
Utvalgte Facebook-kommentarer til kritisk Egersundsinnlegg 
 

Nei nå trur eg du må ta deg ei bolla frå Kalles!  Enig i ng, svært uenig i d aller 

mesta  

 

Kraftig skyts Bjørn Roger, men skal ikke uttale meg så mye om Egersund, siden jeg vet 

for lite om den. 

Men på generelt grunnlag vil heg si at veldig mange småbyer i Norge, dessverre, blir 

«styrt» på samme måte m kameraderi, baksnakking og familiære ansettelser  

Men å være turist er jo bra da  
 

 

Er selv igrunnen en skikkelig Okka by patriot. Er ikke enig i alt, men tror nok du har et 

poeng i punkt 2 og 3 er jeg redd.... 

 

No blei eg ordentlig skuffa og vonbroten, BRR! 

 

Tosk.. og det tror du etter en hel oppvekst her....:)) 

 

Bjørn Roger, det er trist at du føler det slik. Jeg har selv reist litt rundt i Norge og ellers 

i verden…. Synes faktisk at Egersund er et svært bra sted,, masse positiv utvikling og 

mye endringer de senere år. Mange som virkelig har klart å utrette mye og som bygger 

by…. Kan nevne hjørnesteiner som BG, Aker, Egersund group.. i tillegg de mindre som 

har utviklet byen i en svært positiv retning: Rune Skandsen, grand hotell. Det letteste er 

å sitte på utsiden og kritisere…. Hva har du Bjørn Roger gjort for å endre det du mener 

er galt? Flytte? 

 

Opplevde kommentaren ovenfor som både usaklige og med innslag av hersketeknikk, noe jeg påpekte. Medførte 

diverse nye skriverier: 

• Bjørn Roger, hersketeknikk? Det var min mening med et enkelt spørsmål til deg…. 

• X, et slikt spørsmål tyder på at du er blant dem som mener at dersom man ikke selv 

har gjort en stor innsats så er man ikke berettiget til å komme med kritikk. En 

holdning som er svært lite fruktbar. Alle må ha rett til å påpeke feil og mangler uten 

at du eller andre skal kreve at man da selv må være en del av løsningen. Og, ja - 

slike utsagn er en hersketeknikk som burde vært begravd sammen med janteloven. 

• Y jeg vil oppfordre deg til å Google hersketeknikk…. 

 

Jeg mener ikke at man må gjøre en stor innsats, men dersom en velger å kritisere 

både samfunnsgrupper, organisasjoner og faktisk en hel by med ca 15000 

innbyggere da bør en forvente å få spørsmål.. husk at hvis en peker på noe så er 

pekefinger mot objektet mens tre andre fingre peker tilbake mot en selv… 

 

Kommentarene har blitt anonymiserte. 


