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Som forsta båttidning k~n~R&C Segling
Fabolas helt nya Divæ:?5,en snabb.familjebåt
ir.genting lamnats åt s1,umpen.
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nya Diva 35:an egentligen skulle se ut.
Ritat, taljt tramodeller, talat med kunder
och återforsaljare, forkastat forslag och
hittat på nya losningar. For ett år sedan
faststalIdesde slutliga ritningarna och i augusti i år segladebåt nummer ett.
Det ar alltså en ovanligt lång mognadsprocesssom ligger bakom Diva 35, och det
finns darmed en tanke bakom såval konceptet i stort som i de små detaljerna. Det
finns ingenting av allt det vedertagna på
dagens segelbåtar som tas for givet av
Bernt Lindqvist; han ar beredd att omprova det mesta, och resultatet blir många annorlunda och praktisk a losningar. N ågra
ar direkt iogonfallande, som den oppna
gangen från badplattformen i akterspegeln
in till sittbrunnen på Diva 35, medan andra
marks mer forst nar man seglar, som tex
den specieIlt rundade sittbrunnssargen.
Och en hel del av tankandet har naturligtvis satt spår också under vattnet, dar de
långa, raka linjema på det grunda skrovet
ger en snabb och ovanligt kursstabil båt.
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LÅG VIKT KAPPHAST
Bernt Lindqvist har alltid varit en innovativ konstruktor, och hans ofta oortodoxa
ideer ar Fabola-programmets 'gemensamma namnare: Campus 600, den overnattningsbara dagseglaren; Kuster 29, den valseglande motorseglaren; Diva 39, storbåt
till småbåtspris; Diva 45, jatten med tre
separata sittbrunnar - alla ar goda exempel på annorlunda ideer satta i system for
att till tal a vissa speciella kategorier av seglare.
En kapphiist for Bernt Lindqvist ar bårar med låg vikt, med liter deplacement.
En latt båt ar billigare art bygga, och lattare och roligare att segla, menar han: "Det
ar helt fel, det ar en gammål missuppfattning helt enkelt, att en tung båt av traditionellt slag automatiskt ar en 'battre båt'.
Tyngden har ingenting med styrkan att gofa. For att få en stark båt galler det bara
att dimensionera ratt, och med dagens material kan man gora det och andå få det
latt."

En kar Lindqvistsk parallelI ar flyget -

vem skulle dromma om att overdimensionera ett flygplan...
Diva 35ar byggd enligt senastefon, med
en kombination av handupplagd rowing
(glas) och Kevlarmattapå var sida om 20
mm Divinycell H-BOsom sandwichmaterial. Med det laminatet anser tillverkaren att
skrov och dåck blir 25% lattare och samtidigt 20% starkare an med konventionella
metoder. Hela mittstrangen mellan de två
skrovhalvorna och området runt kolen år
då fortfarande i solitt plastlaminat.
Det år viktigt att vara forsiktig med kilona når man 'raljer att bygga en lattdeplacementsbåt. Det ar mycket inredning, beslag
och utrustning som ska få plats utan att
båten får flyta djupare ån den tankta vattenlinjen - gor den det så går de tina seglingsegenskapernaforlorade. Darfor kommer de modem a lamineringsmetodema att
vara till specieIlt stor nytta for båtar med
litet deplacement. De håller verkligen den
tånkta vikten utan att forlora något i styrka. Och enligt Bernt Lindqvist blir de inte
bara billigare och roligare att segla, utan
också tryggare och enklare att segla. Det

kråvs inte samma kraftiga doningar ombord eftersom påkånningama blir mindre,
och dårmed blir arbetet ombord mycket
låttare att klara av for besåttningen. Diva
'---

35 deplacerardrygt 4 ton, en vikt som år
normal for 3-4 fot kortare båtar.

FART OCH FUNKTION
Den grundlaggande målsattningen med
Diva 35 har enligt Bernt Lindqvist varit att
gora en båt som ar snabb och lattseglad.
Han menar att den kombinationen kraver
en del eftertanke for att bli genomforbar:
det ar latt att gora en båt snabb om man till
exempel hanger på mycket segel, men då
blir den garna svårhanterlig på kuppen.
Det ar knappast meningen att en familj
ska behova reva och skifta segel for varje
gång som vinden okar eller minskar ett par
sekundmeter.
- Konsten ar att få en båt som seglar
fort, men som andå fungerar, menar Diva
35:ans konstruktor.
-Jag har lost det genom att gora ett extremt lattdrivet skrov, med raka linjer både i for och akter. Det ar linjerna på skrovet, inte en lång eller kort kol, som avgor
)m båten blir kursstabil. Ju rakare-linjerna
~år, desto mindre viII de styra båten åt något håll, och desto mel lattseglad blir båten. Och tack vare det lattdrivna skrovet
har jag kunnat noja mig med en moderat
segelyta.
Nar R&C Segling provseglade Diva 35 i
borjan av september fick vi tillfalle att prova bur ideerna holl i verkligheten. Vi seglade inomskars, det ska sagas,inte i havssjo, men åskbyar gjorde att vi fick kanna
på vindar trån 3 till 8 meter per sekund.
Både'latt, mellan och på gransen till hård
vind, alltså.
Och DOg var bon kursstabil, Diva 35.
Hon sDåraderakt och snallt både Då brant

Storskotethar dubbla utviixlingsanordningar - enfor de många metrarna och en (på
'.enan)for fininstallningen. Notera upp~..lojningeni mitten av rorsmansbrunnen.
Dar står man vid rattstyrning, eller vilar sina fatter om man sitter på aktertoften, och
den tjanar som {otstod nar båten kranJ!er.
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Farst kom badstegenpå akterspegeIn,sedan kom en infiilld plattform nu har .Diva 35 tagit stegetfullt ut med en appenpassaKesom delar akterdiick i två halvor ,~ed
en lucka aver. Liigg miirke till de två stuv1uckornapå de båda akterhalvorna.
slof med spinnaker och på kryss i brig vind
på 6-8 meter. I det senare fallet styrde båten nastan sig sjalv, med bara ett latt mothåll på rodret. Hon krangde till och lovade
en aning i byarna, men hade aldrig den
1!1instatendens att forlora greppet i sjon.
Andå hade vi inte påverkat balansen geDom att manipulera med sk.otningen av
stor och genua; båda seglen var grovinstallda med helt normal krysskotning.
Jag kunde inte låta bli att jamfora 35:ans
kursstabilitet med den hos min egen Nordiska Folkbåt, som kraver ett losskotat
storsegel och låsning av rorkulten om jag
viII gå ner och hamta upp en ol ur kolsvinet
under liknande omstandigheter. Och det
ar ju en klassiskt långkolad båt, om någon.
Diva 35 har en fenkol, med elliptisk
form. Den ar tom mindre an "vanliga"
fenkolar, så uppenbarligen ligger det mycket i Bernt Lindqvists resonemang att
"skrovformen har storre betydelse for
kursstabiliteten an kolens form."
Diva 35:ans akter ar mycket bred och
barig, och for att forhindra att båten staller
sig på nasan nar den kranger har forskeppet fått ovanligt fylliga sektioner over vattenlinjen. Darigenom blir det mer harmoni mellan andskeppen; skrovet får rakare
linjer och seglar snallare.
Skrovformen verkar också gora båten
slutstyv. Divan kandes normalt initialvek,
men stabil vid en viss krangningsvinkel.
Också vid tvarsig, hårdkrangande spinnakergång spårade bon snallt utan kamp med
rodret. Lade sig Der till en viss grans, men
snurrade aldrig upp i en skarning for att
be~~eti sjon blev for svagt.
Overhuvudtaget kandes Diva 35 stabil
och trygg att segla. Inte tullt så jollelik och
livlig som jag kanske hade-vantat mig med
tanke på det låga deplacementet.

på plana solbogar.
I stallet for bridgedack har Diva 35 en
kort gång fram till nedgångsluckan.Det ar
en plats dar man står utmarkt placerad for
att skota alla fall och tampar som kommer
forifrån till avlastarna, och man kan tex
också skota spinnakern på vinscharna på
rufftaket, via brytblock i relingen. från den
platsen. På så satt når man sjalv både gaj.
skot och upp&nedhalare, allt från en och
samma plats, med stod i sidled och utom
vagen for andra aktiviteter i brunnen.
Nar man står har så har man i sjalva
verket undersidan på sittbtunnsbordet under fotterna..! Det ar,en teakskiva som ar
fåstad i ett par ledade, rostfria beslag och
som kan fallas upp i ett lage dar dt:n fungerar som bord mellan tofterna i brunnen en mycket typisk Lindqvist-innovation. .

RORKULT ELLER RATT
Dackslayouten utanfor brunnen ar ganska
konventionell, om an med markesvaror
over hela beslagsfronten på det provexemplar som jag seglade; heldragen tråd i
stående riggen, CR-4 vantskruvar, Easy
Lock avlastare, genuatravare från Axhede

Båda sidotofterna ar delade på mitten
av en lyfibar, ribbad teaklucka. Under den
sitter en snedstalId, oppningsbar Lewmarlucka som kan anvandassom stu'.fack/vadring/reservutgång från båtens aktre innandomen.
Den Diva 35 vi seglade had\~ rorkult,

& Hansson, luckor och vinschar från LewmaT, block från Rutgersson, kickstång,
etc. Inte allt detta blir standarl1på båten,
men det tyder på att varvet i alla fall ar
vaket nar det galler fungerande dacksbeslag.
Sittbrunnen ar daremot lite ner okonventionelI. Som vanligt nar det galler Fabolas båtar, kan man DOg saga. Bernt
Lindqvist har alltid agnat stor mOda åt att
gora brunnar som ar sitt-, stå-, och arbetsvanliga - och så också på Diva;)':;. Kanterna ar ryggstodshoga, med en sittriktig
rundning som DOgskulle ha godkants till
och med av Socialstyrelsen, om nu myndigheternas omsorg om medborgarnas val
och ve hade nått aDdain i desigr,kontoren.
Ovankanten på sargen ar tillrackligt bred
for att sitta på, och utsidan ruruias nedåt i
en overgång mat dacket som gor att man
sitter stadigt och bekvamt dan;ppe också
under krangning. I framkant på brunnen
ar sittbrunnssargen skålad i en rljuk overgångtill ruffensakterkant basta platsen
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VAL DEFINIERAD MÅLGRUPP
Med Diva 35 har Bernt Lindqvist inte bar~
gjort en nedskalning av den populara vo
390Han menar att livet inte ar fullt så - /
kelt, utan att varje båt måste ha ett berattigande på marknaden, måste motsvara vissa bestamda krav hos en tamligen val definierad målgruppo Med 35:an vander sig
Fabola till "en generation som vuxit upp
med jollesegling, H-båt och Express, och
nu viII segla med sina familjer, med okade
krav på seglingskvaliteto"
Båtens image ska vara sportig, genom
ratt design och ratta seglingsegenskaper
Ett tecken i tiden ar den brutna akterspegeln på Diva 35, ett lånJrån bland annat
en del av senare års tolvor och IOR-båtar
Men det ar också den enda, flyktiga ano

o

knytningentill regelbåtar Diva 35 ar ritad
o

Vid pentryt har man en bro arbetsplatsmed golf om stuvutrymmen. Skjutdorrarna till
skåpradenar i plexiglas, och ovanfor finns en hylla av samma langd. Foto: C Lundin
men brunnen ar också gjord for rattstyrning. Oavsett vilken variant man valjer ar
alla vinklår och vrål sittriktiga och forsedda med stod for totter och stjart vid olika
krangningsvinklar. Också aktertoften ar
delad; man lytter en lucka och har direkt
utgång till en badplatta i samma plan som
ar infalld i akterspegeIn.
HAMNVANLIG INREDNING
Att avvika alltfor mycket från etablerade
uppfattningar om bur en båt ska se ut såval
utom- som inombords låter sig inte goras
ens av en progressiv båttillverkare om han
viII bibehålla kontakten med verkligheten
- marknaden. Diva 35 har forvisso ett modemt ochganska sportigt utseende, men
~:1;i::':'rl:~~

-Toilettenmed tviittho ligger om styrbord,
akter om navigationsutrymmet.Notera spegelglase!i skjutluckan till skdpet.
Foto:C: Lundin
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bon håller sig andå i stort inom de tamligen traditionel la ramar som blivit normgivande i segelbåtsbranschen.
Det galler också invandigt i den numera
ratt stereotypa, marknadsinriktade layout
som blivit standard på all a (nastan) segelbåtar mellan 30 och 40 tot; forpik, salong,
pentry, navbord/toilett, och akterhytt med
ingång forifrån. Och det ar inte mycket att
sagaom det - så viII folk ha det - och att
moblera om bara for att vara okonventionell ar det ju inte mycket mening med.
(Det skulle i så fall vara for att tillmotesgå
den "kreativa designerns krav på sjalvforverkligande", men sådana behov drabbar
DOginte Bernt Lindqvist, som står stadigt
med båda fotterna på jorden.)
Till exempel en ovanligt trivsam salong
med nastan cirkelrunda soffor kring ett
runt bord. Tjocka dynor att sitta på och
bakom ryggen, men inga hyllor eller skåp i
den har delen av båten, vilket kan saknas
av den som ar van vid det. Inte heller under kojerna/sofforna finns sarskilt mycket
stuv, men grundtanken ar att detta ska
vara en plats att samlas vid; prylarna ska
forvaras på roer lattåtkomliga stallen. Vid
det ovanligt stora navigationsbordet finns i
stallet gott om fack och hyllor, likaså i
pentryt mitt emot. Båda platserna har generosa ytor och ar bekvamt tillgangliga.
Akter om pentryt ligger ingången till
den aktre dubbelkojen, och bakom toiletten på andra sidan kan man valja mellan
ett stuvutrymme som ar åtkomligt från
brunnen eller ytterligare en dubbelkoj.
Diva 35 har ett par foredomligt stabila
grabracken på var sida i salongen, langs
hela desslangd. Men i ovrigt praglas båren
av den modema seglarens hamnliggarvanor; det ar framfor allt vid stillaliggandet
som den ska fungera inombords. En långseglare over oppna vatten skulle onska sig
roer av t ex hogre sargar vid pentm och
kanske också salongskojer som kunde-forvandlas till sjokojer, och en del andra
"sjomansmassiga" detaljer. Men Bernt
Lindqvist vet vad kunden viII ha, och har
gjort inredningen darefter. Segla gor man
uppe på dack.

helt utan sneglandepå någon regel - precis som de flesta av 80-talets familjebåtar
- och for den som viII kappsegla hoppas
man på en entypsklass i framtideno For att
det ska fungera bra må~.teDiva 35 bli något av en storsaljareo Over 40 båtar har
redan sålts med bara ritningarna och Fab.Qlas goda n!lmn som underlag, och det a: ,
ingen dålig borjan.
Bengt Jornstedt
~
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Rundade soffor med tjocka dynor gor salongen ovanligt ombonad och bekvam. Ba.
bormsoffan kan med bormhalvans hjalp
goras om till en kaj, men konstruktoren
Bernt Lindqvist menar att det ar en nodlij-".
ning. Sovagor man i forpiken - dar oPJ~
ningenpå bilden kan stangastill med en

do"

- eller akterover.

Latt till gang liga hyl-

lor ochJack saknas i den har delen av båten. Notera de kraftiga grabrackena i taket.

Foto: C Lundin

Data: LOa10,80m
LvI 8,90m
Bredd3,30m
Djupgående1,85m
Storsegel35,OO
kvm
Fock 20,80kvm
Genua 150% 34,70 kvm
Spinnaker 95,00 kvm
Deplacement 3 950 kg
Blykol, 1 770 kg

Motor Yanmar2GM2018hk
Fart medmotor 7 knop
PropellerFolding
Bransletankca 40 I
Fabo/a AB
Box 44
13400 Gustavsberg
Te/0766.34175

