
Arkitekt Kurt Birch fylder i dag 50 år og fejrer dagen i familiens skød i hjemmet på Teglgårsvej. Det er her, han er fotograferet 
foran et maleri af sønnen Thomas.

Arkitekt Kurt Birch har sat sit præg på Horsens - bl.a. med Byporten
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Arkitekten bag de se-
nere års mest omtalte 
bygningsværk i Hor-
sens fylder i dag 50 år.

Bygningsværket - for 
at tage tingene i om-
vendt rækkefølge - er 
Byporten på Sønderga-
de. Der er ikke mange 
horsensianere - små så-
vel som store - der ikke 
på et eller andet tids-
punkt har givet udtryk 
for sin mening om by-
porten. Og holdningen 
synes at være, at enten 
elsker man byporten, 
eller også hader man 
den. Den bløde mellem-
vej er ikke rigtig repræ-
senteret.

Arkitekten er Kurt Birch. 
Københavnerdrengen, der 
som barn flyttede tværs over 
Danmark med sine forældre 
for at slå sig ned i Lemvig. Her 
tog han realeksamen og blev 
håndværkerudlært, men flyt-
tede i 1966 til Horsens. Han 
arbejdede hos et par tømrer-
mestre, videreuddannede sig 
på Horsens tekniske Skole og 
Statens Arkitektskole i Århus 
med afgangseksamen i 1974.

Kurt Birch har fra sin teg-
nestue i Allégade, som han 
driver i kompagniskab med 
Mogens Svenning, sat sit 
præg på Horsens. Han er såle-
des arkitekten bag bl.a. Råd-
huskarreen, bygningerne på 
Rådhustorvet, hvor Unibank 
har til huse, Svaneshave-pro-
jektet på Allégade, projektet 
omkring Tobaksgården med 
Horsens Bibliotek, Houmann-
hus-bebyggelsen, restaure-
ring og ombygning af Serrids-
levgård, CN Borma fabrikken 
og adskillige byfornyelsesop-
gaver.

Kurt Bireh er også manden 
bag nogle projekter, som ikke 
er ført ud i livet, men som - da 
de var fremme i offentlighe-
den - vakte interesse og var 
samtaleemne. Han ville f.eks. 
gå under jorden på Sønder-
gade og lave et butikscenter, 
og han ville gå til vejrs på Me-
jerigrunden, hvor han lavede 
forslag og skitse til et højhus 
på omkring 30 etager.

Og så er der Byporten på 
Søndergade.

- Det var en sjov opgave, og 
den har både fornøjet og mis-
haget, siger Kurt Birch. I dag 
synes majoriteten, at den er 
sjov - trods finkulturelle op-
stød. Jeg tror, der bliver tomt i 
Søndergade, den dag, bypor-
ten er væk.

- Det var Horsens Hånd-
værker- og Borgerforening, 
der kontaktede mig med ideen 
om at forære Horsens by og 
horsensianerne en byport i 
anledningen af byjubilæet. 
Jeg lavede en model, og gik 
sammen med håndværkerfo-
reningens bestyrelse til borg-
mesteren med forslaget.

- Borgmesteren var heldig-
vis med på ideen, og han var 
med på, at projektet skulle 
hemmeligholdes. Porten skul-
le opføres i nattens mulm og 
mørke og pludselig stå der. 
Det var ment som en slags 
happening, men porten skulle 
i alle tilfælde stå jubilæumså-
ret ud. Dens nuværende pla-
cering er den placering, vi op-
rindelig havde tænkt, men det 
kunne ikke lade sig gøre, de 
den blev opført, idet den vest-
lige ende af Søndergade ikke 
var lagt om.

- Byporten er elsket og ha-
det, men den vil altid være et 
samlingssted. Det er her man 
mødes, og vi har set forret-
ningsfolk stille op til fotogra-
fering under porten og bruge 
den i annoncekampagner. Nu 
er det besluttet, at den skal 
blive stående i fem år. Jeg tror 
som sagt, vi vil komme til at 
savne den, den dag, den er 
væk.

Ikke tilhænger 
af vandkunst

- Dit forslag til indretning al 
Søndergade var at gå under 
jorden og etablere en forret-
ningsarkade og opføre lave 
bygningermidt på Sønderga d
e, er du skuffet over, at dette 
projekt ikke vandt gehør?

- Projektet blev nok blæst 
for meget op. 1 virkeligheden 
var det meget banalt og en løs-
ning, som man kan se i utalli-
ge større byer rundt om i Eu-
ropa. Jeg mener stadig, at den 
vestlige ende af Søndergade 
ville have godt af et sådant 
projekt, og vi havde fremskaf-
fet finansiering til at gennem-
føre det.

- I øvrigt vil jeg da sige om 
Søndergade, at jeg er tilhæn-
ger af, at der skal være bil-tra-
fik på gaden. Gader, der kan 
tage trafik, bør efter min me-
ning også have trafik. Modsat 
synes jeg, at når man nu en-
gang har vedtaget at bilerne 
skal væk, så er det lavet rig-
tigt. Søndergade er skam en 
flot gade.

- Men der mangler noget. 
Jeg er ikke tilhænger af store 
vandkunst'er - de hører Syd-
europa til og herhjemme bli-
ver de før eller siden til blom-
sterkummer eller sandkasser. 
Men gerne skulpturer, der 
sånmænd udmærket kunne 
have lidt rislende vand. Jeg 
har også i samarbejde med et 
par af gadens forretningsfolk 
lavet et projekt for et vækst-
hus, der skulle rumme café og 
blomsterforretning. I projek-
tet indgik et stort sejl, som 
skulle kunne hejses, når solen 
var skarpest. Men heller ikke 
dette projekt fandt vej gen-
nem de bevilgende myndighe-
der.

- Det gjorde højhuset på Ale. 
jerigrunden heller ikke.

- Nej, men det er et lidt æl-
dre projekt, og tiden var en 
anden dengang. Vi havde kon-
takt med flere store koncer-
ner, der ville slå sig ned i det 
østjyske område, og de fandt 
projektet spændende og at-
traktivt. Huset, der nærmest 
var et tårn, skulle være 100 
meter højt svarende til om-
kring 30 etager. Projektet er 
helt skrinlagt, og jeg har ikke 
på nuværende tidspunkt pla-
ner om, hvad der skal være på 
grunden.

Lærerige år på 
tegnestue i Århus

Inden opgaverne for alvor 
begyndte at komme til Birch 
& Svennings tegnestue var 
Kurt Birch ansat hos en af si-
ne lærere fra Arkitektskolen, 
Johannes Exner, som drev 
tegnestue i Århus. Hans force 
var tegneriet, og i de ca. ti år, 
han arbejdede på tegnestuen, 
var det hovedsageligt ideo-
plæg, skitseforslag, konkur-
rencer og projektering, det 
drejede sig om. Kurt Birch har 
således været med i en række 
kirkebyggerier og præste-
gårdsanlæg, og han arbejdede 
med genopførelsen af Kol-
dinghus slotsruin. Andre

spændende opgaver, som 
Kurt Birch fremhæver fra den 
tid, er opførelse af et menig-
hedshus til Trinitatis kirke (
Rundetårn) midt i Køben-
havn samt arbejdet med et ka-
pel til kong Frederik IV ved 
Roskilde Domkirke.

- Det er nu ikke kongerøgel-
se og kirkegang, der hører til 
mine største interesser, men 
årene på tegnestuen i Århus 
var spændende og lærerige, og 
jeg tænker tilbage på dem med 
stor glæde, siger Kurt Birch, 
der i øvrigt også i adskillige år 
har været Skov- og Natursty-
relsens (tidligere Planstyrel-
sens) konsulent her i områ-
det.
Et større klarsyn

- Som 50-årig er man på 
mange måder gået ind i 'det 
røde felt.', men jeg føler også 
et større klarsyn på mange 
områder. De gode venskaber 
og bekendtskaber skal og bli-
ver plejet og styrket. De andre 
vælges fra.

- Fremtiden er altid en van-
skelig størrelse at give et bud 
på, men de senere års turbu-
lens og nedgang i byggeriet 
har naturligvis også berørt 
mit firma. Det har for mit ved-
kommende igen givet tid til 
skitseforslags-fasen.

Planerne om et nyt fæng-
selsmuseum er et eksempel på 
denne fase. Kurt Birch har af-
leveret et forslag, hvorefter et 
fængselsmuseum skal sam-
menbygges med Horsens Mu-
seum, Museet er lagt ind i 
bakken bag Horsens Museum, 
så det kun anes i parken. For-
slaget er blevet positivt mod-
taget, og det er et projekt, som 
Kurt Birch håber kan gen-
nemføres indenfor en over-
skuelig fremtid.

Arkitekt Kurt Birch holder i 
dag sin fødselsdag i familiens 
skød sammen med bl.a. sin ko-
ne Karin Birch, der er lærer 
på Vestbyskolen, samt søn-
nerne Niels, der studerer på 
RUC, og Thomas, der går på 
kunstskole i Århus. Den 12. 
august holder fødselaren re-
ception i sin privatbolig på 
Teglgårdsvej 22.

Arkitektens private bolig er 
i øvrigt et hus med en interes-
sant historie og nævnt som en 
af arkitekten Viggo Norns 
bedste større villaer oprinde. 
lig opført som amtmandsbo-
lig.
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