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KONSTRUKTÖRENS
KOMMENTARER

Hillerstorp.

av varvets personal.
Sedan 1983 tillverkas FortiSSimo under
namnet Marieholm 33
av fvlaneholm Boats i

under övennseende

"bärande" delar genom at! plastningen
av skrov och överbyggnad ägd8 rum

'de'kvalltén på båtens

;,Nyköpíng, garantera-

ren: Lars-Olof Norlin i

;.tillverkaren/!örsälja-
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fórsta sKis.sema till bhten är
dateradc Ir.ars it>. Det sCJn~ från
í1llra liir,Sta börjar. var Pspikat~
VlH
I:Ulgdt'l: j vattc<;linJen.
SOI:l j:1i( ÔnshåJJa
24
:';;ldc
tor
vld
7,32 rn. En
';<lmm;:tn5t.'ilJ!liI~i:
lIver ~ndra !yd;.".
de konstruktìone: rned liknande
,;kro\'.'kÖ]~.vp Jedde till
en Jar.gd
liver all'. (H1\ 9.3
In och bredden
~,9;) .Jiimfiire!sc &jOrc:lí>5 i
forsta

,

Fortissimo är !rån
början en utpräglad
självbyggarbåt,
byggd i ca 170 ex..emplar. Den tldigare

...vìd

kortare

ankarläaning,
rncd
{raditionellt yttre, plattgattad med helt
kölparti.

turer Ì\allske (ì-"7 person cr. Huvudsakli~lm kUM- oeh
skär.
gårdsscgling nwn liven
hegrän.
saàc ovcrhavsfärdcr. Enstaka
21-tirnmärs oeh bppsegJingar.
HOl1 sk ulJe VJ.ra segclbar for
en person inkJusive ankring oe:h

serneste'r\'istelsc,

Båten skulle r-;eJ!'Javäl oeh
er.
bjuda I, personer komfortabel

önskem;\J

~Efter att under mer än elt decennium oa skapai segelbåtar
<ìV högst skilda
typer, men där
andrs fått ange kraver. ville jag
ta fram e:-; båt efter egna [ria

-

-

-

hand med minll cgna b.Har, Delfin
(62), Fern:nin (65) Sarnt F och IF,
men äVCIl ancira bålar ;iV skilàa
årgfmgar firms naturligtvis
med.
Flefa '..Itka\"t st"narc hade totalliingden vuxi{ till hela 10,00 m
neh bredd{'n till 3,00
m. Onôaken
var hu...udsakli~en en :'iträvan aU
fA bättre
proportion på skrov/överbyggnad. Samtidigt ble... sitthöjd
under diick mõjlig även i stickko.
jE:roa. hksom
att fock$taget kom en
bit in fr<in förståven.
UndervattensJinjerna hi behulJs i
huvudsak, men djupgåenåe
oc;h
deplacement blev något stiîrre
fõr att
kompcllscra med däeks. och
rir,gf6rhöjning sammanhängallde
bii
i
t cL'iÎÖrsä
sta
In ring.
~1er än ett år efter första skissen, :;ommaren 19i7, gj(mJe jag så
slut!is::
a:rangeruangs- och sammar.ställningsritning. I ansJutning
tm denn~ kom så linjeriwiJlgcn
till,
liksom renskrivning
<IV min mål.
sä~tning: fõr konstruktionen.
Denna innehöll i hllvuddrag följande;

RTISSI

f/i'i
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komfortab
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sãkerhetsrakrorn

för spridarna
BerãkningsnÚissib'1 har den var!1
tillrâcklig vid korrckt an.såttnil1l.:
a\' riggen, men... Ansättningen hp.1
krävt god erfarenhel bádc vid ÎII.

-

-

-

Scrieproduktion påbörjade~
hösten -78. Serien omfattar tib
dags claw ca 175 bAt.ar. Frim i:JFì:,:
har tillverknlng
och försäljninj:
övergått tiU Msrieholm Plast AH
Inredningen
har dä.rvid ändral.~
och moderniserats och överemhtãmmer nu niira med u:'sprunR~.
skisgen från 19í6 ._
Bortsett fd.n prohlemen m~(i
de ekonomiska turerns kring: bAte!:
har konstruktionen i huvudsa~'
mot.svarat màlsãttningen. Tvà Or..PIker tilt översyn har förelega\
Den första har endast f6ranlctt etl
nämligen att ål?1
konstater3tldc,
verkliga deplacementet är Cí.t 10'
större än konstruktìonsdeplaCf'.
mentet. Orsaken aT till en del .H:
sökJ i en vis!: överdimensionerin;.:
av såväJ plsst- süm inreåning ; ~t'rieversionen, något $Om ej är unil\!
i branschen,
men..
Den íi.ndra orsaken har varil

seåermera av SSF lilli,tO.

1,09. Efter inlrimning höjcles delL

i Nyköping. KllppscgHngar unde:
-78 Deli -79 i god konkurreJls vi.sadt
aU hon fórsvarade ett LYS-tal p,',

-

dotter Anna rned hjãlp av eLt ru0l1
papp~! en kväll [ramfór TV:n
Prototypen och formen hyggdes vintern 77/78 vid \l'erkst.ädern~

-

18 på sitt instrumcnt~.
S~gelemblemet FF kompo:1(-.
rades i samverkan med min )'ngst<'

mina andrs plastbàtskonstruk
tiane! valts en italiellsk musih
term, Fortissimo. Denna tt'rn
L('tecknas ff o(;h med betydcl
sen "ået starkaste man kan Spí'

Som motto har, Jiksom

aft härbärgera 6undt
personar
kortare turer.

semestervistelsl
för fyra person
och moo mölligfl

tör

Fortissimo i m
ten pA 70-tal.
M~/sättningen \'
en vä/seglandc l

Lars-O/ol Nor
konstruerade
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vanföre~Üjl\ninKtm
at~

långkoladc

fart hac fórv<inat man~a som l~verI

-

bra livfûrsâkring eftersorn bAten
b:- hÖI!;3 fribilrd"
Vi kappsegla:Inte, men har mtc
kUfln3t :Jndgâ aU m.ärkaatt båtcn~

-

.

aluminium <ir dl tilltaç.13 oeh det
l\å~ot mdrU~\à fÔr~tagetgör att det
ar litt aU komma J1and:,
Badsregen på ;::lktern <IT ocksa en

-

rncke ãr rr~onterat utcftcr he,l:1rulf.
t,òkct. For- och akte:rplll;m In:d
duhbla mantåg 5ãkrar mot ofrlVll.
Jig::i falì ovprbore!,
I fërell finns ankarhlix med drar:ering där ãven ~asoJnasbn får
Förtújnin~sknaparn3
?lal.~.
a..'
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borden vill hon g:ärna driva iväg i
sidled när vindcn Iigger på från si.

_

-

Motam

ä.r

pblCemd under sitt-

.

_

I

F rtisslmo
sittbrUn~edn~
a~rafiesta

vader.

s~'as

bJrt för molDen. Växelströmsgeneratom gör att vi saBan :nàste "kö.
ran fõr att ladda batterierna.
AUt plastarbetc är gjort enligt

-

viindas [(iT styrning, segel ûeh an.
kJre.
Vi har tre batterier i vår håt två
[ör belysnin~, kyl
etl enmom. och

lag~t sitter i anslt:tning till rorkulten och går !ättattsköta med foten,
samlidigt som handerna kan an-

brunnen oeh servas frän salongen.
Tyvârr fAr man varalite;Iv orm.
männisb for all byta impeller till
vatten-pumpen men i övrigt iir det
mesta lättåtkomligt. Enspaksreg-

-

-

clan och

person
därfòr av en
_

).

\

En tvåcylindrig- Volvo Penta på
13 hk gel en fart på ea ï knop när
vinden intc viII. P.g.~I. de höga frio

ten.

neddragna;
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trimdelJ lerna
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b;'uar "kulle vara ~trôga".

Oct vül
tilltagna rodret gör att hon är
myrkct läHstyrd oell knmmer bra
in, ävc~. i trår:ga !.la,?1nar,
.- Hon ar en lattvmusbåt, men klarar a.' de flesta vader om man re~ar
i tiù, Vi.h~1f ~àtt.noI.l-:>top :VIane:
harnn-LldJ!lgù oeh .borpll ":lcd ~va
r~v i storer: oeh en I foeKen: Kuh!lg'
IS m/sek nch vin fratnkom:~~en
hIS'
Sát \áttvinàsgenua ~úm hJalpt os.'>
ècn sista håtcn på ell spegelhlank
As~rikcfiard.
Higl':en Ar nästii~ ma:>th.ean,vd.
ke! medger tnmnmg \ V\$h mån
med aktersl.af.sstracbrc, m~J\ det
bästa rcsui~<ltct fàr man mea !iterskot nch bom'JtbaL
J.r S)<llvsJående och
~ .-1;-;~ry.~sfoc~f>"':
fall 0 djl ar neddrag-na
'~I~tSJttoru;.nen, v1lkct.gor aCt en
I ae flesUl va.
....r_pcr:'on segl.lr henne
..~der, then revnltll! av sCorCH kan goras'him 51ttbrlJnnen

.

'\

Vi:lcharna i vår håt är självs<o.
Dceta tiJIsammans med aU
him är rclativt kurs!>tanil gör henne
valdigt Jättseglad även med stÔrre
r~.rsegelå~ krys;<j\ock.Bäst~ far ten
gor h"n pa halvvlOd oçh slor. men
hrlll ar iote oäven på krY.5sbo~ herlel. om m3ß bara lär sig all skota
storerl rätt. Att en långkö!ad båt inte vänåer på en femörÎng kompens~ras av den ökade kursstabîlitctand(~.

-

\

farten fir fõr låg t.ex. när
man skall in i elt trångt hål i en fullsatt hamn.
För segel klarar hall .sjön bra p:i
aHa vindar, Det v-formade shovet
klyver sjöarna utan aU stampa oen
5lãnka oen del är bara i rnycket
hårt väder som hon på kryssen tar
stänksjõar öve! sig.
Den låga överbyggnaden medger
att man kan sitta p'\ sittbrunnsbånken och styra oeh hac sikt över
hela båten (om sprayhooden är
nedrålld) Det är bekvänn oeh ganska ovanligt i en så pass l'.tor båt.
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RÄTf PRIS OCH
STORLEK

Mats Lundqvist och Lena
Sohlberg, Gävle:

frarnkomJÜ~t.

-

-

Två tillfreds$tällan-

st-iiJlningsytorna sanltidi~t.
Skåp fOr kokkärl. porslin och hestick är tillfredsstiillandc, Högst
[yra personer kiln ala samtidigt.
Hordct är lite litet.
5inbrunoen är rymlig (Jeh spray'
hooQcn är vi myckct nöjùa med.
Alia fallen är neddra!{na till sitt.
brunner;. Dâcket är öppet oeh lätt.

vtorna är stora men har en naekdeJ
:.. det
är 5vårt aU komma ner i
skafferiet om man ska anvânda ;iv'

-

-

-

-

Vi har inte h,lft båt tidigare, men
vi föJl fõr Fortissim(l fõr alt den hade rätt pris och rätt ~;torlek.
ßåtens disposition är helt på vår
linje. Fyra vuma sover bekvãmt i
båten. I vårt exemplar har vi tagit
bort en _~tickkoj.
Vt'ntilationen fungerar tiUfredsståUande. Vi har saLSat på vmtenburen värme o<:h har den minsta
Heflexen. Större delcn av båten tir
isolcrad, diirfor har vi inga problem
med värrnen.
EftersoUl vi endast är två personer ombord. så ãr del aldri!{ några
problem med att stuva undan
sãngkläder och dylikt.
Garderoben och alla smJlådor är
vi r,öjda mro_ På grund av att vi tagil bort en :;tickkoj, sii har vi ura
plats för blõta kläder och stövlar.
Toaletten är bra. Pentryt har
~ott ùm utrymme. Avstä!\nin~s-

-

på detta,
Vi tycker aU vi fått vår drömbãt.
Lättseglad Deh rymlig. En typisk
ramiljehåt som är både Jãttdriven.
4ch staàig. LYS-tall,IO.

försökte tillverkaren att kompensera :oed goda råd på teJefon, men
nog tycker \Ii oeh Ilera med 055 att
en rejäl byggbeskrivning med skisser, måttritning-ar oeh foton hade
varit värt sin vikt i guld. Vi tyeker
att den nya tillvcrkaren bör tânka

-

Vi byggdeen av de första båtarna
oen saknade en hel del ueträffande
ritnillgar på illTedning o.dy!. Detta

fantasilös.

-

handuppläggningsmetoden
och
under myckct sakkunnig ledning:.
:\är man plastar fit sig själv är man
ju ùckså extra noga och fabriken
låmnade ett års garanti på alia
plastarbeten. Vid ett tillfälle rånde
vi upp på en
~ynna i 5-6 knops
rarl. Den enda skada vi kunde notera var att bottenfärgen skrapats
av på den ej iopla~tade järnkölen.
Vi har inrett vår båt själv8 oeh
varit rnyeket noga vid materialvaIe!. Hostfritt oeh mässing i all
SkflJ\I och hlllt samt "sjö!immad"
teakplywod oeh massiv teak ì allt
trii. Vi har sett nâgra varvsinredda
Fortissimo oeh aven dessa tycks ha
myeket hög halitè på inredninl':en
ãven om den för oss verkat något

-

-

1\.tan fAr en hãrHg
känsJa all rymd när man kommer
ner i bilten.

och liggandc.

Pentryt är rãtl placerat och lâttarhetat. Personer upp till 185 cm har
gott om svängrum bâde stående

-

-

Vi letade e[ter en lånl{kölad segelbåt med
rymd, klassiska linjer,
goda .segiar- och sjöegenskaper och
där priset inte var alltfôr högt. Vi
fann Fortissimo!
Oispositionen a\' bãten är bra.

~ot trögseglad.

-

~

Pentrvt är låttarhetat men litet,
arhNsyt-a saknils tvvärr. Att stäIla

dor i kölwineL

utrvrnme i form av tre rustfrÏa lå.

samt septiktank till toaletlen. Utfymmet iir ganska viiI tilltaget,
in~a problem att slãnfi:a dörrcn om
sig.
Vilrt pentry ãr placers\. på bahords !>ida, just innanfiir nedgángen. Del. nestår av spis, två vask<lf,
två fotpurnpar ror s6tt oeh salt vatten, två lådrader. rymliga stuvfack
innfinJõr spisen, översk<Ìp ora sval.
-

-

EN AV DE
VACKRASTE
PLASTBATARNA
-

Bernt Bergman och Lena
Bjurman, Huddinge:

Tidigare har vi seglat en norsk
spetsgattad, Iversenritad trãbåt,
som var fantastiskt vaeker mcn nå.

-

Slutorndöme: En härlig båt mec
ora utrymmen oeh goda fartresur'
ser

ningar.

-

med motor eller installation. Va'
~äUcr pla6taroHet har vi inget at
kla~a på.
Hela inredningen är sjàlvbyggd
med vissa fõrändringur frAn stand
ardutforandet. Vi har fAtl del
hjälp vi behövt efter lite påtryek

-

Vãrmen (Thermo 2500) oeh ventilationen gör att detaJdri~ uppstår
kondens och att luften känns irisk.
Det finns bra stuvutrymmen under kojerna och en garderob samt
en lådhurts på styrbords sida.
Sänfi:kläderna är det lätt att d;jgtid
S[U\la in hakom ryggstödcn i kojer.
na. De blöta kläderna hänger vi i
ett utrymme bredvid motorlådan,
där även ett vãrmeutblits finns.
Mittemot garderoben finns toa.
lettrummet med handfat oeh två
(otpumpar (ör sött och salt vatten
-

a

Krys3cgenskaperna är god;
Hon år begynnelsevck men uppú
sig vä\ i sjõn. Kursstabilitet.en J
god oeh hon är latt att vãnda.
Vi har inte haft några probler
-

-

-

Vi är myeket nöjùa med fõrté
nÎngsbeslagen av typen aJu-1i
mcd pùllare.
Vi har kappseglat några gång'
med blandat resultat. Vi upplevl
båtcn 50m lättskött,:oed goda far
resurser vid måttliga ....indar.

de stuvutrymrnen finns, elt i
tern och ett i fören

~

m.rdet bAt

Vi

vaT sA

fórpiken fions plats
fór tvA per.
soner (tre barn úm
mall anvãnder

-[

-

relativt

-

De breda skarndãcken och den
låga, plana överbyg-gna_
den, gõr att
man lätt kan fOrnytta
sig {rim
sittbrunnen vid segelskiftning oeh éindra göromål
på däck.
Dinetten fõrvandlas med några
enkla handl,'l'epp till en bred
tvâmanskoj dãr \'i
ruUar ut en biidd
med lakan oeh
fiItar pâ riktigt
bemmayîs.

ruff.

la familjen.

-

Vi har tee barn oeh
seglarofta heDen stoTa öppna
salongen rned de tv,å
2.8 m långa
slickkojerna Deh den dörrlösa
förbindelsen med förpiken,
medger
att hela famìljelJ kan umgås
även
regIliga dagar
inne i båten utan att
oehöva tränga ihop
sig i en Iiten

sjösattes.

-

elcentral
och radio.
Två garderober vid ma.s!.';kottet
~er plats Jor det
m~sla
måste
lànga på ~alg:e. l den som
ena ~3rdero-

-

tneJJanläggsskivaJ.Stiekkojctna
ãr
så breda
aU tillfälliga
natrgäster
kan ligga med ert barn bredvid
utan au dct blir aIltför
obek Väml
(2.80XO,9
m).
Eftersom Fortissimo är
en självhyggeribåt, har varje
byggare stora
möjlighcter
aft vadera inredningen efter egna õnskemål.
Vi har i
star utstràckning föJjt
intentioner som kOllstruktÔren de
anh~\'jt på ritning~n.
Det innebär
att man under oeh över p~ntfyt bl.a.
har
ell stOlt anlal lådor och skåp
[ör
livsrnedel oeh
husgeråd. Pã babordssidan, diir
dinetten är belä.
g-cn, nnns skáp fOr kJäder
oeb i [drpikcn och stickkojerna
finns
också
skáp och plats fòr sjökillt,
-

roT

s~kra så vi skrev
kOllteakt på fòrtissirno
or 3 i jan. 19.Î8
eCteT aU ha
en skiss j en håttidning
och Î månadcr innan prototyJ>t!n

-

pengarna.

pâverkade även pei.
set vårt val, eftersom
man p.g.a.
självbyggeorietfAr

Naturligtvis

SOrn

övr~a familjen.
De viktigasteskälen
var: långkä.
lad, nästan masthead
med sjäh',
slåend~ rock,
mastens placering,
stâhöjd i heJa bAten,
elt rcjält till.
tagcI pEmtry
sam! en tillialaode ex.

krws. ûch [311n att
detta VaT ell båt s-orn
tilltalade såväJ skepparen

terÌòr:
-

båt" hijsten

SOm

1977. Eftersom vi tidij(are
beundrat L-a Norlins "Allegro", så
titta.
de \'j nårmðre på den skiss
sam pu.
bliccrndes i Pã

t'gen

konverterad
laxkutter.
Fortissimo preSen [erudes

"konstruktôrens

-

i:ikõn

innehåller
spoftoa

styrbordssidsn miUemot
dinetten
och är
nästan tvä
meter långt. Spis o<.:h
tvA
ugn,
diskhoar o<.:h en nedf:~JJd
kylbox gõr
aU pentryt fun)ierar
bra. Tack
vare den {ánga
arbet.sbãnken kan l1eTa
hjäJpasåc att rorbereda
maten ellcr a'tt diska.
r

dinetten
sitter fern personer
någoTlunda bekvämt
oeh sju
per-

-

ToaJetten

med sluten tank,
ett mindre tvärtställ samt spegel
oeh skAp mr h.vgienartikl.ar. ,\'Ien
sam vanligt kunde man ju önska
aft uCrymmet va.
Tit nAgar
sWrre.
Pentryt år belilget på

-

ben har vi plaÇ('rat
varmcpallnan
oeh våta kläder
torkar mycket
snabbt.

Marleholm 33.

ochdöptombAten UII

set

_

kompass är
kE"n.

Parallel1styrnings_
monterad på skotbãn.

--H-t1LJ-.r-r

-.-rí\Cf-t--\-

ì-'-

Dàcket har
bra J)J:J}kskydd
am
man har någorJunda
vettig-a
.\"fen det
skor.
skulfe ha varit önskviirt
at! sargen fòrsects
rncd avloppshãl
då
vatten annars gärna Jigger
kV<tr. [>
-

-

-

soner [.iT plats 01U
man kOlllplette_
rar med två campingSlobr.
Sittbrunnens bänkar
är i:ìå lãnga
att man bekvàmt kan Iigga
raklång
(lch soJa. Den
ãr avdelad toed l.,ñ
skotbãnk så
aU forsman fAr ctt
e/i:et
utrymme.
Tack yare att rodret
är utanpA.
liggallde sticker inte
den I,5 m
lán.
ga rorkulten in
mer JIJ ca ~5 een i
sittbrunnen,
Sittbrunnssargen
ilr
någ-ot bakåt1utad så
att man skall
sitta bck\'.~mt ùch
{éÌl
bra stöò
man
ror fötterna. För pryJar
nnns fyra.
handskfack.

här ser inredningen
ut pA
Fortissimo Sedan Mariehol.
BfJats tagit
òver tillverk.
ning och försâJjning

do

"

Of.

.

-

bn

l'å

:\0

Kalfe Sliernspe's í goda vänners
lag i Kalmarsufld i sin sjä/vbyggda
dröm moo skappshunden Sessan
i kniit T h ses Maggie Nilsson1 Fort;ssimoägare rrJn Skövde I full aklion ide' rejã/a "1ångkökel".

BESIKTNINGS
MANNENS
I<OMMENTARER

rande neh hlivande agama till bàten all glädje meJ Ilytetyget!
Lars Olof Norlin

-

,Jag her avslu~ning:5vi:, att
lIyttja tiilfäJ!et aU öusKa de nuva.

gr<ld uppfyllt.

-

r--:ágra under frisk bppsegling illträffadc havericr har roranieH oYle ,lV material j spridarna
rcspektive 'Jppdi:uensianering <t\l
spridare ol:h spridarfã,:.;ten.
DH 5t:nan: altt'rni1ti\H hur
~ tillämpats på de senare serierna
odi ger dá erforcicrlig margiruIJ och
r.rygghet ä\'i~n for den !uindrc ruti[Örneradl:' hàt;igaren utan extra
$tagning av masten:; miltparti. Onpi! traditionellt
.... skernãlet ,im en
""'-yttre baserad. modern, rymlig familjcsegelbåt med goda fartresurdärmcd sä~<ls vara i rimlig
_"er

~t<1gsrâste/masttopp

trimning p;i våren. Iiks(lm under'
s('J!li:J~ èã kwftig- efteransåttning
erîurdrats på
mèd akterstaget
;~ul\d JV Jrt Kort3 avståndet (ör.

\-/"'

-

Med relativt enkla medel kan de
o\,:an beskri'lna "nackdelarna" rät~as till. En "teaksula" som överlap.

seglatna.

Sammanfilttningsvis kan siigas
aU Forti5simo är en kraftig kon.
struktion. Skrovet:. form och egenskaper :nnebär aU köpkretsen
saI1nollkt hitt35 bland làngfãrds-

l,'ortissill105 skntskelerna. Varför
korta är fór mig en
.:ir
extremt
nor
obesvarad frAga.

kern.
Till den moderna båtens sjãlv.
k!ara finesser hör möjligheterna
tiil cnkel omtrimning llV fôrseglets
buk genom nyttning av skotpunk-

-

gör sargen bekvä-

Lvi

10.00m
7,32m

Marieholm Slröm-

båt

BAT

VAR OCH EN KAN
SKAPA SIN EGEN

Skövde:

-

-

-

-

De5sutom kan man fli en duboel.
ko; av soffan.
Ventilation och Wallas-värmare fungerar utmärkt.
Oet är otroli~t vad en bàt av
denn<t swrleksklass orkar s\'äIja
ifråga om prylar, kläder oeh [örnö.
denheter oeh dt'tta lHan aU något
liKger framme och skrãpJ.".
Tänk att kunna gå på toa och
stånga dötrcn om sig orh dessutom
ha lillgãng till bàd. sjö. oeh färsk.
vatten i rejält tvåltstâll.

-

-

Înrett det lamma skrovet hemma
på vmatomtcn. Vi har ãndrat en
del från originalritningen. Därfõr
haT just den här báltn blivit "vår".
Kanske år det tjusningen med
Fortissimo
att var och en kan
skapa :iin egen bål.
Vi tycker om v3r inredning.
Dcn har en rejält "lãngkök" p!l
styrbordssidan och cn härlig sit!komfort på babordssidan. Fyra rejäla kojer är alltid disponibta.

-

Vislartadei Nyköpingmeden
tom form och har efler plastningen

bygg..

Detta âr vilr andra båt o(.,\, eflt:r'
i famil'
sOJn snickarkunskap finns
jen, fastnade vi just wr en J<'ortissisj5(vi
mo, som så hög grad är ett
-

-

.Fr $-7

Maggie och Lars Nilsson.

13960.

stad Marina. Slrömslad.lel: 0526-

Försäljnlng:

Prls inkl moms lör lärdig
398.000 kr.

Genuall..........................28,OOm1
Spinnaker
......................82,00 m'
Molar: Volvo Penta MD 7B 17 hkr

6st
Antal kojer
..............................
26,OOm'
Storsegel
....................... 20,OOm'
Fock
...............................
m'
Genua 1...........................36,00

.....................................
Brood ................................ 3,00 m
1.40m
Djupg
................................
3.951
Depl.....................................
Slåhöjd
1.85m
.............................

Lö. ..................................

DATA

HARALD WOXËN

stort arbete, men retfullt.

ingct
mare. Att byta skotskcnor år

par 5ar~kanten

RTISSIMO
medfört stórre \'ol)'In och utT)'mme.
i likhet med
Skrovformen är
.tidlös tlch man
kostern5 form
kan knappast hc:,kylJa konstruk.
toren ~ör att han fallit för ~n moden)'ck. Bãten ãr måhãnda en dröm
fôr rnånga lår,gfãrdsse~lare, men
inte minst en. sâdan bAt oor \'ara
iJekväm och praktisk.
SHt ur den syn\'inkeln är del anmärknings'w'ärt att konstruktören
sittbrunnssargen
inte utforn18t
lämpligare. Nu är den dell:Ô så smal
sitta på,
att dt'n bUr obekväm au
dds medfôr lösningen att det bUr
bl1de besvàrligt och dyrt att montera t ex en extravinsch för spinna-

/'

.vinschar som

-

;-;:':0

--'

'1

-

LYSTAL 1.10!

Stockholm:

Barbre och Rolf Persson.

Vi segladc ä...en kanot under Dew
år saml körde omkring med en
minrlre hardlopbåt ocn en "stor"

Vi hade tidi~are en mindre en~elsk havskryssarc, sam vi vãxte
ur.

-

-

fem-öring, men seglar med eit bestämt roùertryck och ròr sig lugnt
oeh säkert i ~ön.
En MD-i:a sörjer fOr gad
(rarnfart når vinden strejkar. Lättstyrd i trånga hamnar Ulen ociuglig
att backa mcd.
En bristfål1ig ritning och avo
saknaden av arbetsheskrivninli:
){jorde inredningsarbetet kampli.
eerat. !\-1an [irk !ita till egos Iös.
ningar och sunt íórnuft.

~år torrt och fint. Hon vãnder pã en

-

ovankanten.
Med 13 meter mast är hon
ganska vek och måste dår(ör reV8S
tiåigt [ör att inte tappa fart. Annars är hon en underbar sjöbåtsom

med mastbalken, sam verkarnågot
vek. Vi dare är maststöttan felplaeCTad, vaJ'fór toadörren kärvar i

-

är placerade på masten fungerar
alldeles utmàrkt. Skônt aU slippa
en massa tam par i sittbrunnen.
Riggen, med sin kånsliga ansältning, har för många Fortissimoägare varit det stora sorgebarnet. Det börjar redan liingst ned

och bromsförsedda

~

Betråffande rigg och segel
uppskattar vi den lösfotade storen
med- trim~ och revmôjligheter. Dagens giv är visserligen att ha aJIa
tam par neddragna till sittbrunnen, men vi tycker att våra wire-

-

-

-

-

God m3t gàr all fA ombord
med hjälp av elt vålplanerat kök
med ugnsspis ueh sedan ärdet bara
att bânka sig runt bordet med god
plats föe fern, sex personer.
Siitbrunnen är utformad med
skotbänk framfõr Toesman oeh
med gott om utrymme fór övrig besättning. Teakklädda bänkar gör
den extra bekviim. Sikten [ramåt
ar god ãven om rOTsman sitter ned.
Dãcket är rymliRt och teakklãtt med handriicken där det behõvs. Badstegen, sam gin 8\t fäUa
rràn sjön, ãr en god sãkerhetsdctalj.
Kappsegling ãgnar vi QSS inte
åt, eftersom vi har båt fôr nöje oeh
semester, men man kan inte undgå
attjiimfõra med andra biltar i samma klass och dA tycker vi att hon
hävdar sig väl.

.

gòr henne mycket lätt att

34

-

-

-

Vi har två tvåväxlade \'insehar
med avlastare pã rufftaket och tvA
t....ä....ãxlade
på sitt.
vÎnschar
brunnssaq~en, som alla sitter bra
placerade Wr sin a funktioner. Vid
rätt ~garderob~ är hon lätt att seg.
la, kursstabil, lätt på rodret och går
lätt over slag. Hon år bcgynnelsevek men slutsty\'.
Riggen är Mil: ocn ett meUanting
mellan masthead oeh 7/8-del och
hon seglar bra på eobalt storen.
Storen hör revas j god tid fòr att
seglingen ska blí bekvâm. Pà alia
undanvindar gAr hon "som tågel".
Eftersom hon är rnycket liïtt att

kryssa med.

....ilket

-

maren.
Vi är typiska familjeseglare oeh
lär {)SS hels tidtn Fortissimos ana
trimntngsmöjIigneter. yi har dragit neT a11a fall, skot, tnm. och revningsfunktioner
till sittbrunnen
och behöver sällan g:å uPI' pà dåek.
Dessutom har....i självslående fock,

-

aU de inte hindrar passage. Vid
!'Iutet BV follisten i för och akler sitter rejãla pållare.
För förvariog a.... linor, fendrar
och ankare tinns det gatt om utrymmen j sittbTunnen och en dTåncrad ankarbox i fõren. I aktre
stllvutrymmet sitter Thermovár-

oeh känns tryggt. FTån andra mantåasstöttan och framåt har vi mono
te;~tfångstnät (frãmst fór seglet).
Vanlen sitter nåra ruffsidorna så

-

brunnen krãvet inga akrobatiska
rõrelser, däcket strãeker sig ända
till bakkanten av sittbrunnen.
Ylan på däck är halkfri och på
rufftakets sidor finns rejãla grabbräeken. Mantåget :ir lagorn högt

-

-

Reglage oeh instrument sitter
inom bckvämt ràckhålJ fõr rorsman. Instrumenteringen ãr mycket varierande (efter behov, Întresse
och kassa), vi har logg, kompass
och varvrãknare till motaen.
Att ta sig uPI' på dâck från sitt-

-

Uppe i 3ittbrunnen har vi också
ett bord som är lält atl mantera oeh
ta bort igen, där vi garna sitter oeh
atel. Sittbrunnen är rymlig oeh
man sitter rnycket bekvåmt därför
atl sargen år tillräckügt hög oeh
har en sliag lutning utåt. Rorsman
har gotl om plats bakom skotskenan oeh :::er bra, även sittande. Besãttningen kan. om den vill, krypa
in hakom en rymlig, men iote siktstõrande.sprayhood.

-

matvarorna på det rymlign salongsbordet och állcn arbela dãr,
hiler sig bekvämt och naturligt.
Vid bordet kan åtminstone sex
vuxna sitta och ala med svãngrum.
-

,rr~5B

tycke) vaekraste plastbàtar-

-

-

-

Den lå~a rorkulten stòr inte

lan.

-

-

-

-

ö.....

All plasta själva, under betryggande arbetsledning, innebar bl a
att vi nu vet att ....i fått ett handro(.
lat skrov utan några luftfickor i
plasten. Dessutom kan vi varenda
centimeter i báten. Men jubbigt
var det.
Eftel plastningen i Nyköpinj;
placerade vi båten på en båtv3!,7fl
hemma i trädgàrden. På så siítt har
vi haft förmånen att kunna bygga
vidare utan att spilla tid på transporter till och fdn båthamnens
uppl'K,plats.
Erter sjösàttingen i augusti 1981
fann vi genastatl hon ....äl motiverade våra högt. stäUda fórväntnin~ar.
För att börja o....an dàck så har
hon en förnàmIig: sittbrunn med
hôga sargar som ger bra stöd Mr
ryggen. Sex personer sitter bekvamt. PA kryss ät det dock skönt
wr rorsman om han fAr 'lara enS<lln
bakorn skotbalken. Han hllr dA tvã
bek....äma "hörn" att
alternera meI-

kostllsder.

-

-

-

-

MODEBÀT

rig besättning tack vare akterdãck.
et oeh det utanpåliggande rodret.
Stiernspetz,
Kalle och Lona
Siklen framàt är fôrnãmJig. Oet
Enebyberg:
räfflade skarndãcket gár ändI:l. bak
INGEN
till rosman sam tätt kan passera
~passagerna" på
v~ frarn till rórdãck om och når så behöv:;.
Vi föll dirckt mrsta g-ången vi såg'
Vi visste aU hon var lättseglad,
profUritning~n i en bãttid:~i~g men aU hon skulle vara sA snabb i
1978. Långkòl.d och med odod!Jg
lätta vindar var en glad överraskdesign, ingen modebå.t. Sá ska en
ning. Den lösfotade storen fãng:slar
båtse ut tãnkte vi, men hade dã inoss och lTled goda trimningsanoldniugar kan vi påpassligt få rätt
te en tanke på att drömmen kunde
bukning oeh därmcd maximal fart
förverkligas genom sjålvbygge.
i alla vindar.
På 50-talet "seglade" vi skuta
Vi har ingen spinnakerutrustmoo två andra famiIjer. På SO-talet, meàan barnen var små, Va! det
ning ãnnu av ekonomiska skäJ,
motorbåt. Sen kom seglingen, först
men kappseglar gör man ju ãndA så
med en Ohlsson .22, och .':Ien en Al.
fort man kommer ut och har andra
bin 79. Bra båtar bAda, men trånga
båtar i nsrheten, l hån vãder revar
....i
når ungdomarna ville ha sina kom.
nog tidigare än många andra
pisar med sig.
men behAller på sá sätt de gada se"
Vi provseglade Fortissimo i Ny- gelegenskaperna. Vid hårda
un.
köping 1979 och skrev kontrakt di- danvind.u brukar vi ibland ta ner

oa!

....ãrt

a.ll segla henne och VI kanner o.~s
stolla òller atl ha en- av de (enligt

-

Fortissimobåten har rnotsvarat
våra fórväntningar irråga om seg.
lings' oeh sjãegenskaper. Han är
bekvãm och rymlig inuti och är
grundgående (1,4 m). De.t är roliRl

pare.

-

längd.
Plastarbetet gjorde vi sjähra med
hjälp av instruktör, så vi "ken" bå.
ten in till minsta skrymsle. Johbigt
men intressant!
Vi ....alde en teakinredning, S(lm
vi sedan lackerade mro 2-kornpo.
nentslack, clels ror at! motverka
Averkan på tdiet, deIs tyeker vi <itt
det ãr vackrare oeh Iystcrn blir dju.

-

halOn.
Propellern är fast oen tvãbladig
(15 turn). Motorn (Volvo Penta
MD7B;17 hk) och mntorrummet
ä.r vi helt nòjda
med. Motom är lãtt
att komma åt oeh var lätt alt installera_ Till motuen fínns en söt....attenkylning, wr att öka dcss li\-'s'

backa och vander på en femöring
tat han litet piaL" vid manövrar i

rekt fOr plastning summaren 1980,
efter att fõr3t ha samlat familjen
fòr rådpliigning. All. stãllde
llPp,
så det har blivit ett familjefóretag
med delad anvãndning och delade

-

henne li:inge, läng:e.

-

II!'!!

.,

Eftersom nåstan alia Fortis..,\jmobåtarna är inredda efler ãgarnas egna önskemå!, så varierar de
enormt under did. Vi hHr funnit
vAr modell luftig, trivsam och
praktisk och valt art iute lösa alIa
detajer i inreÜningen från hörjan.
Med utgån~ fdn Lasse (\jor/ins
baslösning lAter ....i dom växa [ratn
efter hand SQm vi komrner pÚ vad
vi vill ha. Risken är
att håten ;lldrig
blir helt fàrdig, men det har ju sin
tjusning det ocks5. ~flersom vi
by~gt hennc med tanke
~
p;i att....i ska behålia

33.

-

-

der.
Magasinvinscharna är bra se
dan ....i fått vinklarna tillriittade s,
man slipper använda ena handel
(ör att stYl'a fallet nár
mall hissa;
segel.
-lore forstaget sättcr vi bara i hårl
väder. Vi ska komplettera akeeT'
stalitet med någon typ av akterstagsstrãckare fór au göra det en'
kelt aU alJtid kunna s~la med rätt
hum på masten.
Lasse (\orlin hade funderat
länge på denna hans "drömbåC'
och des'S inredning. Vi litadt> pã ho.
nom och bestälJde en trãsats därefter. Sá fick vi en inredning med två
jättelànga och breda stickkojer
som vi inte ångrar.
Pentryt om stYTbord i hôid med
dinetten är tvA meter lånbtt. Hustru
Lotta ãr rnycket nöjd med del. Stora avställningsylor
finns fôr anvãndning vid stillaliggande matlagning efter dagens seglaretapp.
Dãremot år det väl kanske inte så
praktiskt vid matlagning under
gång- ì hôg-havssjö. Då àr nog U d.
ier L.pentryt med fast.spänd kock
att föredra. Den lösnÎngen nnns i
den nyn Fortissimon, Mariehoim

-

Lasse l'\orlins ulSpTungsrigg h,
diskuterats nwcket. Fór vår d
har vi funnit d~n bra oeh den fUI
gerar väl. Valltspridarna anser c
del vara i klenaste laget, men \'Î ha
inte funnit någr.1 problem me.
dem trots segling i mycket hårt .....ä

focken och bara segla fôr store
Det iir bekvãmt och ändå snabbl

