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Diva 35
"En båt som det ar latt art
seglafort med."
Den
reklamklyschan
stamde ganska bra med
verkligheten nar vi fick
chansen art gora en liren
provtur med nya Diva 35
från Fabola AB och Bernt
Lindquists ritbord.
Den långa slanka skapelsen gled mjukt och
snabbt genom vattnet
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uran ~tt lamna några grovre spår efter sig. Hade fint
slapp som det heter.
Valbalanserad var hon
också den nya Divan

-

aven om det alltid rar en
stund innan man kommit
underfund hur en ny båt
uppfor sig. Litet tung på
rodret tyckte vi, men det
berodde nu på art det hade
karvat till sig lire nere i en
roderhylsa.
Det blåste friskt och
ganska byigt på "Baggen".
Med rorkultforlangningen
inaven larde vi oss snart
art hitta ratt "korstallning" - uppe på den rundade sargeneller nere i den
separata rorsmanbrunnen.
Båtenvar låttseglad.
Men skulle vi ha råd att
kopa den har tina båten
skulle det nog bli en med
rattstyrning,
aven om
många tycker art det ger
mera kansla och ar sportigare med rorkult. Med ratt
blir det bekvamare och
enklare. Men dyrare forstås.
Diva 35 har backstag
och det går ju det hela lite
mera komplicerat om det
bara ar familien som
seglar. Men
eftersom
riggen har dubbla spridare
med 16 graders svepning
kan man koppia bort
backstagen nar man semesterseglar och det inte
blåser alltfor hårt.
En hel del moderna och
fiffiga arrangemang hittar
vi over dåck, bI a de stora,
Ijusgenomslappande och
22

oppningsbara skylighten
ner till kojerna i aktem
som tåcks av uppfållbara
såteni sittbrunnen.
Andra nya grepp år det
uppfållbara, fasta bordet
som i nedfållt låge år en del
av
sittbrunnsdurken.
Framfor denna tjånstgor
en annan durkdel som lucka for att gomma undan
fall och linor i en box.
En annan fiffig detalj år
fortojningsknaparna som
sitter i ankarboxen i
ståven.Overhuvud taget ar
dåcket våldigt "rent" och
låttjobbat.
Akterskeppet rymmer
goda stuvningsutrymmen.
Akterspegeln fålls ned for
hand och från bad- och
arbetsplattformen har man
sedanlått art komma åt
ankarboxen.
Diva 35:an vi
provseglade
I
var oinredd
och helt
tom under
dåck.
Men,

gen inDaD hade vi varit
med om den hogtidliga
premiiirvisningen av båten
hos Fabola i Gustavsbergs
marincentrum. Under musik och applåder tråD de
inbjudna giisterna, pressoch båtfolk, iiven utliindsk
sådan, rullades 35 :an in i
den stora hallen. Långa
skrovlinjer, bred akter och
fylligt forskepp. Ett snyggt
skrov.
Kolen - av bly - och
rodret har elliptisk form,
vilket iir effektivare och
ger mindre motstånd
genom vattnet.
"Premiiirbåten" var
inredd och klar att visas upp. Det iir stor
volym under diick,
volym som utnyttjats
viii, bi a genom de
snedstiillda skotten.
God ståhojd i hela
salongen, i pentry
och toalettutrymme.
Den stora runda
soffan for om pentry t skapar mysig
hemmiljo. Tio personer skall få plats
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runt bordet, fick vi veta.
Tjocka dynor, trevlig farg
på tyget som matchar trainredningen i mahogny.
Forpiken ar liten men innehåller två rejala kojplatser,
en liten hylla och en garderob.
Hur inredningen skall se
ut bestammer f o kunden.
Det finns olika losningar.

På Krvss & Till Rors 8
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Man kan ha dubbla akterkojer, man kan anvanda
ena sidan som stuvkoj och
stuvutrymme. Man kan ha
toaletten narmast nedgången på styrbordssidan
eller langre fram, mitt
emot pentryt.

Skrovet ar byggt i sandwich med Divinycell som
karnmaterial. Med det blåfargade limmet Divilett
600 som sprutas eller
spacklas på ytterlaminatet
och tranger in mellan spaltema i Divinycell-rutorna
garanteras 100-procentig
vidhaftning.
Diva 35 ar den forsta
standardbåt som byggts på
det har sattet. Skrovet ar
handupplagt med kevlarmattor. Det ar en dyrbar
metod men ger ett extremt
starkt och latt skrov.
- 22 procent lattare an
med konventionelI byggmetod och 12 procent starkafe, berattar konstruktoren Bernt Lindquist som
borjade med de forsta skisserna till 35 :an for fem år
sedan.
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Målgruppen for Diva 35
år unga familier som seglat
tidigare och som kanske
vuxit ur den mindre båten.
Och redan finns indikation
om att båten kan bli en
storsåljare. Redan innan
,båten visades hade Fabola
sålt 52 båtar! Åndå har båten bara slåppts i Skandinavien ånnu. Det kan nåmnas att Fabola såljer 80
procent av sin produktion
på export och att man vid
det hår laget har tillverkat
150 stycken Diva 39.
Data: Diva 35
Loa 10,80 m, lvi 8,90 m, bredd
3,30 m, djupg 1,85 m, storsegel
35 m2, fock 20,80, genua 150 %
34,70, spinnaker 95 m2. Deplace-
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ment 3,950 kg, blykol, antimonbehandlad 1770 kg, Motor
Yanmar 2GM20 (18 hk), foIdingpropeller , brånsletank ca 40 I.

:::o,

