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Arkitekt Niels Torp var knallhard i sin karakterstikk av de nye planene på 

Skrubben som han kalte for "Elendig arkitekthåndverk" og "voldtekt mot 

Kragerø". 
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Torp, Okkenhaug, Myrvold, Butters i Kragerø 

Møte som Kragerø Bys Venner, Historielaget og Fortidsminneforening hadde om byutvikling 

"Kragerø ved et veiskille" måtte flyttes fra Legatsalen til Bedehuset i Løkka. Grunnen var den 

enorme oppslutningen. Over 250 møtte opp på Bedehuset hvor temperaturen til tider var høy.  

 

Siri Myrvold som er byantikvar i Bergen fortalte om " Mitt Kragerø". Byen hvor begge hennes 

foreldre var fra. Hun betegnet Kragerø som: "En av våre vakreste trebyer". - De norske trebyene 

er Norges viktigste internasjonale kulturminner. Kragerøs trehus er byens historiske arv, sa hun.  

 

Chris Butters fra GAIA Arkitekter tok for seg moderne byggeskikk og viste eksempler fra mange 

land. Han mente det som nå planlegges på Skrubben er å ta et steg tilbake for "sjøfronten må 

være åpen for alle". - Når Kragerø utvikles må man sette menneskene og fellesskapet i sentrum.  

 

Niels Torp som hadde laget det første planutkastet til utbyggingen av Skrubben fortalt om 

hvordan han så på mulighetene til å utvikle denne bydelen i Kragerø. Han tok utgangspunkt i 

andre store prosjekter han hadde jobbet med. Han illustrerte dette med bilder. Torp var ikke 

nådig i sin kritikk av de planene som for en tid siden ble godkjent på delegasjon i Kragerø. Planer 

som er helt forskjellige fra de han selv lanserte og som politikerne i Kragerø en gang 

applauderte, men som nå er forkastet. Torp brukte meget sterke ord og sa at: "Kragerø skyter 

seg selv i foten" med å tillate en slik utbygging.  

 

Erling Okkenhaug representerte aksjonsgruppen Allgrønn. Han oppfordret Kragerøfolk til å stille 

politikerne til ansvar for sine handlinger og at det snart er valg. - Det er ingen grunn for at 

Kragerø skal haste videre. Stopp opp og prøv å få inn igjen de planene som Torp laget. Det vil 

alle i Kragerø tjene på.  

 

Vedtok uttalelse. Deltakerne på det åpne møtet vedtok en uttalelse om at avtalen mellom 

Kragerø Kommune og Kragerø Utvikling må sies opp. (Hele uttalelsen er ligger under leserbrev) 
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