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AlexAndrA Petrulevich

Burstaborg och Steinborg i Knýtlinga saga 
– bevis på språkkontakt i kustområdet?

1. Introduktion

Östersjöns södra kustområde var en arena för aktiva kontakter 
mellan skandinaver och slaver under vikingatiden. Arkeologiska 
undersökningar tyder på att kontakterna hade varierande karaktär då 
man tycks ha hittat bevis på skandinavisk köpmans- och krigarnärvaro 
och även skandinaviska bosättningar i västra och mellersta Pommern, 
framför allt i Odras/Oders mynning, Parsętas/Persantes flodområde 
och nedre Słupia/Stolpe. Ortnamnsmaterial kan i princip ha potential 
att ytterligare belysa dessa kontakter. Knýtlinga saga har bevarat ett 
par nuförtiden försvunna ortnamn från det pommerska kustområ-
det, Burstaborg och Steinborg. toponymernas form signalerar nor-
diskt ursprung, där Bursta- < burst f. ’borst, styvt hår; takås’, Stein- < 
steinn, m. ’sten’, -borg < borg f. ’borg, fästning; fästningsvall’, se 5.2 
för närmare diskussion av namnledernas betydelse. Fastställandet 
av dessa formers etymologi visar sig dock vara en mer komplicerad 
uppgift om man tar hänsyn till kontaktsammanhanget. i tidiga tys-
ka, danska och slaviska källor nämns ortnamnsformerna Stettin och 
Kammin i olika ortografiska varianter. dessa utgör fonologiska an-
passningar av slaviska ortnamn, där det förstnämnda – enligt ett av 
flera etymologiska förslag – härstammar från szczeć ’borstlik vass’, det 
sistnämnda från kamień ’sten’, se 3 för mer information. Stettin och 
Kammin brukar identifieras med nutida Szczecin respektive Kamień 
Pomorski i nordvästra Polen och dessutom förknippas med sagafor-
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merna, då Stettin motsvaras av Burstaborg och Kammin av Steinborg. 
den mest spridda uppfattningen av tillkomsten av och förhållandena 
mellan dessa former är att de återspeglar den egentliga (språk)kon-
takten mellan skandinaver och västslaver under vikingatiden och att 
de nordiska bildningarna utgör översättningar av de slaviska, se 2.

Syftet med denna studie är att fastställa om de till sin form nordis-
ka bildningarna Burstaborg och Steinborg verkligen hänger ihop med 
ortnamnen Stettin och Kammin, och såvida detta visar sig vara fallet, 
att försöka förklara relationer dessa former emellan, hur de nordiska 
bildningarna uppstått och vilken spridning de egentligen haft, d.v.s. 
om dessa kan sägas vara resultat av språkkontakt i kustområdet under 
vikingatiden.

2. Stettin, Kammin gentemot Burstaborg,  
 Steinborg och ”traditionens makt”

Som ovan skisserats visar tidigare forskning att man för det mesta 
varit övertygad om att de slaviska och nordiska ortnamnsformerna, 
Stettin och Kammin respektive Burstaborg och Steinborg, hänger ihop 
och att de nordiska bildningarna dessutom utgör översättningar av de 
slaviska. denna uppfattning formulerades redan i 1800-talets början.

enligt niels Matthias Petersen (1836–1837 s. 239) är ”islændernes 
Steinborg ... ligefrem en Oversættelse af cammin, der betyder en 
Klippe eller Steen”. han är lika övertygad om att Burstaborg är en 
översättning av Stettin: ”dette navn [Burstaborg eller Bustaborg] (af 
isl. burst, bust, ɔ: pinna, fastigium domus) er en Oversættelse af Stetin, 
ligesom Steinborg af cammin” (a.a. s. 240). Petersen tar alltså fasta 
på den mer metaforiska betydelsen hos ordet burst f. ’takås’ (nO s. 
97). identifieringen av Steinborg diskuteras inte, då författaren anta-
gligen anser det uppenbart att Steinborg betecknar samma plats som 
 Kammin, vilket exempelvis hans karta antyder, se fig. 1. lokalisering-
en av Burstaborg ägnar han mer uppmärksamhet åt: ”saavel heraf 
[antagandet att Burstaborg är en översättning av Stettin], som af den 
Sammenhæng, hvori dette Bustaborg overalt nævnes, er det tydelig, 
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Fig. 1. Petersens „Kort over Vindland eller Venden efter oldnordiske Be-
retninger“ (ANO, bilaga VI).
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at det hverken kan være Boitzenborg eller noget andet Sted, som man 
har gjættet paa, eller er fordrejet, som Kombst gjætter, for Burislafs-
borg, men betyder ene og alene Stetin”. (Petersen a.st.). det metodiskt 
viktiga är att författaren drar in skriftliga källor i sitt konstaterande, 
dock utan diskussion i egentlig mening.

Samma övertygelse vad gäller förhållandena mellan Stettin och 
Burstaborg samt Kammin och Steinborg hittar man ca 130 år senare 
hos Stanisław rospond (1965 s. 48, även på polska 1984 s. 381 f.): 
”Für Szczecin (Stettin) ursprünglich *ščit-ьno ’hügel’, oder ščet-ьno  
’Borste’, entstand die nordische lehnüberzetzung Burstaborg (Knyt-
lingasaga), Bursteburgh (Annales Waldemariani 1130–1209). es 
 handelt sich hier um ähnliche lehnübersetzungen wie sie in  anderen 
dänischen bzw. nordischen Sagen vorkommen, vergl. Bolesław 
 (chrobry) – Burisleifr.”1)Burstaborg är alltså en översättning av  Stettin 
oavsett om Stettin kommer från *ščit-ьno ’backe’ eller ščet-ьno  ’borste’, 
vilket dock inte vidare kommenteras av författaren. Steinborg är enligt 
rospond (1984 s. 134) en översättning av Kammin: ”w sagach skan-
dynawskich z połowy xiii w. przetłumaczono Kamień na nordyckie 
Steinborg, czyli ’gród z kamienia’.”, d.v.s. ”ortnamnet Kamień blev över-
satt som nordiskans Steinborg eller ’stenborg’ i nordiska sagor från 
1250-talet.” lokaliseringsfrågan tas inte upp.

de anförda exemplen representerar de få arbeten som i någon mån 
diskuterar förhållandena mellan ortnamnsformerna i fråga. i vanliga 
fall nöjer man sig med att skriva i ortnamnsregistret och/eller löptex-
ten Burstaborg (Stettin), Steinborg (Kammin), t.ex. i Sd s. 307, 311,2) 
Olrik 1930–1931 s. 171, 175, Albeck 1946 s. 347, 350, Knytlinga s. 195 

1)  rospond förklarar inte på vilket sätt Burisleifr utgör en översättning av Bolesław, där 
de ingående nordiska respektive slaviska lederna innehållsmässigt inte har någonting med 
varandra att göra; morfemgränserna sammanfaller inte heller (Buris-leifr gentemot Bole-sław).
2)  Av formuleringarna att döma, jfr ”Burstaborg, i Venden (sannol. Stettin i Pommern)”, 
”Steinborg, i Venden (trol. Kammin i Pommern)” (Sd s. 307, 311), är författarna dock mindre 
säkra på identifieringen som i första hand bygger på på Finnur Jónsson 1919 och Petersen 
1836–1837.
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f. Möjligheten att de nordiska ortnamnsformerna kan vara någonting 
annat än översättningar av de slaviska tas alltså inte upp explicit. det 
faktum att den fornvästnordiska formen Burstaborg utgör ett argu-
ment i sig för att hävda att ett visst etymologiskt förslag för den slavis-
ka ”motsvarigheten” är mer troligt (rospond 1984 s. 380 f., rzetelska-
Feleszko & duma 1991 s. 85 f. i refererat av rosponds förslag), vilket 
naturligtvis är en metodisk fara, kan möjligen ha spelat roll för deb-
attens icke-existens. det finns alltså en tradition att utan vidare dis-
kussion förknippa de nordiska bildningarna Burstaborg och Steinborg 
med de slaviska Stettin och Kammin och att se de nordiska formerna 
som resultat av språkkontakt och som översättningar av de slaviska.

3. Formerna Stettin och Kammin: användning i källor,  
 syftning och etymologi

Ortnamnen Stettin och Kammin förekommer i olika ortografiska 
varianter i ett flertal latinska källor, framför allt i olika urkunder, 
årsböcker, t.ex. Annales Colbazenses, några krönikor, t.ex. Vetvs 
chronica Sialandie, och hagiografier, t.ex. Vitæ Ottonis episcopi Bam-
bergensis, se bil. 1 och 3. dessa belägg visar att Stettin och Kammin 
är i stort sett stabila vad gäller namnens ortografiska form i äldre lat-
inska källor från 1100- och 1200-talet. dessutom förekommer ort-
namnsformerna i texter från olika genrer, i en mängd olika kontex-
ter. Allt detta är ett indicium på att dessa ortnamnsformer och deras 
användning redan var etablerade vid tiden för de första bevarade 
nedskrivningarna.3)

Ortnamnsformerna Stettin och Kammin utgör – enligt de flesta 

3)  det måste uppmärksammas att dateringen i tabellerna 1–4 i de allra flesta fall har att 
göra med den ”rekonstruerade” tiden för verkets tillkommelse, medan de faktiskt bevarade 
textvittnena, handskrifterna eller tryckta utgåvor, kan härstamma från senare tid, t.ex. 
det äldsta textvittnet som finns för Saxos Gesta Danorum som helhet är en tryckt utgåva 
från 1514 (dock är delar av text bevarade som fragment och i andra, äldre källor, t.ex. 
Compendium Saxonis). ”de första bevarade nedskrivningarna” avser i detta fall framför allt 
diplom.
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forskarna – fonologiska anpassningar av slaviska ortnamn till tyskan. 
Språkligt hänger ortnamnet Kammin ihop med slaviskans kamień 
m. ’sten’ och ortnamnet betyder således ’Stenen’, jfr castro … in loco 
 vocabulo lapis, översättningen av ortnamnet till latin i Gallus Anony-
mus krönika, se bil. 1. Motiveringen bakom ortnamnet anses vara ett 
stort flyttblock eller ett s.k. erratiskt block utanför chrząszczewskaön 
relativt nära Kamień Pomorski som troligen spelade en stor roll som 
navigeringsmärke och hjälpte sjömän att orientera sig i Kamień-buk-
ten (rzetelska-Feleszko & duma 1991 s. 14).

Att fastställa Stettins etymologi är en mer komplicerad uppgift. det 
finns åtminstone 11 olika etymologiska hypoteser att ta hänsyn till, 
men bara tre av dem anses i nutida forskningslitteratur vara de rimli-
gaste utifrån språkhistoriska och namntypologiska förhållanden.

enligt det första förslaget härstammar ortnamnet Stettin i formen 
*Ščecinъ från szczeć f. ’borstlik vass’ och ortnamnet motiveras i så fall 
med det faktum att det fanns mycket vass i området där staden lig-
ger, vilket förefaller rimligt i kust- eller snarare flodstrandsområdet. 
Morfologiskt sett är *Ščecinъ en avledning bildad med hjälp av det 
adjektiviska suffixet -inъ. enligt det andra förslaget kan rotmorfemet 
i *Ščecinъ ha sitt ursprung i mansnamnet *Ščota : *Ščeta (med avljud). 
Ortnamnet skulle i detta fall betyda ’Ščetas eller Ščotas egendom’. det 
är dock oklart vem denne Ščeta eller Ščota kunde ha varit. det  tredje 
förslaget är att ortnamnsformen Stettin kommer från det slaviska 
*Ščitьnъ, återigen en -ь(i)nъ avledning, som i sin tur har med appella-
tivet szczyt m. ’backe’ (rzetelska-Feleszko & duma 1991 s. 85), ’topp, 
spets, backens topp i form av en spira eller dom’ (Słownik s. 1069 f.) att 
göra. enligt krönikorna anlades Stettin på tre backar, vilket möjligen 
kunde ha motiverat ortnamnet. de flesta beläggen pekar mot att ortn-
amnet är maskulint, jfr dock herbords Stetina f. i bil. 1.

Formen Sczecin, belagd 1273 i Rocznik Wielkopolski ’Storpolens 
annaler eller årsbok’, anses representera ortnamnets aktuella uttal på 
1200-talet (rzetelska-Feleszko & duma 1991 s. 86). ifall det stämmer 



174

stöder denna form de två första etymologiska förslagen. det är dock 
möjligt att försvara formen *Ščitьnъ och se rotvokalen -e- i Sczecin 
1273 som ett resultat av påverkan från den förtyskade ortnamnsfor-
men Stettin med -e- i inljudet (rospond 1984 s. 381). Suffixet -inъ 
bildar dessutom inte avledningar från personnamn under järnåldern 
och tidig medeltid, vilket gör tolkningen ’Ščetas eller Ščotas egendom’ 
mindre sannolik. detta ger ytterligare stöd till förslagen ’staden belä-
gen på en backe/backens topp’ eller ’staden belägen i/nära området 
med mycket vass’ (a.a. s. 380 f.). Båda de sistnämnda betydelserna 
går att sätta ihop med innebörden av det nordiska elementet burst- i 
ortnamn, se 5.2 för mer information.

den obrutna kontinuiteten hos dessa två toponymer, som åter-
speglas i massor med belägg från olika tider, och det faktum att des-
sa städer ända fram till 1945 officiellt kallades för Stettin och Kam-
min gör identifieringen ganska oproblematisk – Stettin och Kammin 
motsvaras av nutida Szczecin och Kamień Pomorski. under vikin-
gatid och tidig medeltid syftade ortnamnen med all sannolikhet på 
bebyggelser eller även tidiga städer som bl.a. flera gånger blivit brän-
da och förstörda av danska hären, se 4 och 5.2.

4. De nordiska bildningarna Burstaborg och Steinborg: 
 belägg och identifiering

det första intrycket man får efter att ha studerat de få befintliga beläg-
gen på Burstaborg och Steinborg är att man har att göra med en smal, 
marginell namntradition. denna tradition begränsas framför allt till 
fornisländska sagor: Burstaborg förekommer en gång i Knýtlinga saga 
och en gång i Óláfs saga Tryggvasonar en mesta i formerna Bustaborg 
(AM 61 fol, Flateyjarbók) och Bustraborg (Bergsbók, beror antagligen 
på omkastning av de tre konsonanterna i inljudet), medan Steinborg 
förekommer två gånger och endast i Knýtlinga saga, se bil. 2 och 4. 
det är viktigt att uppmärksamma att förekomsterna av Burstaborg i 
Knýtlinga saga och Óláfs saga Tryggvasonar en mesta är oberoende 
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av varandra, vilket i princip kan tyda på att denna ortnamnsform var 
”levande” i fornisländsk – och kanske även fornvästnordisk – tradi-
tion och förknippades med händelser från olika tidsperioder, se 5.1 
för diskussion.

lokaliseringen av dessa två nordiska bildningar baseras i första 
hand på de förhållanden som beskrivs i källor. det går att spåra påfal-
lande likheter mellan Knýtlinga sagas tredje del (från kap. 107 framåt) 
och Saxos sista böcker (14–16) (Albeck 1963 s. 617). detta faktum 
har fått olika förklaringar och väckt mycket debatt, något som jag inte 
kommer att ta upp i denna artikel. det är istället olikheter mellan des-
sa två verk som är av yttersta vikt för denna studie, nämligen förekom-
sten av olika ortnamnsformer i samma historiska sammanhang. i det 
följande redovisar jag två exempel av sådana motsvarigheter mellan 
Gesta Danorum och Knýtlinga saga, se tab. 1 och 2. Av utrymmesskäl 
kan jag inte redovisa avsnitten i den vidare kontext man egentligen 
behöver för att kunna förstå att det verkligen är samma händelser 
som beskrivs.4)

4)  Förhållandena mellan Saxo och Knýtlinga saga har utförligt diskuterats av framför 
allt curt Weibull (1915 s. 179–236, 1976) och Albeck (1946 s. 143–330) där också större 
avsnitt ur båda verken tas upp och analyseras. Jag hänvisar den nyfikna läsaren till 
dessa.
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Saxonis Gesta danorum (Gesta danorum s. 392 f. ) Knýtlinga saga (Sd s. 278)
”interea rex [Waldemarus] rugianorum classe auctus 
perque ostia amnis Zuynę Pomeraniam ingressus 
iulini oppidi ipso intacto confinia populatur. deinde 
ad fluuium iulino caminoque iunctum uniformem 
principiis ostiis bipertitum regia classe progreditur.”

”i mellemtiden var kongen, der havde fået 
forstærkning af en flåde fra rügen, sejlet ind i Pom-
mern ved Swinemünde, hvor han nu plyndrede egnen 
omkring Julin, uden dog at røre selve byen. derfra for-
satte han med den kongelige flåde op ad den flod som 
både Julin og Kammin ligger ved, og som løber samlet 
det første stykke, men deler sig ved mundingen.”

”Þetta haust bauð valdimarr 
konung út leiðangri ok fór 
til Jómsborgar ok til Stein-
borgar; þat er austarliga á 
vinðlandi.”

Tabell 1: Kammin respektive Steinborg i Saxonis Gesta Danorum respektive 
Knýtlinga saga.

Gesta Danorum förser läsaren med detaljerad information inklusive 
värdefulla geografiska upplysningar om ett av danskarnas korståg 
mot västslaver. i sagans betydligt förkortade version är det endast en 
kort mening kvar av berättelsen. utifrån sagaupplysningar anar man 
ändå att Jómsborg och Steinborg ligger nära varandra. det är dock 
Saxos utförliga redogörelse som här underlättar förståelsen av hän-
delseförloppet och möjliggör identifieringen av ortnamnen i fråga. 
två bebyggelser, Julin och Kammin, ligger vid samma flod som delar 
sig vid mynningen, och motsvaras med all sannolikhet av de nutida 
Wolin och Kamień Pomorski på var sin sida av dziwna. Överför man 
dessa förhållanden på Knýtlinga saga blir resultatet att Julin–Wollin 
motsvaras av Jómsborg och Kammin–Kamień Pomorski av Steinborg.
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Saxonis Gesta danorum 
(Gesta danorum s. 404 f., 406 f.)

Knýtlinga saga  
(Sd s. 282, Knytlinge s. 167)

”Sed Waldemarus Saxonicam opem frustra 
a Sclauis petitam iudicans utroque hoste 
contempto cum instructa classe Stitinum, 
ueterrimum Pomeranię oppidum, petit…” 
”cujus precibus motus dedendi potestatem 
oppidanis indulsit pecuniamque, quantam 
ęgre uniuersa Sclauia exsoluere posset, cum 
obsidibus pactus statuit, ut urbem Wartysz-
lauus a se in beneficium receptam tanquam 
regium munus consortio Sclauicę dominatio-
nis eriperet.”

”Men som valdemar bedømte det, ville vend-
erne ikke få noget ud af at bede sachserne om 
hjælp, så han bekymrede sig ikke om nogen af 
de to fjender, men satte af sted med en velud-
styret flåde mod den ældgamle pommerske 
by Stettin.”
”her lod han [valdemar] sig overtale af man-
dens bønner og gav byens borgere mulighed 
for at overgive sig på betingelse af at de ud-
leverede gidsler og betalte et pengebeløb der 
var så stort at hele vendernes land tilsammen 
dårligt kunne udrede det. Samtidig bestem-
te han at vartislav skulle modtage byen fra 
kongen som et len og derved løsrive den fra 
vendisk overherredømme.”

”eptir þat fór valdimarr konungr til 
Burstaborgar ok sat þar um lengi; en 
þar lauk svá, at borgarmenn gáfuz í 
konungs vald ok gáfu honum fé til 
sátta ok settu honum gísla;” 

”derefter drog kong valdemar til 
Bursteborg og belejrede den længe, 
og dér endte det med at bymændene 
gav sig i kongens vold og gav ham 
penge for at opnå forlig, og stillede 
gidsler.”

Tabell 2: Stettin respektive Burstaborg i Saxonis Gesta Danorum respektive 
Knýtlinga saga.

liksom i det första exemplet ovan, tab. 1, innehåller Knýtlinga saga – 
jämfört med Gesta Danorum – en mycket förkortad version av histo-
rien. de innehållsliga och kronologiska överensstämmelserna mellan 
källorna antyder att Stettin och Burstaborg troligen är två olika be-
byggelsenamn avseende ett och samma ställe.
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ett intressant försök att sätta ihop ortnamnsupplysningarna från 
Knýtlinga saga och dansk-latinsk tradition gjordes av Arngrímr Jóns-
son på 1500-talet. Arngrímr har författat en uppsats på latin om dans-
ka rikets historia, Rerum Danicarum fragmenta, med avsikt att sam-
manfatta all information om danska kungar som fornisländska sagor 
erbjuder. Knýtlinga saga och Skjǫldunga saga utgör hans viktigaste 
källor. enligt Jakob Benediktsson (AJ 4 s. 255) skulle ortnamnsfor-
men Stetin i den följande meningen ur Rerum Danicarum fragmenta: 
”Ad hæc non una vice sed sæpius Wandaliæ urbes, utpote Jomsbur-
gum, Stetinum et insigniter per legatos afflixit Waldemarus” (AJ 1 s. 
445) motsvaras av Knýtlinga sagas Steinborg och därmed ”Þetta haust 
bauð valdimarr konung út leiðangri ok fór til Jómsborgar ok til Stein-
borgar; þat er austarliga á vinðlandi.” (Sd s. 278). Arngrímr är för 
det första inkonsekvent och väljer att använda ett nordiskt namn på 
Jómsborg–Julin5)och ett latinskt namn på Burstaborg, dock antagligen 
syftande på Steinborg. För det andra skulle Stettin i detta fall mots-
varas av Steinborg och inte av Burstaborg, som i ett tidigare exempel 
där jag jämförde Saxos och Knýtlinga sagas kontexter, se tab. 2. ”Ortn-
amnsformerna” Kammin eller Steinborg nämns överhuvudtaget inte i 
Rerum Danicarum fragmenta. den till synes felaktiga identifieringen 
av Steinborg med Stettin skulle i princip kunna innebära att Arngrímr 
inte behärskade den dansk-latinska traditionen, d.v.s. att han inte vis-
ste vilken latinsk ortnamnsform som motsvarar det nordiska Stein-
borg, och troligen följde den enkla principen att de ortnamnsformer 
som lyder ungefär lika á priori har någonting med varandra att göra, 
jfr Jómsborg – Julin, Steinborg – Stettin.

det finns inga spår av Kammin eller Steinborg i danska årsböcker, 
vilket i sig är märkligt, då staden blev biskopssäte 1176, och vilken 
dessutom kan vara ett indicium på att varken Saxo eller Knýtlinga 

5)  Arngrímr använder också formerna Julin, Julinsborg och Jomsborg i sin andra uppsats 
Supplementum historiæ Norwagicæ, t.ex. ”[oppidum restauravit] postea Julinum dictum, 
veteribus Jomsborg” (AJ 1 s. 226).
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saga kunde ha fått upplysningar om Kammin respektive Steinborg 
från annalerna. Årsböckerna bjuder dock på spännande upplysningar 
om ortnamnsformen Bursteburgh, se 5.1 för diskussion om använd-
ning av formerna Stettin och Bursteburgh i annalerna. Bursteburgh 
förekommer i Annales Waldemariani (valdemarårsboken) i en no-
tis från 1190: ”Bursteburgh reedificata est a rege Kanuto” och sedan 
i en liknande notis från samma år i Vetvs chronica Sialandie (Äldre 
Själlandskrönikan): ”Brugstenburgh reedificata est per danos” och 
i Annales Slesuicenses (Slesvigårsboken): ”Burgsteenborg reedificata 
est per danos” (Annales danici medii ævi s. 92, 134; vetvs chron-
ica Sialandie s. 54). de två sista utgår sannolikt från valdemarårs-
bokens notis och det förefaller rimligt att anta att de två avvikande 
formerna – Brugstenburgh och det märkliga Burgsteenborg (’borg 
– sten – borg’!) kan bero på missförstånd från skrivarnas sida. en 
sådan stor variation i bara tre belägg signalerar enligt min mening 
att denna ”ort namnsform” inte var etablerad i den danska årsbok-
straditionen. det är dessutom oklart varifrån valdemarårsboken, 
en av danmarks äldsta årsböcker, fick sin notis. den enda författare 
som säger något mer om valdemarårsbokens form Bursteburgh, för-
utom att konstatera att den finns, är Albeck (1946 s. 322 f.): ”Formen 
Bursteburgh (for Stettin) findes bl.a. i Annales Waldemariani …, men 
ikke i Forbindelse med valdemars erobring. Muligheden for, at Kn. 
[Knýtlinga saga] har Formen fra Annaler, er med andre Ord til Stede.” 
Annalernas Bursteburgh – Brugstenburgh – Burgsteenborg sätts alltså 
automatiskt i förbindelse med sagans form Burstaborg.

det sammanhang som ortnamnsformerna Bursteburgh – Brugsten-
burgh – Burgsteenborg fungerar i – ”stället/staden återuppbyggdes av 
kungen Knut [den sjätte] år 1190” – är mig veterligen unikt. varken 
Knýtlinga saga eller Gesta Danorum upplyser om att Burstaborg res-
pektive Stettin återuppbyggdes av Knut den sjätte år 1190. dessa två 
källor berättar framför allt om hur danskarna förstörde och brände 
västslaviska städer och byar. det är alltså möjligt att Bursteburgh – 
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Brugstenburgh – Burgsteenborg från danska annaler inte har någont-
ing med Stettin respektive Burstaborg att göra.

det finns dock ett annat alternativ. danskar erövrade nämligen 
Stettin-regionen på 1170-talet och lyckades behålla den under en 
längre period, vilket gör det rimligt att anta att de faktiskt kunde åter-
uppbygga den förstörda staden/borgen. Som jämförelse kan man ta 
upp nästan likljudande notiser från 1184 som har en definitiv ank-
nytning till Pommern och de danska korstågen dit: ”expeditio ad 
Wolegust” i Annales Waldemariani, ”expeditio in Pomeraniam. Ædi-
ficatum est castrum volgast” i Annales Slesuicenses (Annales danici 
medii ævi s. 90, 134), där Wolgast är en annan pommersk västslavisk 
stad i nutida Mecklenburg-vorpommern.

Oavsett om Bursteburgh – Brugstenburgh – Burgsteenborg utgör an-
nalernas motsvarighet till Burstaborg eller inte, har Albecks antagan-
de att Knýtlinga sagas författare hämtat sin form från danska annaler 
inte tillräckligt stöd. det behövs en solid förklaring till hur sagans 
upphovsman kunde ha förstått att Bursteburgh – Brugstenburgh – 
Burgsteenborg betecknar samma ställe som Stettin–Burstaborg utifrån 
annalernas extremt korta notiser som innehållsmässigt helt avviker 
från sagans eller Saxos.

Ortnamnsformerna Stettin respektive Burstaborg och Kammin re-
spektive Steinborg verkar beteckna samma bebyggelser i Pommern 
och tycks dessutom ha en gemensam innehållslig ”kärna”. det är 
alltså berättigat att behandla dessa ortnamn som två ortnamnspar 
Stettin – Burstaborg och Kammin – Steinborg. det är viktigt att upp-
märksamma att termen ortnamnspar i denna artikel inte har någont-
ing att göra med eberhard Kranzmayers namnparsmetod eller hans 
hypoteser om låneinriktningen i flerspråkiga områden (Kranzmayer 
1934, för kritisk genomgång av metoden se naert 1995 s. 32 ff.). ter-
men ortnamnspar används istället i generell betydelse ”två olika ort-
namn som betecknar ett och samma ställe”.
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5. Förhållandena mellan Stettin–Burstaborg och Cammin–Steinborg

På grund av källäget, framför allt de få beläggen på de nordiska bildn-
ingarna, är ortnamnsparen Stettin – Burstaborg och Cammin – Stein-
borg svåra att undersöka. Man kan i princip räkna med tre teoretiska 
etymologiska möjligheter i denna situation: antingen har de slaviska 
ortnamnen översatts till fornnordiska och försetts med epexegetiska 
tillägg, vilket i princip är den traditionella synvinkeln, eller har de 
skandinaviska ortnamnen översatts till pommerska (ett västslaviskt 
språk eller även en grupp av västslaviska, lechitiska dialekter som en 
gång talades i Pommern), eller har de etniska grupperna i fråga myntat 
de motsvarande ortnamnen oberoende av varandra och det är en ren 
slump att de uppmärksammade samma utmärkande särdrag i land-
skapet. innan det är möjligt att börja fundera över detta måste man 
försöka avgöra vilken sorts tradition ortnamnsformerna Burstaborg 
och Steinborg egentligen tillhör.

5.1 Burstaborg och Steinborg: allmännordiska  
 eller isländska ortnamnsformer?

upplysningarna om Burstaborg och Steinborg kommer framför allt, 
om inte uteslutande, från fornisländska sagor. det var dock – enligt 
sagor, bl.a. Knýtlinga saga, och latinska källor som Saxos Gesta Dano-
rum, danska annaler m.m. – framför allt danskar som var i kontakt 
med västslaver runt Szczecinbukten och utförde ett flertal korståg 
mot vendland.6) en liten grupp islänningar var definitivt inblandade 
i det hela: som skalder (t.ex. Arnórr Þórðarson jarlaskáld), gäster hos 
danska kungar (t.ex. Óláfr Þórðarson, Snorri Sturlasons brorson, var 
på besök hos valdemar Sejr och fick höra många ypperliga histor-
ier från honom) och – med all sannolikhet – som enstaka krigare i 
danska hären.

6)  norrmän tog också del av strider mot västslaver, speciellt under första hälften av 
1000-talet, då t.ex. Magnus den gode, dåvarande kung av norge och danmark, utförde en 
kampanj mot at Jómi–Jómsborg.
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Om ortnamnsformerna Burstaborg och Steinborg var allmännor-
diska benämningar på Stettin och Kammin skulle man kunna förvän-
ta sig att både danskar och islänningar kände till dem och deras refer-
enter. det är dock nästan uteslutande formerna Stettin och Kammin 
som används i danska krönikor och annaler. dessutom signalerar det 
enda Bursteburgh-belägget i valdemarårsboken och dess ”förvirrade” 
tolkning i de yngre årsböckerna samt den etablerade användningen 
av ortnamnsformen Stettin i samma årsböcker, att skrivarna inte hade 
någon aning om att Burstenburgh och Stettin betecknade eller kunde 
beteckna en och samma bebyggelse.

det är möjligt att Burstaborg-traditionen var rådande endast bland 
de skandinaver som faktiskt bodde runt Szczecinbukten. Fornis-
ländska sagor lyckades i så fall bevara denna dansk-isländska lokala 
tradition. i detta fall förefaller det rimligt att de skrivare som skrivit 
ner eller av notiserna någonstans i danmark inte kände till den lo-
kala traditionen och använde sig av de etablerade latinska formerna. 
danmarks äldsta årsbok, Annales Colbazenses eller colbatzsårsbo-
ken, vars handskrift transporterades från lund till colbatz (numera 
Kołbacz) strax efter år 1170, innehåller emellertid en Stettin-notis 
från 1176 om att danerna har ockuperat staden: ”castrum Stytin ob-
sessum a danis” (Annales danici medii ævi s. 6, 43). Kołbacz ligger 
bara 20 km från Stettin. Om det fanns en lokal dansk tradition att 
kalla Stettin för Burstaborg kan man förmoda att författarna till denna 
årsbok skulle känna till den. enligt min mening tyder detta och det 
i övrigt marginella bruket av Burstaborg i källorna på att Burstaborg- 
och Steinborg-traditionen var uteslutande isländsk.

hur gammal kan denna tradition i så fall vara? Steinborg förekommer 
endast i Knýtlinga saga och kan i enlighet därmed dateras antingen 
till det beskrivna händelseförloppet på 1170-talet eller till Knýtlinga 
sagas skapande på 1260–1270-talet som terminus ante quem. Burst-
aborg förekommer i två olika sagor och dessutom i olika kontexter i 
dessa, vilket tycks förse oss med fler daterbara upplysningar. eftersom 
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ett av Burstaborg-beläggen (Bustaborg) härstammar från Oláfr tryg-
gvasons levnadsbeskrivning verkar det rimligt att datera den ortn-
amnsformen åtminstone till Oláfs tid. Problemet med belägget är att 
ortnamnet används i ett historiskt problematiskt sammanhang: Oláfr 
tryggvason seglar till vendland efter slaget vid Svolder och stannar 
i Bustaborg i två dagar innan han avlägger sina munklöften. denna 
uppgift verkar inte förekomma i någon annan version av sagan.

det finns enligt min mening två möjliga scenarier. Om man av-
visar Bursteburgh-beläggen i annaler och Bustaborg-belägget i Oláfs 
saga Tryggvasonar en mesta som osäkra samt tar med i beräkningen 
den ringa användningen av de nordiska formerna har man bara en 
någorlunda säker dateringsmöjlighet, Knýtlinga sagas skapande, ca 
1260–1270. det är tänkbart att Óláfr Þórðarson som – enligt Knýtlin-
gas uppgifter – lärde margar ágætligar frásagnir från kungen valde-
mar Sejr7) och rimligen var sagans informant alternativt även dess 
författare, kunde ha ”författat” dessa nordiska ortnamnsformer, d.v.s. 
översatte dem i enlighet med den information han fått från valdemar 
Sejr och lade till den epexegetiska efterleden -borg. detta stämmer 
för övrigt bra överens med sagornas och andra fornisländska källors 
förkärlek för -borg-namn då flera ortnamn förses med denna efterled, 
även om de i princip kan fungera utan, jfr at Jómi – Jómsborg, Jórsa-
lir – Jórsalaborg, Róm, Rúm–Rúmsborg och Rómaborg, samt ett stort 
antal -borg-namn, bl.a. Meginzoborg (Mainz), Boslaraborg (Basel), 
Melansborg (Milano), i t.ex. Leiðarvísir og borgarskipan av níkulás 
Bergsson av Munkaþverá som med all sannolikhet fångar det auten-
tiska, samtida namnbruket. valdemar Sejrs föräldrar var valdemar 
i, ingeborg av Kievs son, och Sofia av Minsk, en slavisk prinsessa. 
det förefaller rimligt att anta att valdemar kunde ha fått tillräckliga 
kunskaper i slaviska språk för att förstå innehållet i de slaviska orden 
kamień och szczeč eller szczyt.

7)  Jfr ”með honum [valdimar konungi] var Óláfr Þórðarson ok nam at honum marga 
froeði, ok hafði hann margar ágætligar frásagnir frá honum.” (Sd s. 287).
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uppgifterna om Oláfr tryggvasons färd till Burstaborg efter slaget 
vid Svolder kan i så fall förklaras som en ad hoc-lösning inom en 
lärd isländsk tradition. Man ville konstruera en fortsättning på Oláfs 
livssaga där Oláfr skulle rymma med hjälp av sina trogna västslav-
iska bundsförvanter. vart? till vendland. vart i vendland då? till 
Jómsborg, vendlands mest kända stad, kunde Oláfr inte återvända, 
eftersom Jómsborg var Jómsvíkingarnas, fiendens stad. Man har valt 
Bustaborg istället, regionens näst mest kända stad.

Om Bursteburg–Brugstenburgh–Burgsteenborg-beläggen verkligen 
betecknar Stettin, och om uppgifterna stämmer att kungen Knut den 
sjätte byggde om staden 1190, d.v.s. innan valdemar Sejr berättade 
sina historier för Óláfr Þórðarson, ser situationen annorlunda ut. 
Burstaborg, och möjligtvis även Steinborg, kan i detta fall vara en del 
av en lokal dansk-isländsk tradition som inte fick någon större sprid-
ning i latinska källor, eftersom de tysk-latinska ortnamnsformerna 
Stettin och Kammin redan var så pass etablerade där. Terminus post 
quem för ortnamnsformerna Burstaborg och Steinborg är i detta fall 
1170-talet, den tid då de av Saxo och Knýtlinga sagas beskrivna strid-
er för dessa städer förmodas ha skett.

5.2 Översiktlig genomgång av namntypologisk och arkeologisk kontext

hypotesen om att ortnamnsformerna Burstaborg och Steinborg kan 
vara en del av en autentisk dansk-isländsk tradition förutsätter att det 
finns tillräckligt med namntypologiska paralleller samt en miljö där 
ett sådant namnbruk kunde ha uppstått.

Alla de tre ortnamnselementen sten-, burst- och -borg är ganska 
frekventa i norden. Sten- är en vanlig förled i danmark, jfr Stenborg, 
Stenalt, Stenløse, Stenderup m.m. Ortnamnselementet burst : borst kan 
enligt Kristian hald (1945–48 s. 269 f.) syfta på förhöjningar av olika 
slag, förmodligen i betydelsen ’bakke’, i danska ortnamn, t.ex. i Børst-
ing (tise Sogn), Børstingerød (nørre-herlev Sogn, lynge-Frederiks-
borg herred). det förekommer också ett par nordiska sjönamn som 



185

innehåller detta ortnamnselement, nämligen Borst i Skåne och Bor-
sten i Södermanland. enligt John Kousgård Sørensen (1968 s. 195) 
skulle borst i det första fallet betyda ’borste’ och syfta på undervat-
tensförhållandena då många farliga och spetsiga stenar står upp från 
sjöbottnen, vilket påminner om en borste. i det andra fallet skulle 
borst syfta på en borstliknande sjö (a.st.). Betydelsen ’svinrygg’ hos 
elementet borst finns också belagd i ortnamn från östnordiskt om-
råde. Sockennamnet Börstil, roslagen, visar sig hänga ihop med fsv. 
*byrstil ’något som liknar svinrygg’ som kunde användas om ”svin-
ryggsliknande (skogbevuxna) terrängformationer” (elmevik 1991 s. 
125 ff.). eva nyman (2000 s. 221 ff.) har gjort en utförlig utredning av 
-borg där hon tar upp både betydelseutvecklingen och användningen 
hos efterleden. terrängordet borg som syftade på ’berg med sådana 
särdrag som gjort dem lämpliga som tillflyktsorter’ har gett upphov 
till kulturordet borg som används även om ’berg med fornborg’ eller 
befästningar av olika slag skapade av människor (a.a. s. 229). den 
namntypologiska situationen för ortnamnen Burstaborg och Stein-
borg förefaller alltså oproblematisk, d.v.s. de kunde ha varit autentiska 
nordiska ortnamnsbildningar.

enligt Władysław duczkos översikt (2000 s. 25 ff.) uppvisar Wol-
lin-Kammin-Stettin-området den högsta frekvensen av skandina-
viska artefakter i hela den polskpommerska regionen: man hittar 
bl.a. skandinaviska gravar och gravfält, verkstäder, silverskatter, ett 
par korta runinskrifter (på trä och ben). den roll som skandinav-
er spelade i Oders mynning under vikingatiden är dock fortfarande 
oklar: man har kommit till slutsatsen att skandinaver aktivt deltog i 
utvecklingen av Wollin (och kanske även Kammin som arkeologiskt 
verkar hänga ihop med Wollin, t.ex. duczko (a.st.) skriver om ”kom-
pleks osadniczy Wolin-Kamień” eller ”ett bebyggelsekomplex Wol-
lin-Kammin”). tankar om att skandinaver kunde ha grundat staden 
eller städerna verkar dock inte ha fått tillräckligt med stöd utifrån 
det insamlade materialet. duczko (a.a. s. 30) menar dock att det exis-
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terade några stadsmiljöer i Pommern från Kammin via Wollin, Stet-
tin, Menzlin fram till rügen som ”funkcjonowały na takich samych 
zasadach jak w Skandynawii”, d.v.s. som fungerade på samma sätt 
som i Skandinavien. de flesta artefakter i Wollin-Kammin-Stettin-re-
gionen tyder på att det var danskar som var mest aktiva där. Man 
kan dra slutsatsen att det fanns förutsättningar för en lokal nordisk 
ortnamnstradition, inom vilken Stettin kallades för Burstaborg och 
Kammin för Steinborg. det är dessutom inte självklart att de nordiska 
ortnamnsformerna i så fall är översättningar av de slaviska.

6. Sammanfattning och slutdiskussion

identifieringen av Stettin med Burstaborg och Kammin med Steinborg 
är berättigad, men p.g.a. de ytterst få beläggen på de nordiska bildn-
ingarna är den alltför beroende på sammanställningen mellan Saxos 
Gesta Danorum och Knýtlinga saga. Källäget signalerar dessutom att 
de nordiska ortnamnsformerna är representanter för en begränsad, 
marginell tradition. Jag har kommit fram till att det finns två möjliga 
förklaringar till de nordiska ortnamnsformernas uppkomst.

Om Bursteburgh-belägget i danska annaler inte syftar på Stettin 
och om Burstaborg-belägget i Óláfs saga Tryggvasonar en mesta inte 
har någon verklighetsförankring, är det möjligt att misstänka att tra-
ditionen är uteslutande isländsk och dessutom en konstgjord sådan. 
Óláfr Þórðarson kunde ha skapat de nordiska ortnamnsformerna, 
d.v.s. översatt de slaviska ortnamnen till isländskan utifrån den in-
formation han fått från valdemar Sejr och lagt till efterleden -borg. 
i detta fall kan man knappast tala om att Burstaborg och Steinborg 
är resultat av språkkontakt mellan skandinaver och västslaver under 
vikingatiden.

Om Burstaborg-belägget i danska annaler syftar på Stettin kan 
Burstaborg och även Steinborg vara en del av en lokal, pommersk 
dansk-isländsk tradition som inte fick någon större spridning i lat-
inska källor, eftersom ortnamnsformerna Stettin respektive Kammin 
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redan var så pass etablerade där. Terminus ante quem för ortnamns-
formerna i fråga är i detta fall 1170-talet. Möjligheten finns att de nor-
diska eller slaviska ortnamnen har uppstått som resultat av språkkon-
takt. namntypologiskt och arkeologiskt finns alla förutsättningar för 
att de nordiska ortnamnsformerna kan ha varit en del av den lokala 
dansk-isländska ortnamnstraditionen. 

den traditionella synen att de nordiska formerna Burstaborg och 
Steinborg är resultat av språkkontakt i kustområdet och översättning-
ar av de slaviska kan alltså ifrågasättas. vad gäller det senare verkar 
det inte finnas några allvarliga språkliga eller historisk-arkeologiska 
begränsningar som skulle hindra skandinaver eller slaver från att låna 
in ortnamnen, d.v.s. alla de tre etymologiska möjligheterna vad gäller 
Burstaborg – Stettin, Steinborg – Kammin – slaviska översättningar, 
nordiska översättningar, oberoende av varandra former – står fort-
farande kvar och behöver ytterligare undersökas.
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Bilagor

Bilaga 1: Stettin-beläggen (i urval)8)

datering Ortnamnsform Källan referens
ca 1112–1118 Stetin chronica et gesta 

ducum sive prin-
cipum Polonorum av 
Gallus Anonymus

rzetelska-Feleszko & 
duma 1991 s. 85

1124 Stetin chronica ekehardi 
uraugiensis

rzetelska-Feleszko & 
duma 1991 s. 85

1133 inter Albiam et 
Oderam Stetin

rom; innocentius 
episcopus

Pu 1 s. 24

1140 civitatem Stetin rom; innocentius 
episcopus

Pu 1 s. 33

11539 Stetin vitæ Ottonis episcopi 
Bambergensis (vita 
auctore ebbone)

rzetelska-Feleszko & 
duma 1991 s. 85

115810 Stetinae, Stetina, Stet-
inam, Stetinenses

vitæ Ottonis episcopi 
Bambergensis (vita 
auctore herbordo)

rzetelska-Feleszko & 
duma 1991 s. 85

1159 castrum Stetin usedom; Adelbertus 
episcopus

Pu 1 s. 52

1188 Stetyn rom; clemens epis-
copus

Pu 1 s. 147

1190–1208 Stitinum, ueterrimum 
Pomeranie oppidum; 
Stitinenses, Stitini

Saxonis Gesta dano-
rum

Gesta danorum s. 404

1273 in civitate Sczecin rocznik Wielkopolski rzetelska-Feleszko & 
duma 1991 s. 85

ca 1200-t. Stytin, stytyn, scytyn compendium Saxonis compendium Saxonis 
s. 431

ca 1100–1200 
t.

1176. castrum Stytin 
obsessum a danis

Annales colbazenses Annales danici medii 
ævi s. 43

8) Avsiktligt har jag valt att inte ta med de antagligen tidigaste beläggen på Stettin – 
Schinesghe (ca 985–992) från Dagome iudex och Šitnu (ca 1153) från Kitab nuzhat al-
mushtaq fi’khtiraq ’al-afaq av al-idrisi. dessa är problematiska och behöver diskuteras 
utförligt, vilket jag bl.a. av utrymmesskäl inte hinner med i denna artikel.
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ca 1100–1200 
t.

1214. Stytin Annales Waldemar-
iani

Annales danici medii 
ævi s. 100

ca 1200–
1310-t.

Mclxxvi. 
 Waldemarus obcedit 
castrum Stetin

vetvs chronica 
 Sialandie

vetvs chronica 
 Sialandie s. 54

ca 1300-t. 1176. castrum Stittin
1214. Stetin

Annales ryenses Annales danici medii 
ævi s. 87, 101

ca 1300-t. 1176. Stiitin/ Strntin/ 
Statim/ prnitin/Julin

Annales essenbe-
censes

Annales danici medii 
ævis. 145

ca 1300-t. 1176. castrum Stettin 
in Slauia

Annales Slesuicenses Annales danici medii 
ævi s. 134

ca 1300-t. de Steethin chronica archiepisco-
porvm lvndensivm

chronica archiepis-
coporvm lvndensivm 
s. 118

ca 1597 Stetinum (syftar dock 
på Kammin?)

rerum danicarum 
fragmenta av Arn-
grímr Jónsson

AJ 1 s. 445

Bilaga 2: Burstaborg-beläggen
datering Ortnamnsform Källan referens
ca 1260–1270 til Burstaborgar Knýtlinga saga Sd s. 282
ca 1300-talet Bvsta borg (AM 61 

fol), bustra (Bergsbók)
Óláfs saga tryggva-
sonar en mesta

Ót mesta s. 320

ca 1100–1200 t. 1190. Bursteburgh 
reedificatum est a rege 
Kanuto

Annales Waldemar-
iani

Annales danici 
medii ævi s. 92

ca 1200–1310-t. Mcxc. Brugsten-
burgh reedificata est 
per danos

vetvs chronica Si-
alandie

Annales danici 
medii ævi s. 134

ca 1300-t. 1190. Burgsteenborg 
reedificata est per 
danos

Annales Slesuicenses Annales danici 
medii ævi s. 164

11) För diskussion av dateringen se not 9.

9) rzetelska-Feleszko & duma daterar beläggen i ebos respektive herbords hagiografier 
av Otto av Bamberg till 1124 respektive 1125, vilket dock är problematiskt, eftersom 
hagiografierna skrevs efter Ottos död 1139. Jag följer dateringen i The life of Otto s. 10.

10) För diskussion av dateringen se not 9.
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Bilaga 3: Kammin-beläggen (i urval)
datering Ortnamnsform Källan referens
ca 1112–1118 castro … in loco vocabu-

lo lapis
chronica et gesta 
ducum sive prin-
cipum Polonorum av 
Gallus Anonymus

rzetelska-Feleszko 
& duma 1991 s. 13

115311 Gamin vitæ Ottonis 
episcopi Bamber-
gensis (vita auctore 
ebbone)

rzetelska-Feleszko 
& duma 1991 s. 13

1140 chamim, cammyn rom; innocentius 
episcopus

Pu 1 s. 33

1159 ad castrum camin usedom; Adelbertus 
episcopus

Pu 1 s. 52

1176–1180 camyn Kammin; conradus 
episcopus

Pu 1 s. 86 f.

1181 camin Kammin; Kasimarvs 
dux Slauorum

Pu 1 s. 116

1188 Kamyn rom; clemens epis-
copus

Pu 1 s. 147

1185–1189 presulem caminensem Svenonis Aggonis 
Filii Brevis historia 
regum dacie

Svenonis s. 140 f.

1190–1208 caminoque, ad urbem 
caminum, propinquam 
caminensis, camini, 
presidium caminense, in 
caminensium prouinci-
am, camino, per insidias 
camyni, camynum

Saxonis Gesta dano-
rum

Gesta danorum s. 
392, 394, 432, 470, 
538

ca 1597 Stetinum (syftar dock på 
Kammin?)

rerum danicarum 
fragmenta av Arn-
grímr Jónsson

AJ 1 s. 445

Bilaga 4: Steinborg-beläggen
datering Ortnamnsform Källan referens
ca 1260–1270 til Steinborgar, til Steinborgar Knýtlinga saga Sd s. 278, 291
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Summary

Burstaborg and Steinborg in Knýtlinga saga – the evidence of language 
contact in a coastal area?

The southern coast of the Baltic was for a long time an arena for active 
contacts between Scandinavians and West Slavs during the viking 
Age. Knýtlinga saga has preserved two place-names from this area, 
Burstaborg < burst ‘bristle; hip roof ’, and Steinborg < steinn ’stone’, the 
forms of which indicate a Scandinavian origin. The language con-
tact situation in the region makes the etymological situation more 
complex. Burstaborg and Steinborg are usually identified with  Stettin 
(Szczecin) and Kammin (Kamień Pomorski), where the former – 
 according to one of many suggestions – is derived from szczeć ‘bristle- 
like reed’, and the later from kamień ‘stone’. The paper investigates if 
the identification Burstaborg–Stettin and Steinborg –Kammin is jus-
tified, and if it is so, if and how the Scandinavian and Slavic forms 
are related and whether the appearance of these name pairs is the 
result of language contact in a coastal area. The author concludes that 
because of the very few records the Scandinavian forms Burstaborg 
and Steinborg represent an extremely narrow, marginal tradition. 
There are good reasons to suspect that these forms could be artificial 
products created and spread within the learned icelandic tradition. in 
this case neither Burstaborg nor Steinborg can be seen seen as  results 
of language contact between Scandinavians and West Slavs in strict 
sense. On the other hand, if the Bursteburgh-record from the annals 
indeed refers to Stettin–Burstaborg, the Scandinavian place-name 
forms could represent an authentic Scandinavian place-name tradi-
tion developed naturally in Pomerania. in this case, it is possible to 
see Burstaborg and Steinborg as the result of language contact in the 
coastal area of Pomerania, although other options, for example, that 



194

the Slavic forms are translations of the Scandinavian ones, have to be 
taken into account.
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