‐ból
Ordet ‐ból är förhållandevis sällsynt på
Island, det förekommer två gånger som
osammansatt gårdnamn. Ordets bety‐
delse i fornisländskan var ’Leie; for
Mennesker; ... for Dyr’, ’Bosted, Gaard’
= bólstaðr, bær (Fritzner). Guðmundur
Andrésson översätter ordet till latin
’civitas, pagus’ (1683 s. 39). I nutida is‐
ländska betyder ordet ʹBolig, Ophol‐
dssted, Gaardʹ (Blöndal) eller ’byli, að‐
setur, bældur blettur eftir fé, kvíabó1’
(Ásgeir Bl. Magnússon). Ordet är be‐
släktat med bú, býli och bœli. I sam‐
mansättningar förekommer det bl.a. i
ordet höfuðból ’Hovedgaard’ (Fritzner),
en gård värderad till 60 hundra eller
mera, översatt ’latifundium’ hos Guð‐
mundur Andrésson (1683 s. 39). Ordet
eyðiból används som synonym till ey‐
ðibýli (t.ex. Árni Magnússon og Páll
Utbredningen av gårdnamn på ‐ból på Island.
Vídalín, band 12).
( enstaka namn).
Ordet ból förekommer som huvud‐
ord i gårdnamn, oftast i Kirkjuból. Gård‐
namnet Aðalból finns åtminstone två gånger och det samma gäller Breiðaból (Finnur
Jónsson 1907–15 s. 424–425).
Om betydelsen av ordet kirkjuból är det delade meningar. I Grágás kyrkorätt står
följande: ”Ef maðR byr a kirkio boli. þa scal hann þar hallda husum oc gørðum sva
at land spilliz eigi.” (s. 59). Enligt detta skulle kirkjuból i äldsta isländska betyda ’jörð,
sem kirkja er á’ och ’jörð, sem er kirkjueign’ (Ólafur Lárusson (1944 s. 329 ff.). Han
ansåg att gårdar med detta namn först hade kunnat få namn efter att kristendomen
blev införd på Island och hade burit ett annat namn innan. Ólafur menade att
kyrkorna på de olika Kirkjuból hade varit bondkyrkor och inte sockenkyrkor (1944 s.
336). Han ansåg att Kirkjuból endast eller nästan uteslutande hade betydelsen ’jörð,
sem kirkja er á’ (1944 s. 332). Det finns åtminstone 26 Kirkjuból i hela landet och
många av dem i avlägsna delar av socknarna. Det kan förklara deras frekvens på
Västfjorden och Östfjorden, där bebyggelsen är glesare än i många andra delar av
landet. Frekvensen av detta namn på Västfjorden kunde peka på att det var ett
modenamn, där det kan finnas så många som fyra i samma fjord. Medan Ólafur
Lárusson menade att Kirkjuból stammade ifrån kristendomens första sekel på
Island, ansåg Arnór Sigurjónsson (1973 s. 28–30 och 202) att de var från landnams‐
tiden och hade kommit med landnamsmän från Hebriderna och Irland.
Frågan är om ból har använts mera om arrendegårdar än andra gårdar. I Grágás
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står följande: ”Ef bolstaðr er lagðr i auðn. oc scal þat þo bygt bol heita. ef þat er eigi
lengr samfast en .xii. manoðr. enda se þar þo bölt ef vill fyr husa sakar oc sva
aNars.” (s. 419). Verbet bœla (böla) betyder här ’bortleie’ (Fritzner). Ordet ból tycks
dock inte säga något bestämt om gårdarnas storlek, men många av dem är torp eller
mycket små gårdar. Kirkjuból‐gårdama varierar också i storlek, men dock ”nästan
alla medelstora eller mindreʺ (Arnór Sigurjónsson 1973 s. 29).
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