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När jag lyssnar på Radio Gotland och läser Gotlands Allehanda inser jag 
att Gotland nu har den perfekta sammanslutningen för att likvidera 
entreprenörer och övriga uppstickare på denna ö. Delar av massmedia har 
ingått en oslagbar symbios med öns alla revirpinkare, ofta utspridda på 
öns vackraste platser och naturligtvis med sjöutsikt.  
Bakom stängsel med förbudsskyltar, enskilt område och tillträde 
förbjudet, bevakar man hysteriskt sitt tillskansade revir. Dessutom 
försöker man lägga beslag på den närmaste omgivningen. Detta sker 
genom överklaganden av bygglov in absurdum och hänvisning till 
omistliga naturvärden. En sällsynt flyttfågel kan vara ett guldfynd för 
revirpinkare. Att påstå att den får väl flytta - det är ju en flyttfågel - 
hjälper föga. Revirpinkare är oftast goda vänner med länsstyrelsens 
naturvårdsenhet, som genom åren visat sig vara en effektiv och trogen 
dödare av öns entreprenörer.  
Så har det alltid varit på denna ö, men nu är det värre än någonsin. 
Björkhaga, Burgsviks camping och Furildens utbyggnad talar sitt tydliga 
språk Dessa platser utvecklas av tre mycket skickliga entreprenörer. Alla 
är verksamma inom gotländsk turism, en näring som av kommunen 
beskrivs som Gotlands kanske viktigaste näringsgren.  
Vad möts dessa entreprenörer av? Ständiga överklaganden och 
okynnesanmälningar som behandlas och utreds med största noggrannhet 
av nitiska tjänstemän. Det får ta hur lång tid som helst eller helst längre, 
eftersom anmälaren har ett enda syfte: att förhala ärendet.  
 
Björkhaga är ett typiskt exempel på hur revirpinkare samverkar med 
massmedia och vissa mediakåta politiker. Radio Gotland hamrar dag efter 
dag ut budskapet att Pigge Werkelin har lurat till sig Björkhaga för 2 
miljoner när en värdering finns som lyder på 6 miljoner. Mats Linder 
hoppar glatt på drevet och fastslår på ledarplats att "priset var stjäligt"; 
Pigge har alltså stulit av Gotlands kommun. Det är det budskap Linder 
skickar ut med sin rubrik. 
  
Sanningen är att Pigge har betalat samma pris per kvadratmeter som 
byggbolagen betalar kommunen för strandnära tomtområden i Visby. 
Kommunen har accepterat priset och det skall sägas att en enda 
journalist, Hans E Andersson, skrev på sin ledarsida att det var bra betalt 
för ett totalt förfallet område. Att värderingen på 6 miljoner kan vara helt 
felaktig bryr sig varken radion eller tidningarna om. Det är inte 
tomtmarken som har värderats utan Pigges affärside. Kommunen har 
skickat beskrivningen till värderingsmannen. Han har prissatt marken 
efter affärsiden och det har ingenting med markvärdet att göra. Har 



värderade värderingsmannen varit på Björkhaga och sett hur området såg 
ut när det köptes?  
 
Frågorna är många men de kommer aldrig att belysas av radio och 
tidningar. Sanningen är inte intressant när syftet är att skapa rubriker och 
misskreditera Pigge och delar av kommunen. Mats-Ola Rödén speglar sig 
glatt i tidningarna och radion, lycklig över att synas. Hej alla väljare - här 
är jag. Rätt eller fel spelar ingen roll, bara man syns.  
Rödén tror att man kan sätta tomtpriser efter affärsidén. Lärde han sig 
ingenting av sin affärsidé med Gotlands television, där han satte sprätt på 
några sköna miljoner från skattebetalarna? Mats Linder hyllar Mats-Ola 
Rödén och skriver på ledarplats i GA att priset var "stjäligt".  
Vad har du för fakta bakom en sådan rubrik?  
 
Men grattis i alla fall, Mats Linder! Du har lyckats klistra på Pigge ett 
stjäligt beteende och det var väl själva grejen med din vitsiga rubrik. Du 
skriver visserligen att ingen skugga skall falla över Pigge. Maken till 
skenmoral får man leta efter. Det här är ingen skugga, snarare total 
solförmörkelse. Både direkt och indirekt utpekas Pigge som en girig 
lurendrejare. Att försvara sig går inte när media inte vill granska en 
felaktig värdering och vilka dunkla krafter som ligger bakom.  
Hur känner sig en tröttkörd entreprenör i en sådan här situation? En 
kvalificerad gissning är att han vill slå igen butiken och satsa någon 
annanstans.  
Han är i så fall inte ensam. Jag känner två till som funderar i samma 
banor. 
 

Allgott. 
 


