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Kredithandel med tillhjälp av karvstock 

En epok i mänsklighetens historia 

Av Axel Grandell 

Grandell, A. 1986. Kredithandel med tillhjälp av karvstock. En epok i mänsk
lighetens historia. (Credit transactions with the aid of the tally stick.) Fornvän
nen 81. Stockholm. 

In early times goods were exchanged, or bought and sold for cash, The 
purchase or sale of goods on credit (credit transactions) was usually regarded 
as impossible in times when paper was unknown. 

Credit transactions did however take place with the help of the split tally. 
Finds of tallies — wooden sticks with carved notches — reveal that the split 
tally was known throughout Europé. 

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

Den tudelade karvstocken — kredithandelns geniala 
hjälpmedel 

Det torde vara en rätt allmän uppfattning om 
den forntida handelns teknik, att man anting
en bytte vara mot vara (byteshandel) eller 
köpte och sålde kontant mot ett gängse betal
ningsmedel (kontanthandel). Köp eller för
säljning på kredit (kredithandel) har man an
sett vara omöjlig vid en tid, då papperet ej var 
känt, och även långt senare på grund av den 
bristande skriv- och läskunnigheten. Detta 
gäller såväl den inhemska handeln mellan 
stadsborgare och bönder som den internatio
nella handeln. 

Kredithandel utan skriftliga dokument har 
dock förekommit — i själva verket i stor om
fattning. Som hjälpmedel vid affärstransak
tionerna hade man då den tudelade karvstoc
ken. Den ersatte nutidens skriftliga handling
ar. Låt oss se, hur detta hjälpmedel var kon
struerat och hur det fungerade. 

En kort trästav (kavle) skars på längden i 
två delar så, att delarna kunde passas in i 
varandra , då de fogades ihop (se bilderna 
1—4). O m den ena parten vid en affärstrans
aktion blev skuldsatt, skars gälden in i kavlen 
med skåror tvärs över de hopfogade delarna. 

varpå parterna fick behålla var sin del. Då 
skulden betalades, fogades delarna ihop, var
vid parterna ömsesidigt kunde kontrollera 
skuldbeloppets riktighet. 

De inskurna skårorna markerade antingen 
kvantiteten av en viss prestation eller värdet, 
uttryckt i en viss penningenhet. För båda par
terna var prestationens art, respektive pen
ningenheten, i regel en självklar sak, varför 
någon notering härom ej var behövlig. Det 
torde dock ha förekommit fall, som gjorde det 
nödvändigt att på kavlen även notera affärs
transaktionens art. Hur detta förmodligen 
tillgick skall längre fram beskrivas i samband 
med redogörelsen för vikingarnas uppköp av-
pälsverk på kredit. 

En skuld respektive fordran kunde uppstå 
vid fyra tillfällen: vid en engångsaflär, vid 
fortgående leveranser, vid en lånetransaktion 
och vid ett arbetsförhållande (t.ex. mellan 
godsägare och torpare). Vid alla dessa tillfäl
len har den tudelade karvstocken kommit till 
användning. 

När det gäller att klargöra, när och var 
detta viktiga hjälpmedel har varit i bruk, har 
man tre dokumenteringsmöjligheter att ty sig 
till: sakfynd, verbala belägg och språklig här-
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Fig. I. Leveranskavle från Schweiz. Efter Gmiir 1917, Tafel XXI11, Fig. 2. — Tally from Switzerland. 

Fig. 2. Tudelad karvstock från Tyskland. Stadtarchiv Ulm. Efter Bemhardt 1981. — Split tally from Germany. 

ledning. Låt oss nu närmare granska de 
nämnda möjligheterna. 

Sakfynden 

Det är rätt fa tudelade karvstockar, som har 
blivit bevarade till eftervärlden. Likväl är an
talet tillfyllest för att kunna ge en bild av, hur 
dessa stockar var konstruerade. Några exem
pel avbildas här. På bilderna 1-4 återges 
stockar från fyra olika länder: Schweiz, Tysk
land, Sverige och Finland. Då alla stockarna 
har båda halvorna i behåll, far man en full
ständig bild av tekniken. Det intressanta är, 
att de är skurna ungefär på samma sätt. Detta 
bevisar, att den tudelade karvstocken med 
enahanda teknik har haft en regionalt vid
sträckt ubredning. Härtill kan ännu tilläggas, 
att bild 5 återger ett fynd, som möjligen har 
varit en engelsk Exchequer-stock, ehuru fun
nen i Norge (varom mera längre fram). Då 
den tudelade karvstocken var allmänt i bruk 
även i Frankrike och Italien ännu i början av 
innevarande sekel (Gmiir 1917, s. 104) kan 
man säga, att denna karvstockstyp har varit 
känd över hela Europa. 

En kort redogörelse för de avbildade stoc
karna torde vara på sin plats. 

Karvstocken på bild 1 härstammar från 
Viney (La Cote) i Schweiz. Den är 67 cm lång 
och har använts vid vinskörden som avräk-
ningskavle mellan godsägaren och vinodla
ren. För varje 300 liter vin, som hade runnit 

ur vinpressen, skar man en skåra tvärs över 
kavlens båda halvor. När skörden var slut
förd, gjordes avräkning (Gmiir 1917, s. 106). 
Samma kavle användes sålunda under hela 
skördetiden, vilket förklarar kavlens ovanliga 
längd. 

Kavlen var en typisk leveranskavle. Varje 
skåra betecknade 300 liter levererat vin och 
omräknades till avtalat värde, då avräkning-
en ägde rum. 

Bild 2 återger en kavle från samlingarna i 
Stadtarchiv Ulm, Tyskland. Enligt katalogen 
utgör den kvittering för betald skatt eller för 
andra prestationer. Kataloguppgiften är 
missvisande. Den kan ej ha fungerat som 
skatteuppbördskavle, ty en sådan var inte tu-
delad (se närmare Grandell 1982, s. 65ff.). Av 
noteringarna att döma har den ej heller an
vänts vid någon engångstransaktion. Möjli
gen har den använts för notering av fortlö
pande prestationer av två slag, markerade 
med respektive kryss och skåror. 

Bild 3 återger två tudelade kavlar från 
Odensvi socken i Småland. De har använts 
vid kolleveranser till ett järnbruk. För varje 
levererat lass kol skars en skåra tvärs över de 
hopfogade kavdddarna, den ena avsedd för 
kolaren, den andra för bruket. Vid avräkning-
en efter slutförda leveranser fogdes delarna 
åter ihop, så att båda parterna kunde överty
ga sig om leveransernas riktighet. I Nordiska 
museets katalog kallas kavlarna kolkavlar. 
Både till konstruktion och funktion påminner 
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Fig. 3. Leveranskavle från 
Småland. Nordiska museet, 
Storkholm. — Tally from 
Småland. ;.ijf/,j i IIII ii I M 
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Fig. 4. Dagsverkskavle från Finland. Finlands Nationalmuseum, Helsingfors. — Tally from Finland. 

de mycket om den på bild 1 återgivna schweiz
iska leveranskavlen. 

Karvstocken på bild 4 härstammar från 
Finland och ingår i Nationalmuseets samling
ar. Enligt anteckningar på katalogkortet har 
den använts som dagsverkskavle. O m den har 
fungerat som en sådan, innebär det, att den 
dagsverksskyldige har haft häst, varvid krys
sen markerar hästdagsverken och skårorna 
mansdagsverken. Man fäster sig vid, att in
ristningarna är av samma slag, som karvarna 
i den på bild 2 avbildade kavlen. 
Fyndet, som återges på bild 5, skall beskrivas 
i följande avsnitt. 

Verbala belägg 

En fullt klar bild av den dubbla karvstocken 
och dess funktion under en, i många fall rätt 
avlägsen tid kan man fa, endast om man har 
tillgång till verbala belägg. Lyckligtvis finns 
sådana, innehållsmässigt varierande från kor
ta omnämnanden till fullständiga beskriv
ningar. 

Den äldsta urkund, som rätt ingående be
skriver den tudelade karvstocken, härstam
mar från år 1186. Den är skriven av den 
engelska kronans skattmästare Richard, som 
också var biskop av London. Här beskriver 
han noggrant, hur skårorna skulle skäras i de 
karvstockar, som kronan använde vid sina 
lånetransaktioner. Det märkliga är, att skatt

mästaren inte med ett ord förklarar, hur de 
två karvstockshalvorna skulle användas för 
at t fungera som ömsesidiga lånehandlingar. 
Hä rav kan man dra slutsatsen, att den tude
lade karvstocken vid denna tid var så allmänt 
känd, att någon instruktion i dess bruk ej var 
behövlig. 

Med tiden kom långivarens karvstocksdel 
att kallas stock och skattkammarens del 
counterstock. Då den tyska benämningen på 
karvstock vid denna tid var Kerbstock, kan 
man förmoda, att Exchequer-stockarnas eng
elska benämning beror på Hansans inflytan
de. I själva verket kom det engelska stock att 
även betyda värdepapper och lever ännu kvar 
i termerna stockholder och stock exchange. 

Karvstockens funktion som skuldebrev 
blev mycket långvarig i Englands historia. 
Först 1782 emanerade en förordning, som ut
dömde detta bruk. Likväl fick den dåvarande 
skattmästaren rätt att använda sig av karv
stock under hela sin återstående ämbetstid. 
Först då denna upphörde 1826, upphörde 
också karvstockens glansfulla epok i den eng
elska finansförvaltningens historia. Den hade 
då varat i 640 år. 

Tyvär r fick epoken ett dystert slut. Mäng
den av stockar, som under århundradenas 
lopp hade samlats i parlamentsbyggnadernas 
Star-chamber, var så väldig, att den fyllde 
rummet från golv till tak. År 1834, då de sista 
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Fig. 5. Den ena halvan av en luddad karvstock från Bryggen i Bergen. Daterad till omkring år 1300. Den har möjligen 
varit den cirkulerande halvan av en engelsk Exchequer-stock. Bryggens Museum, Bergen. — One half of a split tally 
found at Bryggen in Bergen, Norway. It may possibly have been a tally used by the English Exchequer. 

utelöpande stockarna hade blivit inlösta, fat
tade man det ödesdigra beslutet att förstöra 
stockarna och använda dem som bränsle vid 
uppvärmningen av parlamentsbyggnaderna. 
Brasan blev dock för stor: rökkanalerna över
hettades och byggnaderna brann ned till 
grunden (Anson 1896, s. 329, not 2). Ett vik
tigt historiskt urkundsmaterial hade gått upp 
i rök. 

De fa Exchequer-stockar, som finns beva
rade i England, härrör från utgrävningar vid 
Westminster Abbey. Den på bild 5 återgivna 
stocken hör dock ej till dem. Den härrör från 
det fyndmaterial, som kom fram vid arkeolo
giska utgrävningar vid Bryggen i Bergen efter 
cn brand år 1955. Den är daterad till omkr. år 
1300. Ehuru den är funnen i Bergen, är det 
inte otänkbart , att den har varit den cirkule
rande halvan av en Exchequer-stock. Karvar
na talar sitt tydliga språk. 

Enligt instruktionen av år 1186 skulle {-
beloppen noteras på karvstockens övre sida 
och shilling- och pencebeloppen på dess un
dersida samt de olika siffervalörerna marke
ras med skåror av olika djup. Denna differen
tiering framträder tydligt på den här publice
rade bilden. Vid skårornas inskärning hade 
de två karvstockshalvorna varit hopfogade 
och förmodligen sammanbundna med en rem 
över den nedskurna delen av stockhalvorna. 

En mycket god beskrivning av den dubbla 
karvstocken och dess funktion som tekniskt 
hjälpmedel vid kredithandel ger oss Marco Po-
lo i sin redogörelse för sina resor i Asien 
1271—1295. O m sin resa i den kinesiska pro

vinsen Zardandam, som gränsade till Burma, 
skriver han enligt Bengt Thordemans över
sättning (1964, s. 176): 

I detta landskap . . . har de ingen kännedom om 
skrivkonsten . . . Då infödingarna har någon affär 
med varandra som gör att ett skuldebevis skall 
utfärdas, tar deras överhuvud ett fyrkantigt trä
stycke oeh delar det. Därpå inristas på vart och ett 
av styckena tecken som anger den ifrågavarande 
summan, och de båda parterna erhåller var sitt, 
alldeles som det tillgår med våra karvstockar. Då 
terminen löpt ut och gäldenären betalat överläm
nar fordringsägaren sitt stycke, och båda är till
fredsställda. 

Med denna skildring ger oss Marco Polo en 
tydlig anvisning om, var vi har att söka ur
sprunget till den tudelade karvstocken. Att 
den på 1200-talet användes i en kinesisk pro
vins, där befolkningen inte var skrivkunnig, 
ger klart vid handen, att karvstocken ifråga 
var en kinesisk uppfinning, som hade urgam
la anor. Då kineserna redan vid början av vår 
t ideräkning hade lärt sig att tillverka papper, 
är man berättigad att anta, att de långt dess
förinnan hade kommit på idén att använda 
l u d d a d karvstock som skuldbevis vid kredit-
aflarer. I och med papperets tillkomst och 
skrivkonstens utbredning övergavs så små
ningom karvstocken, som likväl levde kvar 
bland befolkningen i mindre utvecklade di
strikt. 

Antagandet , att kineserna kände till den 
tudelade karvstocken långt före vår tideräk
nings början, bekräftas till sin riktighet av ett 
fornfynd, som var utställt på expositionen 
"Kejsarens a r m é " på östasiatiska museet, 
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Stockholm 5.12.1984-17.2.1985. Det är en 
kopia av en bronsfigur föreställande en lig
gande tiger. Längdmåttet är 8,9 cm. Figuren 
kan på längden delas i två hälfter. Båda hälf
terna är försedda med en i guld inlagd in
skription i sigillskrift bestående av 12 skriv
tecken, som i översättning lyder: "En kejser
lig karvstock för de väpnade styrkorna, den 
högra (hälften) hos kejsaren, den vänstra 
(hälften) hos Yangling". Originalet i Histo
riska museet i Peking är daterat till 200-talet 
f .Kr. (Wirgin 1984, s. 85). 

Karvstock heter på kinesiska/u. Begreppet 
förutsätter ett l u d d a t föremål, försett med 
tecken, med andra ord, det vi avser med be
greppet tudelad karvstock. I detta fall har 
man begagnat sig av den tudelade karvstoc
kens funktionsprincip, då det gällde att över
bringa en kejserlig order till en underlydande 
hövding. Enligt inskriptionen hade k -jsaren 
den ena hälften av bronsfiguren, hövdingen 
den andra hälften. Då hövdingen mottog kej
sarens hälft, hade han bevis på, att budbärar
en var behörig att överbringa ordern, vars 
innebörd — t.ex. truppernas mobilisering — 
framgick av själva figuren, tigern. 

Tigerfiguren i brons kan inte betecknas 
som karvstock, ty karvstocken var som känt 
av trä. Det som speciellt väcker intresse är det 
faktum, att den tudelade karvstockens kon
trollfunktion har tillämpats på detta fall av 
ordergivning. Fyndet utgör sålunda ett klart 
belägg på, att kineserna 200 år f. Kr. kände 
till den tudelade karvstocken. Marco Polos 
reseskildring, kompletterad med detta fynd, 
ha r öppnat svindlande historiska perspektiv 
på den tudelade karvstockens förmåga att be
tjäna mänskligheten. 

Av Marco Polos reseskildring framgår det 
även, att den tudelade karvstocken var i bruk 
i Venedig vid ifrågavarande tid. När han för
klarar, hur befolkningen i provinsen Zardan-
dam använder sin karvstock, tillägger han: 
"alldeles som det tillgår med våra karvstoc
kar" . Med detta lilla tillägg får eftervärlden 
veta, att den tudelade karvstocken användes 
som tekniskt hjälpmedel vid kreditaffärer av 
köpmännen i Venedig, som vid denna tid be
härskade handeln inom Medelhavsområdet 
och på Orienten. 

Handeln mellan stadsborgare och bönder var 
under medeltiden och i Sverige—Finland långt 
in på 1700-talet ömsesidig i den meningen, att 
båda parterna var både köpare och säljare: 
borgaren köpte böndernas produkter (tjära, 
pälsverk, smör etc.) och sålde importerade 
varor (salt, kaffe, kryddor e t c ) . I konkurren
sen om böndernas produkter var stadsborgar
na angelägna om att ge bönderna kredit och 
att även på annat sätt, som t. ex. genom här-
bärgering vid deras stadsresor, binda dem vid 
sig. Detta urartade i många länder till bön
dernas permanenta skuldsättning, ett miss
förhållande som i Finland fick benämningen 
majmiseri, från det finska majamies (härbärge-
rare) . 

För att hålla reda på sin kreditgivning för
de köpmannen en särskild bok, som kallades 
gäldbok. Denna kompletterades — åtminstone 
ifråga om större krediter — med tudelad 
karvstock, som vi i analogi med gäldbok kan 
kalla gäldkavle. Genom den stärktes rättsskyd
det för både köpmannen och bonden; den 
förstnämnde fick fullt bevis för sin fordran 
och den sistnämndes skuld kunde inte göras 
större, än vad skårorna på gäldkavlen utvisa
de. 

Tvenne fall, dä r dylika gäldkavlar om
nämns i hävderna, må här anföras. 

Det ena fallet omtalas av den hanseatiske 
köpmannen Helmich Ficke i Reval. I sin gäld
bok för år 1510 har han antecknat, att Jöns 
Olsson, en seglande köpman från Helsinge 
socken i Finland häftar i skuld mot karvstock 
25 mark (Kerkkonen 1959, bildtext vid s. 
193). Det var ej någon obetydlig kredit, som 
köpmannen i Reval beviljade skutskepparen 
från Finland, den motsvarade nämligen vär
det av ca 100 tunnor tjära. Ett talande bevis 
för karvstockens mäktiga rättskraft! 

Det andra fallet omtalas av Johannis Tor-
naeus, som åren 1640-81 var kyrkoherde i 
Neder-Torneå pastorat. Om birkarlarnas 
handel med lapparna skriver han bl.a. 
(s.63): 
Lappiska handelen är så fatt, at Borgaren måste 
Creditera honom första åhret så myckit, som han 
behöfwer, . . . . Ty alldenstundh dhe intet kunna 
skrifwa, så hafwa dhe en karfstock, nästan sådan, 
som på källare brukas, där på uthskiära dhe så 
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många wågor (:är 1/2 RD.:) som dhe skyldige äre, 
och sättia sitt bomärke där hoos. Det klyfwa dhe 
sädan i twå dehlar, och få den ena dehlen åt borga
ren, men den andra behålla dhe sielf. När det bär 
till at hålla Rächning, måste bägge delarna sam
manfogas, och så många waijor som Lappen då 
hinder betala, så monga strek tälier han och af 
dessa delar. 

Dokumentering genom språklig härledning 
Att på etymologisk väg försöka påvisa karv
stockens existens och klargöra dess funktion 
under en gången tid är en metod, som givetvis 
inte är lika säker som dokumentering med 
sakfynd eller verbala belägg, men den kom
pletterar dessa. Att t. ex. härleda karvstockens 
benämning på olika språk kan vara rätt upp
lysande. Svenskans karvstock och tyskans Kerb-
stock anknyter direkt till föremålet, varemot 
italienskans taglia, franskans taille, spanskans 
tarja, engelskans tally och danskans taljestock 
anknyter till funktionen. Benämningarna ut
går från det latinska folkmålets taliare, vars 
grundbetydelse är dubbel: inskära och räkna. 
Inskärning i karvstock betydde i själva verket 
inräkning av värde- eller mängdenheter. 

På ryska, finska och på baltiska språk kal
las karvstocken birka (i finskan med finskt 
uttal pirkka). I de nämnda språken är ordet 
helt främmande. Härledningen kan inte an
knytas till vare sig föremålet eller dess funk
tion. Det ligger därför nära till hands att an
knyta namnet till vikingatidens Birka. Detta 
öppnar vida retrospektiva vyer, som fram
tvingar frågan, om det var vikingarna som 
introducerade den tudelade karvstocken i 
Ryssland. Låt oss närmare granska frågan. 

Arkeologiska utgrävningar i Ryssland har 
blottat vikingatida fynd, som tyder på han
delsförbindelser med bl .a. de arabiska län
derna. Denna handel utövades dock inte av 
vare sig araberna eller ryssarna själva utan 
förmedlades av vikingarna. Handeln måste 
ha tillgått så, att vikingarna vid sina färder 
längs de ryska flodsystemen uppköpte pälsverk 
— en i söder mycket eftertraktad handelsva
ra. Köpen kunde emellertid betalas först, när 
vikingarna återvände. Endast med tudelad 
karvstock kunde en sådan affärsuppgörelse 
lösas rent tekniskt. Vi far anta, att vikingarna 
hade färdigt skurna tudelade stockar, där 

tecknen för olika skinn var inskurna i stockar
nas båda halvor på så sätt, att tecknet kunde 
identifieras endast, om de två halvorna foga
des ihop. Antalet sålda skinn markerades 
med skåror, som skars in tvärs över stocken, 
när delarna var hopfogade. Säljaren och kö
paren fick sedan behålla var sin del. När vi
kingarna återvände och rastade vid ifrågava
rande plats, där skeppen skulle dras över 
land, infann sig försäljarna för att få betalning 
för sina sålda skinn. Vederbörande parter ha
de då endast att foga ihop respektive karv-
stockshalvor för att övertyga sig om, att skuld 
och fordran överensstämde. Mot säljarens 
karvstockshalva betalades skinnen i silver, 
smycken, vapen eller arabiska mynt enligt 
fritt val — eller köpslående, far man förmoda. 

Då karvstocken användes av männen från 
Birka, är det helt naturligt, att ryssarna bör
jade kalla detta geniala instrument birka. Tro
ligen fann även vikingarna benämningen lyc
kad och började själva använda den, var de 
än färdades. Därför förekommer samma be
nämning även bland baltiska folkstammar in
vid birkamännens västliga färdvägar. Att det 
troligtvis var vikingarna, som introducerade 
benämningen också i finskan, kan man sluta 
sig till därav, att urbefolkningen i Staraja La
doga — vikingarnas utgångspunkt för deras 
handelsfärder och statsbyggande verksamhet 
i Ryssland — var finsk. 

Dessa finnar hade — förmodligen långt 
före vikingarnas ankomst — drivit handel 
med lapparna. Kanske man här finner förkla
ringen till innebörden av birkarlarnas finska 
benämning pirkkalaiset. O m man med pirkka 
avser orten Birka, blir betydelsen Birka-hor, 
men om man avser karvstock, blir betydelsen 
karvstocksmän. Den förstnämnda betydelsen 
måste här uteslutas. Kvarstår endast den sist
nämnda , vilket innebär, att pirkkalaiset bety
der lapplandsfarare, som idkar handel med 
lapparna med tillhjälp av pirkka (karvstock). 
Tolkningen far ett starkt stöd av Johannis 
Tornaeus ' tidigare citerade beskrivning av 
birkarlarnas handel med lapparna, av vilken 
karvstockens centrala roll klart framgår. 

Ännu återstår att pröva frågan, om och hur 
vikingarna hade lärt sig känna den tudelade 
karvstocken. 
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Som tidigare har nämnts, kan man av 
skattmästare Richards instruktion gällande 
engelska kronans Exchequer-stockar dra slut
satsen, att den tudelade karvstocken hade 
varit i allmänt bruk i England långt före 1186. 
Då denna karvstockstyp är ett rent handels-
tekniskt hjälpmedel, måste kännedomen om 
den ha kommit till England utifrån. Det lig
ger då nära till hands att anta, att det var 
danska vikingar från Hedeby, som i samband 
med invasionen och kolonisationen i södra 
och mellersta England introducerade den 
där. Med beaktande av de livliga handelsför
bindelserna mellan Hedeby och Birka kan 
man också ta för givet, att även de svenska 
vikingarna kände till sagda karvstock. Slut
sats: Det var vikingarna som introducerade 
den tudelade karvstocken, kredithandelns ge
niala hjälpmedel, såväl i väst som i öst. 

Slutord 

Karvstocken kan förmodas ha använts redan 
i den mänskliga kulturens gryning. Med tiden 
utvecklades den och togs i bruk för allt fler 

funktioner inom samhällslivet. Sin största be
tydelse har den haft, då den har fungerat som 
gäldkavle. Det var den tudelade stocken, som 
stod för denna funktion. Som vi har sett, möj
liggjorde den kredithandel utan skriftliga do
kument. I denna funktion kan den sägas ha 
bildat epok i mänsklightens historia. 
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Credit transactions with the aid of the tally stick — 
An epoch in the history of mankind 

It would appear to be generally accepted that 
the traditional method of trading in early 
times was either that goods were exchanged 
(barter) or that goods were bought and sold 
for cash (cash transactions). The purchase or 
sale of goods on credit (credit transactions) 
has usually been regarded as impossible in 
times when paper was unknown. 

Neverthdess, credit transactions without 
written documents did take place and on a 
large scale, in fact. As an aid to such dealings 
the split tally was used. 

In trying to determine when and where this 
important aid to business was used we have 
three possible sources of evidence: finds of 
tally sticks, verbal accounts and philology. 

Some examples of finds are illustrated here. 
Figs. 1-4 show tally sticks found in four diffe
rent countries: Switzerland, Germany, Swe
den and Finland. Fig. 5 shows one half of a 
tally which may possibly have been a tally 
used by the English Exchequer despite the 
fact that it was found in Bergen in Norway. 
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These finds reveal that the split tally stick was 
known throughout the whole of Europé. 

A clear and comprehensive picture of the split 
tally and its use can only be obtained from 
verbal accounts. One very important such 
account is that provided in instructions given 
by the English Chancellor of the Exchequer 
in 1186. In it he gives a detailed description of 
how the notches were to be carved in the 
tallies used by the Crown as evidence of a 
debt in its loan transactions. The description 
gives the impression that the split tally was 
already in common use in England. It is not 
unnatural to assume that it was Danish vi
kings from Hedeby (Haithabu) who intro
duced the tally stick to England in their inva
sions and colonisation of the southern and 
central parts of the country. 

The Exchequer tallies were in use right up 
to the year 1826. Their heyday consequently 
lasted 640 years in the history of England's 
financial administration. 

The most valuable description from a hi
storical point of view of the tally stick and its 
function as an aid in credit transactions is to 
be found in Marco Polo's account of his tra
vels to Asia in 1271-1295. From this it may be 
conduded that 1) the split tally was invented 
by the Chinese, in all probability before the 
beginning of the Christian era, and 2) it was 
used in Marco Polo's time by the Venetian 
merchants, who at that time controlled trade 
throughout the Mediterranean Area and the 
Orient. 

In 1510 a Hanseatic merchant, Helmich 
Ficke of Tallinn in Estonia, recorded in his 
accounts that Jöns Olsson, a visiting trader 
from Finland, had a debt of 25 marks record
ed on a tally stick. This sum corresponded to 

the value of approximately 100 barrels of tar. 
Proof of this considcrable sum was the tally. 
Both parties to the transaction, one in Estonia 
and the other in Finland, had effective legal 
proof of their rights in this simple instrument. 

In the Russian, Finnish and Baltic languages 
the tally is known as birka (in Finnish with 
Finnish pronunciation pirkka). The word is 
entirely foreign to these languages. It is there
fore not unreasonable to suppose that the 
name was linked with Birka, from where the 
Swedish vikings embarked upon their voy-
ages along the Russian river system. It may 
be assumed that the vikings bought skins, a 
commodity much in demand at their final 
destination in Byzantium, on the way south 
but paid for them only on their return 
journey. Here, too, the tally stick functioned 
as a "credit card". 

It is quite natural that the Russians began 
to call this ingenious instrument birka. The 
vikings probably considered the name a fortu-
nate one and also began to use it themselves 
wherever they travelled. Consequently, the 
same name is also found among the Baltic 
peoples. The name was introduced into Fin
nish because the original inhabitants of Stara
ja Ladoga, the first viking colony in Russia, 
were Finns. 

Thus there is every reason to condude that 
it was the vikings who introduced the split 
tally to both east and west. 

The use of the split tally, which made possible 
credit transactions without the need for writ
ten documents, can justifiably be said to have 
constituted an important epoch in the history 
of mankind. 

Translator : Christopher Grapes 
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