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Det er sommer F
og tid for

båtliv. Birger
Kullmann (42)
er designeren

og seilbåt-
konstruktøren

som blant annet
modellerte

takkonstruk-
sjonen på

Vikingskipet
i Hamar.

Tekst:
Anders J. Steensen
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Han har vært  levende opptatt av bå-
ter hele sitt liv, båtkonstruktøren og
seileren Birger Kullmann. Så ser han
også ut som en sjøulk - med bøl-
gende hår og vilter skjeggvekst. Han
er slik du kan tenke deg Christian
Krohgs los ser ut når han har fått av
seg regntøyet.

Innen norsk båtdesign kan Birger
Kullmann allerede regnes som en
pioner. De aller fleste har hørt om
Jan Herman Linge, men i dag er Bir-
ger Kullmann vår fremste seilbåt-
konstruktør.  En av årsakene er at
han allerede på midten av 1980-tal-
let begynte med flatemodellering av
skrog. - Australiernes suksess med
Americas Cup fikk meg til å tenne.

For Birger Kullmann var seiling
hobby og sport inntil han var ferdig
med utdanningen som skipsingeni-
ør fra NTH i 1981. Da fikk båter og
sjø også en profesjonell betydning.
Han har seilt omtrent alt som kan
flyte - fra optimistjoller til maxira-
tere - og deltatt i ti verdensmester-
skap i ulike klasser i havseiling.
Denne erfaringen gjorde han nytte
av da han konstruerte en rekke
avanserte seilbåter beregnet for re-
gattabruk.

42-åringen har tilegnet seg unik
kornpetanse innen bruk av kompo-
sitter. Ingen annen idrettsgren enn
seilsporten er vel  heller mer opptatt

av avanserte materialer. - Alt styres
etter vekt. Det evige jaget på lavere
vekt er teknologidriveren.

Visjonæren legger likevel ikke
skjul på at vektjaget får ham til å un-
dres: - Jeg tror ikke jeg tør gå ut i de
mest ekstreme båtene som konstru-
eres i dag. Det er kun ungdommelig
vågemot som overvinner de utfor-
dringene. Derfor ser du snart ikke en
eneste Whitbreadseiler over 30 år.

Oslo-mannens erfaringer fra båt-
konstruksjon har også andre dratt
nytte av. Han sto blant annet for
modelleringen av takkonstruksjo-
nen på Vikingskipet i Hamar - i
regi av arkitektfirmaet Niels Torp
AS/Biong & Biong AS. Han har også
stått for konstruksjonen og model-
leringen av takkonstruksjonen for
Brekatedralen i Luster. l


