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Helgeandsholmens karvstocksfynd 
Av Axel Grandell 

Grandell, Axel. 1985. Helgeandsholmens karvstocksfynd. (The Helgeandshol
men tally stick.) Fornvännen 79. Stockholm. 

During archeological excavations on Helgeandsholmen in Stockholm in 
1978-80 a tally stick was found (see illustration). It has been dated to the 
period 1300-1350, It is square in shape and measures 40X 1.5X 1.5 cm. There 
are 48 notches carved in one side of the tally. Each eighth notch extends to the 
following side of the tally. There are no notches on the other two sides of the 
tally. 

By comparing the tally with a similar find from Bergen in Norway dated 
1200 and studying the use of similar tally sticks in more recent times, the 
author has been able to determine the probable use of the tally. 

Axel Grandell, Tavastgatan 4 B, 20 500 Åbo 50, Finland. 

Bland fynden, som framkom vid Helge
andsholmens arkeologiska utgrävning åren 
1978—80, finns även en karvstock. Denna är i 
många avseenden intressant. En närmare be
skrivning av själva stocken och dess antagliga 
forntida funktion är därför på sin plats. 

Först några uppgifter om stocken och fynd
platsen. (Uppgifterna lämnade av Lars Redin 
och Mariet ta Douglas, Riksantikvarieämbe
tet.) Karvstockens totala längd inklusive 
handtaget är 40 cm. Den är fyrkantig med 
måtten ca 1,5x1,5 cm (se bilden). En sida 
upptar 48 inskurna skåror. Var åttonde skåra 
är förlängd med en skåra på följande sida, 
som sålunda upptar 6 skåror. Två sidor sak
nar inskärningar. Trädslaget är en. 

Karvstocken är påträffad i ett lager av 
krossad bark, som har varit utslängt i vatten. 
Förmodligen härrör lagret från ett garveri i 
närheten. Det innehöll f ö . föremål av trä och 
läder i stor mängd. Lagret har troligen till
kommit under perioden 1300-1350. 

Karvstockens fyndnummer är: Helgeands
holmen 24 111. 

Så länge papperet ej var känt, måste man 
främst ty sig till trä och kniv på alla områden, 
dä r man nu använder papper och penna. Per
gament var för dyrt för att användas i dagligt 
bruk. Det var karvstocken och runkavlen som 

då fick bära upp den vardagliga samhällskul-
turen. 

Genom att träet är ett lättförgängligt mate
rial, är äldre karvstocksfynd rätt sällsynta. 
Ett lysande undantag utgör dock fyndmate
rialet från Bryggen i Bergen. Vid arkeologiska 
utgrävningar där efter branden 1955 fram
kom en rikhaltig samling bruksföremål, bland 
dem, enligt senaste uppgift, ca 500 karvstock-
ar, daterade till perioden 1150—1350. Härav 
kan man dra slutsatsen, att karvstocken var i 
dagligt bruk i Norden redan på 1100-talet. 

Ehuru Nordiska museet äger världens stör
sta karvstockssamling, omfattande ca 1000 
exemplar, är äldre fynd från Sverige mycket 
sällsynta. Det äldsta är ett fynd från Lödöse, 
daterat till 1200-talets mitt och är en kombi
nation av runkavle och karvstock. Dess karv-
stocksfunktion har dock ej kunnat tolkas, var
för fyndet ej har annan betydelse än att påvi
sa, att karvstocken var känd i Sverige på 
1200-talet. 

Frånsett sagda fynd har det äldsta fyndma
terialet före Helgeandsholmsfyndet utgjorts 
av en skatteuppbördskavle från Hälsingland 
1627 (nu i Nordiska museet). Den är märklig 
såtillvida, att den förmodligen är den enda 
bevarade skatteuppbördskavlen i världen. 
Genom den har det varit möjligt att klargöra, 
hur skatteuppbörd med karvstock, som om-
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nämns i italienska och franska urkunder från 
1000- oeh 1100-talen, rent tekniskt tillgick 
(Grandell 1982 s. 65 ff.). 

Helgeandsholmens karvstock kan enligt 
fyndomständigheterna dateras till perioden 
1300-1350. Genom att träslaget är en och 
genom att den har legat i ett fuktigt lager är 
den väl bibehållen. Som framdeles skall påvi
sas, kan karvstockens forntida funktion med 
rätt stor sannolikhet fastslås. I fråga om ett 
fynd från 1300-talet är detta betydelsefullt 
och ställer fyndet i klass med ovannämnda 
skatteuppbördskavle. 

En första granskning av karvstocken ger vid 
handen, att den är en räknekavle. Sådana 
användes, när det gällde att räkna vissa 
mängdenheter , t .ex. vid lastning eller loss
ning av skeppslaster. Räkningen — låt oss 
säga vid lossningen — tillgick så, att fartyget 
och lastemottagaren hade var sin räknare 
som på en fyrsidig karvstock skar in en skåra 
för varje upplossad enhet. Var femte skåra 
förlängdes med en skåra på följande sida i 
likhet med förlängningen av var åttonde skå
ra på den här avbildade stocken. På så sätt 
blev det enklare att hopsummera skårorna. 
O m båda räknarna hade noterat riktigt, mås
te antalet skåror överensstämma. 

Ännu i vår tid sker kontrollräkningen vid 
lastning och lossning på här beskrivet sätt, 

blott med den skillnaden, att man ej använ
der karvstock utan papper och penna. 
Mängdenhe tema antecknas av räknarna på 
ett block med ett streck för varje lastad, re
spektive lossad enhet. Vart femte streck an
vändes för att korsa över de fyra tidigare, 
vilket förenklar hopsummeringen. 

De internationella termerna, som ännu i 
dag används vid ifrågavarande kontrollräk
ning, kan språkligt ledas till karvstocken. 
Kontrollräknaren kallas tallyman från engel
skans tally (karvstock). I svenskan har man 
samma benämning för räknaren och att kon-
trollräkna kallas att tälja. Karvstockens engel
ska benämning härleder sig från latinets talea 
(trästav). Från samma ord härleder sig karv
stockens benämning på många andra språk 
som t.ex. italienskans laglia, franskans taille, 
spanskans tarja och danskans talje. Genom 
denna språkliga härledning kan man föra 
bruket av räknekavle minst 1000 år tillbaka i 
tiden. När Helgeandsholmens räknekavle var 
i bruk, hade man sålunda en mycket gammal 
tradition att bygga på. 

Att räknekavlen från Helgeandsholmen inte 
har var femte utan var åttonde skåra förlängd 
har sin givna förklaring. Syftet med skårför-
längningen var här inte att underlätta hop
summeringen utan att hålla räkning på enhe
ter, som mättes i bestånd om 40 st. Detta 
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skedde i fråga om pälsverk och skinn, som 
räknades i timmer (ett timmer = 40 st.). 

Då jag vid fyndmaterialets utställning i 
Stockholm fick syn på karvstocken och såg, 
att var åttonde skåra var förlängd, drog jag 
slutsatsen, att den var en räknekavle, som 
hade använts vid lossning eller lastning av 
pälsverk. J a g likställde den då med en räkne
kavle från Bryggen, daterad till omkr. år 
1200. Denna har var fjärde skåra förlängd. 
Man torde kunna anta, att den har använts 
vid lastning av t.ex. säl- eller bäverpälsverk, 
som var buntade till knippen om 10 skinn och 
kallades decker. Fyra decker blev sålunda ett 
t immer. J a g antog då, att det i Helgeandshol
mens fall var fråga om (större) skinn, som var 
buntade till knippen om 5 st., varigenom 8 
knippen blev ett timmer. 

När jag fick del av fyndomständigheterna 
och erfor, att karvstocken hade påträffats i ett 
lager av krossad bark, som förmodligen här
rörde från ett garveri, stod det klart, att mitt 
an tagande, att stocken var en räknekavle, 
som hade haft något samband med skinnhan
tering, hade besannats. Däremot är det inte 
klarlagt, vid vilket skede av skinnhanteringen 
kavlen hade använts som räknehjälpmedd. 
Hade den begagnats vid skinnberedningspro-
cessen i garveriet eller vid skinntransportema 
till eller från garveriet, är frågor, som måste 
besvaras, för att dess funktion skall kunna 
klarläggas. 

Garveriet var av allt att döma ej någon 
fristående produktionsenhet utan ingick som 
en del i en skomakarverkstad. I en sådan 
tillverkades vid denna tid skor och andra lä
derprodukter i en process, som började med 
skinnberedningen och slutade med de färdiga 
produkterna. Allt skedde som hantverk och 
utfördes av mästare, skomakare, lärlingar och 
drängar . 

Bland fyndmaterialet finns stora mängder 
läderrester från skotillverkning. (Alla uppgif
ter om fynd och fyndomständigheter är häm
tade ur Helgeandsholmen — 1000 år i Stockholms 
ström 1982.) Detta tyder på, att garveriet an
vändes endast för läderberedning; beredning 
av pälsverk förekom synbarligen ej. Härmed 
far vi utesluta möjligheten, att räknekavlen 
hade använts vid inlastning av pälsverk för 

export. Denna möjlighet hade eljest legat nä
ra till hands, på grund av att Stockholm var 
stapelort för den norrländska pälshandeln se
dan mitten av 1200-talet. 

O m kavlen skulle ha använts som räkne
hjä lpmedd vid skinnberedningsprocessen, 
måste den ha begagnats för notering av ar
betsprestation i och för löneuträkning. Vid 
denna tid var emellertid lön enligt arbetspres
tation en okänd princip. Vid Falu gruva in
fördes den först genom 1499 års privile
giebrev, där det bl. a. stadgades, att skomaka
re skulle sy tre hudar för ett lispund. Avlö
ningsprincipen betingades av de speciella för
hållanden, som rådde vid Kopparberget. Det 
finns ingen anledning att förmoda, att princi
pen skulle ha tillämpats i Stockholm, allra 
minst 150 år tidigare än vid Kopparberget. I 
Helgeandsholmens skomakeri var skomakare, 
lärlingar och drängar med säkerhet årsan-
ställda. Möjligheten, att kavlen skulle ha an
vänts som ett hjälpmedel vid löneuträkningen 
i skomakeriet, måste därför uteslutas. Åter
står sålunda endast en möjlighet: att kavlen 
hade begagnats som hjälpmedel vid uträk
ning av arbetsprestation under någon fas av 
råhudarnas transport från leverantören till 
barkeriet. Låt oss närmare granska denna 
möjlighet. 

Sannolikt använde garveriet dels hudar av 
oxe, ko och häst, dels skinn av kalv, lar och 
get. Råskinnen hämtades sjöledes från Norr
land, som helt dominerade marknaden vid 
denna tid. För transporten måste skinnen 
vara antingen saltade eller torkade. Då saltet 
var en dyr vara, kan man utgå ifrån, att skin
nen levererades torkade. Därigenom blev de 
också lättare, vilket var en fördel för både 
hantering och sjötransport. För transporten 
buntades de. Nu anmäler sig en fiir vår un
dersökning viktig fråga: Var de stora skinnen 
buntade till packor om halvdecker (5 skinn)? 
Frågan måste besvaras jakande. Då man be
tänker, att hanteringen måste ske med hand
kraft, kan man väl förstå, att en bunt om 10 
oxhudar — om också torkade — var för tung 
att lyfta. Då mängden skinn bestämdes i tim
mer, var det likgiltigt, hur buntningen för 
transporten skedde. Härmed är frågan, varför 
var åt tonde skåra i kavlen är förlängd, i själva 
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verket besvarad. Nu återstår endast att klar
lägga, i vilket skede av skinntransporten råk-
neka vien kom in i bilden. 

Vi har utgått ifrån, att transporten skedde 
sjöledes. Vid utgrävningen har man påträffat 
resterna av 11 båtar, av vilka tre har daterats 
till perioden 1300—1350. Två är medelstora 
(15—20 m) och en är mindre (10 m). Alla tre 
har av arkeologerna klassats som lastbåtar, 
försedda med segel. 

En dylik farkost kan väl tänkas vara lämp
lig för transport av skinn från Norrland. Be
manningen kan högst ha varit två man, skep
pare och hjälpkarl. 

Lossningen skedde förmodligen vid någon 
brygga i närheten av barkeriet. Den utfördes 
av skepparen och hans hjälpkarl. Härtill be
hövdes ej någon räknekavle. 

För skinntransporten från bryggan till bar
keriet kunde den dagliga arbetsrutinen i sko
makarverkstaden inte avbrytas. Transporten 
måste utföras av lejd arbetskraft. Säkerligen 
fanns det här lösa arbetare, som kunde lejas 
för detta ändmål . Vid Kopparberget kallades 
de dagkarlar, som syftade på anställningsför
hållandet. 

Man kan förmoda, att en sådan dagkarl på 
Helgeandsholmen hade en egen handkärra 
eller vagn, med vilken han transporterade 
skinnbuntarna från lossningsplatsen till gar
veriet. Och nu kom karvstocken till använd
ning. Den hade han innanför stövelskaftet och 
vid svångremmen hängde en kniv i sin slida. 
För varje bunt om fem skinn, som han hade 
transporterat till garveriet, skar han en skåra 
i kavlen. Var åttonde skåra förlängde han 
med en skåra på kavlens följande sida för att 
markera, att ett t immer skinn hade blivit 
t ransporterat . Då kavlen upptar sex dylika 
förlängda skåror, betyder det, att han hade 
forslat inalles 6 timmer eller 240 skinn. Då det 
här är fråga om större hudar, kan man anta, 
att partiet motsvarade en hel båtlast. Med 
kavlen i handen gick dagkarlen till skomakar-
mästaren för att lyfta den överenskomna lö
nen, som kvitterades mot räknekavlen. 

Man måste förutsätta, att skomakarmästa-
ren kontrollräknade de uppstaplade skinn
buntarna , innan han utbetalade dagkarlens 
lön. Därmed hade han emellertid även kon

trollerat, att skepparen hade fraktat exakt så 
många timmer skinn, som hade avtalats. Med 
räknekavlen hade sålunda tre parter — skep
pare, forkarl och varumottagare — fatt kon
troll på varandra. Kavlen hade visat sig vara 
ett ypperligt redovisningstekniskt hjälpmedel. 

Att kavlen — ehuru av typ enkel karvstock 
— i detta fall har kunnat kontrollera tre par
ter, beror på, att parterna så att säga var på 
plats. O m varuleverantör och varumottagare 
hade befunnit sig på olika orter, hade man 
varit tvungen att ty sig till en tredelad karv
stock, en typ som användes på bruken i Sve
rige—Finland på 1700-talet vid koltransporter 
från milan till bruket (Grandell 1982 s. 29 och 
94 f.). 

Räknekavlar av samma typ som den här 
beskrivna har använts även långt senare. Som 
exempel härpå må anföras de "märkstickor", 
som kalklastarna använde i Pargas, Finland 
på 1800-talet. Också de bar märkstickan 
(räknekavlen) innanför stövelskaftet och vid 
svångremmen hängde en kniv i sin slida. För 
varje lass, som kärrades ombord på kalksku
tan, inskars en skåra i kavlen. På basen av 
antalet skåror fick lastarna sin lön, som också 
här kvitterades med att kavlen överlämnades 
åt arbetsgivaren. Att denne hade fullt förtro
ende för lastarnas noteringar framgår därav, 
att det var brukligt, att lastarna lämnade två 
lass omärkta, varje gång skepparen bjöd på 
kaffekask. 

Den bild, jag här har försökt teckna av Hel
geandsholmens karvstock och dess funktion 
under en svunnen tid, har tillkommit som ett 
läggspel med många pusselbitar, plockade 
bl .a . från fyndmaterialet. Hit hör, förutom 
den välbevarade stocken, båtrester, stövlar 
och knivslidor. Andra pusselbitar har häm
tats från andra regioner och andra tidsperio
der. Resultatet far betraktas som ett an
språkslöst försök att skildra arbets- och miljö
förhållanden i Stockholm på 1300-talet. 
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The Helgeandsholmen Tally 

In the days when paper was still unknown it 
was necessary to use wood and knife for the 
various uses to which paper and pen are now 
put. Parchment was too expensive for daily 
use and therefore tally sticks and rune-staves 
were used in everyday society. 

Tallies continued to be used widdy in some 
places even centuries after the introduction of 
paper into our culture. In England, for ex
ample, the tally was used for recording debts 
right up to the year 1826 and in Sweden and 
Finland peasant culture flourished during the 
18th and 19th centuries with the tally stick. 

Finds of old tally sticks are relatively rare. 
An exception to this, however, are the rich 
finds of some 500 tallies dating back to the 
period 1150—1350 discovered at Bergen in 
Norway. Unfortunatdy, the bulk of this uni
que material still remains largely unstudied. 

The largest collection of tallies to be found 
in Seandinavia is in the Nordic Museum in 
Stockholm and comprises approximately 
1,000 tally sticks. The oldest, however, is of 
no older date than 1627 but a valuable ex
ample, nonethdess. This tally was used for 
collecting taxes and is probably the only one 
of its kind in the world illustrating how the 
collection of taxes mentioned in Italian and 
French documents of the l l t h and 12th cen
turies was actually carried out using a tally 
(Grandell, Axel 1982. Karvstocken. En förbisedd 
kulturbärare. With an English Summary. Eke
näs, p. 150). 

The tally stick found on Helgeandsholmen 
in Stockholm is a counting tally. These were 
used for checking the cargo loaded aboard a 
ship, for example. For each unit of cargo load
ed or unloaded a notch was carved in the 
stick. Every fifth notch was extended to the 
following side of the tally, thereby facilitating 
the task of adding up the final sum. 

The Helgeandsholmen tally has each 

eighth notch longer than the others, showing 
that it was used for counting hides. For these 
the unit of reckoning was the timmer (1 timmer 
= 40 hides). In this case the hides were pro
bably uncured skins tied together in bundles 
of five. A notch was cut in the tally for each 
bundle and every eighth notch was extended 
lo indicate that a timmer was complete. 

There is a similar tally among the finds 
from Bergen, the only difference being that in 
this case it was the fourth notch which was 
made longer. This was probably used for rec
koning beaver or seal pelts, tied together in 
bundles often ( = 1 decker). 

It is known that there was a tannery on 
Helgeandsholmen where skins were cured 
and made into leather. Since the leather trade 
at that time was dominated by the province of 
Norrland, it may be assumed that the skins 
were transported by sea in small boats (relics 
of such boats were found in the course of the 
excavations on Helgeandsholmen). In all pro
bability the skins were transported from the 
boat to the tannery by so-called day la-
bourers, who were paid on a piece-work basis. 
If so, then the labourer would have kept a 
record of the number of skins with the aid of a 
tally stick. 

There are six extended notches cut in the 
tally. This indicates that the day labourer had 
transported six timmer, in other words 240 
skins. This was probably a whole cargo. After 
completing his work, the labourer could col-
lect his pay against the record on the tally. It 
therefore served as a receipt but was at the 
same time a practical aid for the three diffe
rent parties involved in the transaction — 
shipper, carter and recipient — as a means of 
checking each otheris figures. The tally stick 
was, in all simplicity, an effective accounting 
instrument. 
(översättning: Christopher Grapes.) 
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