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En långfärdsbåts viktigaste egen-
skap är att skänka tillit. Att till sin
besättning inge fullständigt för-
troende. Resten är underordnat. 
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Malö 41 Classic

Malö 41 är en bastant
dam, men har ändå klas-
siskt sköna linjer med ett
trevligt språng. En trygg

båt som tål det mesta.  
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lätta vindar att bygga upp fart genom
att gå lite lägre än dikt bidevind.
Cirka 50 grader mot vinden. Då får
man fint driv även i 4 m/s som råd-
de vid testtillfället. Men Malö 41 är
ingen båt man ska slita med för att
få fart under segel. Man ska bara sät-
ta sig tillrätta och njuta av färden.
Fara omkring och trimma än hit än
dit som en skållad bä-
ver som på en ra-
cer/cruiser ligger in-
te för en Malöbesätt-
ning. Malö 41 är en
ren cruiser som har
sin styrka på öppet
hav i hårdare vindar.
Det är då hon ångar
på med stor auktori-
tet. Stadigt, säkert, stabilt. 8 knop på
kryss rapporteras från kollegorna på
Yachting World. Inte alls illa.

Allt på Malö 41 är inriktat på
komfortabel långfärdssegling. Så
även sittbrunnen som är skyddad
av höga breda sargkanter, ger gott
fotstöd vid lutning och är befrian-
de ren från tampar (storskotsske-
nan sitter på targabågen). Komfor-
ten för rorsman är god både inne i
brunn och på sargkanten. Sitt-
brunnen är lång och smal och
känns ännu längre tack vare Clas-
sic-modellens stora akterdäck och
att vindrutan sitter långt fram. Stuv-
utrymmena är i sittbrunnen som på
hela båten enorma. Överallt har
utrymmena tagits till vara.

I sittbrunnen hittar jag båtens en-
da skönhetsfläck – sittbrunnsbor-
det. Det är svårt att haka loss från
piedestalens nederdel och det hålls
uppe av endast en stötta i mitten.
Det är skrangligt och vingligt och
inte vad man förväntar sig på en
bastant båt av Malö 41:ans kaliber. 

Bästa pentryt

Även inne håller man stilen med
inriktning på långfärdssegling. De
utrymmen man vistas mest i är där-
för prioriterade. Det vill säga pent-
ry och salong. Salongen är först-
klassig med ”engelskt tebord”, skön
sittställning i soffan och eleganta få-
töljer. TV-skärmens hissmotor lå-
ter dock som värsta bogpropeller

då den elegant glider upp ur en
ficka bakom salongssoffan.

Pentryt är bland de bästa jag sett
på en båt i den här klassen.

Att pentry och salong är priorite-
rade i planlösningen innebär inte att
hytterna är små. Detta är nämligen
en bred och stor båt – större än de
41 fot som namnet anger. Så hytter-

na duger gott och
mer därtill. Förpiken
har till exempel egen
toalett och 1,2  meter
mellan koj och hu-
vudskott trots att ko-
jen är tillbakadragen
för att man ska kun-
na ligga med huvu-
det  framåt. Lägger

man huvudänden bakåt kan kojen
flyttas fram 40 cm och göra hytten
ännu större. Man gör som man vill,
kunden bestämmer.

Planlösningen är strålande, de
många genomtänkta finesserna li-
kaså. Jag ska bara ge ett exempel på
det. Duschdraperierna har tunna
lodräta lattor så draperiet inte ska
klibba fast runt kroppen då man
duschar varmt.

Emellertid. Det alla slås av di-
rekt i en Malö är varken planlös-
ningen eller finesserna. Det är det
förstklassiga träarbetet. Det är rent
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en värld där bank- och post-
kontor försvinner. Där e-mail
och internet ersätter mänsklig
kontakt. I en värld där person-
ligheter suddas ut till förmån

för likriktning. Där serieproduce-
rade båtar stöpta i samma form hål-
ler på att ersätta det gedigna hant-
verket. I denna vår värld sticker
Malövarvet fram som en härlig tra-
ditionsbevarare. 

Bättre kontakt varv–kund, bättre
hantverk, bättre service, större triv-
sel och gemytlighet hos personalen
får man leta efter. Malö har hittat en
egen nisch i den moderna båttill-
verkningen. Paradoxalt nog genom
att bygga som man gjorde förr. Inte

tekniskt, där hänger man med i ut-
vecklingen, men väl med hjärtat.

Familjeföretaget i Kungsviken
på Orust har legat i långfärdsbå-
tarnas elitserie sedan 1939 och lig-
ger där fortfarande. 

Tillit

En långfärdsbåts viktigaste egen-
skap är att skänka tillit. Att till sin
besättning inge fullständigt förtro-
ende. Resten är underordnat. Dock
inte oviktigt. För att besättningen
ska känna full tillit även i det mest
vredgade hav behöver båten var lätt
överdimensionerad. På Malö 41 är
varje detalj dimensionerad med
marginal.

Besättningen, eller kunden,
måste också ha tillit till båtbyggar-
na, det vill säga till personalen på
varvet. Det får kunden vid ett av de
många besöken han gör under byg-
gets gång. Det är då kontakten
kund–varv byggs upp och förtro-
ende skapas. Det är då kunden ser
hur duktiga och effektiva snickar-
na och monterarna är. Att de job-
bat på varvet oftast mer än tjugo år
och fått en enorm erfarenhet. Och
trivs med sitt jobb. Personalom-
sättningen på Malö är mycket låg
eftersom alla trivs. Trivsel på ar-
betsplatsen är grunden för ett lyck-
at båtbygge. Det vet kunden.

Kunden blir också glad att hans
önskemål tas på allvar. Att han själv
är med och formar sin båt. Att bå-
ten bär hans personliga prägel. Att
ingenting är omöjligt.

Det skapar tillit till produkten.
Att efter två år kunna ringa och

be om hjälp och då vara igenkänd
som en kompis av varenda varvs-
arbetare. Och dessutom ha reserv-
delen i sin hand ett dygn senare.

Det skapar tillit.
Allt detta är något bara det lilla var-

vet kan klara. I ett stort varv blir kun-
den ofrånkomligt en i mängden.

Man brukar säga att man får vad
man betalar för. Det är sant. När
man köper en Malö får man inte
bara en fullödig långfärdsseglare,
man får också det ovan nämnda.
Det ska man tänka på innan man
svimmar av det höga priset. En Ma-
lö 41 Classic kostar drygt 4 miljoner.

Vingligt bord

Malö 41 finns i två versioner – Stan-
dard och Classic. Classic, som är
min absoluta favorit, skiljer sig från
standardversionen genom att ak-
terdäcket är förlängt och därmed
ger en positiv akterspegel. I vatten-
linjen är modellerna lika långa. Ak-
terdäcket på Classic är gigantiskt
och ger ett stort mervärde till båten.

En båt som väger 11 ton och har
99 kvadratmeter segelyta på rull-
fock och rullstor. Rör den på sig
över huvud taget?

Jovisst gör den. Men det är själv-
klart ingen livlig pjäs. Det gäller i

Ett väl genomtänkt
sittbrunnskapell
ger många möjlig-
heter till både sol–
och regnskydd.
Styrbordsbänkens
lucka öppnar ett
jättelikt stuvfack,
babordsluckan le-
der rakt ner till ak-
terhytten.
Lägg märke till de
små fällbara pal-
larna vid sidan om
ratten.

Däcket och rufftaket är platt och lättforcerat
även i grov sjö. Längst akterut avslutas däcket
med de på Orust så populära hörnpallarna in-
fällda i pulpiten. En härlig plats.

Den positiva akterspegeln ger ingen möjlighet
till integrerad badbrygga. Malö har löst det så
här fiffigt.
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bländande. Hur är det möjligt att
hålla denna enhetlighet på träet?
Så exakt lika nyans överallt? Så
vacker ådring, så i detalj matchan-
de trä även mellan massivt trä och
fanér? Att ytan är felfri, att skarvar,
lamellimningar och övriga snicke-
riarbeten är så eleganta kan jag för-
stå. Det handlar om snickarnas yr-
kesskicklighet. Men träet? Jag mås-
te fråga snickarmäster själv, Dan
Rundblom, som är en av de sist an-
ställda på  varvet. Han har jobbat
på Malö i 26 år! 

Så väljer man trä

– Jag åker ner Göteborg två gång-
er om året och köper mahogny-
stockar. Nu går modet mot ljusare
mahogny, så jag väljer förstås lju-
sare stockar. Det är viktigt att, när

stocken sågas upp i plankor, hålla
reda på vilken stock plankorna
kommer ifrån. Varje stock får ett
nummer och varje planka märks
med ett nummer och en bokstav.
A står för den del som är från roten
upp till fem meter. B från fem till
tio meter och är trädet högt kan det
bli en C-märkning från tio meter
och uppåt. Det är viktigt att träet i
en båt kommer från samma stock.
På så vis blir det lika nyans. Stora
varv kan inte hålla reda på från vil-
ken stock varje planka härstammar.
Därför betsar de mahognyn för att
jämna ut nyansskillnaderna. Vi bet-
sar aldrig mahognyn, berättar Dan.

Av en stock försvinner 20 pro-
cent i sågningen. Av plankorna ra-
tar Malövarvet ca 50 procent. Det
kasserade virket används till stött-

ning och annat, men kommer ald-
rig i en båt. Det är nog bara på
Orust man har sådana krav.

Så här köper Dan fanér. Den
danska fabriken hade från Tyskland
av 20 kubikmeter valt ut 5 kubik-
meter som de tyckte höll god klass
och kunde göra plywood av. Av de
5 kubiken valde Dan ut 1 procent
som han ansåg höll måttet. 

Med dessa kvalitetskrav räckte
inte plywooden till. Ett nytt system
måste införas. Nu används björk-
plywood, som är starkare, till skot-
ten. De lamineras på vanligt vis
med glasfiber till skrov och däck.
Därefter kläs hela skottet med 4
mm mahognyfanér på var sida. Då
smiter faneren alldeles intill taket
och skrovsidan och ingen täcklist
behövs. Mer tidskrävande, men
flottare. Och det blir samma fanér
i hela båten. 

Så fick vi en liten inblick i trä-
arbetets underbara värld.

Sammanfattning

Malö 41 Classic är en långfärdsbåt
av högsta rang. Skräddarsydd efter
kundens önskemål. Komfortabel
att både segla och bo i. Utsökt trä-
arbete. Genomtänkt planlösning.
Bästa pentryt. Stor sittbrunn med
härligt akterdäck. Robust, stabil seg-
lare som tål det mesta. En båt att
lita på. ■
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Modet går mot allt
ljusare inredningar.

Därför väljer Malövar-
vet i dag ljus mahogny

på de stockar de kö-
per från Hamburg.

Taket är vitt med ljusa
mahognyribbor. Sa-

longsbordet till höger
har ett engelskt te-
bord som förebild.

När det fälls ut dubb-
las ytan.

Pentryt är bland det
bästa artikelförfatta-
ren sett med massor
av fack och skåp och

rejäla avställnings-
ytor. Ett extra kylfack

finns i den nedersta
utdragbara lådan i
pentryts högra del.

Malö 41
Classic

Längd ö a . . . . . . . . . .13,39 m
Längd v l  . . . . . . . . . .10,80 m
Bredd  . . . . . . . . . . . . . .3,97 m
Djup  . . . . . . . . . . . . . . .1,97 m
Vikt  . . . . . . . . . . . . . . . .11 ton
Kölvikt  . . . . . . . . . . . . .4,2 ton
Storsegel  . . . . . . . . . . .43 kvm
Rullgenua (140 %)  . . . .56 kvm
Motor  . . . . . . . . . . . . . . .75 hk
Bränsle  . . . . . . . . . . . . . .370 l
Vatten  . . . . . . . . . . . . . . .550 l
Design  . . . . . . .Leif Ängermark
Pris  . . . . . . . . . . .4 062 016 kr
Tillverkning:
Malö Yachts, Kungsviken, 473 99
Henån. Tel: 0304-596 00. Fax:
0304-591 45.
sales@maloyachts.se 
www.maloyachts.se
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