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FORTISSI]UlO
Drömbåten Lasse Norl ilr.
Och kanske Di g?
En drömbåt
När en av Sveriges lrämsta segelbåtskon-
struktörer ritar en båt - sin drömbåt - blir
den naturligtvis något alldeles extra. Lasse
Norlin funderade i ungefär tjugo år på hur den
skulle se ut. Därefter började han skissa på
henne och tänkte i ytterligare tio år. 1978 blev
drömmen verklighet. Fortissimo 1 siösattes i
juli.

för
för

Vem är Lasse Norlin?
Mariningenjör samt högskoleingenjör på
skeppsbyggnadsteknisk linje. Därför väl insatt
i teorin bakom hur en båt skall konstrueras för
att få perfekta egenskaper. Känd för hög och
jämn kvalitet på sina konstruktioner. Pappa
till många välkända segelbåtar t.ex, Allegro-
båtarna. Nu ägare till Fortissimo 1.



Varför en nykonstruktion när det
finns så många andia båttyper?

.- Lasse Norlin får ordet:
Flera befintliga typer uppfyller till stor del mina
krov på hur ideal-bdten skall voro uffird. I samtligo
fall saknas dock någon egenskap. Under drens lopp
har jog drömt om ott skapo en bdt dcir jag utgår en-
dast från vad jag sjrilv och familjen tycker rir vettigt.
Vdr egen båt. Resultatet blev Fortissimo.

Vilka krav ställer Lasse Norlin på
sin drömbåt? Han berättar själv:

- Hon skall segla bra.
Flera drs onalYSqrbete har visot att en plattgattad
båt med stor kölvikt tir en i förhdllande till sin lcingd
och vikt mycket god seglare. En generöst tilltagen,
liitt revbar, segelyta ger fina kittvindsegenskoper.
Hög borlastprocent ger god stabilitet och drirmed
snabbhet öven i hårdare vindstyrkor.

- Hon skall fungera i skärgården.
Genom den utfallande striven, det underskurna för-
skeppet och det måttliga djupgdendet kigger man
ldtt till vid naturhamnorno i skcirgdrden. Ilandstig-
ningen underlcittas av strivrrickenos utformning och
av ott förstaget cir indraget en bit pd fördtick.

- Båten skall Rlara reiäla långtärder.
Huvudsakligen rir hon trinkt för bekvöm semester-
segling i skcirgården. Dessutom ett antol kappseg-
lingar och kortare havsseglingar varje dr. Om iag en

dag vill ge mig ivrig på en riktig ldngsegling klorar
hon det ocksd. En ordentlig långJfard ar en drömför
mig liksom för många ondra.

- Sjöegenskapema skall vara bra.
Ldngsamma rörelser och mjuk gdng vid svdra sjö-

förhållonden cir viktigt. På Fortissimo har detts
åstadkommits genom långskepps utstrcickt barlast
och v-format förskepp.



- Hon skall tåla att gä på grund.
Även i tull fart.
Vid rejrila grundstötningar rir en ldngköl den bcista

költyp jag kan tiinka mig. Med en utonpdliggande
jtirnborlast inföstod med kraftiga syrafasta kölbul-
tar (16 st) fdr man inga skador ens pd sialva kölen;
Fortissimo har försetts med denno typ ov kö|.

- Hon skall vara oeltergivligt säker.
Därtör måste hon byggas med högsta kvalitet.
Dd duger endast handuppkiggningsmetoden. Detta
utförande ger ett lominat med jtimn tjocklek och
hög ghsrtberholt. En stark men ldtt konstruktion
erhålles genom enkelskrov med stabilo skott och
långskeppsförstyvningar. Drick och överbyggnad i
s ondw ic h k o ns t ru kt io n. Rö s tj ri rnsinftist nin gorno y t-
terligt kraftiga. Allt material och ollo tillbehör ov
mycket hög kvalitet.

- Bäten skall vara bekväm.
Inuti hor Fortissimo ett rejiilt pentry, toalett med
plots för dusch och sex bredo tvåmeterskojer (U-
soffan omvondlas ldtt till dubbelkoj). Dessutom
stort navigationsbord, tvd garderober och bro med
stuvutrymmen. Ståhöjd J/85 cm rinda fram i skon-
sen. Box för ankore/försegel lcingst förut.
Sittbrunnen rir hela 215 cm lång. Tock vare viil av-
vögd höjd pd överbyggnad och sorgar samt lagom
bredd mellan biinkorna har man fullgod sikt framåt
och bra spjrirn vid krringning. Man sitter bekvtimt
och tar sig lcitt upp på det effektivt halkskyddade
dricket.

Ensamsegling gdr bra riven om mon inte rir rygg-
stark. Sjrilvskotonde (och revbor) fock, de flesta fall
och trimtampar drogna till sittbrunnen, stor- och

fockskot niiro rorsman. Samt expander-revet. Som
möjliggör revning av storseglet på ca 30 sekunder!

Fortissimo är kanske drömbåten
också för Dig?
Hon är mycket snabb i alla vindar, lätt på rod'
ret och kursstabil. Tack vare dett stora rodret
och förskeppets utformning har hon enaståen'
de vändbarhet (särskilt värdefullt i trånga vat'
ten). Seglar bra för enbart storseglet.

Ring oss och bestäm en tid så Du får se henne
i verkligheten. Välkommen !

bNORLIN MRRINB
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Box 220, S-611 0l Nyköping, Sweden
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Fortissimos viktigaste data
Längd över allt
Längd i vattenlinjen
Bredd
Djupgående
Deplacement
Kölvikt
ståhöjd
Sittbrunnslängd
Kojplatser
Kojlängder (minimum)
Motor (diesel)
Fart med motor ca
Storsegel
Fock
Genua
Spinnaker

10,00 m 
^._7,32 m

3,00 m
1,40 m
3,95 ton
2,00 ton
1,85 m
2,15 m
6st
2,00 m

13 hkr
7 knop

26,00 kvm
20,00 kvm
36,00 kvm
82,00 kvm
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