20201202 Åpning av nytt kapittel i Mitsem-blogg.com om
by-navnet
Stavanger Aftenblad har åpnet sine spalter for en rekke innlegg om hvordan
Stavanger har fått sitt bynavn. Veldig bra! Jeg har samlet de fleste av disse
innlegg i en blogg, http://www.mitsem-blogg.com/433744298 (som alle lett kan
åpne via Aftenbladets utmerkede åpne arkiv via datoen som er angitt for
innleggene nedenfor).
Når og hvis Aftenbladet selv samler innlegg om samme sak i en egen blogg, vil
ikke jeg ta opp noen konkurranse om det. I mellomtiden håper jeg at avisen og
dens mange bidragsytere tillater at jeg gjør leserbrev og artikler lett
tilgjengelige på denne måten.
Datoen for de enkelte innlegg er angitt i det mest logiske system som jeg
kjenner til, med 8 siffer for datoen for hvert innlegg, hvor de 4 første siffer
er årstallet, de to neste måneden, og de to siste datoen. Jeg har et håp om at
dette system kan bli en norsk standard. Jeg pleier å organisere de enkelte
dokumenter slik at de som er sist i tid (nærmest dagens dato) kommer først, og
de som er eldst (lengst unna dagens dato) kommer sist. De leserbrev jeg har
registrert om byens navn i den senere tid (etter 28. juli 2016) er:
20201202 Staven i Stavanger-navnet Leserbrev fra Reidar Frafjord med bilde
over 3/4-side i Aftenbladet. Han mener at den rette strekning som kysten
danner fra Tungenes mot Vågen har gitt Stavanger sitt navn.
20201120 Staven i bynavnet Leserbrev fra lokalhistoriker Gunnar A. Skadberg
som også mener at staven i Stavanger-navnet må værer den rette kyststrekningen fra Tungenes til Vågen.
20201123 Valberg-tårnet kan gi svar Leserbrev fra Erling S. Kielland,
Randaberg, som mener at kvartsstripene/stavene på Valberget ble oppfattet
som så spesielle av sjøfarende at de valgte stav som et betegnende førsteledd
på stedet
20201118 Leserbrev fra Pål Mitsem Leserbrev der jeg igjen peker på at
bynavnet kan ha oppstått på grunn av et fruktbarhetssymbol som en penisstatue (stav) i Vågen som gjorde det lettvint å vise til staven i bukten som
stedsnavn.
20201117 Skeptiske til ny 'Stavanger'-teori Språkforskerne Inge Særheim og
Klaus Johan Myrvold tror ikke Kongssteinen er staven i Stavanger, slik
arkeologiprofessor Frode Iversen har hevdet i en ny teori om Stavanger-navnet.

20201114 Frode Iversens teori om Stavanger-navnet Arkeologiprofessor Frode
Iversen UIO fra Stavanger får stort oppslag i intervju med journalist Jan Zahl
om sin nye teori om at Stavanger kan ha fått navn etter en kjempestor
flyttstein 550 m fra Vågen
20171006 Bynavnet Stavanger. Leserbrev fra Pål Mitsem som introduserer
idéen om at Stavangernavnet kommer av en penis-statue (stav) i fjordbunnen
(vågen) i Stavanger, og ellers peker på Østervåg som sted for den første
bebyggelse
20160728 Stav-anger, hvilken stav. Gjestekommentar (s. 3) av Jan Gjerde.
Bortsett fra at han ikke nevner teorien om en fallos-stein i Vågen, introdusert
av Pål Mitsem 20171006, er dette den mest utfyllende oversikt over teoriene
om bynavn.
Jeg vil særlig peke på Jan Gjerdes Gjestekommentar 20160728, 28. juli 2016,
som inneholder det meste, bortsette fra det som jeg tror blir konklusjonen til
slutt, nemlig min teori om at byen har fått navn etter en fallos-statue (altså en
‘’stav’) i Vågen (i ‘angeren’). Det er alminnelig enighet om at slik fruktbarhetssymboler var svært vanlige før kristendommen. Hvis man mener, som en
dagligvarekjede, at det enkleste ofte er det beste, ser jeg ingen grunn til å
forkaste teorien om at en slik statue har stått i Vågen, som har beholdt sitt
navn (stav-bukten) også etter at fallos-statuen var fjernet.
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