. 

De redskap och verktyg, hvilka af arbetsgifvaren 
öfverlämnas till arbetarne, äro dessa skyldiga att vid 
slutadt arbete återlämna. För förstörda redskap äro ar
betarne ersättningsskyldiga. 
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XIII. Lydnad. 

Det åligger hvarje arbetare att åtlyda af arbets
gifvaren i enlighet med detta aftal gifna föreskrifter. 

Uteblifver arbetare utan arbetsgifvarens medgifvande 
eller utan grundad orsak från arbetet, befinnes han under 
arbetstiden vara berusad, eller åtföljer han oaktadt förut
gången uttrycklig erinran härom, icke den föreskrifna 
husordningen, är arbetsgifvaren berättigad att vid nästa 
aflöning för honom såsom disciplinstraff afdraga 50 öre, 
som tillfaller fattigkassan. 

XIV. Upphäfvande af arbetsaftalet. 

I. Arbetsgifvaren är berättigad att upphäfva arbets
af talet gent emot arbetare, som: 

a) vanhedrar eller handgripligen motsätter sig arbets
gifvaren eller dennes uppsikt utöfvande ställföreträdare; 

b) gör sig skyldig till tjufnadsbrott eller djurplågeri; 
c) samt gent emot ogift kvinna, som blir hafvande. 
I dessa fall går arbetaren icke allenast i enlighet 

med punkt IX förlustig den hos arbetsgifvaren innestående 
kautionen utan förlorar äfven anspråket på fri återresa 
till riksgränsen. 

II. Om arbetsgifvaren icke fullgör sina skyldigheter, 
eller om en arbetare blir af arbetsgifvaren eller hans 
ställföreträdare handgripligen misshandlad, kan arbetaren 
begära upphäfvande af detta aftal, och har i så fall att 
vända sig till den K. o. K. österrikiska Konsulatmyndig
heten. 

III. Vid anhörigs sjukdoms- eller dödsfall eller vid 
andra viktiga tilldragelser i hemlandet, hvarvid en arbetare 
är nödsakad att dit återvända, skall intyg härom företes 
från kommunalordföranden och vederbörande arbetsbyrå, 
hvarefter arbetaren äger att blifva entledigad. 

1 sådant fall är han berättigad att utfå den inne
stående kautionen men förlorar anspråket på fri återresa 
till riksgränsen. 
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XV. Sjukförsäkring. 
Vid sjukdomsfall erhålla arbetarne af arbetsgifvaren 

kostnadsfri läkarehjälp, medicin och sjukvård. 
Existerar emellertid sjukkassa, är hvarje arbetare 

skyldig att i denna inträda och reglementsenligt till den
samma erlägga bidrag. 

XVI. Legitimation. 
Arbetarne äro skyldiga att vid kontraktets under-

skrifvande aflämna sina legitimationspapper eller pass, 
hvilka af Skånska landtmännens arbetsgivareförenings 
styrelse skola förvaras, och då den kontrakterade tiden 
tilländalupit, försedda med vederbörlig påskrift, till ar
betarne återlämnas. 

XVII. Rättstvister. 
I alla i detta aftal icke omnämnda rättsliga fall skall 

svensk lag äga tillämpning, men i alla tvistiga fall skola 
såväl arbetsgifvaren som arbetarne härom hafva rätt att 
vända sig till Skånska landtmännens arbetsgivareförenings 
styrelse, som garanterar arbetarne, att de erhålla sina 
rättigheter enligt kontraktet. 

Häraf två lika lydande exemplar upprättade, hvaraf 
arbetsgifvaren tagit ett och arbetarne ett. 

den 

Arbetsgifvare. 
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Bil. 3. 

Kontrakt för arbetare1). B. 
(då uppsyningsman finnes). 

Undertecknad, uppsyningsman från , tillika 
med samtliga undertecknade arbetare sluta nedanstående 
arbetsaftal och. godkänna detsamma med våra namnunder
skrifter. 

§ 1 -

Vi undertecknade arbetare förplikta oss härmed i för
hållande till att från tidigt på våren till dess alla 
utearbeten äro afslutade utföra anvisadt arbete och att 
lämna fullgodt och ordentligt arbete. 

§2. 
Arbetstiden vid dagaflöning är från kl på mor

gonen till kl. på aftonen, hvarvid timmes rast 
erhålles för frukost, timmes rast för middag samt 

timmes rast för aftonvard. Då arbetsgifvaren så 
fordrar, måste dock arbetet såväl börjas tidigare på mor
gonen som afslutas senare på kvällen; för öfvertidsarbete 
erhålla kvinnor och pojkar öre pr timme, fullvuxna 
karlar öre pr timme. Frukosten skall af kvinnorna 
i tur och ordning utan särskild ersättning tillagas. 

§3. 
Arbetarne erhålla härför fri resa hit och hem, fri bostad, 

olja, lampor, bränsle, nattläger (bestående af halmmadrass, 
halmkudde och ylletäcke samt tvättställ), 2 arbetare er-

') Ofversilttning från tyska språket. 
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hålla tillsammans en kista till förvaring af potatis och 
matvaror. I kontant lön erhålla fullvuxna karlar, hvilka 
kunua utföra alla förekommande arbeten, med en arbets
tid från kl f. m. till kl e. m kr. pr dag, 
kvinnor och pojkar kr. samt större pojkar kr. pr 
dag; under skörden däremot är aflöningen under 
veckor för fullvuxna karlar kr., för större pojkar 
kr. samt för kvinnor och pojkar kr. pr dag. Dess
utom erhåller hvarje arbetare skålpund potatis pr 
vecka, liter skummjölk pr dag samt fria verktyg. 

§4. 
Vid bethackning betalas i ackordsersättning för l:sta 

hackningen kr., för 2:dra hackningen kr., för 3:dje 
hackningen kr. pr Magdeburger-Morgen; för grupp-
hackning och gallring tillsammans kr. pr Magdebur
ger-Morgen. För upptagning af betor, hvarvid betorna 
samlas i högar med c:a kg. i hvarje samt täckas med 
blast kr. pr Magdeburger-Morgen; skola betorna till
lika rengöras betalas för upptagningen kr. pr Morgen. 

§ 5. 

Kostnaden för hitresan till Trelleborg, c:a kr., af-
drages vid utbetalande af aflöningen under de första 
veckorna för att behållas af arbetsgifvaren såsom säker
het, men återbetalas efter aftalstidens slut till hvarje ar
betare, som icke enligt § 7 förverkat densamma. Resan 
från Trelleborg till arbetsstället samt åter betalas af ar
betsgifvaren. 

§6. 
Hvarje arbetare måste hafva fyllt 16 år, samt för

pliktas medföra pass eller arbetsbok, utfärdad af veder
börande myndighet i hemlandet. Hvarje arbetare har att 
lämna bidrag till vederbörande sjukkassa, ur hvilken han 
vid sjukdomstillfälle erhåller understöd. 
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§7. 
Hvarje arbetare, hvilken utan laga förfall uteblifver 

från arbetet vid upprepade tillfällen, vägrar utföra af 
arbetsgifvaren eller dennes ställföreträdare anvisadt ar
bete, gör sig skyldig till dåligt uppförande, dryckenskap, 
liderligt lefnadssätt, stöld, förorenar bostaden eller dess 
närmaste omgifning eller icke ställer sig till efterrättelse 
den föreskrifna husordningen, som uppsyningsmannen har 
att öfvervaka, straffas med böter eller omedelbart afsked 
samt går miste om ersättning för såväl hit- som hemresan. 

§8. 
Aflöningen utbetalas för hvarje vecka på lördagen 

eller söndagen genom uppsyningsmannen eller gårdens 
arbetsledning. Detta kontrakt är upprättadt i två lika 
lydande exemplar samt godkändt genom underskrifter 
af såväl arbetsgifvaren som samtliga arbetarne. 

§ 9. 

Hvarje arbetare måste själf underskrifva arbetskon
traktet. 

(Namnunderskrifter) 
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Bil. 4. 

Kontrakt för uppsyningsman1). 

§ 1. 
Undertecknad, uppsyningsman från , 

förpliktar sig härmed att hitskaffa för år 1907 duktiga 
och kraftiga jordbruksarbetare från kretsen 
och angränsande provinser i Galizien; däraf flickor 
eller hustrur, pojkar, hvilka kunna köra hästar, 

karlar, hvilka kunna skära, och med dessa arbetare 
lämna ett fullgodt arbete i enlighet med de i bifogadt 
arbetskontrakt införda bestämmelser och lönesatser från 
våren till hösten, tills alla arbeten på fälten äro af-
slutade. 

Vid värfningen af folket har uppsyningsmannen att 
iakttaga, att blott friska arbetare öfver 16 och under 36 
år antagas, hvilka icke genom lyte eller sjukdom äro 
odugliga till arbete samt äro fria från smittosamma sjuk
domar. 

§ 2. 

För uppsikten öfver folket såväl under arbetet som 
i bostäderna erhåller uppsyningsmannen kronor 
i månaden och öfvertager därför förpliktelsen att hafva 
tillsyn öfver folket under arbetet och ansvara för all skada 
och förfång, som tillskyndas arbetsgifvaren genom okynne 
eller vårdslöshet. 

För värfningen af folket erhåller uppsyningsmannen 
för hvarje person kronor, hvaraf hälften eller för 

l) Öfversättning från tyska språket. 
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hvarje person kr. utbetalas, då folket ankommit hit, 
den andra hälften eller för hvarje person kr. efter 
aftalstidens slut. 

Vidare erhåller uppsyningsmannen tillika med hustru 
och barn under sin vistelse härstädes fri bostad, ljus, 
bränsle, fri läkare och medicin tillika med nödigt natt
läger och skålpund potatis i veckan. Uppsynings
mannen och hans hustru erhålla hvardera dagligen 
liter söt mjölk, tillsammans liter dagligen. Dess
utom erhåller uppsynmgsmannen för sig och hustru fri 
hit- och hemresa 4:de klass på järnväg, likaså fri transport 
hit och hem för nödiga saker. På begäran af arbetsgif
varen kan ock ersättningen för resari bestämmas till viss 
summa och erhålla de båda tillsammans kronor för 
hit- och hemresan, hvaraf hälften eller för båda kronor 
till hitresan kontant utbetalas vid deras ankomst till Trelle
borg; den andra hälften eller för båda kronor till hem
resan utbetalas efter aftalstidens slut. 

§3. 
Uppsyningsmannens hustru, som skall ombesörja 

matlagningen för folket och hålla samtliga bostads- och 
sofrum rena, erhåller härför pr dag kronor, dock 
5 veckor under skörden kronor. 

Uppsyningsmannen får tillgodogöra sig köksaffallet 
till uppfödande af svin. 

§4-
För hvarje till Trelleborg medförd arbetare eller ar-

beters"ka erhåller xippsyningsmannen den tariffenliga rese
summan efter 4:de klass på järnväg till hit- och hemresa 
samt fri transport hit och hem för arbetsredskapen. På 
begäran af arbetsgifvaren kan också ersättningen för 
resan bestämmas till viss summa, hvaraf hälften eller för 
hvarje person kronor för hitresan till Trelleborg 
kontant utbetalas, så snart folket ankommit till Trelleborg. 

Den andra hälften eller för hvarje person kronor 
till hemresan utbetalas efter aftalstidens slut för hvarje 
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sådan arbetare eller arbeterska, som troget och ordentligt 
fullgjort sina kontraktsenliga skyldigheter och kvar-
stannat i tjänsten till aftalstidens slut. 

§5. 
Uppsyningsmannen förpliktar sig härmed att taga 

vara på samtliga handredskap och inventarier, hvilka vid 
ankomsten öfverlämnas till honom dels för honom själf 
dels ock för arbetarne, och efter aftalstidens slut genast 
återställa desamma. Skulle någonting häraf fattas, så 
åligger det honom att ersätta det bristande med dess 
motsvarande värde i penningar. 

§ 6 . 

I öfrigt hänvisas till bestämmelserna i det bifogade 
arbetskontraktet, hvilka måste redigt och klart delgifvas 
hvarje arbetare. 

§ 7. 

Det åligger uppsyningsmannen att tillse, att arbetarne 
äro aktsamma, sparsamma och försiktiga med till dem 
öfverlämnade bränsle och lyse. 

Detta kontrakt är upprättadt i 2 likalydande exemplar 
och godkändt genom arbetsgifvarens och arbetstagarens 
namnunderskrift. 

§ 8-
Resekostnaderna från Trelleborg till arbetsstället be

talas af arbetsgifvaren. 
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Bil 5. 

Kontrakt för arbetare. C. 1) 

(Vid industriell anläggning). 

§ I-

Vi undertecknade arbetare, hvilka tagit anställning 
vid , förplikta oss härmed 
samtliga att troget och flitigt såväl på dagen som under 
natten åtminstone till den 15 dec. 1907 utföra oss mot 
dag-, månads- eller ackordsbetalning anförtrodt arbete, 
vare sig i fabriken eller utom densamma, såsom t. ex. 
vid hamnen, vid ut- och pålassande af eller i 
grufvan. 

Till säkerhet för uppfyllande af detta kontrakt af-
lämna arbetarne samtliga sina legitimationspapper. 

Skulle legitimationspapperen visa sig vara falska, så 
äro arbetarne ansvariga gent emot arbetsgifvaren eller 
dennes ställföreträdare för hvarje däraf uppkommande 
skada. 

Hvarje arbetare måste vara fullständigt frisk och fri 
från hvarje arbetsdugligheten nedsättande lyte, (kvinnorna 
äfven icke hafvande) samt männen fria från militär-tjänst
göring. 

§ 2. 

Den regelbundna arbetstiden börjar kl. 6 på mor
gonen och slutar kl. 7 på aftonen. 

Under denna tid erhålla arbetarne följande raster: 
på morgonen från kl. Va 9—9, på middagen från kl. 12 
—1 och på eftermiddagen från kl. Vä 4—4. 

Det regelbundna nattarbetet börjar kl. 6 på aftonen 
och slutar kl. 6 på morgonen med raster från kl. V2 9 
—9 och från kl. 12—1. 

]) Öfversättning från tyska språket. 
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På begäran af arbetsgifvaren eller dennes ställföre
trädare äro arbetarne skyldiga att arbeta äfven utom 
denna tid, och erhålla då män öre; kvinnor eller poj
kar öre pr timme. 

§ 3 . 

Löneförmåner. 

För 11 timmars arbete inom loppet af 24 timmar 
erhålla män kr. samt kvinnor och pojkar (under 20 
år) kr. pr. månad. 

Ackordsersättning. 

Vid ackordsarbete erhålla arbetarne ersättning enligt 
på arbetsplatsen träffad öfverenskommelse; månadslönen 
bortfaller i detta fall. 

§4. 

Kost. 

Arbetarne erhålla färdiglagad mat: till middag skid-
frukter omväxlande, till aftonvard potatissoppa eller potatis
mos, tillsatt med s. k. barszez; en gång om dagen kaffe 
med socker; 6 gånger ,i veckan 180 gram kött; 1 skål
pund amerikanskt fläsk i veckan; salt efter behof; män 
12 skålpund bröd, pojkar eller kvinnor 10 skålpund bröd, 
allt pr vecka. Af ofvannämnda kost får arbetaren icke 
sälja eller bortskänka något, utan han måste återlämna 
allt som blir öfver till arbetsgifvaren. 

Arbetarne erhålla gemensam bostad med särskilda 
rum för hvartdera könet, sängplats med halmmadrass och 
ett ylletäcke, erforderligt bränsle, hvilket arbetarne själfva 
måste sönderklyfva, samt nödig belysning. 

På kvällarne måste arbetarne vid ledighet hjälpa 
kocken att skala potatis. 
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Hvarje arbetare måste för hvarje dag bädda upp sin 
säng och alltid hålla allting i ordning. 

Skulle någon af de undertecknade arbetarne icke 
kvarstanna i tjänsten till aftalstidens slut eller genom 
eget förvållande föranleda afskedande, så är han pliktig 
att genast efter upplösandet af tjänsteförhållandet ut
rymma bostaden vid äfventyr, att arbetsgifvaren eller 
dennes ställföreträdare eljes låter vräka honom genom 
offentlig myndighet. 

§ 5 -

Arbetsredskap. 

Arbetarne äro skyldiga att efter slutadt arbete åter
ställa erhållna redskap. I händelse något fattas är arbetare 
ersättningsskyldig; han ansvarar emellertid icke för skada 
å desamma. 

§ 6 . 

Arbetsgifvaren äger rätt att uppsäga arbetsaftalet i 
följande fall: 

a) om arbetare icke ställer sig till efterrättelse de 
befallningar, som gifvas honom i arbetet af arbetsgifva
ren eller dennes ställföreträdare, efter det han 2 gånger 
erhållit tillsägelse, 

b) om arbetare vanhedrar eller handgripligen mot
sätter sig arbetsgifvaren eller dennes uppsikt utöfvande 
ställföreträdare, 

c) om arbetare gör sig skyldig till tjufnadsbrott eller 
till uppvigling, 

d) om en ogift kvinna blir hafvande, 
e) om en arbetare visar sig oduglig till förekom

mande arbeten, 
f) om arbetare uteblir från arbetet utan arbetsgifvarens 

tillstånd eller anträffas drucken under eller utom arbets
tiden, eller trots uttrycklig anm aning icke rättar sig efter 
husordningen. 

Om en arbetare simulerar en sjukdom, så mister han 
sin aflöning och därtill af dragés för kosten öre pr dag. 

7 
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§ 7. 

Aflöning. 

Vid aflöning pr månad erhålla arbetarne efter de 2" 
första månadernas slut innestående aflöning för 1 månad 
samt efter ytterligare 2 månaders förlopp ytterligare af
löning för 1 månad; den innestående aflöningen för 2 
månader skall tjäna till säkerhet åt arbetsgifvaren för 
uppfyllande af bestämmelserna i detta kontrakt, hvilken 
säkerhet dock icke får öfverstiga kr.; därefter sker 
aflöningen månadsvis. 

Denna säkerhet får arbetaren tillbaka vid aftalstidens 
slut vid slutuppgörelsen. 

Dessutom erhåller hvarje arbetare på begäran för 
hvarje vecka ett belopp af högst kr. i afräkning på 
sin lön. 

Hvarje arbetare, hvilken icke uppfyller alla förplik
telser enligt detta kontrakt, mister härigenom allt anspråk 
på den innehållna säkerheten, utan att arbetsgifvaren är 
pliktig visa, att detta förorsakat honom skada. 

§8-

Hvarje arbetare erhåller före afresan hit ett förskott 
af kr. för att därmed bestrida sina omkostnader från 
sin bostadsort till Oswiecim, och afdrages sedermera detta 
förskott lönen vid slutuppgörelsen. 

§ 9. 

Arbetsgifvaren bekostar resan 4:de klass från Oswie
cim till arbetsstället, däribland äfven en 5 timmars ång
båtsresa från Sassnitz till Trelleborg, och efter aftals
tidens slut från arbetsstället till Mvslowitz. Dock erhåller 
icke sådan arbetare fri resa, hvilken icke kvarstannat till 
aftalstidens slut. 
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§ 10. 

Arbetarne olycksfallsförsäkras efter i Sverige gäl
lande lag. 

§ 1 1 . 

Under inträffad sjukdom, hvilken genast skall an
mälas för arbetsgifvaren eller dennes ställföreträdare, er
hålla arbetarne fri läkarevård, medicin och kost, men 
icke aflöning under sjukdomstiden. 

§ 12. 

Vid anhörigs sjukdom eller vid andra viktiga till
dragelser i hemlandet, hvarvid en arbetare är nödsakad 
att dit återvända, skall intyg härom företes från orts
myndigheten, från pastorn på orten samt från en läkare, 
hvarefter arbetaren äger att blifva entledigad, men går 
han i detta fall miste om ersättningen för återresan till 
Myslowitz. Däremot hafva sådana arbetare, hvilka icke 
kunna förete sådana intyg, att godtgöra arbetsgifvarens 
däraf förorsakade skada. 

Datum; ort; postort; krets. 
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Bil. 6. 

Kontrakt 

för ryska årsstadda jordbruksarbetare. 

Skånska landtmännens arbetsgivareförening upp
rättar härmed följande kontrakt med de ryska arbetare 
(gifta statdrängar, ogifta drängar, pigor och pojkar), som 
genom föreningens sekreterare 
engageras, och som genom sina underskrifter å detta 
kontrakt förbinda sig att taga städja hos föreningens 
medlemmar i Sverige. 

§ I-

Arbetarne erhålla vid ankomsten till Sverige af före
ningens sekreterare anvisning på det ställe, å hvilket de 
skola tjänstgöra, samt erhålla särskildt med detta lika 
lydande kontrakt, hvilket skall undertecknas af såväl 
vederbörande arbetsgifvare som af arbetarne. 

§2-
De arbeten, som fordras och af arbetarne skola ut

föras, äro följande, af: 
I och II) Statdräng och ogift dräng: 

Allt förefallande landtbruksarbete. 
III) Statdrängs hustru; 

Mjölkning af intill 18 st. kor 2 eller 3 gånger om 
dagen. 
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IV) Pigor och större pojkar (öfver 16 år): 
Mjölkning 2 eller 3 gånger om dagen, rengöring af 

mjölkkärl och lokaler, eller andra förefallande landt-
bruksarbeten. 

V) Pojkar, mindre (15 till 16 år): 
Mjölkning 2 eller 3 gånger om dagen samt andra 

förefallande landtbruksarbeten. 
Fridagar erhålla arbetarne efter öfverenskommelse 

med arbetsgifvaren. 

§3. 
Tjänstetiden är fastställd till ett år, räknadt från 

tillträdesdagen, som inträffar 3 å 4 dagar efter arbetarnes 
afresa från rysk hamn eller från ryska gränsen, men kan 
tjänstetiden, efter öfverenskommelse parterna emellan, för
längas på villkor, som nedan sägs. 

§4. 
Lönen för det första året, räknadt från tillträdes

dagen, är för: 
I) Gift statdräng: Kr. Bubei. 

II) Statdrängs hustru: 
För mjölkning 3 gånger om dagen kr. 230: —, rubel 120: — 
För d:o 2 » » » 170:—, » 89: — 

III) Ogift dräng: 
Kost och logi samt kontant kr. 180: —, rubel 94: — 
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IV) Piga och större pojke: 
Kost och logi samt kontant kr. 130: —, rubel 68: — 

V) Mindre pojke: 
Kost och logi samt kontant kr. 100: —, rubel 52: — 

Blir tjänsteaftalet förnyadt för ytterligare ett år, höjes 
den kontanta lönen för: 

1) Gift statdräng till kr. 250: —, rubel 130: —. 
II) Statdrängs hustru till: 

för mjölkning 3 gånger om dagen kr. 300: —, rubel 156: — 
för d:o 2 » » » » 240:—, » 125: — 

III) Ogift dräng till kr. 250: —, rubel 130: —. 
IV) Piga och större pojke till kr. 200: —, rubel 104: —. 
V) Mindre pojke till kr. 150: —, rubel 78: —. 
Dessutom erhåller hvarje arbetare fri resa till arbets

stället samt, efter fullgjord tjänstgöring till aftalstidens 
slut, fri återresa till Köpenhamn och kr. 20: —, rubel 
10: 40 i respengar. 

Lönen utbetalas med 5 procent vid hvarje månads 
slut, samt det öfriga vid tjänsteårets utgång. 

§ 5 . 

Gift statdräng skall vara skyldig att, om så påfordras, 
hos sig låta i kosten inackordera en eller högst tre st. 
ogifta ryska arbetare, mot en ersättning af kr. 185: —, 
rubel 94: — pr år för hvarje person, hvilket belopp till 
honom utbetalas med Via' vid hvarje månads slut. 

§ 6. 

Erforderligt respass betalas af arbetsgifvaren, men 
om sedermera ytterligare pass erfordras, får arbetaren 
själf bekosta detta. 

§ 7. 

Vid sjukdomsfall erhålla arbetarne fri läkarevård och 
af läkare föreskrifven medici u. 
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§8. 
Såväl arbetsgifvaren som arbetarne skola rörande 

detta aftal underkasta sig svensk lag och. gällande lego-
stadga. 

§ 9 . 

Arbetsgifvaren förbinder sig att med råd och dåd 
bistå arbetarne vid de vanskligheter, som på grund af 
arbetarnes obekantskap med svenska förhållanden kunna 
uppstå, samt att gifva dem en god behandling. 

§ 10. 

Föreningen skall vid arbetarnes placering ordna det 
så, att syskon och andra anförvanter, så vidt möjligt är, 
erhålla tjänst på samma gård eller i närheten af hvarandra, 
likasom ock att, så vidt detta låter sig göra, arbetare från 
samma by eller distrikt icke blifva placerade allt för af-
lägset från hvarandra. 

Häraf två lika lydande exemplar upprättade, af hvilka 
arbetsgifvaren och arbetstagaren tagit hvardera ett. 

Malmö den 

Förestående kontrakt godkännes. 

Arbetsgifvare. 

Emot ofvanstående villkor antager jag härmed laga 
tjänst hos såsom 
för ofvansagda tid, och erkänner mig såsom städja hafva 
«mottagit Tio (10) kronor = 5 Rubel. 

som ofvan. 

Arbetstagare. 

Bevittnas: 
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Bil. 7. 

Till Kungl. Maj:ts och Rikets Kommerskollegium.1) 

Uti skrifvelse den 19 juni 1908 har Kungl. Maj:ts 
och Rikets Kommerskollegium anhållit om tillgängliga 
upplysningar om de hygieniska förhållandena bland ut
ländska säsongsarbetare (särskildt polacker och galizier), 
och får jag med anledning däraf vördsamt anföra följande: 

För egen del har jag jämförelsevis ringa varit i 
tillfälle att studera dessa arbetares hygieniska förhållanden. 
Min direkta erfarenhet i detta hänseende inskränker sig 
hufvudsakligen till mina iakttagelser under en tjänsteresa 
år 1905 till åtskilliga egendomar, där dessa arbetare hade 
anställning, äfvensom till, hvad jag i egenskap af läkare 
vid en nära Malmö belägen egendom inhämtat i berörda 
hänseende. 

För att emellertid erhålla fullständiga upplysningar 
rörande förhållandena ifråga, aflät jag den 30 sistl. juni 
en skrifvelse till de läkare inom länet, om hvilka jag 
trodde mig veta, att de hade vården om dylika arbetare 
sig anförtrodda, och anhöll om deras skriftliga meddelanden 
rörande berörda förhållanden. Af deras inkomna skrif
velser finner jag, att det' hufvudsakligen är endast fyra 
bland dessa läkare, som härutinnan hafva något af vikt att 
anföra. Jag närsluter deras skrifvelser, då en del detaljer 
däri angifvas, som kunna vara af visst intresse. 

I hufvudsak torde, rörande de hygieniska förhål
landena bland de utländska säsongsarbetarne, följande 
kunna sägas: 

Bostäderna. Dessa utgöras oftast af s. k. stathus. 
Rummen erbjuda någorlunda tillfredsställande utrymme. 
Trångboddhet omtalas endast undantagsvis. — I förbigående 

') (Skrifvelse från förste provinsialläkaren i Malmöhus län. 
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må omtalas, att stathusen å många större egendomar tills 
för kort tid sedan varit synnerligen underhaltiga. På 
senare åren har dock genom omändring och nybyggnad 
detta missförhållande väsentligen afhulpits. 

Renlighet. De utländska arbetarne, som till största 
delen utgöras af kvinnor, äro i allmänhet mycket renliga, 
och i detta hänseende kunna de sägas stå snarare framom 
än efter våra egna landtarbetare. Undantag härifrån visa 
dock de ryska polackerna, som äro snuskiga och ofta 
begifna på dryckenskap. 

Födan. Denna utgöres mest af skummad mjölk, po
tatis, bröd och flott eller fläsk; någon gåag fisk eller kött. 

Hälsotillståndet. Detta beskrifves såsom mycket godt. 
Kvinnorna äro vanligen små till växten men af en kraftig 
kroppskonstruktion. — Smittosamma sjukdomar hafva icke, 
såvidt kändt är,- införts med dessa arbetare utom i ett 
fall (återfallstyfus), och vanliga åkommor synas icke före
komma hos dem oftare än hos våra egna arbetare. 

Uppförande. Frånsedt det ofvan relaterade förhål
landet bland de ryska polackerna, äro dessa utländska 
arbetare nyktra och ordentliga. Jag har mig visserligen 
bekant, att många bland dem gärna vilja hafva brännvin. 
Men då sådant endast sparsamt eller ej alls utdelas 
af arbetsgifvarne, och då de — möjligen af sparsamhets-
skäl — sällan eller aldrig själfva skaffa sig brännvin, 
blifva de ej i tillfälle att berusa sig. 

På vissa gårdar lefva de nästan under ett patriarka-
liskt förhållande. — De utgöra alla ett matlag, och för
mannens hustru är deras matmoder och kokerska. — För
hållandet arbetarne sinsemellan brukar vara godt, likasom 
ock oenighet eller uppträden mellan dessa och de svenska 
arbetarne endast undantagsvis torde förekomma. 

Malmö den 12 september 1908. 

Harald Sörman. 
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Bil. 8. 

Till Kungliga Medicinalstyrelsen1) . 

Genom remiss den 5 innevarande månad har Kungl. 
Medicinalstyrelsen anmodat mig söka utreda, vid hvilka 
tider på året och på hvilka vägar de s. k. galiziska arbe-
tarne pläga anlända till Sverige, äfvensom inkomma med 
förslag till anordnande af en öfvervakning af hälsotill
ståndet bland sådana arbetare, och får jag med anledning 
däraf vördsamt anföra följande: 

För att komma till klarhet rörande vägarne och tiden 
för invandringen ifråga har jag på inrådan af lands
sekreteraren vändt mig till sekreteraren i Skånska landt-
männens arbetsgivareförening och af honom inhämtat 
följande upplysningar. 

Antalet dylika arbetare, som invandra till Skåne, kan 
uppskattas till 1,700, däraf 1,200 sysselsättas å bet
fälten, 200 vid torfströ fabriker i Kristianstads län och 
300 vid Bromölla (Ifö kaolinbruk), likaledes i Kristian
stads län. 

De hamnar, öfver hvilka dessa arbetare inkomma, äro 
Trelleborgs och Hälsingborgs, företrädesvis den först
nämnda. Ofver Malmö och Landskrona förekommer ingen 
dylik invandring. 

Tiden för arbetarnes ankomst är vanligen slutet af 
mars och början af april. Endast då arbetskonflikter 

') Skrifvelse från förste provinsialläkaren i Malmöhus län. 
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utbrutit, kunna dessa arbetare inkomma till provinsen 
under andra tider af året. 

Hvad så vidkommer anordnandet af en öfvervakning 
af hälsotillståndet bland de invandrande arbetarne och en 
eventuell undersökning i den hamn, dit de först anlända, 
är det tydligt, att besvarandet af detta spörsmål erbjuder 
afsevärda svårigheter, så mycket mera som man ju bör 
taga hänsyn till, att icke alltför betungande åtgärder där
vid förorsakas. 

De sjukdomar — frånsedt kolera — gent emot 
hvilka det gäller att företrädesvis värja sig, synas mig 
vara smittkoppor, fläcktyfus och epidemisk hjärnfeber. 
Skulle en invandrande arbetare vid ankomsten till svensk 
hamn befinnas behäftad med någon af dessa sjukdomar i 
utbruten form eller till och med i prodromalstadiet, kan 
man antaga, att sådant förhållande icke undgår besikt
ningsläkaren eller åtminstone väcker hans misstanke. Nöd
vändigheten bjuder då, att den eller de angripna genast 
isoleras. Därmed är ju mycket vunnit. De öfriga måste 
gifvetvis få fortsätta sin färd, äfven med risk att en eller 
flera befinna sig i inkubationsstadiet. Ty någon karantän 
kan man af naturliga skäl ej ifrågasätta. Ehuru man 
sålunda enligt min mening i de flesta fall icke kan påräkna 
någon större behållning vid en besiktning i hamnstaden, 
synes mig en sådan ändock icke vara utan sin nytta och 
sålunda lämplig. För öfrigt skulle sannolikt vetskapen 
hos de invandrande eller rättare hos deras förare, att vid 
ankomsten till den främmande hamnen en besiktning-
förekommer med ty åtföljande eventuell isolering, vara 
till ett visst gagn med hänsyn till den väckelse, som 
däraf bör föranledas. — Man kunde gifvetvis ock taga 
under omprofning, huruvida ej arbetarnes förare borde 
förete officiellt intyg om hälsotillståndet i de invandrandes 
hemtrakt. För egen del är jag helst benägen anse, att 
ett sådant intyg borde affordras. Sannt är, att i vissa 
fall den svenska beskickningen utomlands själfmant in
rapporterar viss sjuklighet i de områden, hvarifrån arbets
folk importeras till Sverige. Men detta förhållande synes 
mig ej tillfyllestgörande. Jag är dock ej beredd att i 
detalj yttra mig om, huru det lämpligen skulle förfaras, 
om dylika intyg skulle anses erforderliga. 
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En åtgärd, hvaraf jag väntar vida större gagn än af 
besiktningen i hamnstaden, vore efterbesiktning af arbe-
tarne på de olika gårdarne. Och vill jag med hänsyn 
till inkubationstiden och den ännu oklara uppfattningen 
om smittosamheten under densamma föreslå;, att dylik 
efterbesiktning företages två gånger i veckan under de 
två första veckorna. 

Hvad så beträffar den administrativt-ekonomiska sidan 
af frågan, synes det mig lämpligt, att Kungl. Medicinal
styrelsen förordnar vissa läkare att på statens bekostnad 
företaga besiktningarne i hamnstäderna, samt att veder
börande arbetsgifvare bekosta efterbesiktningarne och till 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande insända uppgift på de 
läkare, åt hvilka arbetsgifvarne anförtro detta uppdrag. 

Epidemisjukhuset i Hälsingborg är mycket otidsen
ligt och i Trelleborg skäligen trångt. Det möter nog 
därför ganska stora betänkligheter vid att å dessa sjuk
hus intaga smittkoppsfall. Härom torde en erinran från 
Kungl. Medicinalstyrelsens sida vara på sin plats. Vidare 
är det ju nwcket att beklaga, att epidemisjukhusfrågan 
på landsbygden är så tröglöst. Att ett stort antal ut
ländska arbetare hopas i en socken, där ej möjlighet finnes 
att åvägabringa omedelbar isolering af hastigt uppkomna 
epidemifall, är ju ett mycket betänkligt missförhållande. 
För egen del har jag icke försummat att på alla tänk
bara sätt framhålla detta. Direkta påtryckningar från 
högre myndigheter vore också här till stor nytta. 

Malmö den 8 april 1909. 

Harald Sörman. 
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Bil. 9. 

Till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i 
Malmöhus län.1) 

Den 17 i denna månad på aftonen anlände hit från 
Köpenhamn ett sällskap af femton galiziska arbetare, 
hvilka voro alldeles utan medel till sitt uppehälle samt 
uppgåfvo, att de hitkommit för att söka arbete här i lan
det. De anmälde sig hos polisen för erhållande af här
bärge öfver natten, och då hvarken genom anlitande af 
vederbörande konsulat eller på annat sätt kunde beredas 
dem bostad, och det uppenbarligen icke var rådligt att 
lämna dem åt sig själfva att tillbringa natten utomhus, 
fingo de uppehålla sig öfver natten å första distriktets 
poliskontor. 

Sedan stadsläkaren underrättats om förhållandet samt 
påföljande morgon anställts läkarebesiktning å samtliga 
galizierna, därvid icke någon visade tecken, tydande på 
smittkoppor, begåfvo de sig utåt landsbygden för att söka 
arbete. Elfva af dem återkommo emellertid på kvällen 
samma dag och måste då ånyo omhändertagas af polisen 
och hysas öfver natten på poliskontoret. Något arbete 
hade de ingenstädes lyckats erhålla. 

Följande dag erhöllo sex af dem från österrikiska 
konsulatet medel att resa från landet. De öfriga, mot 
hvilka icke förekommit något, som kunde gifva anledning 
att behandla dem såsom lösdrifvare, blefvo af polisen 
öfverlämnade till stadens försörjningsinrättning. 

Sådana fall, som det nu omförmälda, hafva flera 
gånger förut inträffat härstädes och därjämte har ej sällan 
förekommit, att polisen måst hysa äfven galizier, som 
inkommit till Malmö för att begifva sig till orter, där de 
redan erhållit anställning. Särskildt anmärkningsvärdt 

l) Skrifvelse frän Poliskammaren i Malmö. 
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torde det vara, att under liknande förhållanden en och 
annan gång hitkommit galizier, som varit på vag till 
Danmark. Sålunda anlände sent en kväll under sistlidna 
vinter omkring 70 galizier, hvilka erhållit anställning å 
ön Bornholm och fått resan dit betald men saknade 
medel till anskaffande af bostad öfver natten här i Malmö, 
hvarför polisen måste inhysa dem dels å poliskontoret 
och dels å rådhusgården, där särskild polisbevakning blef 
nödvändig. 

Omhändertagandet af dylika galizier har vållat polisen 
synnerligen mycket besvär och hinder i dess arbete samt 
olägenheter af hvarjehanda slag. A poliskontoret har 
uppstått en vidrig stank, som gjort det nästan outhärd
ligt för andra att uppehålla sig där, och till följd af o-
hyran har efter hvarje gång måst företagas en grundlig 
rengöring. 

Härtill har nu kommit faran för smittkoppornas spri
dande, i hvilket afseende måhända vore behöfligt, att 
särskilda åtgärder vidtoges äfven beträffande galizier, som 
inkomma öfver Malmö. 

För afhjälpande af de svåraste olägenheterna har 
poliskammaren utverkat sig rätt att tillsvidare vid behof 
använda en särskild staden tillhörig lokal, men denna 
anordning är endast af provisorisk art, och det torde icke 
skäligen kunna ifrågasättas, att af staden skall för fram
tiden beviljas anslag för ifrågavarande ändamål. 

Poliskammaren har för den skull funnit sig föran
låten att anmäla omnämnda förhållanden för Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande för den åtgärd, hvartill Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande kan finna saken föranleda. 

Malmö i poliskammaren den 28 april 1909. 

G. Hårleman. 

Fr. Trotzig. 
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Bil. 10. 

Polska och galiziska säsongarbetare i Danmark år 1907.1) 

Frågan om de polska och galiziska säsongarbetames förekomst 
och ställning samt om vidtagande af åtgärder för tillsyn öfver och 
skydd för dem har vid flera tillfällen behandlats i danska riksdagen. 
I anledning af därvid uttalade önskningar anordnade regeringen år 
1907 en utredning af hithörande frågor. På våren detta år lät in
rikesministern genom vederbörande politi-myndigheter verkställa en 
räkning af de ifrågavarande arbetarne; de sålunda inkomna upp
gifterna bearbetades af statens statistiska byrå. På sommaren före-
togos genom inrikesministerns försorg undersökningar rörande sär-
skildt bostadsförhållandena vid vissa arbetsställen, där de utländska 
arbetarne i större utsträckning förekommo, hvarjämte införskaffades 
uppgifter om den vanligen förekommande lönen, arbetstiden m. m. 
Med ledning af dessa och andra inhämtade upplysningar utarbetade 
regeringen ett »förslag till lag rörande användningen af ut ländska 
arbetare till arbete vid vissa arbetsställen samt rörande det all
männas tillsyn därvid». Detta lagförslag, som för närvarande be
handlas inom riksdagen, åtföljes af redogörelser för de gjorda ut
redningarna, hvilkas hufvudsakliga resultat här nedan återgifvas. 

Hela antalet polska och galiziska säsongarbetare utgjorde sist-
lidne sommarsäsong 6,647. Af dessa funnos 5,000 eller 75'2 % på 
öarne mot endast 1,648 eller 24'8 % på Jylland. Låland-Falster 
hade det relativt mycket stora antalet af öfver 2,000. 

Af dessa arbetare voro 6,251 eller 94 % sysselsatta i jordbruket, 
af de återstående 396 eller 6 %, voro de flesta anställda såsom 
tegelbruksarbetare. Denna fördelning med hänsyn till sysselsättning 
var emellertid icke fullt likartad öfver hela landet, i ty a t t på öarne 
6'4 % -men på Jylland endast 4'4 %, hade sysselättning utom jord
bruket. 

Hvad fördelningen mellan könen beträffar, så befanns det, at t 
af samtliga 6,647 personer voro 2,164 eller en tredjedel män samt 
4,483 eller två tredjedelar kvinnor. Denna fördelning var emellertid 
väsentligen olika inom hvardera af ofvan nämnda två grupper arbetare, 
enär inom jordbruket kvinnorna voro i långt öfvervägande flertal, 
men bland de arbetare, hvilka sysselsattes utom jordbruket, voro 
tre fjärdedelar män och endast en fjärdedel kvinnor. 

Frågan i hvad mån behofvet af arbetskraft inom jordbruket 
tillgodoses genom denna import af polska och galiziska arbetare 
belyses i någon mån af följande öfversikt: 

1) Ur »Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik», 
1908, sid. 35!) ft'. 



112 Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907. 

Flertalet af de utländska arbetarne sysselsattes på större egen
domar; endast en knapp sjättedel anträffades vid de egentliga bond
gårdarne. 

De utländska arbetarne voro fördelade på tillsammans 771 
gårdar. Af dessa hade 353 gårdar 1—4 sådana arbetare, 195 gårdar 
5—9 arbetare, 120 gårdar 10—14 arbetare, 37 gårdar 15—19 ar
betare, 47 gårdar 20—29 arbetare samt 17 gårdar 30 arbetare och 
däröfver. 

Arbetstiden för polska och galiziska arbetare sammanfaller i 
verkligheten vanligen med den för gårdarnes öfriga landtarbetare, 
men är i arbetskontrakten i regel bestämd till 12 timmar pr dag. Den 
räknas oftast från 5 f. m. till 7 e. m. med afdrag af 2 timmar för 
3 raster. Öfvertidsarbete betalas med 18 öre pr påbörjad timme 
för män öfver 20 år samt 14 öre för kvinnor och män under 20 år. 

Löneförmånerna utgå dels i kontant lön och dels i form af 
naturaförmåner. Dessutom bekostar arbetsgifvaren resan från den 
polska eller galiziska gränsen till arbetsstället samt åter. 

De olika arbetsgifvareorganisationerna inom landtbruket hafva 
utarbetat tariffer för den kontanta lönen. B e t o d l a r n e s tariff1), 
som tillämpas vid flertalet arbetsställen på Låland-Falster, upptager 
följande l ö n e s a t s e r : 

') Enligt den tariff, som tillämpas af en annan nrbetsgifvareorganisa-
tion, delas de manliga arbetarne i 4 olika nfiöningsgrupper, nämligen 1) 
pojkar under 18 år; 2) män IS— 22 år: 3) män öfver 22 år samt i) kraftiga 
män, som kunna utföra allt slags arbete. Af dessa erhålla grupp 2 något 
lägre ocli grupp 3 något högre atiöniug än den här ofvan för män öfver 20 
år angifnn. 

Då arbetarne stå i direkt kontraktsförhållande till en medföljande (tysk1) 
wppsyningsman, erhålla de vanligen något lägre aflöning. 
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Ackordspriser. 

(Ackordsarbete betalas pr »Magdeburder-Morgen>; 1 tunnland 
= 2'16 Morgen.) 

Sockerbetor: 

Vid ackordsarbete kan förtjänsten i genomsnitt beräknas till 2' 10 
kr. för kvinnlig samt 2-4 0 kr. för manlig arbetare pr dag. Verkligt 
duktiga arbetare kunna dock komma upp till en dagsinkomst af 
omkring 3 kr. 

Härtill komma emellertid för samtliga dessa arbetare na tu ra 
förmåner, nämligen fri bostad med belysning och bränsle samt 12 V2 
kg. potatis pr vecka och 1 liter skummad mjölk dagligen. Värdet 
af dessa förmåner beräknas utgöra: bostaden 10 kr samt bränsle 
och lyse 5 kr. pr person och säsong; potatisen 4 öre pr kg. samt 
mjölken 2 öre pr liter. 

Därjämte får arbetsgifvaren vidkännas värfnings- och rese
kos tnad , d. v. s. utgifter för arbetarnes anskaffande och resa till 
arbetsstället, uppgående sammanlagdt till omkring 50 kr. pr arbetare. 

Oafsedt den kontanta lönen ställa sig sålunda arbettgifrarem 
allmänna omkostnader pr arbetare och säsong — under förutsättning 
att arbetssäsongeu varar 15 april—20 november eller 220 dagar, 
hvaraf 180 arbetsdagar — på följande sätt: 
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Fördelas detta belopp på 180 arbetsdagar, så erhåller man till 
resultat en omkostnad pr dag och arbetare af 47 öre. 

Lägges härtill den kontanta daglönen, — med iakttagande af 
den högre lönesatsen under skördetiden — så blir a r b e t s g i f v a r e n s 
h e l a u t g i f t pr säsong för manlig arbetare (i högsta lönegruppen) 
869 kr. samt för arbeterska H02 kr. 40 öre. Motsvarande belopp 
pr dag blifva resp. 2 kr. 5 öre samt 1 kr. 68 öre. 

Hvarje arbetares kontanta förtjänst pr säsong uppgår till: 

För manlig arbetare (högsta lönegruppen) blir beloppet med 
samma tidsberäkning 285 kr. 

"Vid ackordsarbete blifva arbetsförtjänsten samt arbetsgifvarens 
kostnad betydligt större. Inom sockerbetsodlingen, där ackord vanligen 
förekommer, kan arbetsgifvarens kostnad beräknas på följande sä t t : 

För kvinnor: 

Med 180 arbetsdagar blir detta för arbetsgifvaren en genom
snittskostnad af 2 kr. 15 öre pr dag och kvinnlig arbetare. Hennes 
kontanta genomsnittsförtjänst utgör 1"69 kr. pr dag. 

Arbetsgifvarens motsvarande kostnad för vuxen manlig arbetare 
uppgår pr säsong till 440 kr. 90 öre samt pr dag till 2 kr. 45 öre; 
en vuxen manlig arbetares kontanta inkomst utgör i medeltal 2 kr. 
ii öre pr dag. 
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Bil. 11. 

Danska lagen om utländska arbetare. 
(Lov vedrorende Anvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde i 

visse Virksomheder samt det offentliges Tilsyn dermed.)1) 

(utfärdad den 21 aug. 1908.) 

§ 1-

Naervserende Lovs Bestemmelser komme til Anvendelse, naar 
udenlandske Arbejdere, der ikke faestes som Tyende, antages til 
Arbejde her i Landet uden forinden at have haft uafbrudt Ophold 
sammesteds i mindst 2 Aar, for saa vidt det paagaaldende Arbejde 
er knyttet til Landbrug, Skovbrug, Havebrug, Teglvaerk, Torveskaar, 
Rerskaar, Grus-, Ler- og Mergelgravning, Stensamling m. v. 

Indenrigsministeren er bemyndiget til at bestemme, at uden
landske Arbejdere, der antages til legemligt Arbejde i anden Virk-
somhed end ovennaevnt, skulle inddrages under Lovens Bestem
melser. 

§ 2. 

Det paahviler vedkommende Arbejdsgiver senest inden 4 Dogn 
efter de paagseldende Arbejderes Ankomst til Bestemmelsesstedet at 
foretage skriftlig Anmeldelse herom til Stedets Politimester. 

Den fornaevnte Anmeldelse til Politimesteren skal indeholde 
Oplysning om: 

1) De ankomne Arbejderes Antal, särski l t for Msend, Kvinder og 
Bern, samt Arbejdernes Nationalitet og Hjemland. For Personer 
under 16 Aar uden Forseldres Medfalge angives saa vidt muligt 
Forseldre eller Vserger samt disses Opholdssted. 

2) Saafremt Arbejderne ledsages af en Formand eller Forer, dennes 
Navn og Hjemsted. 

3) Den Institution, Förening eller Enkeltmand i Ind- eller Udland, 
hvis Bistand Arbejdsgiveren maatte have benyttet ved Antageisen 
af de paagaeldende Arbejdere. 

1\ Dansk författningssamling 1008, haft. 5, s. 8159 ff. 
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4) Tidsrummet, for hvilket de fremmede Arbejdere ere faestede. 
5) Den almindelige eller saerlige Beskaffenhed af Arbejdet, hvortil 

de paagaeldende Arbejdere agtes anvendt, samt 
6) Beliggenheden og naermere Beskrivelse af den Arbejderne anviste 

Faellesbolig (Kaserne) med Angivelse af Rumforhold og de enkelte 
Soverums Belaegning. 

Indenrigsministeriet udfaerdiger Blanketter til Brug ved den 
omhandlede Anmeldelse. 

Saafremt de paagaeldende Arbejdere her i Landet overflyttes fra 
et Arbejdssted til et andet, paahviler det den Arbejdsgiver, fra hvis 
Tjeneste de afgaa, at t g0re Afmeldelse til den Politievrighed, hos 
hvem Arbejderne ere tilmeldte, medens det paahviler vedkommende 
nye Arbejdsgiver til sit Arbejdssteds Politiavrighed at gere An
meldelse i Henhold til fornaevnte Regler (Pkt. 1—6), hvorhos der i 
Anmeldelsen skal tilfojes Oplysning om den tidligere Arbejdsgivers 
Navn og Bopael. 

Dersom en udenlandsk Arbejder er syg ved Ankomsten til 
Bestemmelsesstedet, paahviler det Arbejdsgiveren uopholdelig paa 
sin Bekostning at tilkalde en Laege til Undersogelse af de ankomne 
Arbejderes Sundhedstüstand, saaiedes at der i fornodent Fald traeffes 
Foranstaltning til Forebyggelse af Smittefare. 

§ 3. 

Saafremt de paagaeldende udenlandske Arbejdere ere antagne af 
flere Arbejdsgivere i Förening til faelles Anvendelse i Deltagernes 
Virksomhed kunne de Arbejdsgiveren ifolge naervaerende Lov paa-
hvilende Forpligtelser varetages af en enkelt Person som Forretnings-
forer, men Ansvar for Overholdelsen af Lovens Regler kan dog af 
det offentlige gores gaeldende imod enhver af de paagaeldende Arbejds
givere. 

Den i § 2 paabudte Anmeldelse til Politimesteren skal i disse 
Tilfaelde indeholde Underretning om samtlige Arbejdsgiveres Navn 
og Bopael samt evenfruelt om Forretningsfarerens Navn og Bopael. 

§ i-

Det paahviler vedkommende Arbejdsgiver at sorge for, at der 
mellem ham og de af ham antagne udenlandske Arbejdere inden 
14 Dage efter disses Ankomst til Bestemmelsesstedet oprettes skriftlig 
Kontrakt i en af Lndenrigsministeren autoriseret Form. Trykte Blan
ketter til saadan Arbejdskontrakt blive at tilvejebringe ved For
anstaltning af lndenrigsministeren, der ligeledes traeffer Bestemmelse 
med Hensyn til Forhandlingen af Blanketter og den Betaling, der 
vil vaere at erlsegge for samme. 

Kontrakten underskrives af Arbejdsgiveren og af samtlige Ar
bejdere med Navn eller Ma^rke, efter at der er givet Arbejderne 
Lejlighed til personlig eller ved dertil udvalgte Tillidsmaend nöje at 
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genneingaa Kontraktens enkelte Bestemmelser. Saafremt samtlige 
Arbejdere maatte vasre ude af Stand til yed Laesning at gewe sig 
bekendt med Kontraktens Indhold, paahviler det Arbejdsgiveren i 
fornedent Faljl paa egen Bekostning at dragé Omsorg for den n0d-
vendige sprogkyndige Bistand. 

Arbejdsgiveren attesteier ved saBrskilt Paategning paa Kontrakten, 
at der forinden dennes Underskrift i Overensstemmelse med naer-
vaerende Paragrafs 2det Stykke er meddelt Arbejderne najagtig Op-
lysning om de enkelte Kontraktsbestemmelser. 

§ 5-

Kontrakter, som ikke oprettes i den i Henhold til § 4 autori-
seréde Form, ere, for saa vidt de ere oprettede udenfor Landet, 
gyldige överfor den paagaeldende Arbejdsgiver, men kunne ikke gores 
gaeldende imod Arbejderne, bvorimod Kontrakter, der ere oprettede 
her i Landet, kun ere gyldige, naar de ere oprettede i den autori-
serede Form. Undladelse af at oprette behörig autoriseret Kontrakt 
paadrager vedkommende Arbejdsgiver Ansvar efter naervserende 
Lovs § 16. 

Saafremt Arbejdsgiveren har antaget en Entreprenör for Arbejdet, 
saaledes at Arbejdsgiveren ikke traeder i direkte Kontraktsforhold til 
de paagaeldende Arbejdere, paahviler det dog Arbejdsgiveren under 
Ansvar efter Lovens § 16 at dragé Omsorg for, at behörig Kontrakt 
i Overensstemmelse med Reglerne i § 4 oprettes mellem vedkom
mende Entreprenör og de enkelte Arbejdere. Arbejdsgiveren haefter 
i saa Fald som Kautionist og Selvskyldner for Erlaeggelsen af de 
Arbejderne tilkommende Ydelser og er derhos berettiget til at ud-
betale den hver enkelt Arbejder tilkommende Betaling direkte til 
denne mod sammes Kvittering. For Tab, der maatte paadrages 
Arbejdsgiveren som Folge af den ommeldte Haeftelse, kan denne 
soge Daekning hos Entreprenören. 

§ 6. 

Enhver Kontrakt udfaerdiges i mindst to ligelydende Eksemplarer 
med originale Underskrifter hvoraf det ene Eksemplar bevares af 
Arbejdsgiveren, medens det andet overgives Arbejderne. Saafremt 
der er antaget en Entreprenör for Arbejdet (jfr. § 5, 2det Stykke), 
skal Kontrakten udfserdiges i tre Originaler, der bevares henholdsvis 
af Arbejdsgiveren, Arbejderne og Entreprenören. 

§ 7. 

Inden 14 Dage efter Arbejdernes Ankomst til Bestemmelses-
stedet paahviler det vedkommende Arbejdsgiver at forsyne hver 
enkelt Arbejder med en Afregningsbog, hvori der hver Lonningsdag 
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ved Arbejdsgi verens Foranstaltning indferes, hvad den paagaeldende 
Arbejder har fortjent i Arbejdslen, samt hvor meget der er ham 
udbetalt . Arbejdsgi veren er ansvarlig for Rigtigheden af det Afreg-
ningsbogen i saa Henseende tilferte, selv om Arbejdslonnen ud-
betales de enkelte Arbejdere gennem en Mellemmand. Enhver Ar
bejder er berettiget til selv at opbevare sin Afregningsbog og til 
ved Hjemrejsen at medtage samme. 

Afregningsbogens Indretning antoriseres af Indenrigsministeren; 
dens Tekst skal affattes paa Dansk med vedfojet Oversaettelse i de 
paagasldende Arbejderes Modersmaal. 

Autoriserede Afregningsboger forhandles for en af Indenrigs
ministeren fastsat Betaling. 

§«• 
Naar en udenlandsk Arbejder, der har Bopa?! hos vedkommende 

Arbejdsgiver, bliver syg, er Arbejdsgi veren pligtig at dragé Omsorg 
for, at der snarest mulig skaffes vedkommende den fornodne Hjaïlp, 
eventuelt ved Tilkaldelse af Lsege og Ydelse af Medicin eller Ind-
lffiggelse paa et Sygehus. Arbejdsgi veren er derhos i alle Tilfaelde, 
hvor Sygdommen ikke skyldes utilbarligt Forhold fra Arbejderens 
Side, överfor det offentlige pliktig a t t bsere Udgifterne ved Syge-
behandlingen, derunder L«gehjaelp, Medicin samt i fornodent Fald 
Sygehusudgifter, dog ikke udover et Tidsrum af 6 Maaneder. 

Ved den i Medför af § 4 autoriserede Kontrakt kan der träffes 
Bestemmelse om, at det paahviler Arbejdsgi veren at holde de af 
ham antagne Arbejdere forsikrede mod Sygdom samt mod Folger af 
Ulykkestilfaslde under Arbejdet, hvor saadan Forpligtelse ikke alle
rede maatte paahvile Arbejdsgi veren ifolge Lov Nr. 4 af 7. Januar 
1898 eller den i övrigt ga?ldende Lovgivning. 

Indenrigsministeren bemyndiges til at meddele en hele Landet 
omfattende Förening til Forsikring af udenlandske Arbejdere i Syg-
domstilfaelde offentlig Anerkendelse som Sygekasse med et aarligt 
Statstilskud af 1 Kr. for hver forsikret Arbejder. 

Naar en saadan Sygekassö er bleven anerkendt, er enhver Ar
bejdsgiver, der beskajftiger de i § 1 narrate Arbejdere, pligtig at 
forsikre sine udenlandske Arbejdere i denne.. Det bliver da at aii-
fore i den i § 4 najvnte Kontrakt, at de udenlandske Arbejdere 
skulle veere forsikrede mod Sygdom. 

§ 9 

Ved den i Medför af $ 4 autoriserede Kontrakt fastsaettes, i 
hvilke Tilfffilde henholdsvis Arbejdsgiver eller Arbejder er berettiget 
til at haeve Kontrakten forinden Udlobet af dennes Gyldighedstid. 
Endvidere skal der i Kontrakten ved Overenskomst mellem Parterne 
traeffes nojagtige Bestemmelser om Arbejdslonnens Storrelse og Ud-
betaling (Daglon og Akkord), Arbejdstid, Fridage, samt Udredelsen 
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af Omkostningeme ved Arbejdernes Rejser fra deres Hjemland til 
Arbejdsstedet og tilbage til Hjemlandet efter Kontraktens Udlob. 

Der kan ikke ved Kontrakten tillaegges Arbejdsgiveren Ret til 
a t ikende Arbejderne Beder for begaaede Förseelser eller Forsom-
melser. 

§ 10. 

Saafremt der af Arbejdsgiveren anvises de paagaeldende Arbej-
dere en faelles Bolig (Kaserne), skal det med Hensyn til Boligens 
Indretning m. v. paases, at f eigende Forskrifter iagttages: 

1) Boligen skal vaBre tort og sundt beliggende. Tag og Mure skulle 
vaere taette; ethvert Beboelsesrum skal vaere tilstraekkelig f orsynet 
med Vinduer, der kunne aabnes. Der skal ved Boligen vaere let 
Adgang til godt Drikkevand, fornodent Aflob samt försvarligt 
indrettede og renholdte Retirader. 

2) Boligen skal indeholde Kokken med Ovn, Spiserum samt de efter 
Antallet af Beboere fornodne Soverum. Hvis det samlede Antal 
Beboere överstiger 20, skal der, hvor Omstaendighederne efter 
Embedslsegens Skon udkraeve det, indrettes en sasrskilt Sj-gestue. 

3) Soverum for ugifte Maend og Kvinder skulle vaere fullstaendig 
adskilte uden indbyrdes Förbindelse. Der skal anvises hvert 
-33gtepar et saerkilt Soverüm. 

4) I Soverum skulle alle Sengesteder anbringes paa Gulvet med 
fornodent Mellemrum og maa ikke indrettes over hinanden. Senge
steder til mere end 2 Personer maa ikke benyttes. 

o) Det skal paases, at Soverum kun belaegges med et efter Rummets 
Storrelse passende Antal Personer, samt at Rummene ere for-
synede med et tilstraekkeligt Antal Vinduer, der i Ventilations-
ojemed kunne aabnes. 

I övrigt skulle Sundheds , Bygnings- og Brandpolitilovgivningens 
Forskrifter nöje overholdes med Hensyn til de paagaeldende Boliger. 

Arbejdsgi veren er ansvarlig for Overholdelsen af de fornaevnte 
Paabud. 

§ 11. 

Det paahviler Arbejdsgiveren at paase, at Boligen höides i ren 
og ordentlig Stand samt daglig udluftes. 

§ 12. 

Indon ] Maaned efter Modtagelsen af den i § 2 ommeldte An-
meldelse skal Politiet indflnde sig paa vedkommende Ärbejdssted 
dels for at paase, at behörig Kontrakt er udfaerdiget (jfr. § 4), og 
at Afregningsboger (jfr. § 7) fores, dels for a t besigtige Boligens 
Indretning (jfr. § 101. Saafremt Mangier i saa Henseende forefindes, 
kan der af Politimesteren forelsegges Arbejdsgiveren en kort Tids-
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frist til disses Afhjaelpning. Hvis Sundheds-, Bygnings- og Brand-
politilovgivningens Forskrifter findes at vaere overtraadte, bliver der 
af vedkommende Myndigheder a t traeffe Foranstaltning til Sägens 
Paatale. 

§ 13. 

I Tilfaelde af Tvist mellem Arbejdsgiver og Arbejdere paahviler 
det den stedlige Politimester, naar en af Parterne herom henvender 
sig til ham, ved sin Maegling at sage Förlig tilvejebragt mellem 
Parterne angaaende Forstaaelsen af de kontraktmaessig vedtagne 
Vilkaar m. v.; den herved fornadne sproglige Bistand bekostes af 
Arbejdsgiveren, for saa vidt Sägens Afgarelse gaar denne imod; i 
andet Fald afholdes Udgiften af det offentlige. Efter Sägens Be-
skaffenhed skal Politimesteren vaere bemyndiget til at bestemme, a t 
de paagaeldende Arbejdere, medens Maeglingen vedvarer, skulle be-
holde deres Bolig og Kosttillaeg hos Arbejdsgiveren uden at vaere 
pligtige til at deltage i Arbejdet, samt at Arbejderne kun kunne 
söge Arbej de andetsteds efter derom at have givet behörig Med-
delelse til Politiet. 

§ 14. 

Dersom en Arbejdstvist ikke bilaegges ved Maegling i Henhold 
til Reglerne i § 13, samt naar udenlandske Arbejdere, der have 
arbejdet her i Landet, melde sig til 0vrigheden som subsistenslose, 
skal det ved et inden Politiretten optaget Forher sages oplyst, om 
der i det enkelte Tilfaelde fra Arbejdsgiverens eller Arbejderens Side 
foreligger Kontraktbrud, samt om nogen af Parterne har gyldigt 
Krav paa Arbejdsvederlag (derunder Rejsepenge) eller Skadeserstat-
ning hos Modparten. I fornadent Fald kan der ved en af Dommeren 
inden Politiretten afsagt Kendelse traeffes Afgarelse med Hensyn til 
paastaaet Misligholdelse af Kontrakten fra Arbejdsgiverens eller 
Arbejderens Side og traeffes Bestemmelse om Kontraktens Ophaevelse 
og Partenies indbyrdes Krav • samt om Udlevering af Parternes 
Ejendele. Endvidere kan det ved Kendelse paalaegges den Arbejds
giver, hvis retsstridige Forbold findes at have foranlediget Kon
traktens Afbrydelse, at godtgere vedkommende offentlige Kasse 
Udgifterne ved Arbejdernes Underhold for offentlig Regning samt 
Udsendelse af Landet, saafremt saadan Udsendelse sker ved Politiets 
eller Fattigvaesenets Foranstaltning. De ved fornasvnte Kendelser 
godkendte Fordringer kunne inddrives ved Udpantning. Appelleres 
Kendelser, hvilket sker efter Reglerne for private Politisager, eller 
Udpantninger, og vedkommende Arbejdere ikke have kendt Opholds-
sted her i Landet, vil Politiet, hvis Appelinstansen giver Arbejderen 
Medhold, paa dennes Vegne have at foretage de fornodne Skridt til, 
a t det Arbejderen tilkommende Belab inddrives og tilstilles hans 
Hjemlands hervaerende Konsulat til videre Foranstaltning. Appel-
staevning kan, saafremt vedkommende Arbejder ikke har kendt Op-
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holdssted her i Landet, paa dennes Vegne forkyndes for Politievrig-
heden paa det Sted, hvor Sagen er behandlet i forste Instans. 

Udskrift af det paagaeldende Forher og af afsagte Kendelser 
tilstilles Indenrigsministeriet, naar Sagen endelig er afgjort. 

§ 15. 

Den, der ved Lifter eller anden Paavirkning retsstridig bevaeger 
udenlandske Arbejdère til at ndeblive f ra eller i Utide a t förlade 
det af dem kontraktmaessig overtagne Arbejde, straffes med en ved-
kommende Kommunes Hjaslpekasse tilfaldende Bede f ra 50 til 1,000 
Kr., for saa vidt hojere Straf ikke efter den almindelige Straffe-
lovgivning matte vaere forskyldt. Saadant Forhold behandles som 
en offentlig Politisag. Under Sagen kan der efter derom nedlagt 
Paastand tilkendes den skadelidende Arbejdsgiver Erstatning. 

§ 16. 

Undladelse af at opfylde Forskrifterne i naervaerende Lovs §§ 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 13 straffes med Böder fra 5 til 100 Kr., 
hvilke Beder idommes under en offentlig Politisag og tilfalde ved-
kommende Kommunes Hjaelpekasse. 

Med samme Straf anses1 under en offentlig Politisag den af 
Parterne (Arbejdsgiver, Bestyrer eller anden Stedfortrseder og Ar-
bejder), der tilfojer den anden Par t slag eller anden legemlig Void, 
for saa vidt hoj ere Straf ikke efter den almindelige StrafEelovgivning 
maatte vaere forskyldt. 

§ 17. 

I Tilfaelde af, at en Arbejdsgiver lader Driften af den paa
gaeldende Virksomhed varetage af en Bestyrer eller anden Stedfor
trseder, er denne ansvarlig for Overholdelsen af Forskrifterne i naer-
vaerande Lovs §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 13, medens Arbejds-
giveren haefter personlig for de ham kontraktmaessig paahvilende 
Ydelser saavel som eventuelt for Skadeerstatning i Medför af Lovens 
§ 14. 

§ 18. 

Det paahviler vedkommende Politimester og Embedslaege at fore 
Tilsyn med Overholdelsen af de sanitaere Forholdsregler i denne Lov. 
Desuden er Indenrigsministeren bemyndiget til at beskikke en eller 
liere Tilsynsmaend til at fore Kontrol og yde Bistand ved Gennem-
forelsen af naervaerende Lovs Forskrifter. De paagaeldende Tilsyns
maend samt Politiet og Embedslaegen skulle have uhindret Adgang 
til alle Arbejdssteder og Boliger for udenlandske Arbejdere; Tilsyns-
maendene •— saavel som Politiet — kunne derhos fordre sig Kon-
trakter og Afregningsboger forelagte. 
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Endvidere skal Indenrigsministeren vaere bemyndiget til at ud-
faerdige naerraere Forskrifter angaaende Opbevaring hos Politievrig-
heden af udenlandske Arbejderes Pas og andre Legitimationspapirer 
under Arbejdernes midlertidige Ophold her i Landet. 

Udgifterne til Rejser, Befordring, sproglig Bistand m. v. for 
Tilsynet bevilges ved de aarlige Finanslove. 

Om Tilsynets Virksomhed afgives aarlig Beretning, der offent-
liggares ved Indenrigsministerens Foranstaltning. 

§ 19. 

Naervaerende Lov gaelder ikke for Fsereerne. 
Forslag til Revision af Loven bliver at forelaegge senest for den 

i Aaret 1911 samnientraedende ordentlige Rigsdag. 

Bil. 12. 

Cirkulär angående lagen om utländska arbetare 
i Danmark. 

(Utfärdadt af danska inrikesministeriet den 9 febr. 190'J till samtliga amtmän.^ 

»Ifolge Bestemnielsen i § 10, n:r 5, i Lov n:r 229 af 21 :de August 
1908 om Anvendelse af udenlandske Arbejdere samt det offentliges 
Tilsyn dermed skal det med Hensyn til den Arbejderne af Arbejds-
giveren anviste Faellesbolig (Kaserne) bl. a. paases at Soverum kun 
bela?gges med et efter Rummets Storrelse passende Antal Personer. 

Til nsermere Vejledning ved Gennemforelsen af dette hygiej-
niske Krav skal Indenrigesministeriet bemaarke, at dot ikke i de 
paagseldene Soverum kan tilstedes at anbringe flere Sengesteder, 
end at hver Person faar et Luftrum af mindst 175 Kubikfod (5'4l 
Kubikmeter). Den nasrmere Afgerelse i saa Henseende maa traaffes 
af de tilsynsforende Myndigheder (Politimesteren og Embedslaegen) 
efter disses Sk0n i de enkelte Tilfselde. 

For bestaaende Kaserneb}'gninger til udenlandske Arbejdere 
vil der midlertidig — men ikke udover Arbejdssaesonen 1909 — 
kunne indrommes nogen Lsempelse i det for hver Person i Sove-
visrelser paakraevede Luftrum, dog at dette ikke bliver under 150 
Kubikfod (4' G i Kubikmeter). Som Vilkaar herfor maa det imidler-
tid stedse paases, at de paagaeldende Soverum ere lyse og luftige 
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samt i fornodent Fald forsynede med saerlig Ventilationsindretning, 
saaledes at frisk Luft tilferes, selv om Vinduerne höides lukkede 
om Natten. I Tvivlstilfaelde kan Sporgsmaalet forelsegges Indenriges-
ministeriet til Afgorelse. 

Med hensyn til Bygninger, der herefter opferes, og som agtes be-
nyttede til Fasllesbolig (Kaserne) for udenlandske Arbejdere, bemserkes 
saerligt, at Loftshojden i slige Bygninger ikke ber vaere under 4 
Alen (2'5l Meter), at Korridorer bor have en Bredde af mindst 2 '/4 Alen 
(l '4l Meter), og vaere tilstraekkelig lyse, samt at Vinduernes Glas
areal baade i Sove- og Opholdsrum bor udgore mindst en Tyvende-
del af Gulvfladen. 

Et Antal Aftryk af nssrvaerende Cirkulaere vil blive fremsendt 
til Fordeling mellem Politimestre og Embedslaegerne i Amtet, hvor-
hos et Eksemplar af Cirkulaeret bedes tilstillet enhver Arbejdsgiver, 
der beskaeftiger udenlandsk Arbejdskraft.» 

Bil. 13. 

Kungörelse angående sjukförsäkring för utländska landt
arbetare i Danmark. 

(Utfärdad af danska inrikesministeriet den 1(5 febr. 1909.) 

»I Henhold til § 8, 3 Stykke, i Lov N:r 229 af 21-.de August 
1908 vedrorende Anvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde 
i visse Virksomheder samt det offentliges Tilsyn dermed har Inden-
rigesministeriet under Dags Dato meddelt den under Navn af »Syge-
forsikring for udenlandske Landarbejdere» oprettede gensidige Före
ning, — hvilken Förening omfatter hele Landet — offentlig Aner-
kendelse som Sygekasse f ra den l:ste Marts 1909 at regne. 

Som Folge heraf vil fra bemeldte Tidspunkt enhver Arbejds
giver, der beskasftiger udenlandske Arbejdere indenfor de i § 1 i 
Lov N:r 229 af 21:de August 1908 ommeldte Virksomheder, vaere 
pligtig til at forsikre de paagaeldene udenlandske Arbejdere i for-
ntevnte fSygekasse.» 

http://21-.de
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Bil. 14. 

Danska Inrikesministeriets kontrakt för polska m. fl. 
säsongarbetare. 

(Antoriseret Arbejdskontrakt for polske og andre udenlaiulske "Vandre-
arbejdere i Danmark). ') 

Mellem undertegnede Arbejdsgiver 

paa 

Poststation 

Jernbanestation i Danmark 
og fornasvnte Arbejder er der afshittet folgende Arbejdskontrakt, 
som bekrseftes ved Parternes Underskrifter: 

§ 1. 

Undertegnede Arbejder forpligter sig överfor Arbejdsgiveren eller 
dennes Stedfortrseder, til at udfore Landbrugsarbejde paa Ejen-

dommen 

fra 19 , indtil i samme Aars Efter-
aar alle Markarbejder ere sluttede, dog ikke udover 15. December. 
Arbejderne forpligte sig til at udfore Arbejdet godt og ordentligt. 

§ 2. 

Enhver Arbejder maa vaere fyldt 16 Aar og medbringe en af 
Hjernlandets 0vr ighed udstedt Legitimation. 

Svangre Arbejdersker maa ikke afslutte Kontrakt. 

1) Tryckt på danska och polska språken. — Förutom detta kontraktsfor
mulär har Inrikesministeriet jämväl fastställt dels formulär till »Arbejdskontrakt 
for polske og andre udenlandske Teglvwrksarbojdere i Danmark» (tryckt pä dan
ska och polska språken), dels formulär till »Arbejdskontrakt for polske og andre 
udeulandske Arbejdere i Danmark» (tryckt på danska, polska och tyska språken) 
och dels formulär till 'Arbejdskontrakt for russiske og andre udenlandske Arbej
dere i Danmark^ (tryckt på danska, rysk it och tyska språken), h vilka formulär i 
hufvudsak ofverensstämma med dot bär återgifna. 
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§3. 

Der tilkommer enhver Arbejder fri Rejse fra Hjemlandets 
Graense til Arbejdsstedet og tilbage til Hjemlandets Graense. Arbejds-
giverens Udgift til hver Arbejders Udrejse Kr. kan han i 
de ferste 10 Uger i ngentlige Af drag fradrage ved Udbetalingen af 
den paagaeldendes fortjente Arbejdslan for at tjene til Sikkerhed 
for Arbejdsgiveren, men ved Kontrakttidens Udleb udbetalee — ved 
sidste Afregning — det saalcdes tilbageholdte Lonbeleb til Arbej-
deren personlig uden Afkortning. Ved samme Afregning udbetaler 
Arbejdsgiveren til hver Arbejder personlig Rejsepenge til Hjemrejsen, 
der bergenes med Kr. for hver Arbejder; denne Udbetaling skal 
— om onskes — ske i Hjemlandets eller tysk Mant, i hvilket Fald 
der otte Dage forinden Afregningsdagen skal gives Arbejdsgiveren 
Meddelelse om, at Udbetalingen enskes i fremmed Mant. 

I Tilfaalde af Kontraktbrud fra en Arbejders Side fortaber den 
paagaaldende sin Ret til Rejsepenge (jfr. § 15). 

§ 4. 

Daglønnen er følgende: 

1. Kraftige Maand og Karle over 20 Aar 
2. Kraftige Drenge, som kan felge Heste 
3. Kvinder 
4. Mindre Drenge 

I Hosten — et Tidsrum af 5 Uger — er Dag-
lønnen: 

Dansk Tysk 
Kr. O. M. Pf. 

1. Kraftige Maand og Karle over 20 Aar 
2. Kraftige Drenge 
3. Kvinder 
4. Mindre Drenge 

§ 5. 

Arbejdstiden paa Daglon varer fr Kl Morgon til Kl 
Aften med 1;'2 Timme Frokost, 1 Time Middag og 1/i Time Midaften. 

Arbejderne maa rette sig efter Gaardens Skik og Bruk, naar 
Arbejdstiden ikke överstiger det fastsatte Timetal og de fornaavnte 
Spisetider iagttages. Til Middagshvilen henregnes ikke den Tid, 
der medgaar til Vejen fra Arbejdet til Arbejdenies Bolig og tilbage 
til Arbejdet. 

Dausk Tysk 
Kr. O. M. Pf-
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For Overarbejde beregnes folgende Ekstrabetaling pr. paa-
begyndt Time: 

Dansk Tysk 
0 r e . Pfg. 

1. Maend og Karle 
2. K vinder og unge mandlige Arbejdere 

Sendage og fselles protestantiske og katholske samt folgende 
katliolske Festdage, nemlig: 

25. Marts — Marias Bebudelsesdag 
2den Torsdag efter Pinse — Kristi Legemsfest 
29. Juni — Peter og Paul 
15. August — Maria? Himmelfart 

K. September — Mariae Födsel 
1. November — Allehelgens Dag 
8. December — Mariae Undfangelse 

ere Fridage, paa hvilke intet Arbejde finner Sted. 

§ 6. 

For Akkordarbejde betales pr. Magdeburger Morgen1): 

Dansk. Tysk. 
Kr. 0 . M. Pf. 

1. Saedhakning 

2. Sukkerroer: 

Langhakning 
Forste Udtyndning med Lugehakning 
Anden » » » 
Tredie » » » 
Optagning, Afpudsning og Tildaskning med Blade 

Ere Roerne losplojede, da Kr. mindre pr. 
Magdeburger Morgon. Priserne regnes efter 18" 
Afstand mellem Rsekkerne; for mindre Afstand 
betales forholdsvis mere. 

3. Foderroer: 

Forste Udtynding med Lugehakning 
Anden » » » 
Tredie » » » 
Optagning, Afpudsning og Tildsekning med Blade 

4. Kaalrabi og Turnips: 

Udtynding og Hakning en Gang 
Optagning, Afpudsning och Tildaekning med Blade 

') 1 Magdeburger Morgon = 048(1 [ j Alen = K640 loh. Alen eller 5417 l0l>. 
Meter veil 1 s " Afstanii. 
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Dansk Tysk 
Kr. 0 M. Pf. 

5. Cikorierødder: 

Forste Nedhakning 
Forste Udtynding 
Anden » 
Optagning, Afpudsning og Tildaekning med Bl#de 

Alt pr. Magdeburger Morgen. 

6. Kartofler: 

Optagning og Sänkning pr. Centner 

§ 7. 

Afregning sker ugentlig — Fredag eller Lördag — direkte til 
hver enkelt Arbejder ved Arbejdsgiveren eller hans Stedfortraeder. 

Enhver Arbejder erholder uden Betaling en af det danske Inden-
rigsministerium autoriseret Afregningsbog, i hvilken det hver Lon-
ningsdag af Arbejdsgiveren eller hans Stedfortraeder skal indfores, 
hvad Arbejderen har fortjent i Arbejdslon, og hvad der er ham 
udbetalt. Arbejderen er berettiget til selv at opbevare sin Afreg
ningsbog og til ved Hjemrejsen at medtage samme. 

§ 8 . 

Foruden den kontante Pengelon tilkommer der hver Arbejder 
ugentlig 12 Kilo Kartoner samt 1 Liter skummet Maelk daglig. Der 
överlades hver to Personer en Kasse til Opbevaring af Kartofler. 

§ 9. 

Der skal af Arbejdsgiveren anvises Arbejderne en tort og sundt 
beliggende Bolig, som er indrettet i Overensstemmelse med For-
skrifterne i den danske Lovgivning, derunder den saerlige Beskyt-
telseslov for udenlandske Arbejdere (jfr. Lov af 21. August 1908 
§ 10), hvoraf bl. a. fremhaeves, at der ved Boligen skal vaere let 
Adgang til godt Drikkevand, at Boligen skal indeholde Kokken med 
Ovn, Spiserum samt de efter Antallet af Beboere fornodne Soverum, 
at Soverum for ugifte Maend og Kvinder skulle vaere fuldstaendig 
adskilte uden indbyrdes Förbindelse, og at hver JEgtepar skal have 
et saerskilt Soverum. 

I Soverum skulle alle Sengesteder anbringes paa Gulvet med 
fornodent Mellemrum og maa ikke indrettes over hinanden. Senge
steder til mere end to Personer maa ikke benyttes. Hvert Senge-
sted skal forsynes med Madras, Pude og for hver Person 2 Uldtaepper. 

Belysning, Brsendsel og Vaskekar til Arbejdernes Brug leveres 
af Arbejdsgiveren. 
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§ 10. 

Saafremt der ikke i den Arbejderne anviste fselles Bolig er 
bosat en Opsynsmand (Formand) med Hustru, eller et kvindeligt 
Opsyn, skal Boligens Rengöring og Kogning af Middagsmaden be-
sorges afvekslende af de kvindelige Arbejdere selv, hvorfor en af 
disse daglig moder 1 Time senere paa Arbejde om Morgenen og 
forlader Arbejdet 1 Time tidligere om Middagen uden Fradrag i 
Lönnen. Ved et större Antal Arbejdere skal dette Tidsrum forlsen-
ges i Forhold til Antallet. 

§ 11. 

Naar en Arbejder bliver syg, er Arbejdsgiveren pligtig at draga 
Omsorg for, at der snarest mulig skaffes vedkommende den fornodne 
Hjaelp, i forn0dent Fald ved Tilkaldelse af Laege og Ydelse af Medicin 
eller Indlseggelse paa et Sj'gehus. Arbejdsgiveren er derhos i alle 
Tilfaelde, hvor Sygdommen ikke skyldes utilborligt Forhold fra Arbej-
derens Side, överfor det offentlige pligtig at bekoste Udgifterne ved 
Sygebehandlingen, derunder Laegehjaelp, Medicin samt i fornedent 
Fald Sygehusudgifter, dog ikke udover et Tidsrum af 6 Maaneder. 
Det paahviler ikke Arbejdsgiveren at bekoste syge Arbejderes For-
plejning paa Arbejdsstedet udover det ved naerva?rande Kontrakt 
§ 8 fastsatte Deputat af Maelk og Kartoner. 

§ 12. 

Det paahviler Arbejdsgiveren paa sin Bekostning at holde Arbej
derne forsikrede mod Folger af Ulykkestilfaelde saa vel ved Maskiner 
som under Arbejde i Landbrug, Skovbrug, Havebrug, Mejeri m. ni. 
i Overensstemmelse med de naermere Forskrifter i den danske Lov-
givning om Arbejderes Ulykkesforsikring. Ligeledes er Arbejds
giveren pligtig a t holde Arbejdernes Ejendele forsikrede mod Ilds-
vaade. Naar der af Indenrigsministeriet er meddelt en hele Landet 
omfattende Förening till Forsikring af udenlandske Arbejdere i Syg-
domstilfa3lde offentlig Anerkendelse som Sygekasse, er Arbejdsgiveren 
pliktig at forsikre sine Arbejdere i denne Sygekasse. 

§ 13. 

Forsaavidt der oprettes saerlige Kasser (f. Eks. Forplejnings-
eller Sparekasser), hvortil Arbejderne bidrage, ere Arbejderne beret-
tigde til at kreeve, at der af Arbejdsgiveren eller dennes Stedfortrajder 
fores Kontrol med disse Kasser. Det kan ikke paalaegges nogen 
Arbejder at intrsede i saadanne Kasser. 
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§ 14. 

Det kan ikke paalaegges Arbejderne at gere Indkob af nogen 
Art hos den medfelgende Farer eller Arbe jdsformand. Det er for-
budt denne at sselge spirituese Drikke til Arbejderne. 

§ 15. 

Arbejdsgiveren er berettiget til at ophjeve Kontrakten med en 
Arbejder, der uden Sygdom eller anden gyldig Grund gentagne 
Gange udebliver fra sit Arbejde, der nsegter a t udfere det ham kon-
traktmaessig paahvilende Arbejde, er drikfaeldig eller ger sig skyldig 
i Forbrydelser eller grove eller oftere gentagne KrsBnkelser af Hus
ordenen. Vedkommende Arbejder har i saa Fald intet Krav paa 
Godtgarelse for Hjemrejsen, og Arbejdsgiveren kan for eventtielt 
Erstatningskrav i Anledning af Kontraktens Ophsevelse sege Fyldest-
gorelse i det for Udrejsen tilbageholdte Lanbelab (jfr. § 17). 

§ 16. 

Arbejderen er berettiget til at ophaeve Kontrakten, hvis Arbejds
giveren ikke efterkommer sine Forpligtelser, eller hvis Arbejderen 
skulde blive mishandlet af en Foresat. Den paagseldende Arbejder 
skal i saa Fald have udbetalt det for Udrejsen tillbageholdte Lon-
belob samt de fastsatte Rejsepenge til Hjemrejsen (§ 3). 

§ 17. 

I Tilfselde af Tvist mellem Arbejdsgiver og Arbejdere angaaende 
de hver af Parterne paahvilende Forpligtelser, Kontraktens Ophse-
velse m. v., skal hver af Parterne henvende sig til Stedets Politi-
mester, som da ved sin Maegling vil soge Förlig tilvejebragt; den 
herved fornodne sproglige Bistand bekostes af Arbejdsgiveren, for 
saa vidt Sägens Afgerelse gaar denne imod; i andet Fald afholdes 
Udgiften af det offentlige. Efter Sägens Beskaffenhed kan Politi-
mesteren bestemme, at Arbejderne, medens Maeglingen vedvarer, 
skulle beholde deres Bolig og Kosttillaeg hos Arbejdsgiveren uden 
at vasre pligtige til at deltage i Arbejdet, samt a t Arbejderne kun 
kunne s0ge Arbejde andetsteds efter derom at , have givet behörig 
Meddelelse til Politiet. — I fornodent Fald traeffer Retten endelig 
Afgorelse i Wagen. 

Nservaereiule Kontrakt udfffirdiges i to ligelydende Eksemplarer 
med vore originale Underskrifter og anerkendes som bindende for 

9 
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begge Parter, Arbejdsgiver og Arbejdere. En Genpart af Kontrakten 
aftrykkes og udfyldes i den autoriserede Afregningsbog (§ 7). 

den 19 

Som Arbejdsgiver: 

Som Arbejder: 

Attestation. 

Undertegnede attesterer herved som Arbejdsgiver, at der for-
inden nservaerende Kontrakts Underskrift er givet Arbejderne Lejlig-
hed til personlig eller ved dertil udvalgte Tillidsmsend nej e a t 
gennemgaa Kontraktens enkelte Bestemmelser, hvorved bemaerkes, at 
det ifelge Lov af 21. August 1908 § 4, 2det Stykke, paahviler Ar-
bejdsgiveren paa sin Bekostning a t dragé Onisorg for den nedven-
dige sprogkyndige Bistand, saafremt Arbejderne ikke uden Bistand 
ere i Stand til at g0re sig bekendt med Kontraktens Indhold. 

den 19 

Anm. I Tilfeelde af, at en Arbejdsgiver lader Driften af den paagseldende 
Virksomhed varetage af en Bestyrer eller anden Stedfortreeder, kan 
denne paa Arbejdsgiverens Vegne underskrive nservserende Kontrakt 
og Attestation, medens Arbejdsgiveren dog personligt hsefter for de 
kam kontraktmsessig paahvilende Ydelser, saa vel soin eventuelt for 
Skadeserstatning (Lov »i 21. August 1908 § 17). 

Den, der ved Lofter og anden Paavirkning retsstridig bevseger 
udenlandske Arbejdere til at udeblive fra eller i Utide at förlade det 
af dem kontraktmsessig overtagne Arbejde, straffes med en vedkom-
mende Kommunes Hjselpekasse tilfaldende Bade fra 50 til 1000 Kr., 
for saa vidt ikke hej ere Straf efter den almindelige Straffelovgivning 
maatte veere forskyldt. Saadant Forhold behandles som en offentlig 
Politisag. Under Sagen kan der efter derom nedlagt Paastand tilken-
des den skadelidendt) Arbejdsgiver Erstatnin^- (Lov af 21. August 
1908 § 15). 
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Bil. 15. 

Danska inrikesministeriets kontrakt för utländska 
arbetsförmän. 

(Autoriseret Arbejdskontrakt for udenlandske Arbejdsformeand 
(Forpiger) i Danmark.)l) 

Mellem undertegnede Arbejdsgiver 

paa 

Poststation 

Banestation 
Danmark. 

og medundertegnede Arbejdsformand (Forpige) 

fra 

sluttes folgende Kontrakt, som bekrseftes ved Parternes Underskrifter. 

§ 1. 

Arbejdsformanden (Forpigen) forpligter sig for Aaret 19 til 
at antage til ovennsevnte Arbejdsgiver kraftige Folk, som alle 
maa vaere over 16 Aar, nemlig Msend, Kvinder 
og unge Karle, og bringe dem til 

, hvor de paagaeldende fra 
19 til alle Markarbejder og Tserskning i samme Aars Efteraar 
ere endte, dog ikke udover 15de December, ifalge derom indgaaet 
Arbejdskontrakt skulle arbejde for nsevnte Hr 

Enhver af Folkene maa medbringe gyldige 
Legitimationspapirer. Ingen svänger Kvinde maa antages. 

') Tryckt pa danska, polska och tyska språken. 
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I Fsestepenge erlaegger Arbejdsgiveren ( ) 
pro persona, hvoraf Half delen udbetales Arbejdsf ormanden (Forpigen) 
ved Ankomsten for de ankomne Personers Vedkommende, Resten 
efter Kontraktt idens Udlab, dog kun for det Antal Personer, som 
have tjent deres Tid ud. Det er forbudt Arbejdsf ormanden (For
pigen) at indkrseve eller modtage Fsestepenge af de antagne Folk. 

§ 2. 

Arbejdsformanden (Forpigen) er forpligtet til personlig at del
tage i Arbejdet og faar i D a g l ö n Kr. •• 0 r e for hver 
Arbejdsdag, hvilken Daglen i Hestens Tid (5 Uger) forhajes till 
Kr. daglig. Desnden tilkommer der ham (hende) en L a n s o m For
m a n d (Forpige) af Kr. maanedlig, der udbetales bagud for 
hver forloben Maaned. Herfor har han (hun) at t sorge for Arbejdets 
forsvarlige Udforelse samt for Overholdelsen af god Orden blandt 
Arbejdeme og i deres Boliger. Paa A k k o r d a r b e j d e faar han (hun) 
foruden sin maanedslan som Formand Betaling efter de for Arbej
derne kontraktma3Ssig fastsatte Lansatser. — Enhver Arbejdsformand 
(Forpige) erholder uden Betaling en af det danske Indenrigsministe-
rium autoriseret Afregningsbog, i hvilken det hver Lanningsdag af 
Arbejdsgiveren eller hans Stedfortraeder skal indfares, hvad den paa-
gseldende har fortjent i Arbejdslan, og hvad der er ham udbetalt. 
Arbejdsformanden (Forpigen) er berettiget til selv at opbevare sin 
Afregningsbog og til ved Hjemrejsen at medtage samme. 

§ 3. 

Arbcjdstiden ved Daglon varer fra Kl Morgen til Kl 
Aften, hvori fragaar 1/2 Time til Frokost, 1 Time til Middag og 1/ï 

Time til Midaften Arbejdsformanden (Forpigen) maa ligesom Ar
bejderne rette sig efter Gaardons Skik og Brug, naar Arbejdstiden 
ikke överstiger det fastsåtte Timetal, og de fornsvnte Spisetider 
iagttages. Til Middagshvilen henregnes ikke den Tid, der medgaar 
til Vejen fra Arbejdet til Arbejdernes Bolig og tilbage til Arbejdet. 

For Ovorarbejde beregnes en Ekstrabetaling af 0 re pr. 
paabegyndt Time. 

§ 4. 

Der tilkommer Arbejdsformanden egen Bolig med Senge for sig 
og sin Familie, 25 Pund (ISVj Kilogram) gode Kartofler ugentlig og 
1 Liter Mselk daglig for hver arbejdende Person i Familien. Desuden 
fri Laegehjselp og Medicin, Belysning og Braendsel samt Kar til 
Tojvask. 
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§5. 

I Rejsepenge erholder Arbejdsformanden Kr. ( ) 
for sig og hver arbejdende Person af sin Familie til Rejsen fra 
Hjemlandet til Arbejdsstedet. Ved Kontrakttidens Udleb udbetales 
der ham samme Belob til Hjemrejsen. 

Rejsepenge til Udrejsen for Arbejdsformanden (Forpigen) og <le 
gennem ham antagne Folk tilstilles Formanden (Forpigen) med 
Kr. ( ) rettidig pr. Post. 

§6. 

Med hensyn til Renholdelse m. v. af den Arbejderne anviste 
fselles Bolig (Kaserne) gaelde folgende Regler: 

a) Naar Arbejdsformanden ikke medbringer Hustru: 

Rengöring af Arbejdernes Bolig og Tillavning af Hovedmaal-
tidet besorges skiftevis af de kvindelige Arbejdere selv, hvorfor en 
af disse daglig moder 1 Time senere paa Arbejde om Morgonen og 
forlader Arbejdet 1 Time tidligere om Middagen uden Fradrag i 
Lönnen. Ved et större Antal Arbejdere forlsenges dette Tidsrum i 
Forhold til Antallet. 

b) Naar Hustruen ikke deltager i Arbejde: 

Hustrnen har at renholde Arbejdernes Bolig og paa Arbejdsdage 
at tilberede deres Hovedmaaltid og faar derfor af Arbejdsgiveren en 
Lon af ( ) maanedlig, hvilken Lon udbetales 
bagud for hver forloben Maaned. 

c) Naar Hustruen gaar med i Arbejde: 
Hustruen har at renholde Arbejdernes Bolig og paa Arbejdsdage 

at tilberede deres Hovedmaaltid. Hun moder derfor daglig 
Time senere paa Arbejde om Morgenen og forlader Arbejdet 
Time tidligere om Middagen uden Fradrag i Arbejdslonnen. lofrigt 
deltager hun i Arbejdet under samme Lonningsvilkaar som de kvin
delige Arbejdere. Desuden faar hun som Lon for Rengöring og 
Madlavning ( ) maanedlig, hvilken Lon utbetales 
bagud for hver forloben Maaned. 

§ 7. 

Naar en Arbejdsformand, hans Hustru eller en Forpige bliver 
syg, er Arbejdsgiveren pligtig at dragé Omsorg for, at der snarest 
mulig skaffes vedkommende den fornodne Hjselp, i fornodent Fald 
ved Tilkaldelse af Laege og Ydelse af "Medicin eller Indlaeggelse paa 
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et Sygehus. Arbejdsgiveren er derhos i alle Tilfaelde, hvor Syg-
dommen ikke skyldes utilbarligt Forhold fra den syges Side, överfor 
det offentlige pligtig at bekoste Udgifterne ved Sygebehandlingen, 
derunder Laegehjffllp, Medicin samt i fornodent Fald Sygehusudgif-
ter, dog ikke udover et Tidsrum af 6 Maanader. Det paahviler 
ikke Arbejdsgiveren i Sygdomstilfrolde at bekoste Patientens For-
plejning paa Arbejdsstedet udover det ved nservaerende Kontrakts 
§ 4 fastsatte Deputat af Maelk og Kartofier. 

§ 8. 

Det paahviler Arbejdsgiveren paa sin Bekostning at holde Ar
bejderne — derunder Ar be jdsf ormanden og Forpigen — forsikrede 
mod Folger af Ulykkestilfselde saavel ved Maskiner som under Ar-
bejde i Landbrug, Skovbrug, Havebrug, Mejeri m. m. i Overens-
stemmelse med de naermere Forskrifter i den danske Lovgivning om 
Arbejderes Ulykkesforsikring. Ligeledes er Arbejdsgiveren pligtig at 
holde Arbejdsformandens (Forpigens) Ejendele forsikrede mod Ilds-
vaade. Efter at der af Indenrigsmimsteriet er meddelt en hele 
Landet omfattende Förening til Forsikring af udenlandske Arbejdere 
i Sygdomstilfaelde offentlig Anerkendelse som Sygekasse, er Arbejds
giveren pligtig at forsikre sine Arbejdere — derunder Arbejdsfor-
manden (Forpigen) — i denne Sygekasse. 

§ 9. 

Forsaavidt der oprettes saerlige Kasser (f. Eks. Forplejnings- eller 
Sparekasser), hvortil Arbejderne bidrage, ere Arbejderne berettigede 
til at krseve, at der af Arbejdsgiveren eller dennes Stedfortraeder 
fores Kontrol med disse Kasser. Det kan ikke paalsegges nogen 
Arbejder at indtrsede i saadanne Kasser. 

Det er forbudt Arbejdsformanden (Forpigen) at oprette saadanne 
Kasser eller modtage Indskud i samme uden saerlig Tilladelse fra 
Arbejdsgiveren. 

§ 10. 

Det kan ikke paalffigges Arbejderne at gore Indkop af nogen 
Art hos den medfolgende Farer eller Arbejdsformånd (Forpige). Det 
er forbudt denne at salige spirituöse Drikke til Arbejderne. 

§ 11. 

Efterkommer Arbe jdsg ive ren ikke sine kontraktmsessige eller 
lovmsessige Forpligtelser överfor Arbejdsformanden (Forpigen), kan 
denne Kontrakt opheeves, og Vedkommende er da berettiget til at 
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faa udbetalt Hjemrejsepenge for sig og sin Familie samt den fulde 
Pengelen til sig og eventuelt sin Hustru for hele den fastsatte Kon
trakttid (jfr. § 12). 

Efterkommer Arbe] ds formanden (Forpigen) ikke sine kon-
traktmaessige Forpligtelser, eller hvis han er drikfaeldig eller ger sig 
skyldig i Forbrydelser, Uredelighed eller grove eller oftere gentagne 
Krfflnkelser af Husordenen, er Arbejdsgiveren berettiget til at kraeve 
Kontrakten opluevet, mod at der udbetales Arbejdsformanden (For
pigen) den af ham og eventuelt hans Hustru fortjente Pengelen for 
Tiden indtil Kontraktens Ophaevelse. Derimod fortabes i saa Fald 
Retten til Hjemrejsepenge samt til Len for den tilbagestaaende Del 
af Kontrakttiden (jfr. § 12). 

§ 12. 

I Tilfffilde af Tvist mellem Arbejdsgiver og Arbe jdsf ormand 
(Forpige) angaaende de hver af Parterne paahvilende Forpligtelser, 
Kontraktens Ophaevelse m. v., skal hver af Parterne henvende sig 
til Stedets Politimester, som da ved sin Maegling vil sege Förlig til-
vejebragt. Den herved fornedne sproglige Bistand bekostes af Ar
bejdsgiveren, for saa vidt Sägens Afgerelse gaar denne imod; i an det 
Fald afholdes Udgiften af det offentlige. Efter Sägens Beskaffenhed 
kan Politimesteren bestemme, at Arbejdsformanden (Forpigen), 
medens Maeglingen vedvarer, skal beholde Bolig og Kosttillseg hos 
Arbejdsgiveren uden at vsere pligtig til at deltage i Arbejdet, samt 
at han (hun) kun kan sege Arbejde andetsteds efter derom at have 
givet behörig Meddelelse til Politiet. — I fornedent Fald traeffer 
Retten endelig Afgerelse i Sagen. 

Naervserende Kontrakt udfserdiges i to ligelydende Eksemplarer 
med vore originale Underskrifter og anerkendes som bindende for 
begge Parter, Arbejdsgiver og Arbejdsformand (Forpige). 

En Genpart af Kontrakten aftrykkes og udfyldes samt under-
skrifves af Parterne i den autoriserede Afregningsbog (§ 2). 

den 19 

Som Arbejdsgiver: 

Som Arbejdsformand (Forpige): 
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Attestation. 

Undertegnede attesterer nerved som Arbejdsgiver, at der for-
inden nservserende Kontrakts Underskrift er gifvet vedkommende 
Arbejder Lejlighed til personlig eller ved en dertil udvalgt Tillids-
mand neje at gennemgaa Kontraktens enkelte Bestemmelser, hvor-
ved bemsBrkes, at det if alge Lov af 21. August 1908 § 4, 2det 
Stykke, paahviler Arbejdsgiveren paa sin Bekostning at dragé Om
sorg for den nodvendige sprogkyndige Bistand, saafremt Arbejderen 
ikke uden Bistand er i Stand til at gore sig bekendt med Kontrak
tens Indhold. 

den 19 

Anm- I Tilfselde af, at en Arbejdsgiver lader Driften af den paagaeldende 
Virksomhed varetage af en Bestyrer eller anden Stedfortreeder, kan 
denne paa Arbejdsgiverens Vegne underskrive naarvserende Kontrakt 
og Attestation, inedens Arbejdsgiveren dog personligt hsefter for de 
ham kontraktmeessig paahvilende Ydelser, saa vel som eventuel for 
Skadeserstatniug (Lov af 21. August 1908 § 17). 

Den, der ved Lefter og anden Paavirkning retsstridig bevaeger 
udenlandske Arbejdere til at udeblive fra eller i Utide förlade det af 
dem kontraktmsessig overtagne Arbejde, straffes med en vedkommende 
Kommunes Hjselpekasse tilfaldende Bede fra 50 til 1000 Kr., for saa 
vidt ikke hajere Straf efter den almindelige Straffelovgivning maatte 
v«re forskyldt. Saadant Forhold behandles som en offentlig Politi-
sag. Under Sagen kan der efter derom nedlagt Paas tand tilkendes 
den skadelidende Arbejdsgiver Ers ta tniug (Lov af 21. August 1908 § 15). 
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